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Informace z obce
❖

Odvoz odpadu - červenomodré označení – každý týden, tj. : 4.2., 11.2., 18.2., 25.2.
žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 11.2., 25.2.odpolední svoz

Sběrné místo

V únoru bude otevřeno sběrné místo pouze po dohodě s OÚ.
V případě potřeby uložení odpadu do velkoobjemového kontejneru kontaktujte pracovníky
OÚ na tel. 481 381 161, 724 179 996, 602 630 992.
❖
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. Nové – možno platit na OÚ platební kartou!!!!!
1) Psi – 100,-Kč za rok, druhý a další 150,-Kč za rok
Žádáme majitele psů, aby doložili číslo čipu a číslo známky psa – z důvodu nutnosti
evidence psů
2) Popelnice – sazba poplatku pro poplatníka činí 750,- Kč za rok 2022

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, Tetra pack, nikoliv polystyren
- do ZELENÝCH KONTEJNERŮ vhazujte pouze sklo, nikoliv plastové lahve
- PAPÍR se vybírá ve škole, stačí přinést balíček papíru (úměrně těžký ☺) ke škole či na
chodbu školy
- ŽELEZNÝ ŠROT – možno odvést do sběrny Železného šrotu pana Říhy v Tatobitech –
u kravína
❖
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Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni
průběžně odstraňovat sníh a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a
nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku. Je tedy na vlastnících nemovitostí
údržbu provést vlastními silami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh ze
střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor alespoň viditelně označit nebo
ohradit.

Škola a školka

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili:
leden 2022
po 3. 1.
st 12. 1.
pá 21. 1.
st 26. 1.

– zahájení výuky po vánočních prázdninách
– ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou
– ŠKOLKA – divadlo Kosí bratři
– ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou

únor 2022
pá 4. 2.
st 9. 2.
14. – 20. 2.
st 16. 2.
21. – 25. 2.

– jednodenní pololetní prázdniny
– ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Pop. (pokud situace dovolí)
– jarní prázdniny
– ŠKOLKA – karneval (pokud situace dovolí)
– ŠKOLA a část ŠKOLKY – lyžování na Kozákově (pokud situace dovolí)

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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SPORT

HC TATOBITY – hokejový oddíl
Jelikož v letošním roce uplyne už 5 let od nápadu a založení hokejového klubu
v Tatobitech, krátce bych Vás rád seznámil s činností tohoto spolku.
V létě 2017 došlo v Restauraci u Studničků k založení našeho spolku . Kromě mé osoby se
staly zakládajícími členy Robert Prokůpek, Marco Kyncl, Rosťa Mazánek, Jakub Jirman,
Jakub Doskočil, Jakub Malý. Celkem má náš spolek více jak 40 členů.
Domluvili jsme se, že začneme hrát Okresní přebor – LHL Svijanské nápojky na ZS
v Lomnici nad Popelkou a to ze dvou důvodů. Polovina zakládajícího týmu byla od
Jičína/Hořic takže kvůli vzdálenosti, dále proto, že většina hráčů hraje v Turnově za jiné týmy
Turnovskou ligu.
Postupem let náš tým prošel proměnou a zkvalitnil se, takže dnes kromě klanu Malých, dále
místních hráčů z Tatobit a okolí hrají v našem týmu takové hokejové legendy z Rovenska jako
například Tomáš Vágenknecht, Jirka Groh, Honza Stantejský. Dále byl postupem času tým
doplněn o dá se říci nejlepší hráče z Turnovské ligy Milana Majdiče, Romana Knížka, Petra
Brože, abychom mohli konkurovat nejlepším týmům ve stále zkvalitňující se hokejové
úrovně Lomnické hokejové lize.
Hokej je sport finančně nákladný, větší část nákladů si hráči financují ze svých prostředků
sami. Naším největším sponzorem, kterému patří velké díky za chod týmu je Komerční
Slévárna šedé a tvárné litiny Kyncl Turnov. Dále také tímto děkujeme za podporu naší obci
Tatobity. Za naše krásné žlutočerné dresy vděčíme sponzorovi z Jablonce n/Nisou ala
Jakubovi Jirmanovi. Velké díky patří za vedení financí klubu našemu finančnímu hospodáři
Nicol Kyncl. V neposlední řadě musím poděkovat L.Malé/H.Láskové za sponzoring co se
týče praní a přípravy dresů k jednotlivým utkáním.
Nezapomenutelné jsou naše závěrečné hodnotící výroční schůze, které se konají pravidelně na
konci každé sezóny.
V letošním bohužel opět covidovém roce do LHL v Lomnici nastoupilo pouze 5 týmů, hraje
se 4 kolově, následně první 4 týmy semifinále na dvě hraná utkání, nakonec přijdou na řadu
utkání buď o 3.místo nebo finále.
V zatím posledním utkání jsme remizovali v pátek 28 .ledna 7 : 7 s týmem ZEOSU Lomnice.
Branky : M. Majdič, L.Malý, D.Malý, P.Brož, R.Knížek, L.Buchar 2x.
Poslední utkání základní části nás čeká v úterý 8.února 2022 proti stejnému soupeři ZEOSU
od 19.45h.
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Tým HC TATOBITY po jednom z vítězných letošních utkání

Aktuální tabulka - Tabulka týmů 2021/22, Základní část
P

Klub

1.
2.
3.
4.
5.

HC Jilemnice
HC ZEOS Lomnice
Stará Garda HC Lomnice
HC Tatobity
HC Železný Brod

30.ledna 2022

Z
14
10
10
13
7

V
7
5
5
4
1

VP
0
1
1
0
0

PP
2
1
1
3
1

P
5
3
3
6
5

Skóre
55:46
50:33
39:31
36:50
20:40

B +/23
9
18 17
18
8
15 -14
4 -20

Za HC TATOBITY
Jiří Malý – prezident spolku

Životní jubilea oslaví
10 let
20 let
25 let
25 let
25 let
30 let
30 let

Sokolová Rozárie
Fligrová Tereza
Bakeš Jaroslav
Bakeš Jiří
Opočenská Diana
Čapková Veronika
Drahoňovský Jiří

50 let
55 let
60 let
65 let
70 let
89 let

Stica Peter
Výborný Jindřich
Vošvrda Zdeněk
Cimbálová Vlastimila
Havrdová Jitka
Láska Jaroslav
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
ou.tatobity@seznam.cz
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