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Vážení a milí spoluobčané,
přeji Vám krásné počtení v našem znovu
přejmenovaném a i nově graficky zpracovaném Zpravodaji Tuklat a Tlustovous. Naší
snahou je na úvodních stranách Zpravodaje uvádět ty informace, které se bezprostředně týkají života v obci, tedy nás všech
a předejít tím případným problémům při
řešení nejrůznějších administrativních
nebo organizačních záležitostí spojených
s fungováním a správou obce a Vašich
potřeb. Samozřejmostí je, že uvnitř Zpravodaje najdete informace z pestré činnosti
místních spolků, společně s jejich pozvánkami na kulturní, společenské a další akce.
Rádi zde otiskneme Vaše přání, gratulace,
poděkování, vzpomínku a další příspěvky.
Ve Zpravodaji můžete uveřejnit soukromou
či firemní inzerci nebo reklamu. Zpravodaj
Tuklat a Tlustovous bude doručen do Vašich
schránek 4x ročně, od dalšího čísla vždy
v polovině měsíců červen, září a prosinec.
O aktuálním dění v obci máte možnost se dále dozvědět prostřednictvím
SMS zpráv zasílaných z OÚ na Váš telefon. Prostřednictvím SMS jsou rozesílány
především důležitá, aktuální a někdy i naléhavá upozornění. Pokud ještě tyto informace nechodí na Váš telefon, můžete si
o jejich zasílání zažádat na OÚ Tuklaty.

UPOZORNĚNÍ!
Zákonem č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, je stanoveno:
Obec je povinna vést evidenci o hrobech, pohřbených osobách a nájemcích
hrobových míst.
Oprávnění užívat hrobové místo vzniká výhradně na základě nájemní smlouvy
k hrobovému místu uzavřené s obcí Tuklaty a zaplacením nájemného.
Veškerá manipulace s pozůstatky nebo
ostatky zemřelých (pohřbení, přemístění,
exhumace) vyžaduje předchozí souhlas
obce Tuklaty.
Veškeré stavby nebo opravy hrobových
zařízení (náhrobek, rám, krycí deska, stéla

Je zřízena také služba zasílání e-mailových upozornění o všech novinkách a informacích uveřejněných na webu obce. K jejich
odběru se můžete přihlásit na www.tuklaty.cz
v odrážce „Zasílání novinek emailem“.
Tyto informace vám budou zasílány na Vaši
e-mailovou adresu.
V souladu se zákonem je zajištěno
uveřejňování povinných informací obce ve
vývěskách obce. Hlavní vývěsky obce jsou
umístěny před sídlem obecního úřadu, kde je
i úřední deska, na vlakové zastávce Tuklaty
a u bývalé hospody v Tlustovousích. Další
naleznete před obchodem v Tuklatech a na
křižovatce ulic Na Vyhlídce a Topolová. Vedle vývěsek obce jsou také nástěnky, kde
máte možnost zdarma umístit plakát na
zajímavou akci nebo Vaši reklamu.
Na Obecním úřadě pracujeme na projektech obce, které jsou důležité pro nás všechny.
Podrobnější informace najdete uvnitř v PROJEKTECH OBCE. Jednáme s Povodím Labe
o vyčištění koryt místních potoků, koryta
jsou roky neudržována, jejich stav brání bezpečnému odtékání vody. Jsme v kontaktu
s Krajskou správou silnic Středočeského kraje a upozorňujeme je na velmi špatný stav
komunikace, která prochází našimi obcemi.
Ve spolupráci s Čechií Tuklaty připranebo jiná ozdoba) musí být oznámeny
obci Tuklaty.
Obec uděluje souhlas na základě
ohlášení na příslušném formuláři.
Formuláře pro ohlášení pohřbení, přemístění, exhumace, stavby a opravy hrobového zařízení, jsou k dispozici na web
stránkách obce Tuklaty, záložka „Hřbitov“
nebo na Obecním úřadu Tuklaty nebo
u pověřeného zaměstnance paní Boženy
Palusové, Ke Hřišti 22, Tuklaty.
Pro informace o správě hřbitova volejte
na Obecní úřad Tuklaty tel. 281 981 774
nebo mailujte na urad@tuklaty.cz.
JUDr. Milena Sankotová

vujeme výstavbu otevřeného multifunkčního hřiště nejen pro naše fotbalisty, ale i
pro širokou veřejnost.
V přehledu kulturních a společenských akcí
konaných v Tuklatech a Tlustovousích v letošním roce je na prvním místě akce Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy, tedy celorepubliková akce
pod názvem Ukliďme svět – Ukliďme Česko,
kterou organizátoři letos vyhlásili na sobotu
6. dubna. Přijďte nám pomoci, vezměte děti
a budeme mít uklizeno coby dup! Myslím, že
děti, které půjdou s Vámi uklízet, pak jen tak
nevyhodí odpadky na zem! Jestli objevíte nějakou černou skládku nebo větší hromadu nepořádku, zavolejte na OÚ nebo nám napište na
urad@tuklaty.cz. Všímejte si svého okolí, nechceme, aby nám někdo do našich obcí vozil
nepořádek, jako se to stalo v Tlustovousech
u čističky. Někdo tam jen tak odložil přívěsný
vozík plný stavební sutě.
Věřím, že Vás zaujmou a budou bavit
i následující připravované akce. Přeji Vám
krásné jaro, hezké Velikonoce a těším se
na setkání s Vámi!

Monika Petrisková
Starostka obce

PROSBA MAJITELŮM
BAZÉNŮ
Žádáme Vás, abyste při napouštění využili dovezení vody a nenapouštěli bazény
ze studní nebo z vodovodního řadu. Prosíme
o ohleduplnost hlavně v lokalitách, kde není
vodovod. Mohlo by se stát, že dojde voda
všem ve studních okolo Vás nebo z důvodu
velké spotřeby vody v našem regionu bude
dodavatel vody vodu vypínat nebo sníží tlak.
Vodu, kterou si necháte dovézt si nebudete muset tolik dočišťovat jako např. ze
studně.
Myslete i na ostatní kolem Vás!
Monika Petrisková

Informace

UPOZORŇENÍ!

Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 13 - 20. 12. 2018

- schvaluje smlouvu o výpůjčce movitého
majetku (povodňové plány) č. 201500209/
OR a pověřuje starostku podpisem.
- schvaluje rozpočet na rok 2019 s úpravou
příjmů nižších o 1 000 000,- Kč, rozpočet
je navržen jako schodkový, schodek bude
uhrazen z hospodaření z minulých let. Závazné jsou paragrafy.
- schvaluje střednědobý plán strategie rozvoje obce 2019 - 2021 tak, jak byl předložen
- schvaluje rozpočtové opatření tak, jak bylo
předloženo
- předává starostce kompetence, aby upravila rozpočtové opatření v prosinci a v souladu se zákonem následně o úpravě informovala zastupitele v lednu 2019
- schvaluje Obecně závaznou vyhláškou
obce Tuklaty č. 3/2018 o poplatku za komunální odpad tak, jak byla předložena.
240 l nádoba pro BIOODPAD 500,- Kč a 120
l nádoba pro BIOODPAD 300,- Kč.
- schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty
na prodej pozemku p. č. 1175, k. ú. Tuklaty
- pověřuje starostku zajištěním odhadu ceny
odhadcem
- schvaluje proplacení faktury společnosti
SPOJMONT v celkové částce Kč 29 376
- schvaluje proplacení faktur společnosti
Marcel Toušek elektro77 589,- soc. zařízení fara: 26 826,- knihovna LED osvětlení
s montáží, 22 670,- knihovna a čítárna
elektroinstalace
- schvaluje proplacení faktury v celkové
částce Kč 72 600,- za 5 žádostí (4 na MAS
Pošembeří a 1 na SFDI)
- souhlasí s proplacením faktury za vinylovou krytinu v částce celkem 61 931,00 Kč
- bylo seznámeno se zápisem z kontroly hospodaření
- souhlasí s přijetím navržených nápravných opatření

Usnesení ze ZO č. 1 - 14. 1. 2019

- bere na vědomí předložené návrhy a nutnost jejich připomínkování do čtvrtka 17. 1.
2019 ke Zřízení práva stavby na pozemky
č. 126/1 v k.ú. Tuklaty
- bere na vědomí, že připomínky budou projednány na pracovní schůzce ZO 21. 1. 2019.

Usnesení ze ZO č. 2 - 28. 1. 2019

- schvaluje podání žádosti o dotaci a realizaci dětského hřiště v Tlustovousech
v rámci dotačního titulu 117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a
pasivního odpočinku v podprogramu MMR
Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 152 351,10,- Kč

- schvaluje vyhlášku o nočním klidu
č. 1/2019, tak jak byla předložena
- souhlasí s navrženými kroky Mysliveckého
spolku Tuklaty, faktury za zapůjčení potřebné techniky a ostatních nezbytných nákladů bude proplácet obec Tuklaty. V rozpočtu
na rok 2019 jsou na tyto práce vyčleněny
fin. prostředky v výši 100 000 Kč.
- schvaluje smlouvu společnosti Artendr
s.r.o. Kolín tak, jak byla předložena a pověřuje starostku jejím podpisem, jedná se
podání 1 žádosti na 2 místní komunikace.
- bere na vědomí zvýšení odměn v odměňování zastupitelů
- schvaluje výši odměn ve stejné výši, které
byly schváleny na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce dne 31. 10. 2018.
- odkládá podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové na podzimní výsadbu.
- schvaluje realizaci vizualizace systému
měření a regulace dle předložených cenových nabídek p. Černého v ceně 2.747,40
Kč s DPH, firmy Energocentrum Plus s.r.o.
v ceně 15.541,24 Kč s DPH pro MŠ Tuklaty, firmy Energocentrum Plus s.r.o. v ceně
15.541,24 Kč s DPH pro MŠ Tuklaty, smlouvy na poskytování služby Mervis SCADA
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013
Sb., řádnou účetní závěrku obce Tuklaty, sestavenou k 31. 12. 2017, na základě těchto
předložených dokumentů: Rozvaha obce Tuklaty, Výkaz zisku a ztrát obce Tuklaty, Příloha
obce Tuklaty a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017.
- rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 na účet 432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních
období 701 486,57,- Kč .
V dalším roce se toto nebude již opakovat, vše
bude schváleno najednou do června 2019.

Usnesení ze ZO č. 3 - 18. 2. 2019

- schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu komunikací K Bytovkách a Na Kopečku
v rámci dotačního titulu117d8210A Podpora obnovy místních komunikací z podprogramu MMR Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených
uznatelných nákladů obce
- schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo místního rozvoje na realizaci akce:
„Polyfunkční komunitní centrum v obci Tuklaty”. Konkrétně se jedná o podprogram:
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul - DT 117d8210E - Rekonstrukce
a přestavba veřejných budov. Jedná se
o venkovní prostory a rekonstrukce místností
v 1.NP pod OÚ.
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

- schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu stávající brány fary prostřednictvím programu Ministerstva kultury Podpora obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností v roce 2019. Předpokládané náklady na opravu 87 566,-,
výše požadovaného příspěvku 78 809,-,
výše vlastního podílu 8757,- schvaluje podání žádosti o dotaci na realizaci autobusových zastávek v obou obcích
v rámci dotačního titulu 117d8210C Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury z podprogramu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2019
- schvaluje v případě získání dotace doplatek ve výši 30% skutečně vynaložených
uznatelných nákladů
- schvaluje uzavření smlouvy s firmou SELLA Ústí n/L za Kč 16 000,- bez DPH a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje 2% odměnu v případě přidělení
dotace

Usnesení ze ZO č. 4 - 25. 2. 2019
- schvaluje nákup 4 kusů zásahových obleků : 2 obleky FIREREX F3
v hodnotě
45 740,- Kč, 2 obleky FIREHORSE FR3
v hodnotě 36 275,80 Kč
- nemá připomínky k předložené dokumentaci pro územní rozhodnutí akce přeložka
silnice I/12 Běchovice – Úvaly.
- schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemena a dohodu
o umístnění stavby č.IV-12-6023645/VB01
Tuklaty ,Ke Hřišti ,kNN,č.p 22 a pověřuje starostku jejím podpisem. Obci bude vyplacena
jednorázová náhrada ve výši 1.000,- Kč
- schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č.IV-12-6023651/VB1
Tlustovousy , Ke Skalce , kNN , č.p 1/2
a pověřuje starostku jejím podpisem.Obci
bude vyplacena jednorázová náhrada ve
výši 1.200,- Kč
- schvaluje nabídku na frézování pařezů
v Topolové ulici za cenu 39.900,- Kč od firmy Rudolf Husák
- schvaluje rekonstrukci objektu na par.
č. 3/1 k.ú.Tuklaty na hostinskou činnost
do max. výše 850.000,--CZK. Jednotlivé
nabídky prací budou projednány na OZ.
Obec se bude řídit směrnicí pro zadávání
zakázek.
- schvaluje ceník inzerce ve Zpravodaji
Tuklat a Tlustovous tak jak byl navržen
- schválilo vydávání Zpravodaje Tuklat
a Tlustovous v černobílé verze.

PROJEKTY OBCE
CHODNÍKY

obdrželi. ZO bude řešit, zda rekonstruovat
oba domy nebo jen jeden. Připravovaný
zákon o sociálním bydlení nás poté nezaskočí.

Na chodník mezi obcemi (podána žádost
o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury) a ostatní navazující chodníky (podány
žádosti o dotaci na MAS Pošembeří), na
které máme stavební povolení, budeme vypisovat výběrové řízení. V případě, že bude
vybrán dodavatel, chtěli bychom začít stavět už v letošním roce. Chodník mezi obcemi i bez získání dotace.
Na chodník v Tlustovousech Ke Mlýnu
máme stavební povolení, budeme se účastnit konzultačních hodin na Státním fondu
dopravní infrastruktury (SFDI) a v případě
vyhlášení vhodného dotačního titulu budeme žádat o dotaci.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ TLUSTOVOUSY

Podali jsme žádost o dotaci na herní prvky.

OPRAVA KOMUNIKACÍ V OBCI

Byla podána žádost o dotaci na opravu
ulice K Bytovkám v Tuklatech a Na Kopečku
v Tlustovousech.

FARA

Rekonstrukce topení a zateplení stropu
2. nadzemního podlaží je téměř ukončeno.
Z projektu zateplení fary zbývá výměna
vnějších oken a repase vnitřních oken.
Předpokládané dokončení je do konce roku 2019. Dále bude v létě probíhat
oprava jižní stěny. Smlouva byla podepsána v roce 2016, ale dotaci jsme získali až
v r. 2018.
Na faru byly podány v roce 2019 žádosti
o dotaci na stávající vstupní bránu a na rekonstrukci 3 místností pod obecním úřadem
a venkovních prostor.

HOSPODA

Zastupitelstvo obce schválilo 850 000 Kč
na rekonstrukci objektu kovárny na hospodu. Čekáme na vyjádření památkářů. Poté
můžou stavební, instalatérské a elektrikářské práce začít.

SOCIÁLNÍ BYDLENÍ

Informace

Dotaci na rekonstrukce dvou nemovitostí Ke Skalce 29, Ke Hřišti 22 jsme

Počet obyvatel k 1. 1. 2019
Tuklaty a Tlustovousy dohromady

sjezdovku do původního stavu? Jistěže ne.
Na mnohé neřesti jsem upozornil již
v minulém vydání novinek. Přibyly k nim další. Jak může třeba někdo přinést na hřbitov v igelitových taškách odpad z kuchyně a
vhodit ho do kontejneru určeného na plasty?
Nedávno jsem otevřel kontejner na plechovky. Byly v něm naházeny lahve. Ostatní kontejnery jsem raději neprohlížel. Naučíme se
někdy brát třídění odpadů vážně?
Václav Krupka

Ukliďme Tuklaty
a Tlustovousy
V sobotu 6. 4. 2019 budeme opět
uklízet Tuklaty a Tlustovousy!
Přijďte nám pomoci, aby naše obce
na začátku jara byly čistější a krásnější!
Pytle na odpad máme, když zapomenete rukavice, máme také a děti od nás
dostanou něco dobrého!
Sejdeme se v 9 hodin buď na autobusové zastávce v Tlustovousech nebo
v 9 hodin před OÚ v Tuklatech.
Těšíme se na Vás!
Obecní úřad

NAROZENÍ:
Kulovaná Květa

JUBILANTI:
Strachotová Marcela
Šindelář Josef
Medřická Jana
Urban Pavel
Procházka František
Vavříková Vlasta
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!
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Čest jejich památce.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS
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ní patří všem, kteří pomohli. Mnohem více
práce nás ovšem čeká. Najdou se ovšem
i takoví občané, kteří dokáží i znehodnotit
to, co jiní se značným úsilím vytvořili.
Co říkáte např. motorkami poničené sjezdovce v lesíku? Kdysi
jsem se aktivně zúčastnil jejího zrodu. Nyní místo trávy na ní roste bláto
a jsou v ní vyježděné koleje. Když již konečně dětem napadne sníh, je díky tomu brzy
nepoužitelná! Ti, co ji poškozují, nikdy s
ničím při její údržbě nepomohli. Dokáží po
tomto komentáři vzít do ruky nářadí a uvést

Oznámení

Info z obce

Je to budova, kterou by nám mohlo závidět mnohé město nebo vesnice. Nedávno odsouzená téměř k zániku, nyní začíná
opět vzkvétat. Obnovily se komíny, jež
několik let hrozící zřícením, vyměňují se
rozpadlé střešní trámy, provádí se zateplení, dokončuje se vytápění atd... Konal se
zde již první ples a další akce. Je mnoho
dalších věcí, ze kterých bychom se mohli
radovat. Patří mezi ně např. vyčistění krajnic obecních silnic, přes nepříznivé sucho
díky zalévání zachráněných nedávno zasázených více jak 150 stromů. Poděková-

Názor

ZACHRÁNĚNÁ FARA

V tomto roce se opět připojujeme
do akce Noc kostelů. Kostel svatého
Jana Křtitele v Tuklatech přivítá v pátek
24. 5. 2019 skupinu SOLIDEO. Jedná se
o instrumentálně – vokální soubor pro
hudbu gotiky, renesance a baroka. Více
o této zajímavé skupině se můžete dozvědět na http://www.solideo.wz.cz/index.php?a=onas
Přijďte se podívat na jaké různé hudební nástroje budou hrát! Vaše děti je
určitě ještě neviděly!
Další informace najdete včas na plakátech ve vývěskách v obci.

Od 1. 9. 2022 nebude již možno používat kotle 1.a 2. třídy nebo kotle bez
výrobního štítku. Zbývají tedy pouze
3 roky na provedení výměny starého
zdroje za nový. Kdo tuto povinnost nesplní, čekají ho finanční sankce a postihy od státu.
Na podzim se očekává s největší pravděpodobností možná poslední kotlíková dotace. Státní podpora výměn kotlů
vznikla jako důsledek Zákona o ochraně
ovzduší, Kdo tuto dotaci nevyužije, bude si
muset hradit výměnu svého starého kotle
už jen ze svých prostředků.

Přehled kulturních a společenských Čarodějnice 2019
Poslední dubnový den
akcí v Tuklatech a Tlustovousích
úterý 30. 4. 2019 se opět
v nadcházejícím období
těšíme na všechny čarodějTermín konání
6. 4. 2019 / 9:00 hod

Místo konání / srazu
účastníků
OU Tuklaty
Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy
Zastávka BUS Tlustovousy
Název akce

Akci organizuje
Obec Tuklaty

13. 4. 2019 / 9:00 hod

Děti, pojďte s námi do přírody

Fara Tuklaty

Myslivci a rybáři TaT

19. 4. 2019 / 14 - 17 hod

Pomlázkování

Fara Tuklaty

Kulturní sdružení TaT

30. 4. 2019 / 17:00 hod

Pálení čarodějnic

Fara Tuklaty

Kulturní sdružení TaT

1. 5. 2019

Odpoledne s Albi

Fara Tuklaty

Knihovna Tuklaty

24. 5. 2019
2.6.2019 / 14:00 hod

Informace

Na dotace dosáhne jen cca 100 tisíc domácností z celkem 350 tisíc domácností,
které musí vyměnit staré zdroje za nové.
Na https://tuklaty.cz/wp-content/uploads/2019/03/2022-VYMENY-KOTLU.pdf
najdete další informace ohledně kontrol kotlů a sankcí. Ze zákona bude tzv.
CENTRÁLNÍ REGISTR, kde si každý úředník bude moci zkontrolovat, jestli má
majitel platnou kontrolu. Kontrola bude
povinná jednou za 3 roky.
V případě zájmu o tištěný leták přijďte
na OÚ, rádi Vám jej vytiskneme.
Obecní úřad

Informace

Informace pro majitele kotlů

Noc kostelů 2019
Dětský sportovní den

Kostel sv. Jana Křtitele
v Tuklatech
Fotbalové hřiště Čechie
Tuklaty

OU Tuklaty
Čechie Tuklaty

8. 6. 2019

MotoROCK Tuklaty

Fara Tuklaty

Obec Tuklaty

22. 6. – 23. 6. 2019

Pouťové zápasy
a pouťová zábava

Fotbalové hřiště Čechie
Tuklaty

Čechie Tuklaty

29. 6. 2019

Setkání seniorů na pouti

Klubovna Hasiči

SDH Tuklaty, Obec Tuklaty

29. 6. 2019

Pouťová zábava

Klubovna Hasiči

SDH Tuklaty

KONTEJNERY NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Do kontejnerů patří:
Starý nábytek, pohovky, gauče, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty (např. staré bojlery).

5. – 6. dubna na obvyklých
stanovištích
Doba přistavení: 5.4. od 12:00
do 6.4. do 12:00 hodin

Do kontejnerů nepatří:
Živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich),
bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky, výrobky podléhající zpětnému odběru (např. vyřazené elektrozařízení, TV a PC
monitory, počítače, lednice, mrazáky).
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

nice a čaroděje. Sraz bude jako obvykle
v 17 hodin před farou! Těšit se můžete na
různé soutěže a čarodějnické disciplíny.
Bude letos čarodějnická polévka?
Určitě! A buřty také!
Těší se na Vás Kulturní sdružení Tuklat
a Tlustovous z.s. ve spolupráci s Obcí
Tuklaty

ŽÁK 8.TŘ. ZŠ HLEDÁ
DOUČOVÁNÍ A POMOC
S PŘÍPRAVOU
NA PŘÍJIMAČKY.
CENA DOHODOU.
TEL.: 724 106 111

Kultura

Kultura
Kultura

Noc kostelů 2019

INZERCE

A. Přijímání dětí do mateřské školy upravuje zákon č. 561/ 2004
Sb. odst. 5, zákon č. 500/ 2004 Sb.,( správní řád) v platném znění
a novela školského zákona č. 178/ 2016 Sb. § 34.
B. Třídy se naplňují do počtu 25 dětí. O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka mateřské školy ve správním řízení dle
stanovených kritérií. Dle těchto kritérií bude postupovat v případech,
kdy počet žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, podaných
zákonnými zástupci, překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Kriteria:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti
v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s trvalým bydlištěm v Tuklatech nebo Tlustovousech.
(Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné).
2. Děti s trvalým bydlištěm v Tuklatech nebo v Tlustovousech dle věku.
a) Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se
podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění). Toto neplatí pro děti, pro které je
předškolní vzdělávání povinné.

Základní škola

b) Žádosti o přijetí dítěte do MŠ si mohou zákonní zástupci dítěte
vyzvednout na pracovišti MŠ v termínu, který bude předem oznámen nebo vytisknout- (stránky školy- Zápis).

Základní škola Tuklaty zve na

Den otevřených
dveří

c) Vyplněné žádosti o přijetí dítěte do předškolního zařízení budou přijímány v uvedeném a předem známém termínu
v MŠ Tuklaty. Zákonný zástupce dítěte si k zápisu do MŠ s sebou přinese rodný list dítěte a občanský průkaz.
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují
zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na
nástěnce v mateřské škole a na webových stránkách školy v oddílu
Výsledky přijímacího řízení a to po dobu 15 dnů. Součástí rozhodnutí
je datum zveřejnění.
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
bude zákonným zástupcům dítěte doručeno doporučeným
dopisem v příslušných termínech. Zákonní zástupci mají možnost
na informativní schůzce dohodnout se na průběhu adaptace v MŠ.

Než k nám dítě přijde:
Zaměřte se, prosím, na hygienické a pracovní návyky:
- dítě udržuje osobní čistotu, zvyká si použít toaletní papír
a spláchnout WC
- samostatně jí lžící (starší dítě příborem)
- pije z hrnku nebo ze skleničky
- učí se umývat, čistit zuby, utřít si ruce a ústa
- samo si svléká a obléká části oděvu (starší zapíná knoflíky)
- používá kapesník
- umí si nazout boty a bačkory (starší zavazuje tkaničky)
- učit je poznat si své věci a uložit si je na své místo
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Děti, pojďte s
námi do přírody!

v pátek 22. 3. 2019

8 - 12 h možnost prohlédnout si školu a podívat se na výuku
10 - 12 h podání informací o škole
13 - 17 h prohlídka školy, podávání informací, program školní družiny

Zápis žáků
do 1. ročníku

se bude konat ve středu 3. 4.
od 13.30 do 17 h
Vezměte s sebou svůj občanský průkaz
a rodný list dítěte.
e-mail: zstuklaty@seznam.cz
tel.: 359 602 006, 608 263 411
www.zstuklaty.estranky.cz

Zveme děti, které mají zájem o přírodu
a zajímá je okolí našich obcí, na setkání
v jarní přírodě. Vítáni jsou děti všech
věkových kategorií i jejich rodiče. Děti
čeká naučná a soutěžní stezka, dovednostní i znalostní soutěže a občerstvení.
Sraz je v sobotu 13. dubna
v 9 hod. na Faře v Tuklatech.
Předpokládané ukončení okolo 12 hod.
Myslivci a rybáři z Tuklat a Tlustovous

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

SDH Tuklaty
Letošní zima byla poměrně klidná, žádný
výjezd naší jednotce nebyl vyhlášen. Bylo
tedy více času na prohlubování znalostí
a kvalifikace a další člen jednotky si rozšířil
kvalifikaci a absolvoval velitelský a strojnický kurz. V následujícím období ještě další
členi budou absolvovat kurzy technik jednotky a nositel dýchací techniky.
26.1. jsme pořádali pravidelnou valnou
hromadu. Dále jsme se zúčastnili několika
valných hromad okolních sborů a místních
spolků.
16.3. proběhne na HZS Ovčáry cyklické
přeškolení velitelů, kterého jse také zúčastníme.
Na 29.6. pro vás opět připravujeme pouťovou zábavu. Podrobnosti se včas dozvíte.
Lukáš Koníček
www.sdhtuklaty.cz

SDH

Mateřská škola

Kriteria pro přijímání dětí do Mateřské školy Tuklaty,
okres Kolín pro školní rok 2019/ 2020:

Přes zimní pauzu členové Čechie nezaháleli a v čele s Václavem
Barešem se pustili do údržby areálu a kabin. V rámci několika brigád jsme vyčistili a odbahnili malou požární nádrž a zároveň jsme
také vyčistili potok, který přivádí vodu do této nádrže.
Šatny a chodba areálu kabin dostaly nový kabát. Bylo vymalováno, položena nová podlaha a pořízeny nové lavice a věšáky do šaten.
Správce areálu pan Bareš poctivě připravuje na sezónu travnatou plochu a první mistrovské zápasy se pomalu blíží, konkrétně
v sobotu 23. března se představí doma od 12:00 ženy a následně
od 15:00 „A“ tým. Čechie stejně jako na podzim bude mít v soutěži
3 týmy dospělých, 4 mládežnické týmy a nově bude do „regionální
ligy“ přihlášen jeden z nejmladších ročníků U8. To ukládá nelehkou
úlohu výboru Čechie a trenérům jednotlivých týmů postarat se cca
o 45 dospělých a 65 dětí.
V červnu pro vás plánujeme DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN, konkrétně v neděli 2. června od 14:00 a sezónu ukončíme tradičními pouťovými zápasy a zábavou, kterou letos uspořádáme o týden dříve,
tj. o víkendu 22 – 23. června.
Současně pracujeme na výstavbě multifunkčního hřiště. Začali jsme zpracovávat a vyběhávat potřebné poklady na životním
prostředí v Českém Brodě, na povodí Labe, abychom mohli umístit hřiště blíže k potoku. Zpracovali pedologický průzkum a zařídili
podklady pro vyjmutí půdy ze ZPF. Nyní čekáme od obce na návrh
smlouvy týkající se převodu pozemku a pokud vše dobře dopadne
chtěli bychom na podzim kopnout do země a začít budovat hřiště

na vlastní náklady! Plánujeme multifunkční hřiště pro všechny naše
občany a děti, nejen pro fotbalové nadšence. Hřiště by mohli využívat při svých hodinách tělocviku žáci základní školy a též děti mateřské školky. Na multifunkčním hřiště bude možné zahrát si tenis,
basket, volejbal, florbal a další sporty
Mládež Čechie Tuklaty
Přes zimu se u našich mládežnických týmu moc nezměnilo.
Snažíme se zamlouvat víkendové turnaje, ale tím zase přicházíme
o jedinou tréninkovou možnost v klánovické hale, kde je volno pouze o víkendu. Bohužel se nám nedaří sehnat potřebné tréninkové
plochy pro naše děti, tak abychom využili chtíče našich sportovců.
My tohle musíme urgentně řešit, jelikož jsme klub, kde máme jeden
z vyšších počtů dětí aktivně docházejících na trénink a zároveň jsme
jedni z mála, kteří nemají alespoň malé hřiště pro trénink, a proto
nám zákonitě soupeři během 1- 2 měsíců výkonnostně utečou.
Nám do víkendového tréninku vleze turnaj nebo rodinné hory či
dovolené, ostatní týmy pak trénují 2x-3x v týdnu plus víkendový turnaj. V podstatě všichni trénují převážně venku, zvlášť za takového
počasí, které poslední zimy panuje.
Mrzí nás to hlavně kvůli dětem, které chtějí, ale není kde. Takže
více novinek až se naplno rozeběhne tréninkový a zápasový kolotoč! Nyní se přesouváme na travnaté hřiště, není čas ztrácet čas
a začínáme na plno trénovat!
Roman Nešpor – šéftrenér mládeže

Rozpis mistrovských utkání JARO 2019
„A“
17.3.

NE

23.3.

SO

Tuklaty - Dobré Pole 15:00

24.3.

NE

30.3.

SO

31.3.

NE

Velim „B“ - Tuklaty 16:30

6.4.

SO

Tuklaty - Čes. Brod „C“ 16:30

7.4.

NE

13.4.

SO

14.4.

NE

20.4.

SO

21.4.

NE

27.4.

SO

28.4.

NE

4.5.

SO

5.5.

NE

8.5.

ST

11.5.

SO

12.5.

NE

2.6.

NE

8.6.

SO

9.6.

NE

15.6.

SO

16.6.

NE

Tuklaty - Č. Pečky 14:30

Tuklaty - D. Pole 10:15

Sázava - Tuklaty 10:15

Rostoklaty - Tuklaty 10:15

Tuklaty - Břežany 15:00

Tuklaty - Čes. Brod 10:15

Tuklaty - Sparta Praha 15:00
Vel Chvalovice - Tuklaty 17:00

Libodřice - Tuklaty 17:00

dle umístění
dle umístění

Tuklaty - Lošany 17:00
Tuklaty - Nučice 17:00

Velim - Tuklaty 11:15
Tuklaty - Volárna 15:00

dle umístění

Ratboř - Tuklaty 15:00

Dol. Chvátliny - Tuklaty 10:15

Tuklaty - Liblice 15:00

Tuklaty - Kouřim 10:15

Sendražice - Tuklaty 15:00

Radim - Tuklaty 10:15

Tuklaty - Radim 15:00

Tuklaty - Vr. Lhota 10:15

Cerhenice B - Tuklaty 17:00
Tuklaty - Chotutice 17:00
Tuklaty - Tři Dvory 17:00

dle umístění
Tuklaty - Kšely 17:00

Tuklaty - Žiželice 17:00

SO

Mnich. Hradiště - Tuklaty

VOLNO
Tuklaty - Býchory 17:00

Kouřim - Tuklaty 17:00

1.6.

Kouřim - Tuklaty 12:30

Libodřice „B“ - Tuklaty 16:30

Jestř. Lhota - Tuklaty 16:30

NE
NE

mladší žáci

Tuklaty - Jestř Lhota 12:00

Tuklaty - Polepy 16:30

SO
SO

starší žáci

Dobré Pole - Tuklaty 10:30

18.5.
25.5.

ženy

Tuklaty - Křečhoř 15:00

19.5.
26.5.

„B“
Rostoklaty B - Tuklaty 15:00

VOLNO
Kořenice - Tuklaty 17:00
dle umístění
Tuklaty - Vrbová Lhota 17:00
Krakovany - Tuklaty 17:00

dle umístění
Nučice - Tuklaty 17:00

Štítarský - Tuklaty 10:15
DĚTSKÝ DEN TUKLATY 14:00

Tuklaty -Bečváry 17:00
Tuklaty - Ždánice 17:00
Tuchoraz - Tuklaty 17:00
Horní Krůty - Tuklaty 17:00

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Tuklaty - Konárovice 15:00

Čechie

Čechie Tuklaty

Deskové hry

Připravujeme pro naše děti
a občany tradiční závody „Chytá celá rodina“. Děti se mohou
těšit na hezké ceny a krásné
zážitky.
S místními spolky budeme připravovat „Rozloučení
s prázdninami!“, které se uskuteční před zahájením školního
roku. O termínech Vás budeme
informovat!
V dubnu budeme přijímat do
dětského kroužku nové děti!
Kontakt: 775 955 456
Rybáři T+T

Vážení příznivci deskových her,
Od dubna 2019 otevíráme v knihovně
Klub deskových her - vždy první a třetí středu v měsíci od 17.00 do 18.00
bude možné si v knihovně zahrát deskové hry. Vítané jsou především děti, věnovat se jim bude a světem her je provede velký fanda deskovek pan Michal
Kamenistý, na své si však jistě přijdou
i dospělí. Není problém se k dětem přidat

a nějakou „deskovku“ si zahrát. Zpočátku
bude k dispozici pár základních her z našich soukromých sbírek od „Člověče nezlob
se“, přes „Prší“, dětské „Carcassonne“,
logické hry pro jednoho hráče. Pro dospělé
a starší děti potom třeba „Krycí jména“,
„Abalone“, „Scrabble“. Základní angličtinou vládnoucí zájemci si budou moci zahrát
také slavné „Magic the Gathering“. Věříme,

že komunita fanoušků deskových her je
u nás široká a podaří se nám setkávat se
nejen takto ve středu, ale v budoucnu i třeba za sychravých víkendových odpolední na
herních turnajích a kláních. Případné dotazy,
prosíme, na email knihovna@tuklaty.cz.
Začínáme 3. dubna. Těšíme se na Vás!
Michal Kamenistý a knihovna Tuklaty
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