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TATOBITSKÝ  INFORMÁČEK            
ÚNOR 2023             vydání č. 242        ročník 21. 

 

Informace z obce                                                                                                                     

Veřejné zasedání zastupitelstva se koná 

 

13.2.2023 od 18,00hodin 

 

v Restauraci u Studničků 
 

❖  

 

Odvoz odpadu -    ZIMNÍ  SVOZ   

 

3.2., 10.2, 17.2., 24.2. – svoz 1x za 7 dní - červenomodré označení popelnice 

10.2., 24.2.  - svoz 1x za 14 dní  - žlutomodré označení popelnice 

 

Informace Marius Pedersen - z důvodu nákupu nové techniky a s tím 

související optimalizace svozových tras komunálního odpadu, budeme 

postupně přecházet pouze na ranní směny.  

Změny budou nabíhat od 1.února 2023  

Žádáme Vás, aby nádoby ke svozu byly přistavovány v den před 

plánovaným svozem. Při pozdějším přistavení již nemůžeme garantovat výsyp 

nádoby. 

  
V únoru bude otevřeno sběrné místo pouze po dohodě s OÚ. V případě uložení odpadu do 

velkoobjemového kontejneru kontaktujte pracovníky OÚ  

na tel. 724 179 996. 

 

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 

 

 

MÍSTNÍ POPLATKY ZA ODPADY A PSY V ROCE 2023 

Poplatek za komunální odpad 

Obecní úřad Tatobity sděluje občanům, že výše místního poplatku za svoz 

komunálního odpadu na rok 2023 zůstává stejná jako v loňském roce. Dle 

obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového 

hospodářství, činí sazba poplatku od 1.1.2023:  

  

mailto:info@tsmlomnice.cz
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750,- Kč/fyzická osoba přihlášená v obci/rok  

750,- Kč/nemovitost na území obce (byt, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci), ve které 

není přihlášena žádná fyzická osoba/rok 

Svozovým dnem je pátek (ráno). 

Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku nebo 

dvoufázově a to 1/2 poplatku do 31.3. a druhá polovina do 30.9. příslušného roku. 

 

Poplatníci jsou povinni ohlásit správci poplatku vznik, zánik i změnu své poplatkové 

povinnosti do 15-ti dnů. Pokud chce poplatník uplatnit osvobození či úlevu od poplatku, musí 

toto včas ohlásit a řádně doložit. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 

rozhodný pro osvobození či úlevu ve lhůtách stanovených vyhláškou nebo zákonem, nárok 

na osvobození nebo úlevu zaniká.  

 

Poplatek ze psů 

 upozornění pro držitele psů Sazba poplatku za psy dle obecně závazné vyhlášky, o místním 

poplatku ze psů, se na kalendářní rok 2023 nemění a činí: - 

za jednoho (prvního) psa           ..................................................   100,-Kč                        

druhého a každého dalšího psa téhož držitele ………….………      150,-Kč.  

Splatnost poplatku ze psů je do 31.3.2023.  

Upozorňujeme, že držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik i zánik své poplatkové 

povinnosti do 15-ti dnů ode dne jejího vzniku či zániku (úhyn psa, jeho ztrátu, darování, 

prodej psa). Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. 

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy se pes stal starším tří měsíců, nebo ode 

dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.  

 

Poplatek za odpady i psy lze uhradit: 

bezhotovostním převodem na účet č. 163340819/0300 nebo v hotovosti či platební kartou 

na OÚ Tatobity v úřední dny: pondělí a středa 8,00 – 17,00 hod., úterý a čtvrtek 08,00 – 13,00 

hod. Pro správné zařazení úhrady poplatku prosím uvádějte správný variabilní symbol (VS), 

tj. číslo nemovitosti.   

V případě dotazů kontaktujte OÚ Tatobity tel : 608 257 532 nebo e-mail : obec@tatobity.cz, 

ucetni@tatobity.cz  více na www.tatobity.cz 

 
 

mailto:obec@tatobity.cz
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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 

 

❖  

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 

❖  

 

Přeložka SILNICE II/283 – přivaděč na Semily – 

k plánovanému veřejnému projednání 

 

Vyjádření krajského úřadu Liberec – odbor dopravy – „Po konzultaci s ředitelem ŘSD ing. 

Wohlmuthem a zpracovatelem projektu jsme dospěli k závěru, že svolávat veřejné 

projednávání v době probíhajícího zapracovávání připomínek do dokumentace není ideální 

načasování. Navrhujeme posunout veřejné projednávání na termín po dokončení úprav 

dokumentace, abychom mohli společně diskutovat nad aktuální verzí. Jakmile zpracovatel 

dokončí proces zapracování požadavků a změn do dokumentace, najdeme vhodný termín pro 

projednání za účasti specializovaných odborníků na problematiku projektování dopravních 

staveb“. 
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Přehled (zatím) plánovaných akcí pro rok 2023 
 
4.2. Hasičský ples – SDH Tatobity – KD Tatobity 

5.2. Dětský karneval – SDH Tatobity - KD Tatobity 

11.2. Masopust 

17.2. Promítání – Jedinečný Český Ráj – obec – KD Tatobity 

25.2. Vepřové hody na Žlábku –  Spolek Vrcha - Hasičská zbrojnice na Žlábku 

 

3.3. Skautský bál - KD Tatobity – Junák Tatobity 

10.3.  Zábava na Žlábku  - SDH Žlábek - Hasičská zbrojnice 

11.3. Dětský karneval na Žlábku -  SDH Žlábek - Hasičská zbrojnice 

18.3.  Premiéra  Divadla - KD Tatobity 

30.3. Josef Fousek – OS Dědina -  KD Tatobity 

31.3. Velikonoční jarmark 

 

22.4. výlet -  Boveraclub Liberec, botanická zahrada - obec 

Duben – sběr železného šrotu – SDH Tatobity – datum bude upřesněn 

 

12.5. Otevření stezky Malíře Dědiny – OS Dědina + Junák Tatobity 

13.5.  výlet  - Letiště Václava Havla Praha, Trojský zámek - obec 

19. – 20.5 Výstava trofejí, mysl. kuchyně, ukázky sokolnictví, kynologie, Hubertova jízda –  

      MS Tatobity- KD Tatobity, kostel sv. Vavřince 

květen – výlet do Kopidlna – termín bude upřesněn - ČZS ZO Tatobity 

 

2.6. Noc kostelů – OS Dědina – kostel sv. Vavřince 

4.6. Dětský den – hřiště Sokol Tatobity 

8.6. výlet - Zámek Veltrusy, zámek Nelahozeves, Říp - obec 

17.6.  Slavnost Lípy – obec + OS Dědina 

21.6. Cyklovýlet – pro 55+  - obec 

30.6. Tatobitská olympiáda -  pro  55+  - obec 

červen  odborná přednáška - termín bude upřesněn - ČZS ZO Tatobity 

červen – zájezd - termín bude upřesněn - ČZS ZO Tatobity 

 

11.- 13.8.  Vavřinecká pouť – tentokrát Staročeská pouť 

12.8. Poutní zábava 

13.8. Tradiční poutní fotbalové utkání „Svobodní x ženatí“ – 1.FC Tatobity – hřiště Sokol  

Tatobity 

 

2.9. Žlábecké dožínky – SDH Žlábek – Hasičská zbrojnice 

9.9.  výlet – Kunětická hora, zámek Pardubice - obec 

21. – 24.9. Výstava – ČZS ZO Tatobity – KD Tatobity  

 

7.10. výlet  - Zámek Lemberk, Katedrála Jablonné v Podještědí - obec 

14.10. Kopidlenský kvítek - ČZS ZO Tatobity 

 

říjen – listopad – Symfonický orchestr - termín bude upřesněn – OS Dědina   

 

3.12. Rozsvěcení vánočního stromu – parkoviště u OÚ 

8.12. Předvánoční posezení  -   55+ obec – salonek Restaurace u Studničků 

30.12. Předsilvestrovské divadelní posezení – KD Tatobity 
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❖  

 

Obec Tatobity Vás zve na film „JEDINEČNÝ ČESKÝ RÁJ“ 

Film je možné shlédnout v pátek 17.2. od 18,30hod.  

na sále Kulturního domu v Tatobitech 

Jedinečný Český ráj, charakteristika filmu 

Celovečerní film přírodovědce, fotografa i spisovatele RNDr. Zdeňka Mrkáčka navazuje na 

jeho předchozí mnohaletou práci v popularizaci přírody a krajiny Českého ráje. Dokument je 

výsledkem jeho téměř celoživotního studia přírody regionu. Po zkušenostech s kratšími 

snímky se v tomto případě ujal role scénáristy, kameramana i režiséra. Autor představuje 

Český ráj ve zcela novém světle. Dokládá, proč je region jedním z pokladů přírodního a 

kulturního dědictví naší vlasti a proč je tak vyhledávaný. Po úvodním seznámení s krajem 

včetně jeho památek i osobností zaměřuje pozornost diváka hlavně na neživou a živou přírodu 

v podobě polodrahokamů, skalních tvarů a obyvatel skalních měst, sopek, luk, vody i lesů. A 

díky unikátním záběrům nám umožňuje  nahlédnout do soukromí vybraných druhů živočichů 

a rostlin od motýlů, výra a sokola až po jeřába, mloka, orchideje a orla mořského. Lze říci, že 

kromě jiného film dokládá přednosti spojení znalce přírody a kameramana v jedné osobě. 

Hudba k filmu není převzatá, ale originální. Přímo na míru snímku jí zkomponoval veřejnosti 

již dobře známý klavírista, skladatel i dirigent Mga. Martin Hybler, střih zajistil Pavel Barták 

a komentář namluvil Jaroslav Hoření.  

Vznik filmu podpořila celá řada partnerů z našeho regionu od města Jičína, Lomnice nad 

Popelkou, Kulturního a informačního střediska v Lomnici až po obec Kněžnice a další obce. 

Datum premiéry: 12. 10. 2022, kino v Lomnici nad Popelkou 

Vstupné dobrovolné! 

ŠKOLA

 

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V ÚNORU 

Dovolte mi, abych Vás v bodech seznámil s tím, čím jsme ve škole žili: 

leden 2023 

• út 3. 1. – zahájení výuky po vánočních prázdninách 

• st 11. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou 

• st 25. 1. – bruslení v Lomnici nad Popelkou 
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únor 2023 

• pá 3. 2. – jednodenní pololetní prázdniny 

• 6 . 2. – 10. 2 . – lyžování na Kozákově 

• st 15. 2. – bruslení v Lomnici nad Popelkou (závěrečné) 

• 20. – 26. 2. – jarní 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, MBA 

ředitel školy 

 

KULTURA

 

 

http://www.skola.tatobity.cz/
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Na sobotu dne 11.ÚNORA  jsme pro Vás přichystali 

 

M A S O P U S T N Í  P R Ů V O D  V  T A T O B I T E C H  

Shromaždiště průvodu a masek bude v sobotu 11.ÚNORA  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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SPORT

Informace z HC Tatobity : 

 

Tabulka 

- Team P GP W D L GF/FA Diff 

1 HC ZEOS Lomnice 22 15 11 0 4 83/47 36 

2 HC Tatobity 19 16 9 1 6 63/58 5 
3 Grey Grizzlies H. 17 14 8 1 5 66/52 14 

4 HC Sklepy Team B 16 15 8 0 7 61/59 2 

5 HC Křižáci Vidochov 16 15 7 2 6 54/62 -8 

6 HC Jilemnice 14 14 6 2 6 59/45 14 

7 HC Železný Brod 14 16 6 2 8 67/74 -7 

8 HC KM–Group 10 15 4 2 9 50/67 -17 
 

 
 

JUBILANTI 

10 let Dvořák Gabriel   50 let Bakešová Jana 

30 let  Szabó Danuše    55 let  Jirmanová Hana 

35 let Baranecká Petra   65 let  Šušoljak Viliam 

40 let Tomeš Josef    65 let Brož Roman 

45 let  Sviták Martin    83 let Vošvrdová Hedvika 

45 let   Sviták Robert    90 let Láska Jaroslav 

50 let Fligr Jiří 

 

        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                                obec@tatobity.cz  

http://www.tatobity.cz/

