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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
LISTOPAD  2021           vydání č. 227         ročník 19. 

 

Informace z obce                                                                                                                    

Velice rádi bychom Vás pozvali na slavnostní rozsvícení 

 

VÁNOČNÍHO STROMU V TATOBITECH, 
 

které se stalo již tradicí na první adventní víkend. 

Letos by to mělo být v sobotu 27.11.2021. 

 
Rozsvícení stromu bude doplněno kulturním 

vystoupením žáků Masarykovy základní školy, 

občerstvením, hudbou a velkým trhem s vánočním zbožím 

(dřevěné výrobky, háčkované zboží, svícny, drobné dárečky, 

teplé nápoje, zákusky, vánoční cukroví, svařák, klobásy, pečená kýta …). 

A samozřejmě nebude chybět Mikulášská nadílka 

pro děti!!  

 

Rozsvícení vánočního stromu se uskuteční za podpory Skupiny ČEZ.  

Za podporu děkujeme. 

 
Zda bude slavnostní rozsvěcení či nebude, to v současné době nelze říci. Jestliže opatření 

dovolí a my budeme moci slavnostně stromeček rozsvítit, budeme vás včas informovat! 

Děkujeme za pochopení 

 

 

 

 

 

 
❖  
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Odvoz odpadu -  popelnic:  v listopadu 2021  začíná zimní svoz!!!! 

 

5.11., 12.11., 19.11., 26.11. – svoz 1x za 7 dní - červenomodré označení popelnice 

5.11.  a 19.11.  - svoz 1x za 14 dní  - žlutomodré označení popelnice 

  

V listopadu je otevřeno  „SBĚRNÉ  MÍSTO“ vedle Restaurace 

Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa mohou občané obce a 

občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek bezplatně 

odvážet odpad. 

 

V měsíci listopadu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

každý sudý týden  -  sobota :  6.11.  a  20.11. 

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

Chcete-li dělat větší úklid, je možné si objednat kontejner samostatně u TS Lomnice n.P. 

tel. 481 671 561, e-mail: info@tsmlomnice.cz 

 
Rozmístění kontejneru v měsíci listopadu pro BIO odpad: 

➢ Po celý měsíc listopad bude volně k dispozici kontejner na BIO odpad před sběrným dvorem.  

Zde vhazujte pouze BIO odpad!!!! 

➢ Od 12.11. – 19.11. bude kontejner na BIO odpad umístěn na odstavné ploše pod lípou. 

➢ Od 19.11. - 23.11. bude kontejner na BIO odpad umístěn na Žlábku před hasičskou zbrojnicí 

❖  
 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu 
 

neděle 7. listopadu  
 

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

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

 

Přijímány budou následující druhy odpadů: 

- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 

-  Oleje a tuky 

-  Absorpční činidla 

- Barvy lepidla a pryskyřice 

- Rozpouštědla 

-  Kyseliny, zásady, pesticidy 

-  Nepoužitá léčiva 

-  Akumulátory, baterie, články a zářivky 

 

POZOR! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství 

odpovídající provozu běžné domácnosti!! 

 

Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo pracovníkům 

zajišťujícím sběr!  Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!!! 

 

 

mailto:info@tsmlomnice.cz
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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DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ  v měsíci listopadu přivítáme  

MARTINA   ZOUNARA 

26.11.2021 od 19,00hod. na sále KULTURNÍHO DOMU V TATOBITECH 

 
Pro naše HVĚZDNÁ SEKÁNÍ moderovaného večera platí i v této době 

„Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.“ 

❖  

 

Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat 
dne 8. 12. 2021 na akci „Předvánoční posezení seniorů“ 

v salonku v Restauraci U Studničků. 
Vesele i vážně u svařeného vína si popovídáme o nejkrásnějších svátcích roku. Také trochu 
zábavy a hezké hudby k tomu přidáme.    
Sejdeme se 8. 12. 2021 v 16,00 hodin v salonku restaurace U Studničků Tatobity.  

Občerstvení zajištěno. 
Těšíme se na Vaší účast. 

Informace Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267 
 

❖  

Seznam akcí na rok 2022 

Seznamu akcí pro seniory a ostatní obyvatele obce Tatobity-Žlábek a okolí na 

rok 2022 

Květen – 14. 5. 2022 výlet zámek Litice, Toušeň, Kačina. Doprava autobus  
Červen – 16. 6. 2022 výlet Máchovo jezero výletní loď, zámek Zákupy nebo Lemberk.   

     Doprava autobus. 
Červen – 24. 6. 2022 Sportovní odpoledne pro seniory a také mladší. Na hřišti u školy  

    v Tatobitech. Občerstvení a ceny zajištěny. 
Září – 10. 9. 2022 výlet Safari Zoo Dvůr Králové. Doprava autobus. 
Říjen – 1. 10. 2022 výlet zubačka Tanvald – Kořenov, sklárny Harrachov. Doprava autobus.   
Prosinec – 7. 12. 2022 od 16,00 hodin předvánoční posezení v restauraci salonek U 
Studničků. 
 
„A proto pojďme poznávat to krásné co naše země má“. 
Akce se budou konat vždy ve dnech po – pá (so). Podle náročnosti budou výlety také 
celodenní. Časy odjezdu autobusu, cena a ostatní informace budou v dostatečném předstihu 
upřesněny. 
           Ladislav Dudek zastupitel obce                                       
           mobil: 725 418 267                      
 

 

ŠKOLA 
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

–     AKCE V LISTOPADU 

 

 

 

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili: 

 

říjen 2021 

pá 1. 10. – Bramboriáda 

čt 7. 10. – ŠKOLKA – Podzimní cestou nejen za zvířátky – akce pro rodiče s dětmi 

pá 15. 10. – ŠKOLKA – divadlo O Budulínkovi  

27. a 29. 10. – podzimní prázdniny pro školáky 

 

A co nás čeká následující měsíc? 

 

listopad 2021 

 

čt 4. 11. – ŠKOLKA – Dušičková stopovaná  – akce pro rodiče s dětmi (pokud situace dovolí) 

st 10. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí) 

pá 12. 11. – ŠKOLKA – divadlo O chytrém Honzovi (pokud situace dovolí) 

út 16. 11. – ŠKOLA  a ŠKOLKA – vánoční focení (pokud situace dovolí)  

čt 18. 11. – rodičovské sdružení od 15:15 

st 24. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace 

dovolí) 

 

Pokud máte zájem o další informace a dění ve škole Vám není lhostejné, sledujte naše 

internetové stránky www.skola.tatobity.cz, kde se průběžně můžete seznámit s chodem školy 

a zjistíte zde nejaktuálnější informace. V současné době je tato věta více než aktuální… 

 

Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURA 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Koncert Podkrkonošského symfonického orchestru 
 

5.11.2021  Začátek 19.30 hod.  Kulturní dům Tatobity 
 

Uslyšíte světové skladby, tentokráte na téma: Předpověď počasí. 

Celým pořadem vás provede známá „ROSNIČKA“ ALENA ZÁRYBNICKÁ. 

Občerstvení zajištěno. 

Vstupenky v předprodeji již jenom na OÚ Tatobity. (tel. 481381161) 

Na skvělý zážitek zve O.S.Dědina 

 

❖  

Pojďte s námi prožít příběh sv. Martina       

ve čtvrtek 11. listopadu    od 16.30 hod, parkoviště u hasičárny 

Tatobitech.                   startovné dítě 40,- Kč.                                      

S sebou lampión, něco na opékání a dobrou 

náladu.                                             

Pro děti svatomartinská nadílka!!!!!             

Těší se na vás Eva a Veronika. 

 

❖  

Pozvánka.          
Co nejsrdečněji Vás zveme dne 12.11.2021 od 19:00 hodin 

do KD Tatobity 
Opět po dlouhé odmlce budeme mít příležitost ochutnat bílá, růžová i červená 

vína od malých vinařů z různých  ročníků, které jsme ještě neochutnali. Zastoupeny budou také 

Svatomartinská vína. 

Dobrou náladu bude jako vždy podporovat cimbálová muzika Dušana Kotlára. 

K dispozici bude i  něco k zakousnutí  a sebou tedy nebudete potřebovat nic než chuť a čas na skvělý 

zážitek. 

Velice se na Vás Těšíme. 

Váš Luděk Štěpnička 

❖  

 

Restaurace U Studničků Vás zve na tradiční péřové hody, které se konají  
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ve dnech 12.11. (pátek), 13.11. (sobota) 

Co pro Vás šéfkuchař chystá?  Husu, kachnu, kuře! 

Na Vaši návštěvu se těší personál restaurace 

Sport 

Tabulka okresní fotbalové soutěže po podzimní části: 
 

1. TJ Sokol Zálesní Lhota  9 7 2 0 42:11 23  
2. 1.FC Tatobity   9 7 0 2 33:15 21  
3. TJ Sokol Sokol Horka  9 6 1 2 32:18 19  
4. FC Víchová   9 4 2 3 25:20 14  
5. TJ Sokol Kruh   9 4 0 5 24:19 12  
6. TJ Vysoké   9 4 0 5 20:27 12  
7. SK Studenec B   9 3 0 6 22:30 9  
8. Sport future Studenec 9 3 0 6 18:28 9  
9. SK Semily B   9 2 1 6 13:49 7  
10. TJ Sokol Bozkov B  9 2 0 7 17:29 6  
 
 
                                                                

Životní jubilea oslaví  

V měsíci  listopadu oslaví jubilea: 

 
15 let Trýznová Marie   55 let Konvalinová Alena 

30 let Kuncová Michaela   55 let Kyselová Ivana 

35 let Tomešová Veronika   60 let Votrubcová  Jana 

40 let Srna David    70 let Srna Roman 
45 let  Nezdarová Marie   75 let Pilařová Zuzana 

50 let Vránková Michaela   89 let Šťastná Eliška 

50 let Lukešová Zdeňka 
 

❖  

Přehled akcí v měsíci listopadu : 

5.11. Podkrkonošský symfonický orchestr 
7.11. Nebezpečný odpad 

11.11.  Příběh sv. Martina 

12.11. Ochutnávka vína 
12.-13.11. Péřové hody 

26.11. Martin Zounar 

27.11. Rozsvícení vánočního stromu 
 

 

❖  

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: 290 
www.tatobity.cz                                obec@tatobity.cz  

http://www.tatobity.cz/

