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28.2.2022 od 18,00hod. Sál Kulturního domu Tatobity
❖

Odvoz odpadu - červenomodré označení – každý týden, tj. : 4.3., 11.3., 18.3., 25.3.
žlutomodré označení – 1x za 14 dní, tj. : 11.3., 25.3.odpolední svoz
Sběrné místo
Od měsíce března bude opět otevřeno „SBĚRNÉ MÍSTO“ vedle Restaurace Hasičárna
Tatobity. Do tohoto Sběrného místa budou moci občané obce a občané, kteří vlastní
nemovitost v katastru Tatobity a Žlábek, bezplatně odvážet níže uvedený odpad.
Jsou zde umístěny kontejnery:
na BIOODPAD – do tohoto kontejneru můžete předat (jestliže Vám nestačí kompostéry) : spadané
listí, trávu, pokrácené větve, piliny, zbytky ze zpracování ovoce a zeleniny
VELKOOBJEMOVÝ KONTEJNER – do tohoto kontejneru můžete předat domácí velkoobjemový
odpad, který se Vám nevejde do popelnice a co nebylo možné předat na humanitární sbírku, nikoliv
nebezpečný odpad, který je 2x ročně od Vás vybírán v rámci Svozu nebezpečných složek
komunálního odpadu .
Dále přijímáme : ELEKTRO ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky, zářivky, varné konvice,
žehličky, tiskárny …., ale vždy kompletní, nikoliv rozebrané)
Na sběrném místě je možné odevzdat POUŽITÝ POTRAVINÁŘSKÝ A FRITOVACÍ OLEJ
z kuchyní.
Odběratel zajistí následnou recyklaci tohoto odpadu. Firma oleje vyčistí a výsledná surovina se
využije do různých ekologických výrobků.
Na sběrném místě je olej shromažďován do jedné nádoby, kterou zajišťuje odběratel. Olej můžete
přivážet v uzavřených nádobách (např. ve starých PET lahvích) a odložíte je dle pokynů obsluhy do
připravené sběrné nádoby.
Na obecním úřadě (v přízemí na chodbě) jsou umístěny nádoby na BATERIE, STARÉ LÉKY A
ELEKTRO ODPAD (drobný). Zde můžete tento odpad ukládat kdykoliv v týdnu od pondělí do
pátku.

V měsíci březnu bude SBĚRNÉ MÍSTO otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
+ každý sudý týden - sobota 12.3. a 26.3.2022
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
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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
❖
Od 17.2.2022 byla zrušena pevná telefonní linka z důvodu zrušení stávajícího vedení.
Telefonní kontakt na OÚ : 724 179 996, e- mail : obec@tatobity.cz
❖

Zpráva z knihovny – změna otvírací doby
Knihovna je pro vás otevřena vždy v pondělí od 14,00 – 17,00hod.
Vaše knihovnice
❖

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME NAŠE TATOBITY
Obec Tatobity se přihlásila do celorepublikového programu ukliďme svět, ukliďme Česko,
ukliďme naše Tatobity.
Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé
České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek..

Kdo uklízí ???
Uklízíme všichni. Společně. V jeden den.
Do úklidových akcí se zapojují lidé ze všech koutů České republiky. Uklízejí školáci, politici,
úředníci, skauti, děti z dětských domovů, vysokoškoláci, důchodci, programátoři, lékaři,
prodavači, ekologové, turisti, pejskaři, pankáči … Prostě všichni, na koho si vzpomenete.
Uklízíme společně!
A kde budeme uklízet my ? Uklidíme společně divokou skládku v břehu nad Tisovkou
nad Lípou a dále les směrem ke Kobyle.

Sejdeme se společně 2.4.2022 v 8,30 hod.na parkovišti za obecním
úřadem. Zde se rozdělíme na dvě skupiny, předáme vám pytle a rukavice a
následně se společně přesuneme na místa úklidů.
Abychom mohli zajistit dostatečné množství rukavic, prosíme vás, aby jste se na tuto
akci nahlásili do 25.3.2022 na OÚ Tatobity.
(nezapomeňte si na tuto akci vzít bezpečnou obuv a pracovní oblečení ☺)
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Škola a školka

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V BŘEZNU
Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole
žili:
únor 2022
út 1. 2. – ředitelské volno
pá 4. 2. – jednodenní pololetní prázdniny
st 9. 2. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – bruslení v Lomnici nad Popelkou
14. – 18. 2. – jarní prázdniny
14. – 18. 2. – ŠKOLKA – MIMOŘÁDNÉ ŘEDITELSKÉ VOLNO
21. – 25. 2. – ŠKOLA a část ŠKOLKY – lyžování na Kozákově
březen 2022
st 2. 3. – karneval v ŠD
st 2. 3. – ŠKOLKA – rodičovské sdružení pro všechny rodiče Berušek a Ještěrek od 16:30
pá 18. 3. – ŠKOLKA – divadlo – představení v rámci přehlídky Turnovský drahokam (pokud
situace dovolí)
čt 24. 3. – ŠKOLKA – Vynášení Morany (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

KULTURA
Na sobotu dne

12.BŘEZNA jsme pro Vás přichystali

MASOPUSTNÍ PRŮVOD V TATOBITECH
Shromaždiště průvodu a masek bude v sobotu 12.BŘEZNA v 13,30 - 14,00 hod. na parkovišti
za OÚ v Tatobitech. Průvod se vydá obcí směrem Zahumeň k Mařenčině studánce. Dále bude
pokračovat k Tisícileté lípě a na „Náves“. Závěr masopustního průvodu bude na sále Kulturního domu
v Tatobitech. Rej masek bude doprovázet „Masopustní úterý“ pod vedením Čendy Šourka.
Neváhejte, vyrobte si masku
a pojďte s námi do průvodu!
Průvod bude doprovázet hudební doprovod, zavzpomínejte na léta
z dětství, kdy průvod procházel obcí a hospodyňky měly nachystané
koblihy, koláčky a pánové doušek té lahodné slivovičky či šťopínek
uzeného!!!!
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Restaurace U Studničků
Vás zve na tradiční zvěřinové hody, které se konají

ve dnech 18. (pátek), 19. (sobota) března 2022.
Co pro Vás šéfkuchař chystá? Kančí, dančí a další speciality!
Na Vaší návštěvu se těší personál restaurace
❖

Životní jubilea oslaví
20 let
35 let
40 let
55 let
65 let

Huťka Filip
Varečková Monika
Votrubcová Eva
Zahradníčková Dana
Cimbál Jaroslav

70 let
75 let
75 let
85 let

Pospíšilová Soňa
Loudová Jarmila
Kokiová Miroslava
Hejduková Věra

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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