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Vážení tuklatští
a tlustovouští,
vítám Vás u druhého čísla našeho Zpravodaje v tomto roce. V předchozím vydání
jsme psali o rozkopaných obcích z důvodu
výstavby chodníku spojujícího naše obce a
žádali Vás o trpělivost. Jsem moc ráda, že
dnes jsou chodníky hotové, že se nám v
termínu podařilo úspěšně dokončit to, co
bylo tolik potřeba. Dobrou zprávou také je,
že jsme na tento projekt dodatečně obdrželi dotaci z fondu Středočeského kraje.
Původně jsme o peníze na cyklostezku
žádali již v roce 2019 od Státního fondu
dopravní infrastruktury , tehdy jsme ovšem
neuspěli. Těší mě, když každý den vidím na
této cestě plno dospělých i dětí. Maminky s
kočárky, s nimi malé děti na nejrůznějších
odstrkovadlech, ostatní na procházkách,
dokonce větší děti z Tlustovous začaly
jezdit do školy na kole. Věřím, že jsou nyní
všichni ve větším bezpečí a to je myslím
to nejhlavnější. Obyvatelé ulice U Studny v
Tlustovousech upravili přilehlé plochy okolo nové stezky, velké díky.
Od předchozího vydání, i přes pandemii
koronaviru, jsme na úřadě stihli opravdu
hodně věcí, nemuseli jsme být v karanténě
a teď sklízíme ovoce. Zastupitelé se pravidelně scházeli i o prázdninách, abychom
projednali věci, které jsme nemohli nebo

nechtěli odložit. Byli jsme úspěšní a získali
dotaci na vybudování nového chodníku v
ulici Ke Mlýnu - od původní hospody v Tlustovousech dolů směrem na Horoušany a
také dotaci na nové herní prvky pro dětské
hřiště v Tlustovousech. Osázeli jsme okolí
autobusových zastávek v Tuklatech a část
svahu okolo nového chodníku u mateřské
školy. Připravovali jsme další projekty na
zlepšení životního prostředí v našich obcích a jejich okolí, např. na výsadbu stromů v obcích, ve spolupráci s myslivci je
připraven projekt i žádost o dotaci na výstavbu tůní na nevyužívaných pozemcích
v Tlustovousech – projekt je zaměřen na v
současné době potřebné zadržování vody
v krajině a další projekty.
Kulturní a společenské akce nám bohužel
na jaře a v létě odpadly, tak doufám, že si
snad užijeme alespoň ty podzimní a zimní.
Připravujeme pro Vás lampionový průvod,
3. obecní ples
a rozsvícení vánočního stromu.
Přeji všem prvňáčkům, ať se
jim ve škole líbí,
Vám všem krásný podzim plný
sluníčka, pevné
zdraví a hlavně
OPTIMISMUS.
Monika Petrisková
Starostka obce

SVATOMARTINSKÝ
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD

v SOBOTU
7.11.2020
14.
11. 2020

Informace budou uvedeny
na plakátech ve vývěskách.

VELKOOBJEMOVé
KONTEJNERY
Do jara letošního roku byly do našich obcí naváženy velkoobjemové kontejnery v počtu 12 ks,
každý s objemem 7m3 s četností cca 7x za rok.
Cena těchto kontejnerů se za rok pohybovala kolem 436.000,-Kč. Po různých podezřeních, že
odvážený odpad není jen od našich spoluobčanů,
jsme zkusili přistoupit na změnu. Již 2x (v květnu a v září) jsme nechali navézt jen 2 kontejnery
o velikostech 40m3 a zprávu o jejich umístění jsme
nedali nikam veřejně, jen jsme rozeslali sms občanům, kteří tuto službu využívají. Kontejnery byly
hlídané, takže odpad dovezli jen občané Tuklat a
Tlustovous. V obou případech kontejnery velikostně
stačily. Jeden kontejner byl umístěný za farou na
oploceném pozemku, druhý byl u dětského hřiště
v Tlustovousích.
V druhém případě se omlouváme všem, kterým sms nedorazila. Sms byly rozesílané
jako obvykle, ale nejspíš zradila technika.
Další kontejnery jsou naplánovány na sobotu 14.11.
Opět nabídneme občanům, kteří si odpad nemohou
odvézt sami, či je příliš objemný, svoz multikárou.
Stačí, když nám dáte vědět dopředu na OÚ.
Technické služby Úvaly nám nabídly možnost využití nově postaveného sběrného dvora, smlouva
je zatím v řešení. V případě, že nebude uzavřena
smlouva, budeme v příštím roce pokračovat nejspíš stejným systémem s tím, že dáme na začátku
roku vědět data, kdy bude svoz probíhat. V opačném případě Vás budeme informovat.
Markéta Zmrzlíková

HLEDÁM PODNÁJEM
Slušný, pracující muž hledá podnájem bytu
nebo domu v okolí Tuklat a Tlustovous.
Děkuji za nabídku!
Tel.: 775 955 456

KULTURNÍ
A SPOLEČENSKÉ
AKCE
v Tuklatech
V souvislosti s COVID 19 se každou chvíli
vyhodnocuje aktuální epidemiologická situace
a v tuto chvíli, kdy vychází Zpravodaj,
nevíme, zda se budou moci připravované
akce
uskutečnit.
Budeme
Vás
informovat SMS, ve vývěskách, na
webových stránkách i na facebooku.
Děkujeme za pochopení.

Inzerce

Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 3 – 16. 4. 2020

- schvaluje zařazení svého území do územní působnosti Region Pošembeří o.p.s. na programové
období 2021-2027.
- schvaluje změnový list č.1 výstavbu chodníků
autobusových zastávek v obci Tuklaty a Tlustovousy, původní cena díla bez DPH 8.500.000,+ DPH 1.785.000,- = celková cena s DPH
10.285.000,-Kč. Nová cena bez DPH 9.811.822,33
+ DPH 2.064.482,69 = celková cena s DPH
11.876.305,02Kč. Pověřuje starostku k podpisu
dodatku ke smlouvě č.1
- schvaluje příspěvek na Linku bezpečí ve výši
5 000,-Kč
- schvaluje nabídku Jiřího Kotka na vybourání prostupů na faře Tuklaty v celkové ceně 28.072,-Kč
- schvaluje Kroniku 2018 tak, jak byla předložena
- souhlasí se záměrem prodeje pozemků Správě
železnic, bude vyvěšen záměr a rozhodnutí bude
provedeno na základě znaleckých posudků
- schvaluje nákup D-programu pro JSDH Tuklaty ve
výši 40.000,- Kč
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2 tak, jak bylo
předloženo
- schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice pro JSDH Tuklaty prostřednictvím
společnosti Witero, odměna za získání dotace je
1,5 % 67.500,- + DPH. Pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- schvaluje výměnu obrubníků v ulici Akátová podél
chodníku v ceně 111.197,79 Kč a výměnu obrubníků pod strání v částce 106.710,38Kč
- neschvaluje opravu komunikací ulice K Bytovkám
a Na Kopečku dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne
02.12.2019 se společností Raeder&Falge s.r.o.
V ceně 1.264.004, -- bez DPH + DPH v zákonné výši.
- schvaluje, aby byl církvi předložen návrh směny
pozemků církve v areálu fary 27/1 a 27/2 a pozemek 876/4 v ulici Spojovací za některý z pozemků
ve vlastnictví obce p. č. 472, 478, 487, 494 k.ú. Tlustovousy a návrh na výpůjčku od církve pozemků
26/1, 26/4 a st.4.
- schvaluje částku na nákup rostlin na ozelenění
svahu v Akátové ulici ve výši 28.245,- Kč včetně
DPH
- schvaluje částku za natření tribuny na fotbalovém
hřišti Čechie Tuklaty za 18.000,-Kč malířem panem Svobodou a pronájem lešení za 15.000,-Kč
včetně umístnění reklamy v areálu.

Usnesení ze ZO č. 4 – 30. 4. 2020

- zastupitelstvo obce znovu projednává a schvaluje
opravu komunikací ulice K Bytovkám a Na Kopečku dle uzavřené smlouvy o dílo ze dne se společností Raeder&Falge s.r.o. 1.260.004,-Kč + DPH
v zákonné výši
- schvaluje vrácení poplatku – školkovné rodičům,
jejichž děti nenastoupí do MŠ v květnu a červnu z
důvodu Covid-19. Za měsíc duben je vrácen poplatek všem.
- schvaluje rozpočtové opatření č.3 tak, jak bylo
předloženo

Usnesení ze ZO č. 5 – 21. 5. 2020

- schvaluje Dodatek č. 2 k SoD TOST s.r.o. (na výstavbu chodníků v obcích) tak, jak byl navržen,
celková částka minus 57 211,14 Kč a pověřuje
starostku podpisem dodatku č. 2 a změnového
listu č. 2
- schvaluje nabídku dotační agentury WITERO za
zpracování žádosti dotace ze Středočeského kraje
z roku 2016 ve výši 15 000 Kč + 1 % z přiznané
žádosti + DPH

- schvaluje nákup 5 notebooků pro základní školu
Tuklaty za částku celkem 105.028,- Kč
- schvaluje proplacení faktury za výrobu a montáž do
kabin Čechie Tuklaty v celkové ceně 62.500,- Kč
- schvaluje fakturu ve výši 94.500,- Kč za vybavení
společenské místnosti Čechie Tuklaty
- schvaluje pronájem sálů fary cizím obyvatelům, jež
nemají trvalý pobyt v Tuklatech a Tlustovousech.
Cena bude určena individuálně

Usnesení ze ZO č. 6 – 26. 5. 2020

- projednalo Závěrečný účet společně se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty
za rok 2019 a schvaluje s výhradou a přijímá nápravná opatření
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb.
řádnou účetní závěrku obce Tuklaty, sestavenou
k 31.12.2019, na základě těchto předložených dokumentů: Rozvaha obce Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty obce Tuklaty, příloha obce Tuklaty 2019. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schválená účetní závěrka
poskytuje v rozsahu skutečností posuzovaných
podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb. Věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce
Tuklaty a účetní závěrku schvaluje. Zastupitelstvo
současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2019 na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období.
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb.,
řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty, sestavenou k 31. 12.
2019, na základě těchto předložených dokumentů:
Rozvaha ZŠ Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty ZŠ Tuklaty. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace Základní škola
Tuklaty a účetní závěrku schvaluje.
- schvaluje v souladu s vyhláškou č.220/2013 Sb.,
řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Tuklaty, sestavenou k 31. 12.
2019, na základě těchto předložených dokumentů:
Rozvaha MŠ Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty MŠ Tuklaty. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že schvalovaná
účetní závěrka poskytuje v rozsahu skutečností
posuzovaných podle §4 vyhlášky č.220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace příspěvkové organizace Mateřské škola
Tuklaty a účetní závěrku schvaluje.
- schvaluje smlouvu o zřízení věčného břemene –
služebnosti č.IV-12-6022094/1, Úvozová kNN pro
p.č. 96 a pověřuje starostku podpisem. Schvaluje
jednorázovou náhradu 2 800,- Kč.
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IZ-12-6001919/D04 Na Valech, přel. NN
- schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti č. IV-12-6024171/001 a souhlasí
s jednorázovou náhradou ve výši 1000 Kč za věcné
břemeno.
- schvaluje Rozpočtové opatření č.4 tak, jak bylo navrženo
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Čechii Tuklaty z.s. na částku Kč 150.000,-Kč
- nemá zájem o prodej pozemku u dětského hřiště
v Tlustovousích č.p. 5/2 37 m2
- nemá zájem o prodej části pozemku č.p. 851/3
o velikosti 87 m3
- schvaluje fakturu za elektroinstalační práce – roz-

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

vaděč na provzdušnění vody (rybník Tlustovousy)
ve výši 33.154,- Kč
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Tuklaty z.s. na částku
46.000,-Kč
- schvaluje směrnici o ceně služebnosti tak, jak byla
navržena.
- schvaluje vyvěšení záměru na směnu majetku
s církví.
- schvaluje nákup pozemků p. č. 27/1 (před farou)
a 876/4 (Spojovací) o celkové výměře 78 m2 za
cenu Kč 23.400,-Kč
- neschvaluje záměr prodeje pozemku v katastru
Břežany

Usnesení ze ZO č. 7 – 30. 6. 2020

- schvaluje příspěvek na uhlí p. Vitošové ve výši
3.500,-Kč
- schvaluje přijetí krátkodobého úvěru za podmínek
poskytnutých KB ve výši 4.850.000,-Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 5/2020 tak, jak
bylo navrženo.
- schvaluje nabídku JUDr. Němečkové na vypsání
výběrového řízení na dodavatele – oprava jižní stěny za 24 000,-Kč + DPH
- schvaluje použití obecního znaku obce Tuklaty na
výšivce SDH Tuklaty

Usnesení ze ZO č. 8 – 24. 7. 2020

- schvaluje nákup zařízení přípravny a kuchyně do
restauračního zařízení Kovárna ve výši 102.850,00
Kč, výčepní stůl 34 327,70 Kč
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výstavbu
tůní v Tlutovousích z Operačního programu Životní
prostředí v rámci prioritní osy 4, investiční priority 1, SC 4.3 a schvaluje nabídkou f. EGCS s.r.o.:
25 .000,- Kč + DPH za podání dotace a 25.000,-Kč
+ DPH v případě přiznání dotace
- schvaluje nabídku společnosti Centrum grantové
podpory s.r.o. Zlín na výběrové řízení na dodavatele
hracích prvků na dětské hřiště v Tlustovousích za
Kč 15.125,-Kč vč. DPH a 12.100,- Kč včetně DPH
za administraci projektu.
- souhlasí s podnikáním obce – provozování restauračního zařízení Kovárna, v rozpočtu 2020 bude
akceptovat příjmy a výdaje.
- schvaluje dopravní značení v ulicích Topolová
a Akátova tak, jak bylo navrženo
- schvaluje zhotovení studie dopravního značení
v obcích Tuklatech a Tlustovousech
- schvaluje cenu nájemného čekárny na vlakové zastávce Tuklaty ve výši do max. částky 50 Kč za 1 m2
- schvaluje odpis nedobytných pohledávek z roku
2002- vod. a kan. přípojky ve výši Kč 104 500,-Kč
- schvaluje nabídku JUDr. Němečkové na výběrové
řízení pro projektovou dokumentaci výstavby tělocvičny při ZŠ Tuklaty za 24 000,-Kč + DPH
- schvaluje úhradu faktury za opravu multikáry na
částku 29.000,- Kč
- schvaluje opravu stožáru veřejného osvětlení po
automobilové nehodě za 25.000,-Kč, jedná se
o pojistnou událost, oprava bude uhrazena pojišťovnou
- schvaluje platbu režijních nákladů ve výši 15,- Kč
na oběd na žáka
- schvaluje nákup projektoru k interaktivní tabuli do
základní školy Tuklaty v hodnotě 38.902,-Kč + DPH

Obdrželi jsme dotaci, připravujeme výběrové řízení na zhotovitele.

Dětské hřiště Tlustovousy –
doplnění herních prvků
Obdrželi jsme dotaci, proběhlo výběrové řízení
a na podzim by mělo být hřiště dovybaveno.

Výstavba hasičské zbrojnice
v Tuklatech

Info

Dotaci na výstavbu jsme neobdrželi.

Fara – výměna oken
Okna jsou hotova, tam, kde chyběly mříže v přízemí, jsou doplněny, 4 nová pískovcová ostění jsou
osazena, stávající mříže natřeny.

Příspěvek si můžete vložit i sami, my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejní-

Dne 5. října 2020 uplyne
rok, kdy navždy odešel
z rodinného kruhu můj
manžel pan Petr Jenšovský. S láskou vzpomínají
manželka Vendulka, dcery - Šárka, Gabča, Vendulka a švagrová Růža
s rodinami.
Děkujeme za tichou v
zpomínku..

Výstavba tří tůní
v Tlustovousech
Byl zpracován projekt a podána žádost o dotaci.

Rekonstrukce objektu
na hospodu
Objekt byl zrekonstruován a zkolaudován v srpnu
na restaurační zařízení, více informací v samostatném článku.

Tržnice Pošembeří otvírá i pro vás!
I u nás v MAS Region Pošembeří se snažíme reagovat na situaci s pandemií
COVID- 19 v naší zemi a rádi
bychom podpořili místní ekonomiku, zejména podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci dubna 2020 jsme zahájili kampaň na
podporu malých a středních podnikatelů v území
formou bezplatné on-line inzerce na http://
trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet
informace a prezentovat nabídku služeb
a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého
okolí. Záměrem je podpoření lokálních producentů
a služeb a propojení nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme a první
příspěvky jsou již k dispozici.

VZPOMÍNKA

me. Pokud něco vyrábíte nebo poskytujete
služby, tak neváhejte a kontaktujte nás.
Pokud někoho takového znáte, prosíme,
řekněte mu o nás. Inzerentovi v on-line „Tržnici Pošembeří“ nabízíme zároveň možnost
se zdarma účastnit v Českobrodské tržnici, která bude od konce května opět otevřena
v Českém Brodě. Připravujeme ve spolupráci s
Městem Úvaly rovněž bezplatnou účast producentů lokálních výrobků z Pošembeří na
trzích v Úvalech.
Zároveň je možné v každé naší obci v Pošembeří, tedy i u vás, spatřit informační leták s názvem
„POŠEMBEŘÍ SOBĚ!“. Region Pošembeří
o.p.s.
www.posemberi.cz

NAROZENÍ:
Kateřina Šohajková
David Holec
Tereza Bíšková
Sofie Zradičková
Damián Štibich
Eliška Pokorná
Klára Oubrechtová
Nicolla Pourová
Oliver Köváry
Marie Francová

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Jaroslava Procházková
Miloslava Nedrdová
Jana Hrdličková
Anna Pelíšková
Vlasta Pilátová
Karel Procházka
Hana Smetanová

MARIINA STUDÁNKA
Za dobu po její obnově ji navštívilo tisíce lidí. Každému z nich se tam velmi líbilo. Obdivovali jak
studánku, tak i její okolí. Nedá se ani vylíčit, kolik času a práce jsme museli za ty roky vynaložit.
Přesto se najdou občané, kteří dokáží toto místo
znehodnotit odpadky nebo místo nějak poničit.
Často je ohniště i okolí plné odpadků včetně nedopalků, petlahví, posmrkaných kapesníků a jiných

Vladimír Tichý
odpadků. Tyto odpadky přeci není problém s sebou odnést domů. Proč někdo ulomí již poněkolikáté kamennou desku stolu, oláme silné větve
na okolních olších, otrhá krásné červené jeřabiny
a nahází je na zem? Výčet vandalství by byl daleko větší. Pomozte nám ochraňovat tuto studánku.
Poučte o tom svoje, případně i jiné děti. Děkujeme.
Kulturní sdružení Tuklaty-Tlustovousy

Informace pro uskutečnění
svatebního obřadu v obci TUKLATY
Obecní úřad Tuklaty spadá matrikou pod město Český Brod. V případě, že chcete být oddáni
v Tuklatech, obřadu musí být přítomna kromě
oddávajícího i matrikářka. Nejprve je tedy nutné
si zarezervovat termín přes svatební web města

Český Brod https://www.cesbrod.cz/item/rezervacni-system-svatby/category/zdravy-brod-aktuality nebo osobně na městském úřadě v Českém Brodě. Teprve poté kontaktujte Obecní úřad
Tuklaty.
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Josef Štangl
Lubomír Malínský
František Průžek
Josef Mysliveček
Iva Vojtěchová
Jindřich Průžek
Věra Šnejbergová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Dagmar Baštářová
Ladislav Růžička
Václav Šlégr
Čest jejich památce.

Oznámení

Projekty obce

Chodník - ulice Ke Mlýnu
v Tlustovousech

V sobotu 12. září proběhl již 11. ročník Z pohádky
do pohádky, kterou organizuje Kulturní sdružení
Tuklat a Tlustovous ve spolupráci s obcí. Zúčastnilo se 86 dětí. Děti si u pohádkových postaviček
vyzkoušely různé dovednosti a za svoiji snahu získaly malou odměnu. Setkaly se s vodníky, bílou
paní, Ferdou a Beruškou, čarodějnicemi, s králíky
Bobem a Bobkem, Patem a Matem, princeznou,
Křemílkem a Vochomůrkou, vílou Amálkou a s
Jeníčkem a Mařenkou.
Těšíme se s Vámi opět za rok!
Za Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous
Naďa Lojínová

Školní rok začal normálně

1. září jsme slavnostně zahájili na školní zahradě.
Promluvila paní starostka Monika Petrisková, představili jsme zaměstnance školy a přivítali nové prvňáčky, kterých je letos 16. Z rukou místostarostky
Martiny Milotové dostali prvňáčci knížku od zřizovatele, od třídní učitelky Věry Sirůčkové uvítací list a
od všech blahopřání. Rodiče prvňáčků mohli jít poté
s dětmi do třídy, tentokrát v roušce. I přesto si první

uvítací hodinu prvňáčci i rodiče jistě užili.
Školní rok začal se zvýšenými hygienickými opatřeními, ale jinak jako obvykle. Celkem je ve škole 85
žáků. Rádi bychom od října otevřeli také kroužky.
Doufáme, že nám to situace dovolí. Hlavně si přejeme, aby byl tento školní rok co nejvíc normální.
Ludmila Plesná, ředitelka školy

Koncert ve Zvonici
Již podruhé se v tuklatské Zvonici uskutečnil
v září koncert Nikol Fischerové a jejích hostů.
Zvonice má večer magickou atmosféru. Písničky
byly krásné a koncert trval 2 hodiny. Příští rok se
koncert uskuteční znovu, budeme se na Vás těšit.
Moc děkuji Anežce Růžičkové, která nám umožnila připojení k el. síti.
Monika Petrisková

Mateřská škola Tuklaty
a nový projekt
Mateřská škola v Tuklatech se ve školním roce 2020/ 21 zapojí do nového projektu České obce sokolské. Cílem
tohoto projektu je nabídnout dětem další podněty, které jsou spojeny se zdravým pohybem. Plnění jednotlivých
úkolů by mělo přinést dětem radost a potěšení z pohybu, mělo by také dětem pomoci naučit se překonávat
překážky, rozvíjet samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností. Cílem projektu je zapojení co
nejvíce dětí do pohybových aktivit a plnění úkolů bude příležitostí brát pohyb jako samozřejmou součást života.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ
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Školka, škola

Info

Z pohádky
do pohádky

Info

HOSPODA KOVÁRNA

Navštivte NOVĚ otevřenou hospodu KOVÁRNA.

OTEVÍRACÍ DOBA
ST 16:00 - 22:00 ČT 16:00 - 22:00
PÁ 16:00 - 22:00 SO 15:00 - 22:00
NE 15:00 - 21:00

ZA FAROU, Na Valech 19, Tuklaty
TOČÍME PIVO, NEALKO, VÍNO, LIMO
A NĚCO NA ZUB JE ZDE TAKÉ.

Příměstský
tábor
Na přelomu prázdnin proběhly v Tuklatech dva turnusy prvního příměstského tábora.
Počasí si s námi celou dobu trochu zahrávalo, zatímco poslední týden července jsme
upravovali program kvůli horku, první týden v srpnu jsme se tři dny museli schovávat
před deštěm.
Prvního turnusu se zúčastnilo 24 dětí a oblíbenými aktivitami v chladných vnitřních
prostorách bylo zejména navlékání korálků a deskové hry. Ani pohybové aktivity
však nezůstaly bez povšimnutí, ráno se vyráželo na krátké výpravy a ve stínech
stromů zahrady došlo i na míčové hry a oblíbené „Rybičky.“
Druhého turnusu se zúčastnilo 23 dětí a opět jsme se hodně věnovali tvoření – malování, stříhání, slepování, korálkování… Se staršími dětmi pak proběhlo i několik kol
„Země, město.“ Výpravy po okolí se nesly hlavně v duchu sledování vylezlých žížal,
slimáků a hlemýžďů, na zahradě pak na zoologické zkoumání nebyl čas, protože
míčům, raketám, obručím ani kuželkám se
nedostalo chvíle odpočinku.
Mimo čas strávený s kamarády byly v obou
týdnech nejoblíbenějšími aktivitami hlavně
„Lov za pokladem“, výlet do pražské Toboga arény (ježdění metrem!) anebo „Sázení
kaktusů“, kdy jsme malovali na placaté
kameny a ty pak sázeli do zdobených
květináčů. Závěrečný den tábora pak vždy
slavnostně vyvrcholil párky v rohlíku, rozdáváním diplomů a humorným ohlédnutím
se zpět za společnými zážitky.
Oba turnusy se velmi vyvedly a budeme na
ně rádi vzpomínat.
Za táborový tým, Zuzana Dorážková
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Tábor

V pátek 4. 9. jsme slavnostně otevřeli naši novou hospodu KOVÁRNA V Tuklatech
za farou. Objekt v roce 2017 sloužil dětem při přestavbě základní školy. Poté jsme
jej chtěli pronajmout k rekonstrukci na hospodu. Prostavěné peníze se měly odečíst z nájemného. Smlouva byla uzavřená, ale nájemce nakonec ztratil zájem
a k rekonstrukci nedošlo. Zastupitelstvo obce rozhodlo o rekonstrukci z vlastních
prostředků.
V rámci rekonstrukce byla provedena nová elektroinstalace, byly postaveny nové
toalety pro hosty i personál, skladové a technické zázemí, potřebná úprava vody
a odpadů, položena nová dlažba a vyvložkován komín pro budoucí topení krbovými
kamny. To vše v celkové hodnotě 723 722 Kč. Objekt byl zkolaudován jako restaurace s možností vaření. Zařizovací předměty ke kolaudaci stály 130 000,-. Další
zařízení, které v hospodě vidíte, jsme obdrželi od Plzeňského pivovaru zdarma.
První variantou bylo hospodu pronajmout, ale nakonec zvítězila myšlenka provozovat ji v režii obce a nabídnout našim mladým lidem možnost zde pracovat
formou brigády. Za chvíli nikdo nepozná, že to nejsou profíci. Jestli máte doma
plnoletého juniora, který nemá brigádu, ale měl by zájem pracovat, dejte vědět.
Točíme Plzeň a 11 Gambrinus a v posledních teplých dnech ještě nealko Pomelo
grep. K dispozici jsou nealkoholické nápoje, destiláty, víno a něco dobrého k zakousnutí např. naložený hermelín, utopenec, párek v rohlíku, klobása. Nabídku
stále rozšiřujeme. Vaříme dobrou kávu a k ní nabízíme o víkendu i domácí koláč.
Na svůj provoz by si měla hospoda vydělat a ještě něco přispět do obecního rozpočtu. Obecní nemovitosti se vrátil život a bude nám obyvatelům Tuklat a Tlustovous sloužit nejen při akcích v obci, ale i k setkávání. Vždy platilo, že na vesnici
v hospodě seženete a domluvíte úplně všechno. Úpravu okolního prostoru budeme také řešit. Místa, nápadů a Vašich podnětů máme spoustu. Chtěli bychom,
aby nám zde bylo všem dobře. Nakonec penězi, které zde utratíme, podpoříme
naši obec a její rozkvět.
Děkuji ing. Hance Vavrikové za odvedenou práci jak při zpracování projektové dokumentace, tak i za stavební dozor. Děkuji všem šikovným řemeslníkům z našich
obcí, kteří se přihlásili na naši výzvu a podali rozumné cenové nabídky. Spolupráce
s nimi byla výborná, leccos udělali i navíc zdarma. Děkuji také všem zaměstnancům obecního úřadu, kteří se zasloužili o úklid a zprovoznění hospody.
Mnozí z Vás už si k nám cestu našli a doufám, že Vy ostatní přijdete také!
Monika Petrisková

Soukromá
mateřská
školka
Andělská

Poskytujeme individuální výuku
vedenou profesionálními lektory
s mnohaletou praxí s důrazem na
laskavý přístup k rozvoji talentů
každého jednotlivce.
Příjemné prosluněné prostory v rodinné
vile v Újezdu nad Lesy u Klánovického
lesa s velkou klidnou zahradou
a vlastním dětským hřištěm poskytují
harmonický rámec pro výuku v naší
Soukromé mateřské školce s prvky
výuky lesní školky. Vyučujeme v malých
skupinkách - třídy po 4 - 6 dětech.

Email:
info@andelska.cz
Telefon:
777 515 515
Adresa:
Čenovická 1085,
Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zápis na
nový školní
rok zahájen

Soukromá mateřská
školka Andělská
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Fotbal

Čechie Tuklaty
Rozpis mistrovských utkání PODZIM 2020
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
31.10.
1.11.
7.11.
8.11.
14.11.

SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO

„A“
Kouřim - 16:00 - VENKU
Nučice - 15:30 - DOMA
Štítarský SK - 14:30 - VENKU
Bečváry - 14:00 - DOMA
Velim - 14:00 - DOMA
J.Lhota - 13:30 - VENKU

„B“
Lošany - 16:00 - VENKU
Nučice B - DOMA
Štítarský B 14:30 - VENKU
Ždánice 14:00 - DOMA
Kořenice 14:00 - DOMA

ženy
Dukla Pra B - 13:00 - DOMA
FC Jílové 15:30 - VENKU

dorost
Nehvizdy - 10:15 - VENKU
Radim/Plan. - 10:15 - DOMA

Třebestovice 14:00 - VENKU
Dobré Pole 13:00 - VENKU
Malešice 11:00 - DOMA

starší žáci
FK Týnec n.L. 13:00 - VENKU
Bečváry - 13:30 - DOMA
Dobré Pole - 10:15 - VENKU
Č.Pečky - 12:00 - DOMA
Liblice - 10:15 - VENKU

Hasiči

Starší přípravka: domácí turnaj, sobota 17.10. od 9:00
Mladší přípravka: domácí zápasy: středa 7.10. od 17:00 Český Brod „B“, středa 28.10. od 17:00 Pečky „B“

SDH Tuklaty
11.8. vyjela jednotka v počtu 1+4, na žádost
starostky obce, s CAS 16 a CAS 32 na dohašení
hromady po pálení klestí. Po příjezdu na místo
zásahu provedla průzkum a použila 1 proud
z otočné proudnice na voze CAS 32. CAS 16
sloužila pro doplňování vody do CAS 32.

mlýnu a žádosti pomoci s úklidem, byla tato informace předána na KOPIS stč. kraje, který následně
vyhlásil výjezd jednotce na technickou pomoc.
Jednotka vyjela vozem Tatra T148 HKO 680 v počtu 1+1. Průzkumem na místě bylo zjištěno rozsypané obílí od návsi v obci Tlustovousy ul. Ke Mlýnu
až za obec k hranici okresů Praha východ - Kolín
v délce 1km. Na úklid byla použita voda a pomocí
kropící lišty bylo obílí spláchnuto z komunikace
v obou jízdních pruzích komunikace.

Lukáš Koníček a Michal Tuček
http://www.sdhtuklaty.cz/
sdhtuklaty@seznam.cz

Rybáři

V jarních měsících proběhlo několik brigád na
technice, výstroji a výzbroji a na zázemí. Před garážemi byl odvezen léty nastřádaný nepořádek,
plocha urovnána a zpevněna obrusem z vozovek.
Praga V3S a Fiat prošly technickými prohlídkami.
Dále probíhalo v rámci výcviku kácené kůrovcem
napadených stromů. Sbor pomohl mateřské škole s likvidací starého vybavení z kuchyně.
25.4. se sbor účastnil brigády rybářského spolku
na vyčištění rybníka v Tuklatech. 29.8. ještě jednou, kdy byl propláchnut přítok a odtok rybníka
před dopuštěním.
18.7. vyjela jednotka k dopravní nehodě v Tlustovousech, kdy auto po vyjetí ze silnice přerazilo
sloup lampy a narazilo do stromu, kde začalo
hořet. Po příjezdu na místo již byli přítomni hasiči
z Českého Brodu a policie ČR. Jednotka prováděla pomocné práce.
22.7. na základě informace od starostky obce
o rozsypaném obilí v obci Tlustovousy v ul. Ke

Zpráva rybářského spolku
Vážení spoluobčané. Dovolte, abych Vás touto cestou
informoval o činnosti rybářského spolku.
V letošním roce z důvodů karantény neproběhla
v měsíci březnu výroční valná hromada, na které měl
být zvolen nový výbor. Po uvolnění karantény jsme
započali pozvolna s brigádní činností, úprava budovy, sečení trávy, vysazení rákosu v rybníce, udělání
přípojky elektriky k provzdušňování vody při velkých
vedrech. Začíná fungovat dětský kroužek rybářů. Po
dohodě stávajícího výboru se koncem dubna vydávali povolenky na rybolov, při kterém proběhla podpisová akce na zvolení nového
výboru spolku.
Dne 30. srpna 2020 proběhli rybářské
závody pod názvem ,,Chytá celá rodina“.
Účast na této akci byla překvapující. Hodně dětí s rodiči vydrželo až do konce závodu. Pro všechny účastníky byly připraveny
krásné ceny a bohaté občerstvení. Chtěl
bych touto cestou poděkovat obecnímu
úřadu za finanční pomoc a všem, kteří
pomohli s organizací této akce.
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Na podzim se uskuteční nábor nových členů do dětského rybářského kroužku. Termín bude upřesněn
vedoucím p. Borovským. Ke konci roku bude rozloučení se sezonou a chytáním pstruhů. Termín bude též
upřesněn.
Chtěl bych touto cestou požádat všechny, kteří chodí
venčit své miláčky, aby si po nich uklidili.
Do konce letošního roku mi dovolte Vám popřát ještě
hodně krásných dnů v přírodě.
Miloš Skořepa.

Knihovna
Od občanů

Z knihovny
V této době jsou tomu přesně dva roky, kdy byla v rámci zpřístupnění fary otevřena také tuklatská knihovna.
Určitě si pamatujete na krásnou akci Noc s knihou na
faře, kdy jsme spolu se 44 dětmi strávili odpoledne a
noc čtením, tvořením a hraním. Letos v březnu jsme
si nocování chtěli zopakovat při příležitosti celostátní
akce Noc s Andersenem. Protiepidemiologická opatření však přespání neumožnila a náhradní termín, který jsme si ve skupině určili na první říjnový víkend, byl
z obav a nejisté situace také nakonec zrušen. Budeme
věřit, že Noc s Andersenem 2021 bude moci bez omezení proběhnout. Program je připravený krásný a tímto
bych chtěla všechny děti nalákat a pozvat. Přesný termín bude zveřejněn v některém z dalších zpravodajů,
na plakátech a na webu obce.
S novým školním rokem se knihovna vrátí ke svým
pravidelným akcím, mezi které patří především Klub
deskových her. Přijďte si zahrát dámu, Karak, Drop it
a spousty dalších her. Vždy první a třetí středu v měsíci. Začínáme tedy 7. a 21. října. Přibyly nové hry z
řady BrainBox (zapůjčené v rámci výměnného fondu
z Kutné Hory).
S příchodem delších večerů také oprášíme promítačku a v listopadu a prosinci se několikrát sejdeme při
pohádkách na diafilmu.
Moc bych chtěla pozvat děti, které mají rády Kouzelnou tužku od Albi. Z výměnného fondu máme zapůjčeno několik knih a také samotnou kouzelnou tužku
k vyzkoušení. K vypůjčení je např. Česká republika,
Hravá angličtina, Moje první barvy a tvary, Lesní zvířátka a další.
V letošním roce knihovna ukončila předplatné časopisu dTest, který nebyl využíván. Naopak bylo zakoupeno přeplatné časopisu Čtyřlístek, Praktická žena
Kreativ, Rozmarýna a Rozmarýnka pro děti. Věřím, že
si časopisy najdou svoje stálé čtenáře a čtenářky.
Knihovna nabízí možnost donáškové služby pro občany s omezenou pohyblivostí. Případně připravení
balíčku knih, který si vyzvednete na OÚ, pokud Vám
nevyhovuje středeční otevírací doba knihovny.
Budu se těšit na brzké setkání v knihovně.
Jitka Šrajerová

vždy první a třetí
středu v měsíci

klub
deskových
her na faře
7. a 21.října
4. a 18.listopadu
2. a 16.prosince
6. a 20.ledna

Vyhozená koťata?
Jednoho dne ke konci srpna jsem zaslechla od sousedů přes ulici mňoukat kotě. Mají jen psa a bylo mi
to divné. Kotě jsme s manželem odchytili a postarali se o ně. Zažíváme tím déjà vu, protože jsme na
stejném místě našli kotě i před třemi lety. Co mají
obě koťata společného? Obě byla v době nálezu
předčasně odebrána od kočky. Obě byla nalezena ve
stejném koutu zahrady, ve které se pohybuje velký
pes. U nejbližších sousedů podobná koťata nebyla a
přijde mi dost nepravděpodobné, že by přišla z polí.
Bohužel tím mířím k tomu, že zde nejspíš někdo obě
koťata vyhodil.
Píši o tom proto, že je mi z toho tak trochu nevolno

a doufám, že pokud opravdu někdo roznáší po vsi
koťata, aby se jich zbavil, si toto přečte a dojde mu,
jak je to nezodpovědné. Tato dvě koťata měla štěstí
a obě mají nové majitele. Ale co ta další? Uhynula
někde sama hladem, žízní, zimou či je ulovil nějaký
dravec? Kočka domácí je domácím zvířetem a tím
pádem za množení a důsledky neomezování počtu
tohoto druhu neseme odpovědnost my lidé.
Co to znamená pro každého z nás? Pokud víte o
místě výskytu zdivočelých koček či jste nalezli kotě,
jako my, dejte vědět na obecní úřad. Máte kočku či
kocoura? Nechte je kastrovat, pokud je nemáte na
chov. Ano, kastrace stojí peníze, ale to stojí i krmení

pro těhotnou kočku a posléze i pro koťata. Vykastrované kočky a kocouři přijdou méně do kontaktu s jinými kočkami, čímž se značně omezí přenos chorob.
Kastrací kocourů se dá předejít jejich toulání a zraněním ze šarvátek s jinými kocoury. Většina koček,
které skončí pod koly aut, jsou nekastrovaní kocouři!
Možná si říkáte kočka sem, kočka tam, je jich dost,
když o jednu přijdu, vezmu si jinou. Jenže jsme za
ně jako majitelé a jako lidé, jež kočky doprovází po
celém světě již tisíciletí, zodpovědní! Prosím přijměte
svou zodpovědnost za svou kočku či kocoura. Děkuji.
Alena Kocurková, Tuklaty
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