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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
KVĚTEN   2021           vydání č. 221         ročník 19. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Poděkování 

 
Možná v dnešní době člověk ani nevnímá, že ten čas tak letí! Ale bude tomu rok, co Obec 

Šumvald postihla blesková povodeň! Je to obec, se kterou jsme soutěžili o titul Vesnice roku 

2018. Proto jsme také pro tuto krásnou vesnici uspořádali sbírku, kterou jsme hned po 

záplavách dovezli na místo určení. Jednalo se převážně o pitnou vodu, desinfekci, ochranné 

pomůcky, nářadí…. Postupně se z této smutné události vzpamatovávají! Opravují 

komunikace, chodníky, rodinné domy.  

V této nelehké době přišlo krásné poděkování z Obce Šumvald za Vaši 

pomoc !  
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Odvoz odpadu -  červenomodré označení a  žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. 7.5., 

21.5.- odpoledne 

 

Od 1.5. do 6.5.2021 je přistaven kontejner na BIO odpad „pod lípou“ v 

Tatobitech,  

od 7.5. do 13.5.2021 bude kontejner přistaven u HZ na Žlábku 
 

Sběrné místo   
 

Opět je otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna Tatobity. Do tohoto 

Sběrného místa budou moci občané obce a občané, kteří vlastní nemovitost v katastru 

Tatobity a Žlábek, bezplatně odvážet níže uvedený odpad. 

 

Jsou zde umístěny kontejnery:  

na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : 

spadané listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny  

 

VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí 

velkoobjemový odpad, který se Vám nevejde do popelnice. 

 

Dále přijímáme :  ELEKTRO ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, zářivky, varné 

konvice, žehličky, tiskárny …., ale vždy kompletní, nikoliv rozebrané) 

 

Na sběrném místě je možné odevzdat POUŽITÝ POTRAVINÁŘSKÝ A FRITOVACÍ 

OLEJ z kuchyní.  

 

Na obecním úřadě (v přízemí na chodbě) jsou umístěny nádoby na BATERIE, STARÉ 

LÉKY A ELEKTRO ODPAD (drobný). Zde můžete tento odpad ukládat kdykoliv v týdnu 

od pondělí do pátku. 

 

PAPÍR se vybírá ve škole, stačí přinést balíček papíru (úměrně těžký ☺) ke škole  

 

 ŽELEZNÝ  ŠROT – možno odvést do sběrny Železného šrotu pana Říhy v Tatobitech – 

 u  kravína 

 

V měsíci  květnu bude  SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

+ každý sudý týden  -  sobota 8.5. a 22.5. 

              od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní  sudý týden- sobota) 

.  

❖  

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 

 

neděle 6. června 2021 
 

14,20  - 14,30hod. parkoviště OÚ – Tatobity 

14,35 – 14,40hod. při hlavní silnici u autobusové zastávky – Žlábek      

 

http://www.google.cz/imgres?q=nebezpe%C4%8Dn%C3%BD+odpad&hl=cs&biw=968&bih=634&gbv=2&tbm=isch&tbnid=9yar7dW6U0TbNM:&imgrefurl=http://www.stromprop.cz/eshop-p2673-k118-nebezpecny-odpad&docid=J0RNraDERuaNyM&imgurl=http://www.stromprop.cz/obrazky/eshop/3/1959.gif&w=352&h=500&ei=qAOMT6vQH82Rswar8p2ADA&zoom=1&iact=hc&vpx=420&vpy=92&dur=125&hovh=268&hovw=188&tx=98&ty=130&sig=103874044268379342834&page=1&tbnh=127&tbnw=89&start=0&ndsp=17&ved=1t:429,r:8,s:0,i:97
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Přijímány budou následující druhy odpadů: 

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

-  Absorpční činidla 

- Barvy lepidla a pryskyřice 

- Rozpouštědla 

-  Kyseliny, zásady, pesticidy 

-  Nepoužitá léčiva 

-  Akumulátory, baterie, články  

 
❖  

Vážení cestovatelé, senioři i mladší, obec Tatobity si Vás dovoluje 

pozvat dne 27. 5. 2021 na akci „Poznávejme historii a umění 

našich předků“.  
   

Naše cesta povede na „Zámek Hrádek u Nechanic“, dalším cílem našeho putování bude 

„barokní Valdštejnská lodžie u Jičína“, zde se můžeme také projít hezky upraveným 

parkem.   

V Hořicích uděláme zastávku u výrobny „Hořických trubiček“.  

 

Organizační pokyny : odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,30 hodin.  

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 20. 5. 2021. 

 

Důležité upozornění : pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj pandemické situace 

Covid-19. Pokud nebude pandemická situace příznivá, akci budeme nuceni zrušit. 

Doufejme, že se již tak nestane…. 

 
Cena autobus :            zdarma 

Vstupné zámek Hrádek u Nechanic :     senior, ostatní  120,-Kč, 150,-Kč  

Vstupné Valdštejnská lodžie u Jičína:    senior, ostatní  30,-Kč, 50,-Kč 

  
Možnost občerstvení v předzahrádkách restaurací (káva, čaj a jiné).  

Rozhodující bude pandemická situace. 

Prosím nezapomeňte si vzít s sebou respirátor PPF 2.  

Těšíme se na Vaší účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl.   

 

Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 

❖  

 

  Sčítání 2021 
Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021, které končí již 11. května. 

Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší obce. 

Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese: www.scitani.cz.  Pokud je 

to možné, pomozte prosím se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří to sami nezvládnou, 

abychom se v Tatobitech  sečetli opravdu všichni na jedničku.  

Pokud se někdo nesečte online, musí vyplnit listinný formulář. Sčítací komisaři je roznášejí 

od 17. dubna. Druhé kolo pokusů o jejich doručení zahájí v pátek 30. dubna. Formuláře si lze 

vyzvednout i na kontaktních místech sčítání zřízených na více než 800 pobočkách České 

pošty a krajských správách Českého statistického úřadu. 



 
 

 

 

Informáček    květen  2021 Stránka 4 
 

 

 

 

❖  

 

Z-BOX ZÁSILKOVNA nově i u nás v Tatobitech! 

 

Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny 

 
Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní 

výdejní místo, na které si můžete nechat doručit své zásilky. 

Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu, 

jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností 

Zásilkovna. 
 

Umístění Z-BOX ZÁSILKOVNA  
             – za obecním úřadem v Tatobitech.  
 

➢ NON provoz – Z BOX je vám k dispozici 24 hodin denně,  

7 dní v týdnu, nemusíte nikam jezdit 

➢ Snadná a rychlá obsluha. Stačí vám pouze mobilní aplikace 

ZÁSILKOVNA 

➢ Myslíme ekologicky. Z BOX je napájen solárním panelem a 

vyžaduje jen minimum elektřiny 

 

Jak na to ? 

1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží pres Zásilkovnu. 

2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo. 

3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX. 

4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-

BOXu! 

5) U Z-BOXu zapnete na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci 

Zásilkovna. Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku 

s vaší zásilkou. 

 

Z-Box nebude po instalaci (tj.30.4.2021) hned aktivní (cca 10dnů prodleva z důvodu IT 

implementace do systémů a nastavení závozového DEPA v rámci nové trasy) 

❖  

Protože COVID 19 nám neumožňuje konat společenské, sportovní či jiné akce, rozhodli jsme 

se uspořádat soutěž o  

„ROZKVETLÉ   TATOBITY“. 

Přihlásit se může každý, kdo má rád letní květinovou výzdobu u svého domu. 

soutěž  je ve třech kategoriích 

1) nejkrásněji rozkvetlé okno, 
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2) nejrozkvetlejší balkon 

3) nejrozkvetlejší  záhon. 

Soutěž probíhá od 1. června do 31. srpna 2021. Pošlete svoji fotku (foto + jméno) nebo nás 

požádejte a my přijdeme Vaše okno, balkon či záhon nafotit. Vaše fotografie budou následně 

umístěny na obecním úřadě na panelech. Od 1.9. do 20.9. budete moci hlasovat o 

přihlášených fotografiích.  Prvním třem vítězům v každé kategorii budou předány ceny. 

Adresa pro posílání fotografií: obec@tatobity.cz 

Více informací o soutěži najdete na našich internetových stránkách: www.tatobity.cz  

Vítězové budou zveřejněni v říjnovém Informáčku a vyzváni k převzetí cen. 

       Těšíme se na Vaši účast v soutěži☺ 

 

❖  

    Kraslicov 2021 

     Obec Tatobity se poprvé zúčastnila soutěže obcí z celé České republiky o Kraslicov 2021. 

Soutěž spočívala v tom, která obec vyrobí co nejvíce kraslic o velikosti min. 30 cm k poměru 

počtu obyvatel. 

     Podmínkou soutěže bylo si určit obecní kvočny, kterými se staly Veronika Lacinová a Eva 

Klementová. Ty měly za úkol zorganizovat celé dění soutěže. Oslovily občany obce, spolky a 

sami se podílely na výrobě kraslic a výzdobě naší obce.  

 

     Za pomocí spolku Babinec, dětí z Masarykovy základní a mateřské 

školy Tatobity, ale také některých občanů se nám podařilo vyrobit 350 

kraslic. Kraslice byly vyrobeny z různých materiálů- dřevo, papír, seno, 

kartón, kamení, litiny, proutí, ale také kraslice sladké jako např. dort či 

perníčky. Papírové kraslice od dětí nám zdobily stromy v parku školy. 

Občané si ozdobili svá okna, dveře a zahrádky. Krásné byly příjezdy do 

naší obce, ale také tisíciletá lípa osázená jarními květinami a hnízdem se 

zlatými vejci. Zkrátka kraslice se nám rozkutálely do všech koutů naší 

obce… ☺  

     Po vyhlášení výsledků nás velice potěšilo umístění naší obce na 

krásném 3. místě. Do soutěže bylo přihlášeno 159 obcí a nemluvě o tom, že jsme se 

umístili jako 1. v Libereckém kraji.  

 

     Tímto chceme všem, kteří se zúčastnili mnohokrát poděkovat. Velké díky patří rodičům a 

dětem ze ZŠ a MŠ Tatobity, spolku Babinec a Komerční slévárně Turnov. Jsme rády, že i 

v této době, kdy převládá mezi lidmi pesimismus se dají dělat věci, které vykouzlí úsměv na 

tváři… 

 

         V+E 

❖  
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ULICE 

KOUZELNÉ KRÁSY 

ČARODĚJNICKÁ STEZKA 

Od 26. 4. 2021 do 2. 5. 2021  

Vás všechny moc zveme na krátkou procházku naší obcí.  

Mapu s instrukcemi si můžete vyzvednout na OÚ Tatobity 

nebo vytisknout na stránkách Obecního úřadu Tatobity. 

Cestou potkáte nejednu čarodějnou krasavici, která 

uschovává kouzelné písmenko. 

 

Až se dostanete do ULICE 

KOUZELNÉ KRÁSY, pořádně si prohlédněte každou 

kouzelnou soutěžící a hlasujte o nejoriginálnější  

 

MISS ČARODĚJNICI TATOBITY pro rok 2021 

  prostřednictvím hlasovací urny, která je umístěna 

v budově Obecního úřadu. 

Výsledky soutěže zveřejníme 3. 5. 2021 na 

stránkách OÚ TATOBITY.   

ŠŤASTNOU CESTU!!                    

❖  

 

Blíží se pálení ohňů – Čarodějnice,  připomeňme si pravidla pálení biologického 

odpadu 
  

Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické a právnické 

osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat každé pálení na krajské operační a informační 

středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje (KOPIS HZS LK). Pálení 

lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře 

„NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je uveřejněn na webových stránkách www.lk.hzscr.cz. 

Stejný formulář lze využít i pro nahlašování odpalování ohňostrojů. V případě, že pálení není 

možné nahlásit přes formulář na webu, lze využít také číslo 950 471 100.  

Při ohlašování pálení je nutno uvést zejména následující informace: 

• datum a místo pálení 

• jméno osoby, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní telefon) 

• dobu, po kterou bude pálení probíhat 

• spalovaný materiál 

• způsob zabezpečení místa 

 

http://www.lk.hzscr.cz/
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Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na 

svém pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického 

odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS HZS LK. I pro tyto práce na soukromém 

pozemku platí určitá pravidla: 

 

✓ Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona o ovzduší a platných obecně 

závazných vyhlášek obcí (požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním 

odpadem apod.) 

✓ Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší 18 let. 

✓ Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin. 

✓ Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný vítr, inverze) by se pálení mělo 

přerušit. 

✓ Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů 

(domy, auta, ploty apod.) a mít k dispozici jednouché hasební prostředky (lopata, 

kbelík s vodou, písek apod.). 

✓ Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na 

místě přítomen dozor. 

✓ Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště 

kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou. 

                                                                            

Škola a školka

 

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE 

V KVĚTNU 
 

 

Vážení rodiče, milí žáci a milé děti, 

od 12. dubna 2021 se opět rozeběhla prezenční výuka v ZŠ (za dodržení všech pravidel – tj. 

zejména pravidelné testování žáků i všech zaměstnanců a nošení ochrany úst) a u předškoláků 

i v MŠ (také je podmínka testování, jen ochranu úst děti mít nemusí). Od začátku května se 

snad otevře MŠ i pro ostatní děti, ale zda tomu tak bude a jaká budou pravidla, to zatím (pátek 

24. 4.) ještě nevím. 

V každém případě se snad pomaličku vracíme do „normálu“.  Akce na květen budu průběžně 

doplňovat na stránky školy podle toho, co nám situace dovolí. Sledujte proto, prosím, 

internetové stránky školy, abyste měli nejaktuálnější informace. 

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností pište, volejte. Pokusím se Vám v co nejkratším 

termínu odpovědět. 

Přeji Vám klidné jaro a věřím, že i v této době Vám nemizí úsměv z Vaší tváře…☺ 

 

Pavel Vaněk, ředitel školy 
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PŘIJÍMÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková 

organizace oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání (možno stáhnout ze 

školního webu nebo po telefonické konzultaci získat od ředitele školy – zájemcům bude 

zanecháno v poštovní schránce u hlavního vchodu do školy) je nutné závazně podat do 15. 5. 

2021. 

Vyplněnou Žádost (včetně potvrzení od lékaře!!!) vhoďte do stanoveného termínu do 

poštovní schránky u hlavního vchodu školy. Pokud máte elektronický podpis, můžete Žádost 

poslat i mailem nebo datovou schránkou. V Žádosti uvádíte e-mail, na který Vám do 21. 5. 

2021 přijde potvrzení přijetí Žádosti a další pokyny, kdy bude vydáno Rozhodnutí a kdy a jak 

dojde k jeho předání. Vše bude záležet na situaci v ČR, zda již budou otevřené školy. 

V případě nejasností se obraťte s dotazy na ředitele školy. 

Mgr. Pavel Vaněk 

 

❖  

Občanský spolek DĚDINA vás zve 

28.5.2021 od 18.00 hod. do kostela sv. Vavřince na 

 
NOC KOSTELŮ 

 
Noc kostelů, je celorepubliková akce. V letošním ročníku je přihlášeno 1409 kostelů a 

modliteben. Je to večer, který otevírá vzácná posvátná místa v celé naší zemi. 

Pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj pandemické situace Covid-19. Pokud 

nebude pandemická situace příznivá, akci budeme nuceni zrušit. 

Info o konání či nekonání akce Vám aktuálně zašleme mobilním rozhlasem. 

Srdečně zvou členové spolku OS Dědina. 

                                                                                       ZD 

                                                                                                            

Životní jubilea oslaví  

V měsíci květnu oslaví  

 
15 let Svoboda Matouš    45 let  Sokolová Zdeňka 

15 let Svoboda Štěpán   50 let Hůlek Jiří 

20 let Kubíčková Eliška   50 let Havrdová Radka 
25 let Kubíčková Světlana   55 let Collerová Jitka 

30 let Novák Ondřej    60 let Pešová Iva 

35 let Lacina Josef    60 let Bakešová Lenka 

40 let Kyncl Marco    70 let Pěnička Vladislav 
45 let Mlejnková Zuzana   89 let Dortová Věra 

 

Gratulujeme!!!! 

 

Tatobitský informáček vydává OÚ Tatobity                                Evidenční číslo: 
MK ČR 20690 

Uzávěrka přijímání článků, podnětů, informací je vždy do 25. v měsíci (pro následující měsíc). Na 

výše zveřejněných akcích bude provedeno fotografování a fota budou použita při prezentaci obce 
Tatobity. 

Počet výtisků: 270 
www.tatobity.cz                                ou.tatobity@seznam.cz  

http://www.tatobity.cz/

