TATOBITSKÝ INFORMÁČEK
BŘEZEN 2021

vydání č. 219

ročník 19.

Informace z obce
Odvoz odpadu - červenomodré označení – každý týden, tj. : 5.3., 12.3., 19.3., 26.3.
žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 12.3., 26.3.

Sběrné místo
Od měsíce března bude opět 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 a co nebylo možné předat na
humanitární sbírku, nikoliv nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci
Svozu nebezpečných složek komunálního odpadu .
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.
Odběratel zajistí následnou recyklaci tohoto odpadu. Firma oleje vyčistí a výsledná surovina
se využije do různých ekologických výrobků.
Na sběrném místě je olej shromažďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje odběratel. Olej
můžete přivážet v uzavřených nádobách (např. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle
pokynů obsluhy do připravené sběrné nádoby.
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.
V měsíci březnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 13.3.. a 27.3.2021
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
Dále upozorňujeme a připomínáme,
- že POPELNICE NA HŘBITOVĚ jsou na hřbitovní odpad, tj. květiny z hrobů, svíčky
NIKOLIV na ostatní komunální odpad
- do ŽLUTÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze plastový odpad tj. PET lahve, kelímky od
jogurtů, pomazánek, rozbité kbelíky či jiný plast.
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- do ZELENÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze sklo, nikoliv plastové lahve
- 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
❖
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 Tatobitech je v plném proudu.
Nyní byli očkováni senioři 80+. Všichni mají za sebou již první dávku očkování a někteří již
obě dávky. Vše proběhlo poměrně hladce, registrace u seniorů byla bez problémů a ve
spolupráci s jejich dětmi či příbuznými byli na očkování převezeni do Semilské nemocnice.
Předpokládá se další vlna očkování 70+. Registrace bude probíhat obdobným způsobem přes
Centrální registrační systém a následná rezervace termínu očkování.
Rezervace bude probíhat i prostřednictvím celostátní linky 1221, krajské informační linky
800 880 066, která je v provozu od pondělí do pátku v čase 8.00-16.00.

Kdo s rezervací bude potřebovat pomoci, nechť se obrátí na Obec Tatobity,
rádi Vám s rezervací pomůžeme. Přineste s sebou zdravotní průkaz,
mobilní telefon (tam přijde potvrzující PIN) a rezervace Vám bude
provedena na místě.
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
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
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Zpráva z knihovny
Dle nařízení vlády ČR ze dne 27.12.2020 půjčují knihovny knihy pouze výdejovým
okénkem. Jelikož naše knihovna tuto možnost nemá, oznamujeme čtenářům, že se
bude půjčovat :
1.3. 15,00 - 17,00hod.
15.3. 15,00 - 17,00hod.
29.3. 15,00 – 17,00hod.
Vaše knihovnice

Škola a školka
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme
ve škole žili: únor 2021
Měsíc únor 2021 byl ve znamení nouzového stavu, a tak za dodržení všech bezpečnostních
opatření probíhala většinou prezenční výuka 1. a 2. ročníku (3. – 5. ročník se učil distančně)
a MŠ díky kladnému vyjádření hygieny mohla při dodržení všech opatření jet bruslit
do Lomnice nad Popelkou. Pro MŠ uspořádaly v polovině února paní učitelky karneval na
sále KD, ale zase pouze v omezeném režimu a za dodržení všech bezpečnostních opatření.
Co nás čeká v březnu 2021
V březnu by měl sice skončit nouzový stav, ale ten bude vzápětí nahrazen novými opatřeními
nově schváleného pandemického zákonu, takže teprve čas ukáže, co nám bude dovoleno…
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
❖

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách a zahrádkách. Proto jsou jarní
měsíce každoročně spjaty s pálením biologického odpadu (listí, větví, rostlinného odpadu
apod.). Z hlediska pohledu požární ochrany je tato činnost spojena se zvýšeným rizikem
vzniku požáru.
Vypalování porostů je zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení
zákazu je možno trestat u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických osob
postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno. Na
rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy, listí či klestu zákonem výslovně
zakázáno. I na tuto činnost však platí určitá pravidla a omezení.
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).
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Pálení lze nahlásit z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře
„NAHLÁŠENÍ PÁLENÍ“, který je k dispozici na domovské stránce webu.
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
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku- na zahradě u své nemovitosti. 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.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící
pálení povinna okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo
112.

Všechny zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna
při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci
alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní pyrotechnikou.

Životní jubilea oslaví
18 let
25 let
25 let
25 let
30 let
45 let

Jiránková Veronika
Bártová Pavlína
Vojtíšek Leoš
Hanyšová Nikola
Kottek Milan
Cimbálová Hana

55 let
60 let
60 let
84 let
89 let

Linka Jiří
Vondráková Miroslava
Vávra Vlastimil
Hejduková Věra
Cimbálová Miluška

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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