TATOBITSKÝ INFORMÁČEK
KVĚTEN 2018

vydání č. 185

ročník 16.

Informace z obce
Mobilní rozhlas:
Naše obec používá již více než 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 květnu 2018 – letní svoz!!!
11.5. a 25.5. - svoz 1x za 14 dní
Od 1.5. do 13.5.2018 je přistaven kontejner na BIO odpad pod lípou
Od měsíce dubna je opět otevřen „SBĚRNÝ DVŮR“ vedle hasičárny v Tatobitech. Do
tohoto Sběrného dvora budou moci občané obce a občané, kteří vlastní nemovitost v katastru
Tatobity a Žlábek, 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 květnu bude otevřeno:
pondělí
11,00 – 11,30hod.
čtvrtek
14,30 - 15,00hod.
každý sudý týden - sobota 5.5., 19.5.
od 10,00 – 10,30 hod. (1 x za 14dní sudý týden- sobota)
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Obec Tatobity společně s nadačním fondem skupiny Veolia, SČVK a.s. Teplice
pořádá pro seniory z Tatobit výlet

na hrad Grabštejn a za dalšími zajímavostmi Liberecka.
Výlet se koná ve čtvrtek 31. května 2018.
Odjezd autobusu v 7,30hod. z parkoviště za OÚ
Cena: občané obce Tatobity nad 65 let věku zdarma
Navštívíme:
Hrad Grabštejn. Vstupné na hrad Grabštejn 80,-Kč (1/2vstupného hradí obec tj. 40,-Kč)
Kryštofovo údolí
Zahradnictví Jiří Pevný – znáte z Receptáře, zde si budete moci koupit letničky, především
fuchsie, pelargonie, denivky a jiné květiny
Oblastní galerii Liberec
Když bude ještě čas, tak bychom zavítali na Ještěd

Přihlášky na zájezd od 3.5. na OÚ Tatobity


100 let republiky – pamětní deska u lípy
Obec Tatobity u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa nechá zhotovit
bronzovou desku, která bude umístěna u tisícileté lípy.
Tato deska bude slavnostně odhalena v měsíci říjnu u příležitosti těchto oslav.
Nechali jsme zhotovit návrhy studentům SUPŠ Turnov. Tímto bychom Vás chtěli požádat,
abyste přišli společně s námi vybrat ten nejpovedenější návrh, podle kterého necháme
zhotovit pamětní desku.
Návrhy jsou k nahlédnutí na OÚ Tatobity v zasedací místnosti
od 3.5. – 18.5.2018


Léto a s ním spojené cestování
Je začátek května a právě v tomto okamžiku se nejčastěji zamýšlíme nad naší letní dovolenou,
plánujeme která města a státy navštívíme, kde si odpočineme od shonu všedních dní, koho
vezmeme s sebou, a když se hodně zasníme, začínáme už pořizovat letní plážové oděvy, ve
kterých zazáříme na promenádách u moře. Málokdo z nás ovšem začne plánovat dovolenou
tím, že by si zkontroloval své doklady. Chyba! Nyní je přesně ten pravý čas, kdy lze nový
cestovní doklad vyřídit bez zbytečných nervů a včas tak, abychom mohli bez problémů vybrat
jakoukoliv destinaci. Ať už se rozhodneme pro dovolenou ve státě Evropské unie (uvnitř
Schengenského prostoru), kam lze cestovat i s platným občanským průkazem, nebo ať si
vybereme z nabídek dovolených v ostatních státech, kam je nutné cestovat s platným
cestovním pasem. Pokud si již nyní vyřídíme nový cestovní pas, můžeme si později z inzerce
cestovních kanceláří vybrat jakoukoliv destinaci bez ohledu na to, je-li součástí
Schengenského prostoru či nikoliv.
S platným pasem totiž můžeme cestovat do všech států světa.
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A co budeme k vyřízení nového cestovního pasu potřebovat? Prvním krokem je podání
samotné žádosti. O pas je nutné požádat na úřadě příslušném k jeho vydání a nově od ledna
2016 je možné tak učinit i mimo místo trvalého pobytu.
Pasy jsou vydávány ve dvou zákonných lhůtách. Do třiceti dnů je pas vydán za 600,- Kč a do
6 pracovních dnů za 4.000,- Kč.
Platnost pasu je v obou případech 10 let. Jsou-li pasy vydávány pro děti do 15 let, jsou správní
poplatky nižší. Pas vydaný do třiceti dnů přijde rodiče dítěte mladšího 15 let na 100,- Kč a v
případě pasu vydaného do šesti pracovních dnů rodič zaplatí 2.000,- Kč. Pasy pro tyto děti
mají platnost 5 let.
Chcete-li si ušetřit starosti a vyhnout se největším frontám při vyřizování nových cestovních
pasů, podejte si žádost o vydání co nejdříve. Čas do odletu na dovolenou tak budete moci
strávit opravdu tím příjemným plánovaním a ne zbytečnými starostmi s propadlými doklady.
Na závěr si dovolujeme upozornit, že některé státy mají specifické podmínky pro vstup na své
území, které se týkají především délky platnosti pasu nebo podmínek, za kterých mohou
cestovat děti mladší 18 let bez rodičů. Tyto podmínky je vždy nutné před odcestováním ověřit
na příslušném zastupitelském úřadu daného státu.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

neděle 3. června 2018
14,20 - 14,30 parkoviště OÚ – Tatobity
14,35 – 14,40 při hlavní silnici u autobusové zastávky - Žlábek
Přijímány budou následující druhy odpadů:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla
- Barvy lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny, zásady, pesticidy
- Nepoužitá léčiva
- Akumulátory, baterie, články a zářivky
POZOR ! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství
odpovídající provozu běžné domácnosti!!!

NEBUDE PŘIJÍMÁNO NÁSLEDUJÍCÍ :
- Elektro ( televize, lednice, mrazáky, rádia, mikrovlnky….)
- Stavební odpad včetně eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí
- Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti.
NOVĚ !!!!! Odpady budou předány osobně občany na označených stanovištích přímo
pracovníkům zajišťujícím sběr! Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní
sběrny!!!
V tomto sběru se neodvážejí PNEU !!!!!!
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Informace z Masarykovy základní školy a mateřské školy Tatobity

INFORMACE ZE ŠKOLY A ŠKOLKY – AKCE V KVĚTNU
Dovolte mi, abych Vás informoval o současném dění ve škole.
S dubnem nám přichází jaro, a proto je třeba se důstojně rozloučit s paní Zimou. V tento čas
plný očekávání na sluneční paprsky jsme se s Beruškami rozhodly, že jaru malinko
pomůžeme a tu starou zamračenou paní Zimu spálíme a utopíme, protože i pro nás je letošní
zima velice dlouhá a taková celá pochmurná . Ve školce jsme si Morenu vyrobily z
papírových trubek a zmačkaných novin a na sebe jsme jí oblékly starý roztrhaný župan, který
přinesla Maruška po svém tatínkovi. Přilepily jsme jí vlasy, nakreslily obličej a celou jsme ji
dozdobily kousky látek. Stařence to velice slušelo, byla to krasavice . No a ve čtvrtek jsme
se všechny Berušky vydaly k nedalekému potoku na Dolánka. Tady jsme ji nejprve zapálily a
čekaly, až se pořádně rozhoří, jenom nás zradily papírové trubky, ze kterých bylo vyrobeno
tělo Moreny. Shořelo velice rychle a paní Zima se zlomila a spadla do potoka, kde oheň uhasl
moc brzy . Ale my Berušky jsme se nevzdaly, paní učitelka měla vysoké holiny, vlezla za
Morenou do potoka a po krátkém boji, za povzbuzování říkankou nás Berušek, celou Morenu
potopila a utopila. Věřte nebo ne, ale mezi mráčky se ukázaly první jarní paprsky . Proto
milé maminky už s klidným svědomím můžete uložit teplé oblečení a těšit se na pořádné jaro
. Vendula Zunová
A ze školy nám odskákaly velikonoční zajíci a vrátila se k nám Zvonimíra. Letos s jinými
úkoly a s jinou pohádkou, ale jinak byla opět usměvavá a každého školáka i každou Berušku
hned u vchodu vítala a přála jim pěkný den. Vše vyvrcholilo v pátek 27. dubna, kdy
Berušky i školáci na školní zahradě skotačili, hráli si, pobíhali v maskách, soutěžili, plnili
úkoly a na závěr opekli vuřty. Odpoledne pak celý hravý den uzavřela čarodějná stopovaná
(nejen) pro naše Berušky pod vedením dvou nádherných čarodějnic Venduly a Evy .
Zvonimíra odlétla, ale na dveře zaklepal Vlastík…
Ve čtvrtek 5. dubna dopoledne se naše nejstarší Berušky proměnily v opravdové školáky. Paní
učitelka Kašová je pozvala na hodinu matematiky první a druhé třídy. Skoro-školáci se
dozvěděli, že při zvonění se musí postavit, a tím se nejen pozdravit, ale také přichystat na
další společnou práci. Když chtějí něco říci, že se musí pěkně způsobně přihlásit a počkat až
je paní učitelka vyvolá. Všem osmi Beruškám se ve škole velmi líbilo a také dařilo. Skoro při
všech otázkách, které paní učitelka podávala, se hlásily všechny Berušky. Ke konci hodiny
dostaly samostatný úkol, ve kterém měly správně spočítat zvířátka nakreslená v rámečku a
stejný počet teček vepsat do připraveného okénka. Berušky splnily zadaný úkol bez chyby .
Bylo vidět, že v příštím školním roce bude první třída velice vyrovnaná a hlavně šikovná .
Když jsem tam tak seděla a pozorovala naše malé Berušky, začalo mi docházet, že už to
nejsou malé Berušky, ale velcí školáci, kteří se zanedlouho rozletí z naší Beruškové třídy do
světa. Už teď vím, že se nám tam dole bude moc stýskat, protože to je opravdu správná a
veselá parta . Vendula Zunová
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Ve čtvrtek 12. dubna proběhl v I. třídě zápis budoucích prvňáčků. Spolu s paní učitelkou jsme
zapsali čtyři nové žáky. A jak probíhal zápis? Děti se nám vždy nejprve představily a
zarecitovaly básničku. Potom jsme je vyzkoušeli, zda najdou dva stejné obrázky a společně
jsme se vydali na pohádkovou stezku. Letos na děti čekaly čtyři pohádkové postavy čarodějnice Adéla, Sněhurka Zuzana, princezna Elsa Maruška a pirátka Klára, které se svého
úkolu zhostily na výbornou a i touto cestou jim moc děkuji za pomoc. Pirátka Klára se jich
ptala na zvířátka a jejich mláďátka, čarodějnice Adéla je vyzkoušela ze znalosti
geometrických tvarů a barev, Sněhurka Zuzana po nich chtěla rozdělit různé druhy ovoce a
zeleniny a princezna Elsa Maruška se jich ptala na znalosti číslic a písmen. Poté následovala
grafomotorická cvičení a vyprávění pohádek podle obrázků. Na závěr si děti zahrály na malíře
a namalovaly nám barevnými křídami na tabuli postavu. A jelikož každá práce zaslouží
odměnu, dostaly i ony dárečky, které jim vyrobili jejich starší kamarádi.
A na koho se bude paní učitelka těšit? Budoucími prvňáky jsou Nikol Egrtová, Jan Kudrnáč,
Marie Nezdarová a Barbora Zunová.
A co nás čeká v květnu?
Největší květnovou akcí bude již desátý ročník regionální vlastivědné soutěže Vlastík. Letos
proběhne ve čtvrtek 10. a v pátek 11. května a zúčastní se ho jedenáct týmů. Doufám, že se
nám podaří vše zvládnout a všichni budou opět spokojeni, budou na Vlastíka vzpomínat
v dobrém a do naší krásné vísky se s radostí vracet, ať už v pořadí týmů dopadnou jakkoli
Zbylí školáci, kteří nebudou soutěžit, budou mít náhradní program – menší výlety (nejen) do
okolí. Příprava na akci byla jako každoročně velice náročná a chtěl bych poděkovat všem,
kteří nás podpořili finančně nebo cenami pro všechny účastníky.
Kromě výše zmíněného nás čekají i další akce.
čt 3. 5.
plavání
pá 4. 5.
ŠKOLKA - Děti vítají jaro
pá 4. 5.
podání žádosti pro přijetí do MŠ
po 7. 5.
ředitelské volno
čt 10. 5.
plavání
10. – 11. 5. Vlastík 2018
pá 11. 5.
ŠKOLKA - divadlo - Jak Máňa zachraňovala Martina z pekla
út 15. 5.
logopedie
čt 17. 5.
plavání
čt 17. 5.
ŠKOLKA - besídka pro maminky
po 21. 5.
ŠKOLKA - Včelí medvídci pro důchodce
čt 24. 5.
plavání
pá 25. 5.
ŠKOLKA - výlet na raftech
čt 31 5.
plavání
A to je vše Přeji Vám všem hodně sluníčka, elánu do práce a energie. 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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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



Stezka malíře Jana Dědiny
Občanský spolek Dědina, zve všechny spoluobčany na letošní otevírání Stezky malíře Jana
Dědiny. Je tomu již deset let, když jsme Stezku slavnostně otevřeli. Za tu dobu se stala jedním
z lákadel, které Tatobity všem příchozím nabízí. Společně se sejdeme v sobotu 12.5.
ve 14 hodin v Malířově zahradě. Zde, po prohlídce zahrady si popovídáme o zajímavých
místech, kterými Stezka prochází. Pak se vydáme po označené Stezce kolem Tatobit. Na jedné
ze zastávek – v obecním lomu Slavka, uspořádáme sportovně vědomostní kvíz. Účastníci jako
odměnu obdrží špekáček, který si každý opečeme. Zvláště se těšíme na hojnou účast
Tatobitských skautů.

ZD
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Noc kostelů
proběhne letos v celé republice v pátek 25.5. Do tohoto letošního ročníku je zapojeno 1328
kostelů a modliteben. Občanský spolek Dědina zve všechny, kteří se alespoň trochu zajímají o
historii a chtějí zažít mrazení v zádech při poslechu hudby v kostele.
Od 18 hod. je možnost prohlídky celého kostela sv. Vavřince.
Program začíná v 19 hodin. Účinkují žáci a učitelé Základní umělecké školy Semily. Zahrají
a zazpívají skladby našich i zahraničních autorů. O historii obce a kostela nám bude poutavě
vyprávět pan ing. Pravoslav Valný.
Na nevšední večer v kostele a samozřejmě hlavně na vás, se těší výbor spolku

ZD

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



Myslivecký spolek Radostná –Tatobity pořádá
v neděli dne 3. června 2018 od 14,00hod. na fotbalovém hřišti v Tatobitech

DĚTSKÝ

DEN

Na co se můžete těšit? Ukázky práce sokolníků, kynologů, střelba ze vzduchovky a další
soutěžní disciplíny.
Čekají na Vás zajímavé ceny za zdolání soutěží!
Občerstvení zajištěno! Srdečně zveme děti, rodiče ale i prarodiče!

Sport
Fotbal: zápasy okresní soutěže v květnu
Rovensko B – Tatobity
Tatobity – Zálesní Lhota
Víchová – Tatobity
Tatobity – Přepeře C
Kruh – Tatobity

6.5.
12.5.
19.5.
26.5.
30.5.

17:00
17:00
17:00
17:00
17:30

neděle
sobota
sobota
sobota
středa
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HC TATOBITY LHL 2017-2018 aneb
v Tatobitech se hraje HOKEJ !
V červenci 2017 jsme s několika nadšenci společně založili nový spolek

HC TATOBITY.
V 1. soutěžní historické hokejové sezóně pod hlavičkou HC TATOBITY se nám dařilo nad
očekávání velmi dobře. Náš prvotní cíl ve velmi kvalitně obsazené soutěži v Lomnici n.Pop.,
která se hraje jako Okresní přebor bylo alespoň jedno vítězství. Hned v první polovině soutěže
jsme vyhráli celkem 3 zápasy, kdy jsme postupně porazili silné týmy Těpeř, Jilemnice a
Železného Brodu.
V druhé části nižší soutěže hrané jako Okresní soutěž jsme obsadili krásné 3. místo s počtem
14 bodů za Starou Gardou Lomnice n.Pop., a na horší vzájemný zápas za HC Železný Brod.
Za námi zůstaly v tabulce týmy Sokola Horní Branná a HC Semily.
Naším nejlepším střelcem v této sezoně byl Jakub Doskočil s celkem 9 brankami a 10
asistencemi.
Celkem se v našem týmu vystřídalo za tuto sezonu více jak 25 hráčů v 17 mistrovských
utkáních. Během dlouhé sezony v týmu vykrystalizovala výborná parta kluků s tvrdým jádrem
z Tatobit a Žlábku.
Děkujeme všem sponzorům za podporu, bez které bychom se do soutěže nemohli přihlásit.
Jmenovitě : Slévárně tvárné litiny Turnov – Kynclovi, prostřednictvím J.Jirmana za krásné
dresy, OÚ Tatobity.
Dále děkujeme všem fanouškům, kteří na nás jezdili pravidelně a v hojném počtu na ZS
v Lomnici nás svými hlasivkami podporovali.
Na naší závěrečné buly konané v sobotu 17. března na Chatě Kozákov jsme se domluvili, že
v příštím roce budeme v našem hokejovém snažení pod hlavičkou HC Tatobity nadále
pokračovat.
Za HC Tatobity Jiří Malý

Životní jubilea oslaví
10 let Sokolová Magdaléna (Tatobity)
25 let Lásková Lucie (Tatobity)
35 let Mařanová Anna (Tatobity)
45 let Bajdich Miroslav (Tatobity)
60 let Váňa Jaroslav (Tatobity)

65 let Picka Miroslav (Tatobity)
75 let Drahoňovská Hana (Tatobity)
75 let Kubíček Čeněk (Tatobity)
83 let Bíba Antonín (Tatobity)
86 let Dortová Věra (Žlábek)
Gratulujeme !!!!

Přehled akcí v květnu 2018
5.5.
12.5
12.5.
25.5.
26.5.
31.5.
2.6.
3.6.

Beseda o PERU
Otevření Stezky Malíře J. Dědiny
fotbal Tatobity – Zálesní Lhota
Noc Kostelů
fotbal Tatobity – Přepeře C
Výlet pro seniory
Výlet do polské Wroclawi
Dětský den

Ateliér Karla Procházky
Malířova zahrada
Kostel sv. Vavřince
z parkoviště od OÚ
přihlášky p. Ing. Pravoslav Valný
Fotbalové hřiště

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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