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Tradiční Vavřinecká pouť v Tatobitech se uskuteční
6. - 8. srpna 2021
❖
Obec Tatobity pořádá v rámci celorepublikového

FESTIVALU VARHANNÍCH KONCERTŮ
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE Sv. VAVŘINCE V TATOBITECH
v pátek 6. srpna od 18,00hod.
❖

Odvoz odpadu - červenomodré označení a žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. 13.8.,
27.8. - odpoledne
V měsíci SRPNU bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 14.8., 28.8.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
❖
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.czVíce 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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❖

VEČRNÍČKOVÁ STEZKA
V TATOBITECH
PŘIJĎTE SE PROJÍT NAŠÍ VESNICÍ A PŘIPOMENOUT SI KRÁSU
ČESKÝCH VEČERNÍČKŮ.
ZAČÁTEK STEZKY V ALTÁNU U OBECNÍHO ÚŘADU
V TATOBITECH.
OD 1. ČERVENCE PŘES CELÉ PRÁZDNINY.

❖

Cestovatelé Tatobit, Žlábku a okolí!
Obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat v úterý dne 7. 9. 2021
na akci
POZNÁVEJME HISTORII, UMĚNÍ A KRÁSY BROUMOVSKA A
OKOLÍ.
Naše cesta povede do „Broumovského kláštera za poznáním historie
benediktýnů“, zde se můžeme také projít hezky upravenou zahradou.
Dalším cílem našeho putování budou „Stolové hory nedaleko Broumova“.
Organizační pokyny : odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,00 hodin.
Žádáme zájemce o závazné přihlášky na Obecním úřadě Tatobity do 31. 8. 2021.

Důležité upozornění : pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj
pandemické situace Covid-19. Doufejme, že bude příznivá….
Cena autobus : občané Tatobit a Žlábku - 50,-Kč, ostatní 100,-Kč
Vstupné klášter Broumov : senior 115,-Kč, ZTP 95,-Kč, ostatní 130,-Kč
Vstupné Stolové hory u Broumova: 0,-Kč
Možnost občerstvení v restauraci a předzahrádkách restauraci (káva, čaj a jiné). Rozhodující bude
pandemická situace.
Prosím nezapomeňte si vzít sebou respirátor PPF 2 a desinfekci
Těšíme se na Vaší účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl.
Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 267
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v sobotu 19.června 2021 Sbor pro občanské záležitosti a Obecní úřad přivítal při
slavnostním programu deset nových občánků:
Magdaléna Srnová, Erik Dědek, Natálie Hanzlová, Natálie Balická, Šimon Kunc,
Stella Kupcová, Barbora Tomešová, David Jirman, Rozálie Vojtíšková, Klára
Čapková
Z důvodu onemocnění se slavnostního vítání občánků nemohli zúčastnit :
David Varečka, Damian Matějka.

KULTURA
MotoBanda Tatobity
pro vás opět připravila velmi úspěšnou akci:

POUTNÍ POBAVENÍ III.
Bude to o naší pouti, v sobotu 7.8.2021
Začínáme už v 16.00 hod v Dědinově zahradě.........
Čeká vás zábava všeho druhu, pro malé i velké,
slabé i silné, prostě právě pro Tebe....
o uvítací drink pro každého, při vstupu do areálu
✓ točené chlazené pivečko, alko i nealko
✓ vynikající občerstvení přímo z grilu
✓ sladké potěšení nejen pro děti
✓ velký skákací nafukovací hrad
✓ nejen silácké soutěže o ceny v průběhu dne
✓ zahrajeme vám na přání tu vaši písničku
✓ promítání pod širým nebem
✓ k tanci i poslechu zahraje kapela HitMakers
✓ noční překvapení
Připraveny veliké stany pro případ horšího počasí....

SRDEČNĚ VÁS VŠECHNY ZVEME
vstupné dobrovolné
ZD

OTEVŘENÝ ATELIÉR - KAREL PROCHÁZKA
SOBOTA 14.SRPEN 2021 ve 14hod.
POSEZENÍ MEZI OBRAZY, ZAJIŠTĚNA ŽIVÁ HUDBA VE STYLU
BLUES-COUNTRY-ROCK
MOŽNOST OBČERSTVENÍ, I Z VLASTNÍCH ZDROJŮ, PITÍ I JÍDLO.
VSTUPNÉ ZDARMA
Informáček srpen 2021
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Tatobity
připravuje

14. výstavu ovoce, zeleniny, květin a dalších přírodnin
Výstava se bude konat ve dnech 24.9., 25.9. a 26.9.2021
na sále Kulturního domu v Tatobitech

Sport
1. FC Tatobity – rozpis mistrovských utkání v srpnu
21.8. 17:00 sobota
28.8. 17:00 sobota

Tatobity – SK Semily B
Tatobity – SF Studenec
❖

Tradiční fotbalové derby
„ženatí x svobodní“
se uskuteční o poutní neděli 8. srpna od 15 hodin
na hřišti v Tatobitech
Kiosek na domácí zápasy vždy otevřený. Na tyto akce vás zve
1.FC Tatobity!
Životní jubilea oslaví
15 let
18 let
35 let
40 let
45 let
65 let

V měsíci srpnu oslaví:
Macháček Ondřej
Dědečková Petra
Picka Jiří
Tomeš Michal
Mazánková Jolana
Drbohlavová Marie

65 let
65 let
70 let
86 let
97 let

Jiřištová Miluše
Mazánková Eva
Hanyšová Dagmar
Machová Judita
Lásková Anna

Gratulujeme!!!!

❖

!!!!!!! Nejde- li vám elektřina, pak volejte linku (denně 24 hod.) :

800 850 860
!!!!!! Neteče nebo teče-li (jinde než má) voda, nezdá-li se
vám kvalita vody, pak volejte linku (denně 24 hod.)
840 111 111, nebo 601 267 267
❖
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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