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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK           
DUBEN    2022           vydání č. 232        ročník 20. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Odvoz odpadu -  červenomodré označení – každý týden, tj. :  1.4., 8.4., 15.4., 22.4., 29.4. 

   žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 8.4., 22.4. 

Sběrné místo  
 

V měsíci DUBNU bude  SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

+ každý sudý týden  -  sobota  9.4. a 23.4. 

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

 

Na „Čarodějnice“ (prostor naproti kostelu, za hasičským cvičištěm) mohou občané 

Tatobit a Žlábku přivážet pouze větve a čistou dřevní hmotu. Je zde zakázáno odkládat 

lakované dřevo, gauče, křesla, pařezy a další jiné odpady. Prostor je ohraničen a bude 

trvale monitorován fotopastí. 

 

❖  

Od 17.2.2022 byla zrušena pevná telefonní linka z důvodu zrušení stávajícího vedení. 

Telefonní kontakt na OÚ : 724 179 996 a 608 257 532 e- mail : obec@tatobity.cz 

 

❖  

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,  

UKLIĎME  NAŠE  TATOBITY 

Obec Tatobity se přihlásila do celorepublikového programu ukliďme svět, ukliďme Česko,  

ukliďme naše Tatobity. 

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé 

České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně 

vzniklé černé skládky a nepořádek.. 

Kdo uklízí ??? 

Uklízíme všichni. Společně. V jeden den. 

A kde budeme uklízet my ? Uklidíme společně divokou skládku v břehu nad Tisovkou nad 

Lípou a dále les směrem ke Kobyle. 

Sejdeme se společně 2.4.2022 v 8,30 hod.na parkovišti  za obecním 

úřadem. Zde se rozdělíme na dvě skupiny, předáme vám  pytle a rukavice a 

následně se  společně přesuneme na místa úklidů. 

 (nezapomeňte si na tuto akci vzít bezpečnou obuv a pracovní oblečení ☺) 
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❖  

Připojte se k akci, která běží po celé republice o 

  Velikonoční KUŘÁTKOV 2022! 

1. Vyrobte alespoň jedno kuřátko o velikosti minimálně 30 cm /materiál a pracovní 

postup je na Vás/.  

2. Vystavte ho do okna, na zahradu, kamkoli…. 

3. Vyfoťte ho a pošlete Obecním kvočnám Verče a Evče  

na email obec@tatobity.cz  

4. Vaše kuřátka budou započítána do soutěže měst a obcí       

o titul KUŘÁTKOV 2022.  

5. Na FB se můžete připojit do skupiny „Neposedná kuřátka 2022“ a vložit své 

fotografie pro inspiraci nebo pro radost ostatním. 

6. Fota zasílejte do Velikonočního pondělí 18. dubna 2022.  

 

22. DUBNA BUDE VYHLÁŠEN KUŘÁTKOV 2022! 
 

STANOU SE JÍM TATOBITY? 
❖  
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HVĚZDNÁ SETKÁNÍ 

Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ   pokračují po delší pauze v dubnu 

Moderovaný večer se známými osobnostmi uměleckého a veřejného života nese společné 

motto:                                                                                     

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

Zajímavé a vzácné hosty přivede do Tatobit autorka a zároveň moderátorka HVĚZDNÝCH 

SETKÁNÍ paní Marianne Ehrenthal. 

21. dubna BÁRA BASIKOVÁ 

Cena vstupenek 260,-Kč       Začátek vždy v 19,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech 

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Tatobitech 

Škola a školka

 

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU 

 

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

 

březen 2022 

st 2. 3. – karneval v ŠD 

st 2. 3. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek  

pá 18. 3. – ŠKOLKA – divadlo – představení v rámci přehlídky Turnovský drahokam  

čt 24. 3. – ŠKOLKA – Vynášení Morany  

 

duben 2022 

pá 1. 4. – ŠKOLKA – Noc s Andersenem  

pá 8. 4. – ŠKOLA a ŠKOLKA – Den otevřených dveří (škola 8:00 – 9:45, školka 9:30 – 

11:00) 

po 11. 4. – plavání 

st 13. 4. – přijímání žáků do 1. ročníku od 14:00 do 16:00 

čt 14. 4. – Velikonoční prázdniny 

čt 21. 4. – rodičovské sdružení od 15:15 

pá 22. 4. – ŠKOLKA – divadlo Rákosníček a hvězdy  

po 25. 4. – plavání 

pá 29. 4. – ŠKOLKA A ŠKOLA – čarodějnice v ZŠ  

 

 

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. 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace 

 

Z Á P I S 
 

do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní rok 2022/ 

2023 se koná v I. třídě (v l. poschodí) 

 

ve středu 13. dubna 2022 od 14 do 16 hodin. 
 

Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2022 šest let věku. Rodiče s sebou přinesou 

svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 

Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobity, Žlábek) 

rozhodnou dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně do 10. dubna 2022 a 

písemně to potvrdí do 30. dubna 2022 řediteli Masarykovy základní školy a mateřské školy v 

Tatobitech. 

 

Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

Přijímání do mateřské školy 
 

Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace 

v souladu s platnou legislativou oznamuje, že  

 

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

(možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné 

závazně podat do 13. 5. 2022. 

 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že 

v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34 

odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se 

k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova 

základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele 

školy dne 17. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin.   

V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska  a 

nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 19. 5. 2022. V tento 

den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se 

s výsledky řízení. 

Mgr. Pavel Vaněk 

ředitel školy 

 

 

KULTURA,  ZÁJMOVÁ  ČINNOST

SDH Žlábek a ŠIMMI AG Vás zve na další hudební koncert 
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POKÁČ 

 2.dubna 2022    KD Tatobity 

Předkapela Vanity 

Vstup od 19:00, předkapela 20:00, Pokáč od 21:00 

Předprodej vstupenek v síti Ticketstream, na OÚ Tatobity, nebo na místě 

❖  

Restaurace u Studničků v Tatobitech vás zve 14.dubna na 

ZELENÝ ČTVRTEK   

Skopové a jehněčí dobroty,  zelené pivo  

               otevřeno do 22,00hod. 

❖  

SPOLEK DIVADELNÍCH OCHOTNÍKŮ MÁJ 1867 TATOBITY 

Vás zve na komedii Petera Quiltera 

 

JE ÚCHVATNÁ! 
dne 22. 4. 2022 od 19:00 v KD Tatobity 

 
Pravdivý příběh Florence Foster Jenkinsové, nejhorší pěvkyně na světě… 

Přeložil Pavel Dominik 
Hrají: 

FLORENCE FOSTER JENKINSOVÁ – Jana Staňková 
COSME McMOON – Antonín Macháček 

ST CLAIR – Luděk Štěpnička 
DOROTHY – Lenka Malá 

MARIA – Marie Nezdarová 
PANÍ VERINDAH-GEDGEOVÁ – Růženka Nejedlová 

MODERÁTOR, REPORTÉR – Vojtěch Devátý 
Hudba, orchestr – Bohuslav Lédl, Eva Lédlová, Martin Brádle 

Scéna – Pavla Trávníčková, Václav Cempírek, Luboš Vránek, Luděk Štěpnička 
Kostýmy Florance – Liduška Valná 

Světla, zvuk – Jiří Linka, Radan Mlejnek, Luboš Vránek 
Text sleduje – Petra Nezdarová 
Úprava textu – Jana Staňková 

Režie – Luděk Štěpnička 

❖  

 

Český zahrádkářský svaz. Základní organizace Tatobity 
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sděluje, že připravuje zájezd do Kopidlna na výstavu Kopidlenský kvítek.  

Výstava se koná dne 14. května 2022 / sobota /. Podrobné organizační pokyny budou sděleny 

v květnovém čísle Informáčku. Zájezdu se mohou zúčastnit i nečlenové ČZS. 

                                                                           Výbor ZO ČZS 

Životní jubilea oslaví  

20 let Vyhlídko Jan    65 let Vaněk Jiří 

25 let Kysela Jaroslav    65 let Vránek Luboš 

45 let Pěnička Michal    70 let Štěpnička René 

60 let Koucký Ladislav   75 let Jarůšková Blahoslava 
60 let Michal Jiří    82 let Lamač Jiří 

65 let Cvrček Zdeněk    83let Kudrnáčová Jiřina 

65 let Tomešová Miluše 
Gratulujeme!!!! 

 

 

❖  

Přehled akcí v DUBNU: 

 

2.4. Ukliďme Tatobity 
2.4. POKÁČ 

13.4.  Zápis do školy 

14.4. Zelený čtvrtek 
do 18.4.  zaslat foto „KUŘÁTKOV“ 

21.4. Bára Basiková – Hvězdné setkání 

22.4. Divadlo – Je úchvatná 

 
KVĚTEN  

 

do 13.5.  podat přihlášky do MŠ 
14.5.  Zájezd na výstavu Kopidlenský kvítek 

 

 
 

 

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/

