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Informace z obce

VESNICE LIBERECKÉHO
KRAJE 2018
TATOBITY
Slavnostní předávání Zlaté stuhy za vítězství v krajském kole
soutěže Vesnice roku Libereckého kraje 2018 se uskuteční ve
středu 15. srpna od 14 hodin na sále KD Tatobity.
Zveme všechny občany na tuto slavnost. Kulturní program a občerstvení
zajištěno.
Jestliže se chcete pochlubit svými kulinářskými specialitami (koláče,
jednohubky či jiné drobné pečivo, sladké i slané), vyrobte je a vezměte s sebou!


CELOSTÁTNÍ KOMISE V TATOBITECH !
V neděli 2. září přijede celostátní komise hodnotit naši obec v celostátním
měřítku, proto Vás prosíme, pomozte získat titul nejvyšší tj.
VESNICE ROKU 2018!
Jak můžete pomoci? Natřený plot, upravená zahrádka a ostatní úklid kolem
Vašich nemovitostí může naší obci pomoci!
Dále můžete hlasovat pro Tatobity na „Cenu veřejnosti“ do 14.9.2018 na
Vesnici roku pod odkazem :
http://www.vesniceroku.cz/o-soutezi/isoutez
Hlasovat můžete nejen jednou, ale každý den, i z více zařízení!!!
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Tradiční Vavřinecká pouť v Tatobitech se uskuteční
10. – 12. srpna 2018

Při této příležitosti Obec Tatobity pořádá v rámci celorepublikového

FESTIVALU VARHANNÍCH KONCERTŮ
VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE Sv. VAVŘINCE
V TATOBITECH
v pátek 10. srpna od 19,00hod.
Odvoz popelnic – odpadu v srpnu
svoz 1x za 14 dní 3.8., 17.8. a 24.8.
Sběrný dvůr je pro Vás otevřený :
každé pondělí
11,00 – 11,30 hod.
každý čtvrtek
14,30 - 15,00 hod.
každý sudý týden - sobota 1 x za 14 dní od 10,00 – 10,30 hod.
11.8., 24.8..2018
Nově jsou pro Vás nachystané kontejnery na tříděný odpad na Zahumeni – při odbočce k lípě!

Kultura, zábava

Otevřený ateliér – Karel Procházka
zve 11. srpna (sobota) od 14 hodin do …
k prohlídce obrazů pražské královské stezky, dalších měst a figur, Ježíš = světová rarita.
Možnost posezení a občerstvení, i z vlastních zdrojů, hlavně dietáři, jak nápojů, tak třeba něco
na opečení na ohni.
Od +- 14:30 hodin k poslechu a nově také i k tanci – živá hudba ve stylu blues country rock.
Je mi líto, ale po zkušenostech nebudou vpuštění psi, ani volně na zahradu. Tak je netrapte
přivazováním a nechte je doma.
Vstupné dobrovolné.
Stejné pozvání je i na loučení s létem – 1. září.


Všem motorkářům.....
Ahoj kamarádi a milovníci jedné stopy.
Na ustavující schůzi v pátek 13.7. byl jednohlasně a s nadšením založen již třináctý spolek v
naší obci, s názvem
„ Moto Banda Tatobity “
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Jseš vlastník, nebo jen uživatel motocyklu jakéhokoliv roku výroby, typu a značky, jsi vítán,
vítána. Jen malá podmínka, objem motoru min. 125 kubických centimetrů. Toto je nabídka a
pozvánka pro všechny ostatní, kteří se nemohli z různých důvodů na ustavující schůzi
dostavit. Sejdeme se opět 3.8. v pátek, od 19 hod. v Restauraci „U Studničků“. Zde doplníme
další členy, vytvoříme logo spolku, založíme kroniku a domluvíme se na dalších akcích.
Máš – li čas a chuť, tak přijď.
Jenom pro informaci. První naše společná vyjížďka se uskutečnila v neděli 22.7. a cílem bylo
Muzeum techniky v Loukově. To představuje přes 3000 exponátů, týkající se techniky do
roku 1945. Za krásného počasí tak vyrazilo 6 motocyklů a jedno doprovodné historické
vozidlo na okruh cca 70 km. Moto Banda v počtu 10 lidí prožila krásnou neděli.
ZD


Občanský spolek Dědina
přináší všem čtenářům Informáčku novou rubriku na pokračování.
Budou to krátké úryvky z knihy Bejvávalo. Ta byla sepsaná profesorem Václavem Dědinou
dle pamětí lidového písmáka Františka Dědiny. Popisuje život lidí na venkově, před cca 150-ti
lety. Lidé to tehdy měli mnohem těžší než dnes.......
A protože se zde pravidelně během školního roku setkáváme se slohovou prací pana ředitele
školy, zde je první krátký úryvek z doby školy za roboty:
Náš tatínek dbal na to, aby se děti naučily aspoň číst, psát a počítat, a posílal nás tedy do
školy, ačkoliv nebylo tenkrát povinné školní návštěvy. Soupisu dětí a zápisu do škol nebylo.
Každý přivedl dítě, kdy chtěl, v kterékoli roční době.
Ve škole podlahy nebylo. Zem byla hliněná, v síni také. Ze záhrobce bylo překročiti práh půl
lokte vysoký. Na dvorku hromada hnoje od mlátku až po vchod do školy a kde přestávalo
hnojiště, tam pokračovala hnojnice. Když se vkročilo do školní seknice, byla hned po pravé
straně kamna a za nimi pec. Obojí bylo olemováno lavicí – pecánkam. To všechno zabíralo
čtvrtinu místa. Polovinu zaměstnaly „škamna“, tři pro hochy, tři pro holky. A to byla škola
pro tři vesnice!
Pan učitel byl starý, asi šedesátiletý člověk, který si vysloužil na vojně dvě kapitulace. Za tu
dobu udělal kaprála u kyrysarů. Když přišel domů, byl už šedivý a k ničemu se nehodil, leda
dělat učitele.Ještě dnes ho vidím, jak přišel. Měl v ruce něco, co se podobalo zednickému
pravítku. Bylo asi 80 cm dlouhé, 4 cm široké a 1,5 cm silné, v chůzi do školy je užíval za hůl,
ve škole za liniár a velmi často jej uplatňoval jako trestající prostředek. Záhy jsem se o tom
přesvědčil....
Do školy chodil pan učitel v dlouhém kabátě, který dosahoval až přes polovinu lýtek. Zdá se,
že jej dostal od některého jemnostpána u vrchnosti darem.
Tenkrát nebylo ústavů pro vzdělání učitelů. Kdo uměl dobře číst a psát a trochu počítat, mohl
býti učitelem. Však bylo toho času takových lidí málo. Pan učitel uměl skutečně velmi pěkně
psát, ovšem jen švabachem a počty uměl veliké.....
Toliko úryvek. Snad po jeho přečtení, se budou naše děti více těšit do dnešní školy.... Teď
vám všem ale přejeme krásné prázdniny a dospělákům krásné léto, dovolenou a odpočinek.
ZD
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Sport
Cyklistický výlet č. 3
Zájemcům o společnou cyklo vyjížďku: Na srpen je naplánována trasa: Hamštejnský hřeben,
Malá Skála, Sedmihorky. Délka trasy zhruba 40 km, vhodná pro rekreační cyklisty – pojede
se převážně po cyklotrase podél Jizery. Sraz v sobotu 18. srpna v 10 hodin u OÚ.
Radan Mlejnek


Fotbal
zápasy okresní soutěže v srpnu:
Víchová – Tatobity
11.8.
Tatobity – SF Studenec
18.8.
Horka – Tatobity
25.8.
Tatobity – Benecko
1.9.

17:00
17:00
17:00
17:00

sobota
sobota
sobota
sobota

Tradiční fotbalové derby „ženatí x svobodní“ se uskuteční o poutní neděli 12. srpna od 15
hodin na hřišti v Tatobitech.

Životní jubilea oslaví
15 let
45 let
50 let
55 let

Dědečková Petra
Roštejnská Lenka
Hanyš Roman
Vrána Vítězslav

60 let
65 let
83 let
94 let

Pluhař Karel
Tomeš Jaroslav
Machová Judita
Lásková Anna
Gratulujeme!!!!

Přehled akcí v srpnu 2018
10. 8.
10. – 12. 8.
12. 8.
15. 8.
18. 8.
18. 8.

varhanní koncert
Vavřinecká pouť
fotbal „ženatí x svobodní“
slavnostní předávání Zlaté stuhy
fotbal Tatobity – Studenec
cyklistický výlet

kostel sv.Vavřince
fotbalové hřiště
KD Tatobity
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

ou.tatobity@seznam.cz
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