TATOBITSKÝ INFORMÁČEK
ČERVEN 2021

vydání č. 222

ročník 19.

Informace z obce
VEŘEJNÉ

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE

se koná 2. června 2021 v 18,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech
Zahájení
Činnost Rady
Střednědobý výhled
Závěrečné účty – Mikroregion, VHS
Věcná břemena
Prodej a koupě pozemků
Odpady
Různé
Diskuse
Usnesení
Závěr
Prosíme o dodržování protiepidemických opatření!
Program :

❖

DĚTSKÝ DEN – TAK TROCHU JINAK
vzhledem k současné situaci s COVID 19 jsme uspořádali dětský den

1.června 2021 TAK TROCHU JINAK
Pro děti je připravena nová
VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA A HOPSAKOULE
na školní zahradě, kde děti oslaví svůj svátek – Mezinárodní den dětí
❖

Odvoz odpadu - červenomodré označení a žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. 4.6,
18.6., - odpoledne
V měsíci červnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 5.6., 19.6.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
.
❖
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Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

neděle 6. června 2021
14,20 - 14,30hod. parkoviště OÚ – Tatobity
14,35 – 14,40hod. při hlavní silnici u autobusové zastávky – Žlábek
Přijímány budou následující druhy odpadů:
-

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Absorpční činidla
Barvy lepidla a pryskyřice
Rozpouštědla
Kyseliny, zásady, pesticidy
Nepoužitá léčiva
Akumulátory, baterie, články
❖
OBEC TATOBITY SRDEČNĚ ZVE VŠECHNY OBČANY,
PŘÁTELE TATOBIT A NAŠÍ KRÁSNÉ PAMÁTNÉ LÍPY NA :

SLAVNOSTI LÍPY
TATOBITY 19.ČERVNA 2021
V sobotu ve 14 hodin shromáždění u „Tisícileté“ lípy !
❖

Vážení cestovatelé, senioři i mladší, obec Tatobity si Vás dovoluje
pozvat dne 3.6. 2021(změna termínu!!!) na akci „Poznávejme
historii a umění našich předků“ – ještě je pár volných míst!!!
Naše cesta povede na „Zámek Hrádek u Nechanic“, dalším cílem našeho putování bude
„barokní Valdštejnská lodžie u Jičína“, zde se můžeme také projít hezky upraveným
parkem.
V Hořicích uděláme zastávku u výrobny „Hořických trubiček“.
Organizační pokyny : odjezd autobusu 3.6. z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,30 hodin.
Důležité upozornění : prosíme všechny účastníky zájezdu, aby si sebou vzali potvrzení o
očkování či testu! Prosím nezapomeňte si vzít s sebou respirátor FFP 2.
Cena autobus :
zdarma(občané Tatobit), ostatní 50,-Kč
Vstupné zámek Hrádek u Nechanic : senior, ostatní 120,-Kč, 150,-Kč
Vstupné Valdštejnská lodžie u Jičína: senior, ostatní 30,-Kč, 50,-Kč
Možnost občerstvení v předzahrádkách restaurací (káva, čaj a jiné).

Těšíme se na Vaši účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl.
Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267
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Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat v pátek 25. 6. 2021 na akci
sportovní odpoledne pro 55+
„V KAŽDÉM VĚKU JE POHYB ZDRAVÝ“.
Sportovně - společenské odpoledne proběhne na hřišti za základní školou.

Připravili jsme pro Vás sportovní disciplíny, které si užijeme s velkou
dávkou legrace. Máme pro Vás také příjemné překvapení.
Občerstvení v průběhu akce a po skončení sportovního zápolení bude zajištěno.
Organizační pokyny: sraz účastníků na sportovním hřišti za základní školou v 16,00 hodin.
Žádáme zájemce o nahlášení účasti na Obecním úřadě Tatobity do 18. 6. 2021
Těšíme se na Vaši účast.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune na jiný termín.
Informace k akci Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267
❖
Protože COVID 19 nám neumožňuje konat společenské, sportovní či jiné akce, rozhodli jsme
se uspořádat soutěž o

„ROZKVETLÉ TATOBITY“.
Přihlásit se může každý, kdo má rád letní květinovou výzdobu u svého domu.
soutěž je ve třech kategoriích
1) nejkrásněji rozkvetlé okno,
2) nejrozkvetlejší balkon
3) nejrozkvetlejší záhon.
Soutěž probíhá od 1. června do 31. srpna 2021. Pošlete svoji fotku (foto + jméno) nebo nás
požádejte a my přijdeme Vaše okno, balkon či záhon nafotit. Vaše fotografie budou následně
umístěny na obecním úřadě na panelech. Od 1.9. do 20.9. budete moci hlasovat o
přihlášených fotografiích. Prvním třem vítězům v každé kategorii budou předány ceny.
Adresa pro posílání fotografií: obec@tatobity.cz
Více informací o soutěži najdete na našich internetových stránkách: www.tatobity.cz
Vítězové budou zveřejněni v říjnovém Informáčku a vyzváni k převzetí cen.
Těšíme se na Vaši účast v soutěži☺
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UPOZORNĚNÍ!!!!
Přichází léto a s ním spojené letní opékání a grilování na zahradách, pergolách či jiných
prostorech u rodinných domů a chalup. Chtěli bychom Vás upozornit na zvýšený hluk při
těchto akcích. Každý si musí uvědomit, že vedle je soused, který třeba ráno vstává do práce
nebo soused, který má malé dítě, které chce v noci spát. Proto na Vás apelujeme, berte toto na
vědomí. Jestliže budete pořádat nějakou zahradní párty, domluvte se nejdříve se sousedy,
sdělte jim předběžný konec Vaší akce.
Dle ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, platí, že: „Dobou
nočního klidu se rozumí doba od dvacátédruhé do šesté hodiny ranní.
Dále upozorňujeme na hluk, který způsobují Vaši pomocníci, jako je motorová pila,
cirkulárka, křovinořez, zahradní sekačka. Prosíme, berte i toto na zřetel a omezte tyto činnosti
o víkendech (v odpoledních hodinách) obzvláště v neděli, kdy si chce každý užít volna a
klidu.
Buďte sami zastáncem dobrých sousedských vztahů a domluvy!!!
❖

DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY!!!
Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ se bude opět od září pravidelně každý měsíc konat
v KD Tatobity. 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.
Na podzimní měsíce jsou pro Vás nachystané večery s účastníky StarDance, Monikou
Absolonovou, Martinem Zounarem a prosincové hudební vánočně laděné setkání s Bárou
Basikovou. V lednu se na Vás bude těšit Josef Dvořák.
Termíny zveřejníme v červencovém vydání Informáčku a od července proběhne také
předprodej vstupenek na tyto večery.

❖

O MISS ČARODĚJNICI
A máme tu den, na který někteří z nás tak netrpělivě čekáme. Den, kdy se rozhodne o Miss
čarodějnici Tatobity pro rok 2021. Celý týden jste se mohli procházet čarodějnickou stezkou,
luštit tajenku a hlavně jste měli možnost ohodnotit tu nejkrásnější čarodějnou krásku.
V dnešním roce se nám o miss ucházely hned čtyři kouzelné krásky.
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S číslem jedna se o Vaši přízeň ucházela čarodějnice KRASOMÍRA.
„ Jsem čarodějnice zlá a jsem nejkrásnější na celém světě!!“
Barborka Z.

S číslem dva se představila neodolatelná ZUBATKA.
„ Jsem velice směšná, protože se pořád
všemu směju ☺.“

Klárka Z.

S číslem tři za námi až z dalekého Nedvězí u Semil přiletěla čarodějka
VLASATICE.
„Přiletěla jsem z Čarodějné hory. V Tatobitech jsem letos poprvé.
Lidem velmi ráda pomáhám, ale zlé lidi začaruju. Velmi ráda cestuji.“
Ondřej N., Kristýnka N., Matěj J.,

d

S číslem čtyři za námi elegantním letem přilétla čarodějnice ANIČKA.
„ Jsem hodná čarodějnice z Hamštejna. Bydlím v malé jeskyni pod Hamštejnem. Celé
dny chodím na bylinky, ze kterých vařím lektvary, které potom dávám hodným lidem
z okolí.“
Laura V

A můžeme pustit do tak očekávaného vyhlášení.

Tamtadadáááááá
…přestože jsme měli čtyři soutěžící, budeme vyhlašovat pouze dvě místa, protože

2. místě

na
s celkovým počtem hlasů – šest, se umístily hned tři kouzelné krasavice a to:

KRASOMÍRA ZUBATKA VLASATICE
…chvíle velikého napětí ☺

1. místě

…na
s celkovým počtem hlasů deset se umístila hodná krasavice z Hamštejna

ANIČKA
Všem moc gratulujeme☺! A velmi děkujeme za účast ☺!
Ceny Vám všem budou předány ve školce a škole ☺.
Rádi bychom také poděkovali všem občanům Tatobit a Žlábku, že čarodějnice, které byly u nás, ale i u
vás týden ubytované, nikdo neponičil ani neukradl ☺. DĚKUJEME !

Škola a školka
Informáček červen 2021

Stránka 5

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ČERVNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:
květen 2021
2. – 15. 5. – přijímání dětí do MŠ
po 3. 5. – úplné znovuotevření MŠ (pro všechny Berušky a Ještěrky)
po 17. 5. – fotografování ZŠ a MŠ
pá 21. 5. – ŠKOLKA – výlet do ZOO Chleby
A co nás čeká následující měsíc a jaká bude organizace prázdnin?
červen 2021
út 1. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – Den dětí
pá 11. 6. – ŠKOLA A ŠKOLKA – dopravní hřiště Svišť
út 15. 6. – nábor – házená
pá 18. 6. – výlet – rafty – Kuks
po 21. 6. – ŠKOLKA – výlet – rafty – Kuks
po 28. 6. – sportovní den
út 29. 6. – stopovaná
červenec a srpen 2021
12. 7. – 13. 8. – přerušení provozu MŠ
po 16. 8. – otevření MŠ
st 25. 8. – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek od 16:30
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
V měsíci červnu oslaví
40let
40 let
45 let
45 let
55 let

Klementová Eva
Cvrček Zdeněk
Miffek Karel
Hortvík Leoš
Hejduková Jiřina

65 let
65 let
80 let
80 let
82 let

Brunclíková Dana
Peš Ladislav
Danielová Ludmila
Erban Eduard
Martínková Emilie

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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