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Informace z obce

Obec Tatobity přeje všem svým
občanům
krásné prožití vánočních svátků,
klid a pohodu v rodinách,
vzájemné porozumění,
pevné zdraví a štěstí v roce 2022!
❖

Vánoce jsou křesťanské i pohanské svátky

narození Ježíše Krista a oslavou zimního
slunovratu. Hlavní svátek (Narození Páně čili Boží hod vánoční) připadá na 25. prosince.
Předchází mu doba adventní končící Štědrým dnem jako příprava na vlastní svátek, následuje
doba vánoční trvající v římskokatolické církvi do neděle po 6. lednu, před druhým
vatikánským koncilem do Hromnic 2. února, v jiných západních církvích do svátku Zjevení
Páně (6. ledna). Ve většině pravoslavných církví se datum svátků stanovuje podle juliánského
kalendáře, takže datum 25. prosince v současnosti připadá na gregoriánský 7. leden. První
zmínky o křesťanském slavení Vánoc pocházejí z 2. století, pevné datum 25. prosince je
doloženo ze 4. století z Říma.
K Vánocům se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, jesličky (betlém),
vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, či vánoční cukroví. Ve 20. a 21. století
se Vánoce v mnoha zemích chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky a lidé je
slaví v rodinách bez ohledu na náboženské vyznání. Zvyku dávat dárky hojně využívá obchod
a reklama.
❖

Odvoz odpadu - popelnic: v PROSINCI 2021
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3.12., 10.12., 17.12., 24.12 ,31.12.– svoz 1x za 7 dní - červenomodré označení popelnice
3.12.., 17.12., 31.12.. - svoz 1x za 14 dní - žlutomodré označení
popelnice
V PROSINCI je otevřeno „SBĚRNÉ MÍSTO“ vedle Restaurace
Hasičárna Tatobity. Do tohoto Sběrného místa mohou občané obce a
občané, kteří vlastní nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek bezplatně
odvážet odpad.
V měsíci prosinci bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí (6.12., 13.12.)
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek (2.12., 9.12., 16.12.)
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota : 4.12. a 18.12.
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
❖

Seznam akcí na rok 2022
Seznamu akcí pro seniory a ostatní obyvatele obce Tatobity-Žlábek a okolí na
rok 2022
Květen – 14. 5. 2022 výlet zámek Liblice, Toušeň, Kačina. Doprava autobus
Červen – 16. 6. 2022 výlet Máchovo jezero výletní loď, zámek Zákupy nebo Lemberk.
Doprava autobus.
Červen – 24. 6. 2022 Sportovní odpoledne pro seniory a také mladší. Na hřišti u školy
v Tatobitech. Občerstvení a ceny zajištěny.
Září – 10. 9. 2022 výlet Safari Zoo Dvůr Králové. Doprava autobus.
Říjen – 1. 10. 2022 výlet zubačka Tanvald – Kořenov, sklárny Harrachov. Doprava autobus.
Prosinec – 7. 12. 2022 od 16,00 hodin předvánoční posezení v restauraci salonek U
Studničků.
„A proto pojďme poznávat to krásné co naše země má“.
Akce se budou konat vždy ve dnech po – pá (so). Podle náročnosti budou výlety také
celodenní. Časy odjezdu autobusu, cena a ostatní informace budou v dostatečném předstihu
upřesněny.
Ladislav Dudek zastupitel obce
mobil: 725 418 267
❖

„Půjdem spolu do Betléma, dudlaj dudlaj dudlaj dá …“
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Také byste se rádi vydali do Betléma, podívat se za Ježíškem a alespoň na chvilku
zapomenout na starosti a strasti kolem nás?
Tak pojďte s námi. Srdečně Vás všechny zveme na krátkou procházku naší malebnou
vesničkou Tatobity. Cestou potkáte deset staročeských řemeslníků, kteří se vydali, stejně
jako vy, za Ježíškem, aby se mu poklonili a donesli mu nějakou maličkost, kterou sami
vyrobili. Pokud budete mít chuť, můžete hádat, co které řemeslo znamenalo a co v dávných
dobách dotyčný řemeslník vyráběl.
Cesta není značená, pouze zde je nakreslené, kudy řemeslníci jdou. Nebojte, je
opravdu krátká ☺ (cca 1km). Každý řemeslník má u sebe otázku s možnostmi, a zároveň
správnou odpověď s popisem a vysvětlením. Tato zimní stezka není výherní, jako byla ta
Večerníčková. Ale přestože jejím cílem není výhra, byli bychom moc rádi, kdyby vykouzlila na
Vašich tvářích úsměv. Nechte se s námi přenést do dob, kdy si lidé pomáhali, stáli jeden za
druhým a vážili si nejen své šikovnosti a umu, které jim pomáhaly přežít.
Začátek cesty do Betléma je u hlavních vrátek ke škole (u přechodu pro chodce).
Mějte krásné vánoční svátky a ještě krásnější celý nový
rok 2022 ☺

ŠKOLA
INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
– AKCE V PROSINCI

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:
listopad 2021
st 10. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou
pá 12. 11. – ŠKOLKA – divadlo O chytrém Honzovi
út 16. 11. – ŠKOLA a ŠKOLKA – vánoční focení
čt 18. 11. – rodičovské sdružení od 15:15
st 24. 11. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou
prosinec 2021
st 8. 12. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou (pokud situace
dovolí)
pá 17. 12. – ŠKOLKA – divadlo Vánoční hvězda (pokud situace dovolí)
20. – 22. 12. – ŠKOLA A ŠKOLKA – ředitelské volno (pokud MŠMT nerozhodne jinak)
23. 12. – 2. 1. 2022 – Vánoční prázdniny
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
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V měsíci prosinci oslaví jubilea:
15 let
15 let
15 let
18 let
35 let
40 let
45 let

Mařan Martin
Tauchman Jiří
Cimbálová Zuzana
Adamíra Jiří
Drahoňovská Marta
Šott Jaroslav
Klement Martin

45 let
50 let
55 let
60 let
65 let
75 let
87 let

Chalupka Vojtěch
Hůlková Ilona
Kulišová Pavlína
Flajšerová Božena
Kaňková Milena
Hoření Marie
Janusová Milada

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: 290
www.tatobity.cz

obec@tatobity.cz

❖
Zabezpečte svůj majetek proti krádežím vloupáním do nemovitostí
Semilsko: Policisté varují (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů před
krádežemi vloupáním!!!
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k
porušování domovní svobody.
V některých případech pachatel překoná nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se
pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.
Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé doma (většinou
v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si
cennosti, které se nachází poblíž vchodových dveří nebo, které mají obyvatele soustředěné na jednom
místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od vozidla apod.).
Policie ČR (nejen) majitelům nemovitostí doporučuje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouštíte.
K zabezpečení rekreačních objektů použijte mechanické zábrany.
Neváhejte investovat do elektronické ochrany.
Pamatujte na pojištění nemovitostí proti krádeži.
Na noc zamykejte všechny vchodové dveře.
V přízemí svých obydlí zabezpečte okna proti vniknutí nezvané osoby.
Cennější věci v domácnosti nikdy nenechávejte při vchodových dveřích nebo v blízkosti
oken.
V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit.
Pro případ odcizení věcí si pořiďte fotodokumentaci cenností a zapište si jejich výrobní čísla.
Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku, zda nejsou
poškozeny možné přístupové cesty dovnitř (všechny venkovní dveře i balkonové, okna
apod.).
Při podezření z vloupání ihned kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně nevstupujte do
objektu!!!
Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po vstoupení do obydlí, nemanipulujte s věcmi a
ponechte vše ve stavu, v jakém jej zanechal pachatel.
Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.
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