TATOBITSKÝ INFORMÁČEK
ŘÍJEN 2021

vydání č. 226

ročník 19.

Informace z obce
Nadcházející volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční
ve dnech 8. – 9. října 2021
Volby probíhají

v pátek 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

Okrsek číslo 1.

Obecní úřad Tatobity 85

Okrsek číslo 2.

Hasičská zbrojnice Žlábek 3

❖

Informace k hlasování zvláštními způsoby
pro oprávněné voliče – osoby v karanténě nebo izolaci z důvodu covid-19
Krajský úřad Libereckého kraje tímto informuje osoby oprávněné ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parl. ČR), a to zvláštními způsoby hlasování podle zák. č. 296/2021 Sb., o zvláštních
způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a
o změně některých zákonů (dále jen „zák. o zvláštních způsobech hlasování“), tedy hlasováním
a) u volebního stanoviště zřízeného pro okres ve městě Semily, a to ve středu dne 6.10.2021
v době od 8:00 hod. – 17:00 hod.
Bližší informace k hlasování u volebního stanoviště jsou uvedeny na: https://spravniodbor.kraj-lbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna2021/11-informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19/01-k-hlasovani-uvolebniho-stanoviste.

b) v pobytovém zařízení
c) do zvláštní přenosné volební schránky, pokud oprávněná osoba nejpozději do 20:00 hod.
čtvrtka 7.10.2021 telefonicky požádá krajský úřad o tento způsob hlasování (v takovém
případě se do místa trvalého pobytu v pátek 8.10.2021 v době 8:00 – 22:00 hod. nebo
v sobotu 9.10.2021 v době 8:00 – 14:00 hod. dostaví komise pro hlasování a oprávněné
osobě umožní hlasovat do zvláštní přenosné volební schránky).
Bližší informace k hlasování do zvláštní přenosné volební schránky a zejm. informace o telefonním
čísle krajského úřadu byly dne 27.9.2021 zveřejněny na: https://spravni-odbor.krajlbc.cz/page1279/volby-2021-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021/11informace-pro-volice-v-karantene-izolaci-z-duvodu-covid-19/02-k-hlasovani-do-zvl-prenos-volebnischranky.

S případnými dotazy se lze obracet na č.  48 5226 434.
❖
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Odvoz odpadu - červenomodré označení a žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. 8.10.,
22.10. - odpoledne
V měsíci říjnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 9.10., 23.10.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
Chcete-li dělat větší úklid, je možné si objednat kontejner samostatně u TS Lomnice n.P.
tel. 481 671 561, e-mail: info@tsmlomnice.cz
Rozmístění kontejneru v měsíci říjnu pro BIO odpad:
➢ Po celý měsíc říjen bude volně k dispozici kontejner na BIO odpad před sběrným dvorem.
Zde vhazujte pouze BIO odpad!!!!
➢ Od 13. – 26.10. bude kontejner na BIO odpad umístěn na odstavné ploše pod lípou.
➢ Od 26. – 9.11. bude kontejner na BIO odpad umístěn na Žlábku před hasičskou zbrojnicí

❖
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s Obecním úřadem Tatobity vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy, časopisy

Sbírka se uskuteční od 11.10. – 18.10.2021
místo: OÚ Tatobity
Pondělí, středa:
Úterý, čtvrtek:

7,00 – 17,00hod.
7,00 – 13,30hod.
❖
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Vážení senioři, občané, obec Tatobity si Vás dovoluje pozvat dne 9.10.2021
(sobota) na poslední cestovatelskou akci v tomto roce.

Pojedeme za krásnou historií Litoměřic.
Zájezd je pro občany Tatobit, Žlábku a okolí.
Naše cesta povede za historií „katedrály svatého Štěpána“ a „kostela Všech
svatých“. Také se můžeme projít krásně upravenými hradbami a parkány.
Organizační pokyny : odjezd autobusu z parkoviště od OÚ Tatobity v 08,00 hodin.

Důležité upozornění : pro uskutečnění této akce je rozhodující vývoj
pandemické situace Covid-19. Doufejme, že bude příznivá….
Cena autobus : Tatobity a Žlábek
50,-Kč,
ostatní 100,-Kč
Vstupné katedrála sv. Štěpána Litoměřice: senioři, ZTP, ostatní - jednotné
Vstupné kostel Všech svatých Litoměřice: senioři, ZTP, ostatní - jednotné

40,-Kč
40,-Kč

Možnost občerstvení v restauracích a v předzahrádkách restaurací (jídlo, káva, čaj a jiné) cestou zpět.
Rozhodující bude pandemická situace.
Doporučujeme teplé oblečení a dobrou obuv.
Prosím nezapomeňte si vzít s sebou respirátor PPF 2 a desinfekci
Těšíme se na Vaši účast. Přejeme pevné zdraví a dobrou mysl.
Informace k zájezdu Ladislav Dudek, tel.: 725 418 26

❖

VEČERNÍČKOVÁ STEZKA V TATOBITECH
Brrrr…, teda to vám povím, už mi tady u Obecního úřadu byla docela zima.
Také jak by ne, když už tu máme měsíc říjen, ale věřte, že jsme si s vámi užili krásné tři
sluníčkové měsíce. Teď už nám jenom schází vylosovat šťastlivce, kterým se povedla správně
vyplnit křížovka a tím zjistili, že můj pořad se v začátcích jmenoval Kouzelné zrcátko. Musím
říci, že správných odpovědí bylo 312. To je opravdu hodně, a proto jsme se rozhodli vybrat
tři, kteří udali adresu a byla nejdále od Tatobit a další tři jsme z toho velkého množství
vylosovali.
Z největší dálky za námi přijely Simonka a Ivanka z Frýdku – Místku, o kousek blíže to měli
Emmička a Filípek z Brna a Karolínka, ta přijela z dalekých Prachatic. Ze zbytku správných
odpovědí jsme vylosovali Jeníčka, Karolínku z Rovenska pod Troskami a do třetice Evičku
z Jenišovic.
Moc gratulujeme!!!
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Nedá se nic dělat, prázdniny už jsou pryč, léto už také odlétlo a i my večerníčkové postavičky
se musíme odebrat do svých večerníčků, ale nebojte, každý podvečer se budeme snažit vám
vykouzlit úsměvy na tvářích přes televizní obrazovku. Mějte krásný pohádkově klidný celý
školní rok, a kdo ví, možná příští léto zase na viděnou ☺.
Váš Večerníček
❖
Chtěli bychom touto cestou poděkovat autorce a realizátorce Večerníčkové stezky Vendule
Zunové za krásné večerníčkové bytosti, které vypracovala a kreslením ztvárnila. Tuto stezku
tak během prázdnin prošla tisícovka návštěvníků z blízkého okolí ale i zdaleka. Všem se
stezka velice líbila, přestože byla pro některé návštěvníky poněkud náročnější.
❖

DO TATOBIT OPĚT MÍŘÍ HVĚZDY
Talk show HVĚZDNÁ SETKÁNÍ pokračují po delší pauze v říjnu.
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.

17.10. MONIKA ABSOLONOVÁ
26.11. MARTIN ZOUNAR
Cena vstupenek 250,-Kč

Začátek vždy v 19,00hod. na sále Kulturního domu v Tatobitech

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě v Tatobitech

Vyhodnocení soutěže o

„ROZKVETLÉ TATOBITY“

1. místo v kategorii
nejkrásněji rozkvetlé okno
nejrozkvetlejší balkon
nejrozkvetlejší záhon
Mimořádná cena - zahradní dekorace
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Naďa Havlasová Prokůpková
Dita Dědečková
Lenka Bakešová
Marie Cimbálová, Alena Nezdarová
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INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ŘÍJNU

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:
září 2021
st 1. 9. – zahájení školního roku 2021/2022
8. – 10. 9. – Výlet za poznáním (sama sebe) – chata Bára – Benecko
čt 16. 9. – rodičovské sdružení od 15:15
pá 24. 9. – Kozákov – akce s PPP Semily – V labyrintu vztahů
po 27. 9. – beseda s Policií ČR – BESIP aneb Bezpečné prostředí nejen na silnici
A co nás čeká následující měsíc?
Od 4. října začínají ve škole a školce fungovat kroužky:
ŠKOLKA
anglický jazyk: pondělí, středa, pátek 12:00 – 12:30
logopedie: úterý - 1x za 14 dní
ŠKOLA
anglický jazyk: pondělí - 1. ročník 12:30 – 13:15, 2. ročník 13:15 – 14:00
zumba: úterý 15:30 – 16:30
flétna: středa (1. – 2. ročník) a pátek (3. – 5. ročník) – v rámci a případně po HV
míčové hry - házená: pátek – 13:30 – 14:30
šití: pondělí – 1x za 14 dní 13:30 – 15:00 (od 4. 10.)
pá 1. 10. – Bramboriáda (pokud situace dovolí)
čt 7. 10. – ŠKOLKA – Podzimní cestou nejen za zvířátky- akce pro rodiče s dětmi (pokud
situace dovolí)
pá 15. 10. – ŠKOLKA – divadlo O Budulínkovi (pokud situace dovolí)
27. a 29. 10. – podzimní prázdniny pro školáky
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
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KULTURA
Přátelé, kapela HITMAKERS Vás všechny srdečně zve na spoustu dobrýho bigbítu, pivko,
drinky a něco k snědku se taky určitě najde !
Přijďte si s námi zadovádět, jo !

❖

MYSLIVECKÝ SPOLEK RADOSTNÁ – TATOBITY Z.S.
vás srdečně zve na

ZVEŘINOVÉ HODY
na sále Kulturního domu v Tatobitech

dne 16. října od 11,00hod.
Zvěřinové speciality!

Pitný režim zajištěn!

Program pro děti!
❖

„B A B I N E C“

pořádá pro děti a dospělé

13. ročník T A T O B I T S K É D Ý N Ě
letos „tak trochu jinak“
(pokud situace dovolí)
Kdo máte zájem o tuto akci, přijďte a přineste vydlabanou, nazdobenou dýni
v úterý 26. října 2021 od 16,00 hod. k obecnímu úřadu.

Ve svém volném čase se přijďte podívat
na rozzářené dýně!
❖

Informáček říjen 2021

Stránka 6

Walda Gang + Alkehol

Sobota 23. října 20:00
390 Kč

cena

Kulturní dům Tatobity

❖
Občanská spolek DĚDINA vás zve :

Sport
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Opět po prázdninách začala ZUMBA - vždy pondělí od 19,00hod. – sál KD Tatobity.
Co s sebou? Obuv na přezutí, volnější oblečení a náladu si zacvičit, zatancovat ☺
Přidat se můžete kdykoliv!

❖
Každý čtvrtek probíhá pravidelné CVIČENÍ JÓGY v kulturním domě v TATOBITECH.
Začínáme v 19,00hod. a cvičení standardně trvá 1,5 hodiny. Na cvičení je vhodné pohodlné
oblečení, deku na relaxační část a případně neklouzavou podložku (několik podložek máme).
Těší se na Vás cvičitelka Marie Hlaváčová
❖

Rozpis zápasů – Okresní soutěž
TJ Sokol Zálesní Lhota - 1.FC Tatobity
1.FC Tatobity - TJ Sokol Kruh
TJ Sokol Bozkov B - 1.FC Tatobity

Sobota 2. 10. 2021 16:00
Sobota 9. 10. 2021 16:00
Sobota 16. 10. 2021 15:30

Kiosek na domácí zápasy vždy otevřený. Na zápasy zve
1.FC Tatobity!
Životní jubilea oslaví
V měsíci říjnu oslaví:
15let
18 let
25 let
50 let
60 let
60 let
65 let

Egrtová Adéla
Flígrová Klára
Linka Lukáš
Votrubec Petr
Stříbrný Dalibor
Koucká Jana
Nyklíček Vladimír

65 let
70 let
70 let
75 let
75 let
85 let
85let

Chaloupecký Stanislav
Drozenová Kamila
Mašková Olga
Studnička Josef
Vaněk Stanislav
Lásková Hana
Mánková Ludmila

GRATULUJEME!

Přehled akcí v říjnu 2021
8.-9.10.
9.10.
9.10.
11. – 18.10.
16.10.
17.10.
23.10.
26.10.
5.11.

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
Výlet do Litoměřic
HTM-ROCK FEST
Humanitární sbírka Diakonie Broumov
Zvěřinové hody
Monika Absolonová
WALDA GANG+Alkehol
Tatobitská dýně
Podkrkonošský symfonický orchestr

❖
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: 290
www.tatobity.cz
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