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DUBEN 2018

vydání č. 184

ročník 16.

Informace z obce
Mobilní rozhlas:
Naše obec používá již více jak rok a půl služeb Mobilního rozhlasu. Přihlášení občané pravidelně
dostávají SMS zprávy do svého mobilního telefonu nebo emailové zprávy.
Pokud máte chytrý telefon, stáhněte si aplikaci Mobilního rozhlasu.
Dostane se k vám více informací rychleji a v modernější podobě. Aplikaci stáhnete v obchodech
Google play a App Store.
K využívání služby Mobilní rozhlas se můžete přihlásit na stránkách www.mobilnirozhlas.cz nebo vás
zaregistrujeme osobně na Obecním úřadě.
Odvoz odpadu - popelnic v dubnu 2018:
13.4., 27.4. - svoz 1x za 14 dní
6.4., 13.4., 20.4., 27.4. – svoz 1x za 7dní

Od měsíce dubna bude opět otevřen „SBĚRNÝ DVŮR“ vedle Restaurace Hasičárna
Tatobity. Do tohoto Sběrného dvora 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
V měsíci dubnu bude otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota 7.4., 21.4.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
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, nikoliv polystyren
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- 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


Poslední dubnový večer bude opět probíhat "Pálení čarodějnic".
Je to velmi starý
a dodnes živý lidový svátek. Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je český
lidový svátek spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice.
Pálení čarodějnic - původ a historie
Pálení čarodějnic patřívalo a do dnešních dnů patří k velmi populárním lidovým zvykům. Ona
magická filipojakubská noc (z 30.dubna na 1.května) patřívala mezi noci, kdy prý zlé
a nečisté síly vládly větší mocí než kdy jindy. O půlnoci před sv. Filipem a Jakubem, kdy měly nečisté
a zlé síly moc škodit lidem, se daly nalézt různě poschovávané, zakopané a před lidmi ukryté poklady.
Aby se hledač pokladu dokázal před silami úspěšně bránit, musel prý mít při sobě květ z kapradí,
svěcenou křídu a řadu dalších předmětů.
Lidé věřili, že této noci v povětří poletuje spousta čarodějnic, letících na sabat. Proto se této noci také
říká "noc čarodějnic".
Čarodějnice se před sabatem natíraly kouzelnými mastmi, s jejichž pomocí pak mohly na košťatech
létat. Taková košťata prý bývala zhotovena z jasanového dřeva, vrbových a březových proutků. Při reji
byla volena královna sabatu, která potom vládla hostině a tanci - "čarodějnickému kolu" – to se tančilo
pozpátku. Jídla vypadala sice lákavě, ale byla bez chuti a nezahnala hlad. Nesměl chybět ani kotel plný
žab a hadů stejně jako nádoby s jedy. Čarodějnice se tu, jak lidé kdysi věřili, s oblibou proměňovaly
ve vlky, psy a jiná zvířata a vyprávěly si, co všechno zlého se jim od posledního setkání podařilo
lidem natropit.
Víra v nečisté síly, stará jako lidstvo samo, se časem proměnila v pověru, že ďábel může moc na zemi
uplatňovat pouze prostřednictvím lidí - čarodějnic a někdy i čarodějů. Zvláště staré ženy bývaly často
podezřívány ze spojení s ďáblem a před uhranutím jimi se venkované bránili rozmanitými praktikami:



před vrata domu i chlévu se pokládaly narýpané drny, dříve, než mohla čarodějnice vstoupit
dovnitř, musela všechna stébla přepočítat, což jí trvalo až do rána, kdy její moc pominula
stavení se kropilo svěcenou vodou, před vrata a na dvůr se zapichovaly pruty a pichlavé trní,
aby se čarodějnice poranila, na ochranu před nimi se zapichovaly i vidle a košťata, pod drn se
dávalo vejce. Aby se čarodějnice zahnaly, práskalo se na návsi biči a také se střílelo z pušek

Existovala řada praktik, které měly umožnit čarodějnici vidět, případně potrestat. Lidé věřili, že ji lze
zahlédnout v noci na křižovatce nebo opuštěném místě.
Na ochranu před čarodějnicemi se na vyvýšených místech pálily ohně, které jsou v některých krajích
(zvláště v Německu) velmi starého původu. Postupem doby se z výročních ohňů stalo "pálení
čarodějnic" - mladíci zapalovali košťata a vyhazovali je do výšky, prý proto, aby viděli čarodějnici
létající na košťatech v povětří. Jinde se říkalo, že je tak možno čarodějnici srazit k zemi.
Ochrana úrody a dobytka se zejména soustředila na noc filipojakubskou, kdy se vesničané chránili
především proti čarodějnicím, které očarovávaly a tak poškozovaly dobytek i úrodu. V ten den se
jednak prováděly pověry na ochranu chléva (zelené větévky na hnojiště, osypání chléva pískem). Jak
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již bylo řečeno, v ten den se pálil oheň dodnes zvaný čarodějnice. Ochrana úrody a celého
hospodářství před neúspěchem, to byl hlavní účel tohoto lidového svátku.
Čarodějnice však nebyly jen zlé, těch, které znaly tajemství bylin, uměly zahánět nemoci a napravovat
zlomeniny si lidé vážili. V některých jazycích dokonce slovo čarodějnice znamenalo "moudrá žena".
Bylinkářky - vědmy se vyznaly v tajích přírody. Věděly mnoho o působení rostlin, hub, kamenů, kovů,
drahokamů, ale i barev a vůní. Jejich poznatky, někdy zdánlivě nesmyslné a bláznivé, přispěly
mnohdy k užitečným vědeckým objevům. A tak stará "přírodní magie" ovlivnila lékařství, chemii,
biologii a fyziku. Kromě bab bylinkářek působili jako léčitelé i kováři a jejich manželky. Když
kovářovy kleště vytáhly bolavý zub, hned přispěchala kovářka s hojivým obkladem. Ani tyto hodné
"čarodějnice" to ale neměly lehké. Většina z nich se ve středověku stala obětí "honu na čarodějnice".
Desetitisíce, možná statisíce (některé zdroje uvádějí dokonce miliony) nevinných žen byly odsouzeny
a upáleny na hranicích po celé Evropě, ale i v Americe.

Pálení Čarodějnic v Tatobitech :
V letošním roce se bude opět konat pálení čarodějnic za hasičským cvičištěm proti kostelu sv.
Vavřince.

Na tuto lokalitu mohou občané Tatobit a Žlábku přivážet pouze větve a
čistou dřevní hmotu. Je zakázáno sem odkládat lakované dřevo, pařezy a
další jiné odpady. Prostor je ohraničen a bude trvale monitorován fotopastí.
V případě potřeby se obracejte na pořadatele akce - Sbor dobrovolných hasičů Tatobity
starosta SDH – Jan Šťastný – 603 803 661

Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V DUBNU
Tak tu máme jaro Počasí nám letos přeje a pomalu se blížíme mílovými kroky
k prázdninám. Než se však zaslouženého odpočinku všichni dočkáme, čeká nás ještě spousta
práce.
Úterý 20. března 2018 byl velký den pro naše Berušky. Díky iniciativě paní učitelky Venduly
byly totiž přihlášené na 17. ročník divadelní přehlídky (nejen) turnovských školek Mateřinka
2018.
O čem že Mateřinka je? Je to představení toho, co se děti ve školce během roku naučily a co
si připravily třeba na besídku nebo pro maminky. A nebo jen tak A jelikož naše Berušky po
celý rok nezahálí, rozhodly se, že do velkého divadla vyrazí s pohádkou Včelí medvídci,
kterou tak krásně zahrály na Vánoční besídce.
Již čtrnáct dní Berušky poctivě cvičily a opakovaly si to, co se naučily na Vánoce. Zkoušely
to nejprve ve školce a potom i na sále KD. A šlo jim to pěkně. Takže v úterý ráno jsme sbalili
všechny potřebné kulisy a vyrazili jsme do turnovského divadla, kde se Mateřinka
uskutečnila. Divadlo Berušky znají, vždyť tam pravidelně jezdí coby diváci. Ale dnes? Dnes
si i vyzkoušely, jaké je to stát přímo na jevišti. A jak krásně to je slyšet do sálu, když mluví. A
jak pěkně jsou vidět, když tančí.
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Nejprve byla na programu zkouška, kde jsme zkoušeli, kdo kde bude stát, jak bude pan
osvětlovač pracovat se světly a jak se budeme orientovat v prostoru, který byl Beruškám tak
neznámý. Ale všechno jsme úspěšně zvládli a už jsme se těšili na samotné vystoupení před
obecenstvem. Ještě se ale museli Berušky nechat nalíčit, to na zkoušce nebylo, a pak už jsme
všichni zasedli do hlediště a všichni společně (dnešního bloku se zúčastnily celkem tři školky)
jsme Mateřinku zahájili.
A po prvním vystoupení jsme šli na řadu my. Neskromně musím říci, že se nám celé
vystoupení opravdu povedlo a Berušky zaslouženě sklidily veliký závěrečný potlesk všech
přítomných diváků. Jsem moc rád, že si do hlediště našli cestu i rodiče Berušek a že viděli, co
ve školce dokážeme a jak to pak vypadá, když s představením vyjedeme do velkého divadla.
Velice mě těšila i pochvala pro paní učitelky i naše Berušky od kmotry celé Mateřinky paní
Kordové, i od kapitána Žluté ponorky, která to celé organizuje, pana Tomáše Zakouřila.
Jak jsme celkově na přehlídce dopadli, to se dozvíme do týdne, ale pro mne osobně to není
vůbec důležité. Pro mne je důležité to, že do toho daly Berušky všechen svůj um a že si celé
odpoledne spolu s paními učitelkami v turnovském divadle krásně užily.
Děkuji tímto oběma paním učitelkám i všem našim Beruškám za úžasnou prezentaci naší
školky a doufám, že to nebylo naše poslední vystoupení na prknech, které znamenají svět. Od
paní učitelek vím, že už na besídku pro maminky chystají něco nového…
Z celé akce budeme mít k dispozici fotografie i video záznam, takže až to budeme mít ve
školce, budeme Vás informovat a vše si budete moci ještě jednou prohlédnout.
Ve čtvrtek 22. března se otevřely dveře pro naše budoucí Berušky. Celé dopoledne bylo
věnováno pouze jim - paní učitelka se seznámila s dětmi a rodiči a v příjemné atmosféře klidu
a pohody si děti vyzkoušely hračky a porozhlédly se po školce, aby věděly, kde budou jíst,
kde si hrát a kde po obědě odpočívat.
Letos se Dne otevřených dveří zúčastnily čtyři potenciální Berušky. Věřím však, že to není
konečné číslo. Vše rozhodne až rozhodovací řízení (zápis), které se bude konat v květnu. Do
4. května je třeba přinést do školy řádně vyplněnou Žádost o přijetí do MŠ. Kritéria jsou již
delší dobu přístupné na stránkách školy nebo na úřední desce. Kapacitně budeme moci
přijmout deset dětí. Kdo nemá přístup k internetu, bude si moci potřebné formuláře
vyzvednout ve školce nebo v ředitelně školy.
Po Dnu otevřených dveří ve školce proběhl v pátek 23. března nově i Den otevřených dveří ve
škole. Cílem bylo ukázat rodičům, jak se učíme a jaké metody používáme.
I když nejsme striktně zaměřeni na jednu metodu (v matematice například na Hejného
metodu), v naší výuce se prvky všech nových směrů objevují, a proto jsme se rozhodli, že
necháme zájemcům nahlédnout do našich hodin. Nabízené možnosti využili dva rodiče a
soudě podle ohlasů byli spokojeni a překvapeni, jak pěkně výuka funguje, jaká je ve třídě o
hodinách klidná a milá atmosféra a jak jsou děti naučené samostatně pracovat a hbitě reagovat
na učitelovy otázky.
Myslím si, že i ze Dne otevřených dveří ve škole by se do budoucna mohla stát pěkná
tradice.
V pátek 23. března jsme se školáky a Beruškami oslavili příchod Velikonoc u obecního úřadu
(Berušky i školáci přispěli k oslavám namalováním velkých velikonočních kraslic a svými
vlastními vejdunky) a v pondělí 26. března proběhla ve školce Velikonoční dílna (nejen)
pro Berušky.
Ke konci měsíce náš kolektiv na vlastní žádost opustila paní uklízečka Jana Bakešová.
Dovolte mi i na tomto místě poděkovat jí za práci, kterou pro školu dělala plných třináct let, a
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popřát jí v nové práci mnoho úspěchů. Věřím, že u nás byla spokojená, ale chápu, že po tak
dlouhé době chtěla zkusit novou výzvu a získat další motivaci pro její profesní život. Za celý
kolektiv Ti Jani moc děkuji a přeji hodně spokojenosti a (nejen) pracovních úspěchů. Ve
skrytu duše doufám, že se mi podaří najít stejně kvalitní náhradu a chod školy nebude
ohrožen.
A čeká nás duben. Dovolte mi, abych Vás upozornil na zápis do 1. třídy (12. 4.) a na
termín podání žádosti o přijetí do MŠ, kterou je nutné závazně a se všemi náležitostmi
podat do 4. května 2018.
V květnu proběhne již jedenáctý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík 2018.
Kdybyste kdokoli mohl pomoci a přispět sponzorským darem, zastavte se, prosím, v ředitelně.
Letos budeme obhajovat loňský skvělý úspěch, přesto stále platí, že důležitější než samotné
umístění je dobrý pocit a poctivá hra.
A co nás čeká v dubnu?
út 3. 4.
st 4. 4.
čt 5. 4.
st 11. 4.
čt 12. 4.
čt 19. 4.
út 24. 4.
čt 26. 4.
pá 27. 4.
pá 27. 4.
po 30. 4.

logopedie
ŠKOLKA - divadlo - Dobrodružství hastrmana Tatrmana
ŠKOLKA – návštěva předškoláků ve škole
divadlo - Staré řecké báje a pověsti
zápis do 1. třídy
rodičovské sdružení
logopedie
plavání
rej čarodějnic ve škole i školce
ŠKOLKA – dílnička s čarodějnou stopovanou
ředitelské volno

pozn. do 4. 5. 2018 je nutné podat přihlášku do MŠ (viz. Upozornění)
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

Masarykova základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace

ZÁPIS
do l. ročníku Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech pro školní rok 2018/ 2019
se koná v I. třídě (v l. poschodí)

ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 14 do 16 hodin.
Zapsány mohou být děti, které dovrší do 31. srpna 2018 šest let věku. Rodiče s sebou přinesou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
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Pokud se rodiče s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy (tj. obce Tatobity, Žlábek) rozhodnou
dát zapsat dítě do jiné školy, oznámí tuto skutečnost ústně do 10. dubna 2018 a písemně to potvrdí
do 30. dubna 2018 řediteli Masarykovy základní školy a mateřské školy v Tatobitech.
NĚKOLIK CITACÍ ZE ŠKOLSKÉHO ZÁKONA – 561/2004 Sb.
POVINNOST ŠKOLNÍ DOCHÁZKY
§ 36 Plnění povinnosti školní docházky
(1) Školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku,
v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku (dále jen "povinná školní docházka").
(3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě
dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v
době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní
docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to
jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k
plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce.
(4) Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době 1.
dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(5) Žák plní povinnou školní docházku v základní škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem
ve školském obvodu (§ 178 odst. 2), v němž má žák místo trvalého pobytu (dále jen "spádová škola"),
pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu. Pokud je dítě přijato na jinou než
spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do
konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
(7) Ředitel spádové školy je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v
příslušném školském obvodu a žáky umístěné v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní
výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči, a to do výše
povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.
(8) Obecní úřad obce, na jejímž území je školský obvod základní školy, poskytuje této škole s
dostatečným předstihem před termínem zápisu k povinné školní docházce seznam dětí, pro které je
tato škola spádová a jichž se týká povinnost podle odstavce 4. Seznam obsahuje vždy jméno,
popřípadě jména, a příjmení, datum narození a adresu místa trvalého pobytu dítěte, v případě cizince
místo pobytu dítěte.
§ 37 Odklad povinné školní docházky
(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný
zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž
dítě dovrší osmý rok věku.
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(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti
odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná
tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem
zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek
plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3,
informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech
jejího plnění.

UPOZORNĚNÍ – PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ
Ředitel Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity, příspěvková organizace
v souladu s platnou legislativou oznamuje, že Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
(možno stáhnout ze školního webu nebo získat v ředitelně nebo v mateřské škole) je nutné
závazně podat do 4. 5. 2018.
V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád oznamuji, že
v zahájeném správním řízení ve věci žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání podle § 34
odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání dítěte je Vám jako zákonnému zástupci dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí, a to v budově mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova
základní škola a mateřská škola Tatobity, příspěvková organizace, a to v kanceláři ředitele
školy dne 10. 5. 2018 od 10:00 do 12:00 hodin.
V souladu se stanovenými kritérii pro přijímání do mateřské školy (viz. web, úřední deska a
nástěnka MŠ) a dle správního řádu vydá ředitel Rozhodnutí nejdéle do 15. 5. 2018. V tento
den od 10:00 do 12:00 si Rozhodnutí budete moci vyzvednout osobně a seznámit se
s výsledky řízení.
Mgr. Pavel Vaněk
ředitel školy

Kultura, zábava
Obec Tatobity pořádá besedu „Okolo Manaslu“ - Nepál

ve středu 11.dubna 2018 od 19,00hod.v salonku Restaurace u Studničků
Promítání obrázků a povídání o „Hoře duchů a démonů“ jak ji Nepálci stále nazývají a o cestě
okolo ní: Manaslu (8 163m.n.m.!)
Zážitky ze dvou expedic a 4 trekkingů okolo této nádherné hory.
Také samozřejmě i o Nepálu a lidech zde žijících.
Těší se na Vás Josef Kubíček a spol.
Vstupné dobrovolné!
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Sbor dobrovolných hasičů Tatobity
pořádá

V sobotu 28. dubna pro své členy, příznivce a rodinné příslušníky

VÝLET DO PRAŽSKÉ ZOO.
Přihlášky telefonicky na čísle 603803661 (Jan Šťastný) nebo na OÚ Tatobity.

Sbor dobrovolných hasičů Tatobity
vás zve na

ČARODĚJNICE
30. dubna v podvečer za hasičským cvičištěm u kostela sv. Vavřince
Tentokrát se sejdeme na parkovišti za OÚ v 19,00hod.a společně s čarodějnickým rejem a
lampiony přejdeme k hasičskému cvičišti k pálení ohně.
Proto vezměte čarodějnice, stará proutěná košťata, lampiony a přijďte oslavit svátek
Čarodějnic!
Občerstvení zajištěno (pivo limo, vuřty………)
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Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Tatobitech pořádá

Výlet do polské Wroclawi
dne 2.6.2018 (sobota)
Organizační pokyny:
Odjezd z Tatobit v 05,30hodin z parkoviště u Obecního úřadu
Předpokládaný návrat kolem 22. hodiny
Průvodcem celého zájezdu je p. Ladislav Koucký
Přihlášky přijímá p. Ing. Pravoslav Valný. Zájezd se platí při přihlášení!! Uzávěrka přihlášek je
22.5.2018

Wroclaw město historických památek a zahrad.
Wroclaw, která je od nás vzdálená jen asi 200km je čtvrté největší město Polska, má téměř
650 000obyvatel. Historická část Wroclawi je také zapsaná v seznamu památek UNESCO.
Od roku 1335 do roku 1741 byla Wroclaw součástí Českého království, takže všechny úžasné
středověké chrámy a památky, třeba i jedinečná gotická radnice vznikly v této době. Naše procházka
městem bude právě sledovat tuto ,,českou stopu“. Uvidíme ovšem i významné technické památky
z počátku 20. století jako je lanový Grunwaldský most, kruhová Hala století, nebo zcela nový
Redzinski most, jehož nosná lana splývají z výšky 118m.
Především ale navštívíme zdejší Botanickou zahradu a Japonskou zahradu. Nahlédneme také do
Szcytnického parku i do drobné francouzské zahrady královského zámku zdobené sochami
Cena zájezdu:

-členové 250,-Kč
-rodinní příslušníci 300,-Kč
-ostatní účastníci 400,-Kč
-děti nad 10 let 50,-Kč
V ceně zájezdu je i hromadné pojištění účastníků.
Vstupné do Botanické zahrady

- dospělí 15zl.
-senioři 10zl.
-děti 10zl.
Vstupné do Japonské zahrady
-dospělí 4zl.
-senioři 2zl.
-děti 2zl.
Vstupné a doporučené další kapesné dle zvážení na útratu (celkem 50zl.?).

Sport
Fotbal 1.FC Tatobity – zápasy v dubnu
Tatobity – FK Košťálov/Libštát C
14. dubna
SF Studenec – Tatobity
21. dubna
Tatobity – Martinice
28. dubna
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Životní jubilea oslaví
10 let
20 let
25 let
25 let
30 let
40 let

Prokůpek Tobiáš (Žlábek)
Hošková Simona (Žlábek)
Jamborová Bronislava (Tatobity)
Bakešová Jana (Tatobity)
Kyselová Dita (Tatobity)
Čapek Daniel (Žlábek)

55 let
65 let
65 let
75 let
84 let

Ing. Dědeček Zdeněk (Tatobity)
Horváthová Libuše (Tatobity)
Svitáková Eliška (Tatobity)
Pilař Josef (Tatobity)
Kozák František (Tatobity)
Gratulujeme !!!!

Přehled akcí v dubnu 2018
11.4.
Beseda o „Hoře duchů a démonů“
salonek u Studničků
14.4.
fotbal Tatobity – Košťálov/Libštát
28.4.
Výlet do ZOO Praha
přihlášky p. Jan Šťastný
28.4.
fotbal Tatobity - Martinice
30.4.
Pálení Čarodějnic
_____________________________________________________________________________
5.5.
Beseda o PERU
Ateliér Karla Procházky
2.6.
Výlet do polské Wroclawi
přihlášky p. Ing. Pravoslav Valný

Chraňte své čtyřnohé kamarády
před vnějšími a vnitřními parazity, mohou jim velmi zkomplikovat život. V ordinaci jsou pro
vás dostupné antiparazitní přípravky ve formě tablet, pasty, spreje, spot-on a obojků.
Těším se na vás a přeji krásné jaro MVDr. Jaroslava Kudrnáčová
Kozákov 2, tel. 775051173

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
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