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Informace z obce
Odvoz odpadu - červenomodré označení – každý týden, tj. : 5.2., 12.2., 19.2., 26.2.
žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 12.2., 26.2.

Sběrné místo

V únoru bude otevřeno sběrné místo pouze po dohodě s OÚ.
V případě uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru kontaktujte pracovníky OÚ na tel.
481 381 161, 724 179 996, 602 630 992.
❖

Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni
průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a
nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí
údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh ze
střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo
ohradit.
❖
OÚ vyzývá občany, aby zaplatili místní poplatky (odvoz odpadů, poplatek ze psů)
na OÚ Tatobity nebo na číslo účtu 163340819/0300, do variabilního symbolu uveďte číslo
popisné nemovitosti
Psi – 100,-Kč za rok, druhý a další 150,-Kč za rok
Popelnice – sazba poplatku pro poplatníka činí 700,- Kč za rok
Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo
dvoufázově a to 1/2 poplatku do 31.3. a druhá polovina do 30.9. příslušného roku.
❖
Očkování proti COVID – 19 v Libereckém kraji pokračuje, kraj nerušil již rezervované
termíny zájemců o vakcínu, jak doporučovalo ministerstvo zdravotnictví. Registrace seniorů
80+ v Centrálním rezervačním systému a následná rezervace termínu očkování v páteřních
nemocnicích je stále možná prostřednictvím celostátní linky 1221 i krajské informační linky
800 880 066, která je v provozu od pondělí do pátku v čase 8.00-16.00.
Kdo s rezervací bude později potřebovat pomoci, nechť se obrátí na Obec Tatobity, rádi
Vám s rezervací pomůžeme. Věkovou kategorii 80+ již máme pod kontrolou a o
očkování vás budeme informovat.
Očkovací centra se nacházejí v těchto nemocnicích; vakcínu aplikují na základě registrace
v Centrálním rezervačním systému:
Krajská nemocnice Liberec – Husova ulice 641, budova K, Infekční oddělení
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa – budova A, první podlaží, Centrální příjem
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Nemocnice Jablonec nad Nisou – Interní pavilon D, přízemí, ambulance osteologie
MMN – nemocnice Jilemnice – stará poliklinika
MMN – nemocnice Semily – Nový pavilon, přízemí, Klinická biochemie
Odběrová místa; antigenní a PCR testy se provádí po rezervaci v systému Reservanto,
naleznete například na webových stránkách www.kraj-lbc.cz:
SMRŽO-MEDIC s.r.o. – pracoviště ČČK Jablonec nad Nisou
KNL, a.s. – odběrové místo Nemocnice Turnov
MMN, a.s. – odběrové místo Nemocnice Semily
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem – odběrové místo Vratislavice nad Nisou
MMN, a.s. – odběrové místo Nemocnice Jilemnice
Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
KNL, a.s. – odběrové místo Nemocnice Liberec
drive-in režim: SYNLAB – mobilní odběrové místo, Liberec, parkoviště u Home
Credit Areny

Škola a školka

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:
leden 2021
po 4. 1. – zahájení prezenční výuky po vánočních prázdninách – pouze MŠ a 1. a 2. ročník
po 4. 1. – zahájení distanční výuky po vánočních prázdninách – 3. – 5. ročník
pá 29. 1. – jednodenní pololetní prázdniny
únor 2021
1. – 7. 2. – jarní prázdniny
pá 12. 2. – ŠKOLKA – karneval (pouze dopoledne na sále KD)
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.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

Životní jubilea oslaví
40 let Machačný Tomáš
40 let Mazánková Michaela
40 let Binhak Marcel

55 let Kudnáčová Petra
81 let Vošvrdová Hedvika
88 let Láska Jaroslav
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
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