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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ZÁŘÍ    2022           vydání č. 237        ročník 20. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

 

Volby do Zastupitelstva obce se konají 
  v pátek 23.9. od 14,00 – do 22,00hod. a 
v sobotu 24.9. od 08,00 - do 14,00hod. 

 
Okrsek číslo 1    Obecní úřad Tatobity 85 – zasedací místnost 

Okrsek číslo 2  Hasičská zbrojnice Žlábek 3 – klubovna SDH Žlábek 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na 

území České republiky. Totožnost a státní občanství prokáže volič platným občanským 

průkazem  nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince, průkazem o povolení 

k pobytu  nebo potvrzením o přechodném pobytu. 

 

Hlasovací lístek bude voliči dodán nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Ve dnech 

voleb může volič obdržet hlasovací lístek i ve volební místnosti.  

 

❖  

Využívám této příležitosti poděkovat všem zastupitelům, společenským organizacím, 

zaměstnancům obce a občanům, kteří jakoukoliv formou a měrou přispěli v tomto 

volebním období k obohacení kulturního, sportovního a společenského života, protože 

budoucnost obce je v rukách všech občanů.  

Stejně tak chci poděkovat těm, kteří umí přiložit ruku k dílu, a společně s námi udělají 

třeba i malý, ale velmi důležitý kus práce, který je ku prospěchu zkvalitnění života v 

obci. 

A závěrem bych chtěla poděkovat zaměstnancům, paním učitelkám a řediteli 

Masarykovy základní a mateřské školy, kteří přispívají k udržení a zachování školství v 

naší obci. 

 

❖  

Odvoz odpadu -    LETNÍ SVOZ  -  VŠECHNY POPELNICE  1x za 14 dní, tj. : 9.9., 23.9. 

 

Sběrné místo  
 

V měsíci září  bude  SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno: 

 pondělí  11,00 – 11,30hod.  

 čtvrtek  14,30  - 15,00hod. 

+ každý sudý týden  -  sobota  10.9., 24.9. 

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

Ve dnech 7. – 8. 10. od 09,00hod. bude v naší obci 
čistit komíny  
pracovník z Kominictví Červinka – pan Kopecký 
Kdo má zájem o vyčištění komínu na svých 
nemovitostech, ať nahlásí na OÚ Tatobity do 30.9. 
termín, který mu vyhovuje, číslo nemovitosti a tel. 
spojení. 
Tyto komíny budou přednostně vyčištěny. 
 
 

Cestovatelé z Tatobit, Žlábku a okolí! 

Obec Tatobity si Vás, vážení senioři a mladší, dovoluje pozvat dne 10. 9. 2022 

na výlet do „Safari ZOO (AFRIKA TRAKT) ve Dvoře Králové nad Labem“. A po 

cestě zpět malá zajímavost navíc.    

Naše cesta povede do „Safari ZOO ve Dvoře Králové nad Labem“. Projížďka se 

uskuteční z AFRIKA TRAKTU s komentovanou prohlídkou.   

Organizační pokyny : odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,00 hodin.  

Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 5. 9. 2022. 

Cena autobus :     Tatobity a Žlábek, ostatní                                    50,-Kč,     100,-Kč   

Vstupné Safari ZOO Afrika trakt:  senior, děti, ostatní                 190,-Kč, 210,-Kč, 270,-Kč   

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

Těšíme se na Vaši účast.  

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

❖  

Zpráva z knihovny 

 
Po dvouměsíční změně půjčovní doby o školních prázdninách se vrátíme zpět k půjčování 

knih v původním čase. 

To je : vždy v pondělí od 15,00 do 18,00hod. 

 

    Knihovnice Danuše Kubíčková 

❖  
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Ovoce, ovoce a zase to ovoce! V letošním roce je velká úroda ovoce 

a proto si připomeňme, co je čí a jaké jsou povinnosti! 

 
S blížícím se podzimem padají  ze stromů nejen jablka, švestky a ořechy, ale také suché větve 

a listí. Stromy souseda nebývají výjimkou. Ze šťavnatých jablek, švestek a čerstvých ořechů 

budete mít mnohdy radost. Z listí a větví už té radosti bude podstatně méně.  

Můžete si nechat ovoce od souseda, která spadlo na vaši zahradu?  

A naopak máte právo mu nařídit, aby si svědomitě odnesl nepořádek spadaný ze svých 

stromů? 

Rozumní sousedé jsou mnohdy schopni dohodnout se na nejrůznějších věcech, aniž by k tomu 

potřebovali minimální znalost občanského zákoníku. Nicméně někdy se rozhoří spor i kvůli 

naprosté drobnosti, a pak je docela dobré vědět, kdo má na co nárok. 

 

Ovoce spadlé na pozemek souseda 

Dle § 1016 občanského zákoníku platí, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek 

náleží vlastníkovi sousedního pozemku. To neplatí, je-li sousední pozemek veřejným statkem. 

Takže pokud sousedovy švestky spadnou na vaši zahradu, pak si je máte právo sesbírat a 

zavařit nebo si je nechat vypálit, prostě naložit s nimi dle své libosti. Pozor ovšem na pojem 

„plody“. Zákoník jím nemyslí pouze ovoce, ale také ono obtěžující listí a suché větve. Tudíž i 

ony se stanou vaším majetkem, který soused nemá povinnost uklízet. 

 

 

 

Co když vaše ovoce padá na cestu? 

A co znamená dovětek o veřejném statku? Veřejným statkem se myslí např. chodník, cesta 

nebo park. Pokud tedy spadne ovoce z vašich stromů nikoli na pozemek souseda, ale na 

chodník, pak je stále vaše, a vy byste se měli postarat o jeho odstranění nejlépe ještě dříve, 

než se promění ve shnilou a páchnoucí hmotu, na které někdo uklouzne a zlomí si nohu. 

 

Ovoce nad vaším pozemkem 

Zákon hovoří o spadlém ovoci. Jenže ovoce, které spadne, je už potlučené. Určitě by bylo 

lepší otrhat sousedovy švestky hned, jakmile dozrají, a nečekat, až z nich budou na zemi 

povidla. Jenže pozor. Ovoce, které je na stromě, je stále majetkem souseda. Analogicky to 

platí třeba také pro dýně, jejíž šlahoun si našel cestu mezerou v plotě. Obří dýně na vaší 

zahradě rostoucí ze šlahounu od souseda, je pořád jeho. I když v rámci dobrých sousedských 

vztahů by možná stálo za uvážení mu ji darovat, pokud ovšem netrpí alergií na zdravou 

stravu. 

 

KULTURA,  ZÁJMOVÁ  ČINNOST

SDH Žlábek a Maloskalský pivovar Vás zvou na 

ŽLÁBECKÉ DOŽÍNKY 

17.9.2022 od 14:00 hod        Hasičárna Žlábek 

Bohaté občerstvení, skákací hrad a program pro děti,  

bubenická show Šimona Mikeze, večerní zábava s muzikou 

Těšíme se na Vás! 



 
 

 

 

Informáček  září 2022 Stránka 4 
 

 

 

❖  

OTEVŘENÝ ATELIÉR-KAREL PROCHÁZKA 
SOBOTA 17.ZÁŘÍ 2022 ve 14h 

POSEZENÍ MEZI OBRAZY, ZAJIŠTĚNA ŽIVÁ HUDBA VE STYLU 
BLUES-COUNTRY-ROCK 

MOŽNOST OBČERSTVENÍ, I Z VLASTNÍCH PŘINESENÝCH ZDROJŮ, 
MOŽNOST OPÉKÁNÍ NA OHNI. 

VSTUPNÉ ZDARMA 
K.P. 

 

❖  

 

 

SPORT

1. FC Tatobity – rozpis mistrovských utkání  

 
4.9. 16,00 neděle TJ Sokol Stružinec - 1. FC Tatobity 

10.9. 17,00 sobota 1. FC Tatobity  - TJ Sokol Nová Ves n.P. 

17.9. 16,30 sobota TJ Poniklá  - 1. FC Tatobity 

25.9. 16,30 neděle TJ Jiskra Libštát - 1. FC Tatobity 

1.10. 16,00 sobota 1. FC Tatobity  - FK Turnov „B“ 

 

Kiosek otevřený vždy hodinu před zápasem!!!! 

 

       Těšíme se na vaši podporu při našich zápasech !!! 
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❖  

JÓGA v TATOBITECH 

PROTAŽENÍ A ROZPROUDĚNÍ ENERGIE V TĚLE 

NAVOZENÍ KLIDU A POHODY 

 
Čtvrtek 19:00 –20:30h (od 1. září 2022) 

Pro všechny úrovně pokročilosti (nabízím různé varianty pozic) 

Kulturní dům Tatobity, č.p. 250 

Cena:  140 Kč/lekci, 1.100 Kč/10 lekcí (1. lekce zdarma) 

Kontakt k zajištění místa 736 257 449 

Těším se na Vás … Marie Hlaváčová, lektorka jógy 

 

Životní jubilea oslaví  

V měsíci září oslaví : 
 

10 let Kysela Adam    55 let  Kubíček Tomáš 

15 let Adamíra Šimon    70 let Dudková Jana 

18 let Koubková Tereza   75 let Jarůšek Ladislav 
20 let Danielová Michaela   81 let Kořínková Stanislava 

30 let Staffenová Denisa   82 let Šťastný Jaroslav 

45 let Fejglová Monika   87 let Kodrová Jaroslava 
 

Gratulujeme!!!! 

Přehled akcí v září 

17.9.  Žlábecké dožínky 

23. -  24.9. Volby do Zastupitelstev obcí 

23. -  25.9.  16.výstava ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin 
 

 

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/

