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zdarma do všech schránek

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Vážení spoluobčané,
Konečně tu máme jaro a snad už i sluníčko nás nabije
novou energií, pomůže zlepšit náladu a vykouzlí úsměv
na našich, dlouhou zimou unavených tvářích.
Tento rok je mým druhým rokem ve funkci starostky
obce a konečně začínáme přecházet od mravenčí práce
a téměř neviditelných příprav (o kterých jsem psala minule) k realizaci projektů a začínáme sklízet úspěchy o které
jsme usilovali.
Obdrželi jsme dotaci na knihovnu, jde o malou částku,
ale přesto udělala radost. V roce 2016 jsme podávali žádost na knihovnu poprvé, až letos jsme byli úspěšní. Další
dotace, ze které máme radost a která byla také podána
podruhé, je na energetické úspory Na Valech 19 (fara –
objekt Obecního úřadu). Jde o dotaci na vytápění pomocí
tepelného čerpadla, nová venkovní okna a zateplení stropu. Ukazuje se zkrátka, že v případě neúspěchu je třeba
nevzdat se a vytrvat.
Více o detailech a rozfázování prací naleznete uvnitř
Tuklatských novinek. Věřte mi, je zatím obrovské množství práce několika lidí, ale děláme to rádi, protože jde
o nás všechny a prostředí ve kterém žijeme. Do konce dubna bychom se měli dozvědět, zda obdržíme dotaci na re-

konstrukci Spojovací, ale i když tuto dotaci neobdržíme,
rekonstrukci Spojovací budeme realizovat. Do konce září
se bude také podávat na MAS (Místní akční skupina) Pošembeří žádost o dotaci jak na chodník v Tlustovousech,
tak na chodník mezi obcemi, ke školce a škole.
Kolaudujeme Obecní úřad. Už se těším až Vás budu
moci přivítat v rozšířených úředních hodinách. Pracujeme
na požárních opatřeních, které vydal ve svém stanovisku
Hasičský záchranný sbor v Kolíně. Předpisy jsou takové
a bezpečnost lidí při požáru nebo jiném ohrožení je na
1. místě. A to je dobře. Po kolaudaci budeme mít k dispozici nejen prostory Obecního úřadu, ale konečně také sál,
který nám chybí již tak dlouho.
Jarní Tuklatské novinky jsou plné informací, pozvánek
a článků, které stojí za to přečíst.
Přeji Vám krásné jaro a těším se na Podlipanské slavnosti, výtěžek za letošní rok z této akce v několika městech a obcích půjde na opravu fary v Tuklatech , na Noc
kostelů, ale i na všechny ostatní kulturní a společenské
akce, které pro Vás připravuje Obecní úřad ve spolupráci
se všemi spolky a sdruženími v obci.


Monika Petrisková, starostka obce

Tuklatské kulturní léto Milana Skořepy
Vážení spoluobčané, je to (jestli se nepletu) již devět let, kdy
místní rodák Milan Skořepa na faře zorganizoval první Tuklatské
kulturní léto. Zároveň je to již pět let, co jsme mohli Milana potkat
v typické zelené bundě, kalhotách s kanadami, pobíhat po polích
s hůlkou pátrajícího po místní keramice doby bronzové nebo sedět
s přáteli pod ořechem na zahradě a pít kávu.
Po Milanově odchodu jsem se snažil v založené tradici Tuklatského kulturního léta pokračovat a k názvu připojil Milanovo jméno. V minulém roce mi bohužel zdravotní důvody zabránily TKL
uspořádat, a proto se výstava obrazů, přednáška Petra Adámka

a Martina Kulhánka ani koncert skupiny Joybox neuskutečnily.
V letošním roce se k této tradici opět vracím, a tak bych Vás
všechny rád pozval dne 26.6.2018 na tradiční koncert a během
víkendu 30.6. – 1.7. na výstavu a přednášku. Milan vždycky říkal:
„ Je to takový pokus o zastavení času…“ a mně přijde, že v dnešní
době je takovýchto možností čím dál tím méně. Přijďte tedy na faru
jen tak posedět, zaposlouchat se a zastavit se. Zkusme spolu
na okamžik ten zběsile pádící čas plný veledůležitých malicherností a podstatných drobností zastavit a jen tak na chvíli pouze být…
Petr Horký

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ZO ze dne 29. 1. 2018
Rozpočtový výhled 2018 - 2022
Zastupitelstvo obce
- schválilo střednědobý plán strategie rozvoje obce 2018 – 2021 tak, jak byl předložen.
Převod pozemku p.č. 1176 do vlastnictví
obce - ÚZSVM
-
souhlasilo s bezúplatným převodem
pozemku p.č. 1176 o výměře 6 691 m2
do majetku obce.
Odkup nemovitosti Novákových,
nemovitosti parc. č. 36 se stavbou
č.p.24, k.ú. Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- projednalo znalecký posudek zpracovaný
dne 8. 1. 2018 Ing. Annou Sidakovou.
-
pověřuje starostku jednáním se spoluvlastníky o odkupu jejich spoluvlastnického podílu na nemovitosti s tím, že jim
bude za jejich podíl nabídnuta obvyklá
cena uvedená ve znaleckém posudku.
Příspěvek na chod ZŠ a MŠ Nehvizdy
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s příspěvkem na chod ZŠ a MŠ
Nehvizdy ve výši 71 000 Kč.
Spolkový dům elektroinstalace vícepráce a méně náklady
Zastupitelstvo obce
-
souhlasilo s předloženým rozpočtem
na vícepráce a méně náklady.
Veřejné výběrové řízení – energetické
úspory objektu Na Valech 19, Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s vypsáním výběrového řízení
na projekt energetické úspory fary,
-
pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vítěznými dodavateli.
- schválilo nabídku na zpracování restaurátorského a chemicko-technologického průzkumu objektu fary předloženou
BcA. Martinem Kulhánkem v maximální
celkové výši 63.000 Kč,
-
pověřuje starostku podpisem smlouvy
s vítěznými dodavateli.
Termín zápisu dětí do MŠ
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s termínem přijímání žádostí
a evidenčních listů 9. a 10. května 2018
od 15 do 18hodin.
- souhlasilo s termínem nahlížení do spisu
16. května 2018 od 12 do 13 hodin.
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- souhlasilo s termínem vydání rozhodnutí
8. června 2018.
VPS Městská policie Úvaly – smlouva
činnost v jiné obci
Zastupitelstvo obce
-
schválilo VPS smlouvu mezi městem
Úvaly a obcí Tuklaty k zajišťování činnosti
podle zákona o obecní policii v předloženém znění.
Veřejné osvětlení - zapůjčení vzorků
Zastupitelstvo obce
- schválilo odkup 7 ks vzorků LED světel
nainstalovaných v ul. Topolové v celkové
ceně 46.759,60 Kč.
Darovací smlouva obce
Zastupitelstvo obce
- schválilo poskytnutí darů ve výši 1.000 Kč
občanům, kteří splňují následující podmínky:
· občan písemně požádá o dar,
·
místem trvalého pobytu občana jsou
Tuklaty,
· občan dosáhne v roce poskytnutí daru
věku 60 let nebo vyššího věku,
· občan užívá nemovitost uvedenou v žádosti jako jediný uživatel, žádná další
osoba neužívá tuto nemovitost ani s občanem netvoří společnou domácnost,
· nemovitost uvedená v žádosti se nachází
v katastru Tuklaty nebo Tlustovousy,
·
veškeré příjmy občana nepřesahují
1,2násobek minimální mzdy, která je
pro rok 2018 12.200 Kč, tedy částku Kč
14.640 Kč měsíčně,
· občan nemá vůči obci Tuklaty žádné peněžité dluhy po splatnosti,
· občan rozhodné skutečnosti prohlásí,
· občan uzavře s obcí Tuklaty darovací
smlouvu,
· dar bude vyplacen občanu ke dni úhrady
poplatku za komunální odpad.
- pověřilo starostku uzavíráním darovacích
smluv.
Nákup elektrocentrály a ostatního
vybavení pro SD
Zastupitelstvo obce
- schválilo nákup elektrocentrály a ostatního vybavení pro SDH Tuklaty (v rámci
rozpočtu 2017)v hodnotě 49.479 Kč.
- schválilo nákup řetězové motorové pily
s příslušenstvím v hodnotě35.517 Kč
a přestavbu podvozku vozíku PS12
z OkA40 na ISO50 koule v maximální
ceně 30.000 Kč.

Žádost o dotaci na objekt Na Valech 19,
Tuklaty, z Havarijního programu (NPÚ)
Ministerstva kultury ČR
Zastupitelstvo obce
- schválilo podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury
ČR na opravu komínů objektu, Na Valech
19, Tuklaty.
- schválilo finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající
části akce.
Žádost o dotaci na objekt Na Valech 19,
Tuklaty, z ORP Český Brod,
Obnova kulturních památek
Zastupitelstvo obce
- schválilo podání žádosti o dotaci z ORP
Český Brod, Obnova kulturních památek
na opravu komínů objektu, Na Valech 19,
Tuklaty.
- schválilo finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající
části akce.
Žádost o projednání připojení se
k mezinárodní kampani „Vlajka pro
Tibet“
Zastupitelstvo obce
- schválilo připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Podlipanské hudební slavnosti
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s finanční účastí obce na Podlipanských slavnostech ve výši 25.000 Kč.
Nájemní smlouva – hospoda
Zastupitelstvo obce
- vzalo na vědomí smlouvu o nájmu prostoru tak, jak byla předložena, po úpravách,
- souhlasilo s výzvou k podání nabídek s názvem: „Pronájem a provozování hostince
v obci Tuklaty“.
Soupis prací dle požadavku DOSS
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo se soupisem prací na kontejnerové třídě ZŠ Tuklaty a demontáž krčku
v hodnotě 99.558 Kč.
Nařízení č. 1/2018, o odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků,
místních komunikací a průjezdních
úseků silnic a plán zimní údržby
Zastupitelstvo obce
- schválilo Nařízení č. 1/2018 s těmito změnami: ul. Sluneční se přeřazuje do pořadí
důležitosti č. 2.
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Souhlas s navýšením kapacity ZŠ,
školní družiny a jídelny/výdejny
Zastupitelstvo obce
-
souhlasilo s navýšením kapacity ZŠ
na 103 žáků, školní družiny na 60 žáků
a zápisem jídelny/výdejny pro 115 strávníků v Rejstříku škol a školských zařízení.
Arboristická opatření v topolové aleji
v ulici Topolová
Zastupitelstvo obce
-
souhlasilo s doporučeným pokácením
16 ks vzrostlých topolů a dvou borovic
a následnou realizací adekvátní náhradní
výsadby.
- souhlasilo s oslovením 3 firem a s výběrem nejvhodnějšího kandidáta na pokácení.
Žádost o dotaci na objekt Na Valech
19, Tuklaty, ze Středočeského Fondu
kultury a obnovy památek
Zastupitelstvo obce
- schválilo podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek na opravu jižní stěny objektu, Na Valech 19, Tuklaty.
- schválilo finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající
části akce.

· panikové kování (nahoře) a dveřní stavěče (3 ks)
- pověřilo starostu zajištěním dodávky dle
prvního odstavce.
Prodej pozemku pod ČOV parc. č. 59/6,
k.ú. Tlustovousy
Zastupitelstvo obce
- schválilo zveřejnění záměru obce prodat
pozemek parc. č. 59/6 o ploše 915m2,
k.ú. Tlustovousy
- souhlasilo s prodejem pozemku pod čističkou odpadních vod (ČOV) za cenu
600.000 Kč.
Zvolení předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo obce
-
schválilo zastupitele Lukáše Koníčka
do funkce předsedy kontrolního výboru.
Odměna neuvolněnému zastupiteli,
zastupiteli ve funkci místostarosty
a zastupiteli ve funkci předsedy výboru
Zastupitelstvo obce
- schválilo odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Martině Milotové ve výši
0,6násobku výše měsíční odměny uvolněného místostarosty.
- schválilo odměnu zastupiteli obce a zastupiteli ve funkci předsedy výboru ve stejné
výši jako v roce 2017.

Zasedání ZO ze dne 12. 2. 2018
Bod č. 4: Slib zastupitele
Pan Milan Černuška se stal zastupitelem
poté, co pan Petr Horký podal na zasedání
ZO č. 1/2018, dne 29. 1. 2018, rezignaci ze
zdravotních důvodů. Pan Černuška na výzvu paní starostky přečetl slib zastupitele
a byl starostkou přivítán mezi zastupiteli.
Změna zřizovací listiny základní školy
Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo se zřizovací listinou příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty tak,
jak byla předložena.
Úpravy dveří objektu Na Valech 19,
Tuklaty
Zastupitelstvo obce
- schválilo úpravy dveří objektu fary pro dokončení stavebních úprav před uvedením
do částečného užívání do 100.000 Kč:
· výroba vchodových dveří z velkého dolního sálu (na zahradu zezadu)
· repase dveří v přízemí (zejména z chodby do sálu, dvoje dveře z chodby)

Zasedání ZO ze dne 12. 3. 2018
Věcné břemeno Elmoz (ČEZ Distribuce)
Zastupitelstvo obce
- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6022094/
VB/3, Tuklaty, Úvozová, kNN pro č.p.
96 za jednorázovou náhradu ve výši
1.600 Kč.
Žádost o uspořádání Tuklatského
kulturního léta Milana Skořepy
Zastupitelstvo obce
- vzalo na vědomí uspořádání Tuklatského
kulturního léta Milana Skořepy s programem v termínech:
· 29. 6. 2018 cca od 19:00 koncert skupiny JoyBox na zahradě u fary + instalace
obrazů
· 30. 6. 2018 14:00 zahájení výstavy, cca
19:00 ukončení výstavního dne
· 1. 7. 2018 11:00 - 17:00 výstava.
- souhlasilo s příspěvkem obce ve formě zajištění tisku plakátů.
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Návrh smlouvy o spolufinancování
projektu „Sdílené radosti
a strasti škol III“
Zastupitelstvo obce
-
schválilo smlouvu o spolufinancování
projektu „Sdílené radosti a strasti škol III“
- pověřilo starostku jejím podpisem.
Zpracování projektové dokumentace
na nasvětlení přechodu v projektu
„Chodník Tlustovousy“, inženýrská
činnost a položkový rozpočet
Zastupitelstvo obce
-
schválilo zpracování projektové dokumentace na SO 401 – nasvětlení přechodu, inženýrskou činnost, spojenou
se stavebním povolením a položkový
rozpočet dle přiložené nabídky arch. Kubinové v hodnotě 56.700 + 21 % DPH =
68.607 Kč.
Žádost SDH o koupi kompletního
přívěsného vozíku
Zastupitelstvo obce
- schválilo koupi kompletního přívěsného
vozíku včetně konstrukce a plachty v maximální výši 40.000kč vč. DPH.
VŘ na zhotovitele rekonstrukce
ul. Spojovací
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s vypsáním výběrového řízení
na zhotovitele rekonstrukce ul. Spojovací,
- pověřilo starostku podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem.
GDPR
Zastupitelstvo obce
- schválilo zajištění analýzy a implementace GDPR společností BDO Advisory,
s.r.o. za 23.000 Kč bez DPH
-
schválilo zajištění výkonu pověřence
pro ochranu osobních údajů společností
BDO Advisory, s.r.o. za cenu 22.800 Kč
bez DPH ročně.
Pronájem prostor za účelem
provozování hostince
Zastupitelstvo obce
-
pověřilo starostku podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem na pronájem prostor Na Valech 19 za účelem provozování
hostince.
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Třídění odpadu
Děkujeme, že třídíte!
Třídění odpadu není samoúčelné, ale může
být spojeno i s nemalými finančními úsporami. A to jak pro obec, tak i pro každého
jednotlivce.
Za rok 2017 jsme jako obec obdrželi
za vytříděný odpad 205 124 Kč, avšak
za vývoz barevných kontejnerů na tříděný
odpad obec uhradila skoro trojnásobek
575 460 Kč. Je tudíž opravdu co zlepšovat.
Někteří občané si již vyměnili větší popelnice za menší, právě proto, že když poctivě
třídí, do popelnice na komunální odpad je
odpadu mnohem méně. Malá popelnice
je pak levnější než veliká a každá ušetřená
koruna se počítá.
V krajské soutěži „My třídíme nejlépe“
jsme se umístili za rok 2017 na 43. místě
z celkového počtu 422 obcí v naší kategorii
500 - 1999 obyvatel. Soutěž vyhrála obec
Horní Bezděkov v okr. Kladno. Vítězná
obec získala 410.37 bodů, obec Tuklaty
získala 293,63 bodů. Více info na http://
www.mytridimenejlepe.cz/500-1999/celkove-500-1999-obyvatel.html#poradi
Bylo by hezké se umístit lépe!
Popelnice na tříděný odpad byly zakoupeny
i na hřbitov – sklo, papír a plasty. Bio odpad ze hřbitova prosím odneste za vrátka
na farskou zahradu. Bohužel i zde nacházíme odpadky, které mohly být roztříděny
do barevných popelnic.
Markéta Zmrzlíková

Připravujeme oslavy
ke 100. výročí založení republiky!
Jestli máte chuť se zapojit do organizace
oslav založení republiky, zavolejte nám
na tel. 2 819 817 74 nebo napište na info@
tuklaty.cz. Těšíme se! Více lidí, více nápadů, více akcí!

Komunální odpad
V minulých novinkách jsem na o třídění
a ukládce komunálního odpadu. Zřejmě
tento problém bude v naší obci nekonečný.
Při kontrole tříděného odpadu jsme zjistili,
že mnoho občanů nepozná, kam má ukládat sklo, plasty, papír, nebo listí. U silnice
směrem z Tuklat do Úval se nikdo nestydí
vysypat suť přímo do potoka atd. Stalo se
tradicí, že společně s dětmi čistíme příkopy
podél silnic. Stane se někdy že v těchto příkopech nic nenajdeme?

Václav Krupka.

Obecní zaměstnanci
Na úklid obce zaměstnává OÚ několik
zaměstnanců. Bohužel všichni mají jako
mnozí z nás nějaké ty zdravotní problémy a jsou často nemocní. Přesto odvedli
a odvádějí značný kus práce nejen při
údržbě zeleně v našich obcích. Pomáhali
při stěhování školy, podíleli se na přípravě
prozatímních tříd za farou, budování stání
pro kontejnery a pod. Ani v případě nepříznivého počasí nezahálejí. Na faře bylo
a je i nyní hodně práce včetně zednických.

Při této příležitosti bych chtěla poděkovat
našim občanům, kteří si před svým plotem
dokáží udělat pořádek sami.
Monika Petrisková

Spolupráce
s Městskou policií Úvaly
Po častých stížnostech našich občanů
se zastupitelstvo obce rozhodlo pro spolupráci s Městskou policií Úvaly. S městem
Úvaly máme uzavřenou veřejnoprávní
smlouvu na využívání služeb Městské
policie. Měření rychlosti bude prováděno
preventivně tak, aby přispívalo k lepší
ochraně a bezpečnosti účastníků silničního provozu, hlavně chodců. Navrhované
úseky pro měření rychlosti jsou v místech,
kde se nachází přechody pro chodce nebo
v místech, kde chodníky chybí a je zde
častý pohyb osob. V případě potřeby bude
provádět i odchyt psů v našich obcích. Státní policie ČR bude též v obcích vykonávat
svou činnost.
Nedávno byla v našich obcích namontována 2 silniční zrcadla, jedno v Tlustovousech na křižovatce pro odbočování
do Úvalské ulice a druhé do ulice Akátová
pro výjezd z ulice Na Valech. Věříme, že
všechna tato opatření přispějí k bezpečnějšímu pohybu v našich obcích.
Za zastupitelstvo obce Monika Petrisková

OBEC ROSTOKLATY
281 71 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN
www. rostoklaty.cz
e -mail: obec@rostoklaty.cz
bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 112308464 / 0300

TEL. 321 672 721
IČO : 00235709

Obec Rostoklaty nabízí k pronájmu nebytové prostory v přízemí domu č.p. 32
v Rostoklatech, a to sklad o výměře 26,4 m2, prodejnu o výměře 38,12 m2 a
WC o výměře 1,5 m2.
Podmínky pronájmu :
Nájemce musí pronajaté prostory užívat pouze k provozování obchodní činnosti, konkr.
k prodeji potravin a smíšeného zboží.
Nájemce musí zajistit prodejní dobu min. 5 dní v týdnu
Nájemné za prostory výše uvedené : 1.500,- Kč / rok + náklady dle skutečně spotřebované
elektrické energie dle platného tarifu ČEZ bez nákladů na jističe. Pronajímané prostory mají
svůj elektroměr.
Náklady na likvidaci odpadu, náklady na ev. pojištění, úklid a vytápění pronajatých prostor
hradí nájemce.
Mobilní vybavení obchodu není předmětem nájmu – je v majetku nájemce.
Předpokládaný termín pronájmu : od 1.6.2018
Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou
Symbolický nájem je zastupiteli odsouhlasen jako nutnost zajistit občanům dostupnost
obchodu s potravinami a smíšeným zbožím.

• Zastínění oken- rolety, plisé.
• Závěsy, záclony, garnýže.
• Výroba nábytku, vystavěných skříní
apod.
• Přírodní postele Hypnos
a Millbrook

Předmět nájmu je možné po dohodě prohlédnout.
Kontakt pro bližší informace a zájemce : Radka Nováková, starostka, mob. 724 179 707,
Rostoklaty čp 32

- a další…..

Zájemci mohou podat žádost o pronájem nejpozději do 25.5.2018 do 10,00 hod.
Žádost musí obsahovat: řádné označení zájemce, kontaktní údaje, účel využití + návrh
prodejní doby, ověřenou kopii platného živnostenského listu

Kontakt:
Kamila Nelibová
tel. : 775923846
e-mail :kaneli@tiscali.cz

Radka Nováková
Starostka
V Rostoklatech, 5.4.2018
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Služby v oblasti návrhu a realizace
soukromých i komerčních interiérů
– po celém území ČR
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Do Tuklat jde více peněz
než do Tlustovous

Snažíme se, aby to tak nebylo. Ke 100. výročí Československé republiky připravujeme obnovení návsi v Tlustovousech včetně
zasazení stromů. V tomto prostoru řešíme
také dětské hřiště. Kdysi tu pár herních
prvků bylo. Možná se někomu může zdát,
že dětských hřišť je v našich obcích již dost,
ale do Tlustovous se v posledních letech
stěhují mladé rodiny, které mají děti a které
toto hřiště ocení a budou využívat.
Dále se připravuje projekt na rekonstrukci
obecního domu na bydlení a dokončuje
se projekt na chodník v Tlustovousech /
více informací v projektech/.
Jestli máte nějaký nápad na zkrásnění,
zlepšení Tlustovous, napište nám na info@
tuklaty.cz.
Monika Petrisková

Výdejna jídel v ZŠ Tuklaty

Díky dostavbě školy, kde nám vznikla
i nová výdejna jídel, vzešla otázka od rodičů
jak to bude s jídlem. Častým požadavkem
byla změna dodavatele jídla, větší nabídka
jídel, moderní technologie tak, jako je to
i u jiných výdejen. Zjišťovali jsme informace v jiných obcí, oslovili různé firmy, které
se jídlem do škol zabývají.
V lednu měli možnost rodiče i děti se seznámit a ochutnat jinou nabídku jídel. Byla
vytvořená anketa, zda chtějí rodiče dále pokračovat ve stávajícím jídelníčku nebo zda
si přejí změnu. S každou změnou je spojena
spousta nové administrativy, takže nemůže
být ihned. Paní ředitelka vše řeší, takže se
už děti mohou těšit na změnu!
Martina Milotová, místostarostka obce

Kulturní akce pro seniory

Pro děti v našich obcích pořádáme kulturní a společenské akce. Líbilo by se mi,
aby se více akcí pořádalo i pro naše starší
spoluobčany. Klubový pořad s Pavlínou
Filipovskou se zájemcům, kteří se přišli
do ZŠ Tuklaty podívat, moc líbil, škoda jen
že Vás nepřišlo více. Když máme prostory,
proč by kulturní akce nemohla být kousek
od Vašeho domu? Napište nám nebo za-

Dne 17.3 2018 proběhla výroční valná
hromada spolku. Byly projednány nové
stanovy, přijmuti nový členové. Začíná
rybářská sezóna a s tím i brigádní činnost.
V letošním roce chceme opravit molo
ve skále, přechod přes jez a zútulnit klubovnu pro nejmenší rybáře. Též bude probíhat

volejte na Obecní úřad, když budete mít
nějaký nápad koho pozvat na zajímavé
vyprávění nebo představení, rádi je oslovíme. Z Tlustovous nebo z odlehlejších částí
Tuklat Vás rádi přivezeme o odvezeme novým hasičským autem.
Monika Petrisková

Počet obyvatel v naši obci

(Tuklaty a Tlustovousy)
K 31.12. 2017 měla naše obec celkem 973
obyvatel.
0 – 5 let

87

6 – 17 let

157

18 -60 let

525

nad 61 let

204

ZŠ Tuklaty
22. ledna 2018 byla slavnostně otevřena
nově zrekonstruovaná budova školy. Občané našich obcí si ji mohli prohlédnou na dni
Otevřených dveří v neděli 21. 1. Všem se
moc líbila. Polabská stavení s.r.o. odvedla
dobrou práci za dohledu stavebního dozoru ing. Řady, předsedy stavebního výboru
obce p. Ducháče a ing. Miloty.
Chodník mezi obcemi
Projekt je připraven pro žádost o dotaci.
Územní řízení je ukončeno. 28.3. 2018
bylo zažádáno o stavební povolení. Abychom mohli stavět, je potřeba ještě změna
ÚP č. 1. Jednání se Stavebním odborem
v Českém Brodě je však velice zdlouhavé.
Chodník Tlustovousy
Pokračují práce na projektu projekční
kanceláří p.Kubínové. je potřeba vyřešit
osvětlení přechodu, na který je potřeba
po zhotovení projektu, zažádat o protlak
pod vozovkou. Na toto povolení se čeká 3
měsíce.
O dotaci z MAS Pošembeří (Místní akční
skupina) budeme žádat na oba chodníky
dohromady. MAS bude dotaci vypisovat
cca v dubnu s odevzdáním žádostí do září
2018.

Rekonstrukce Spojovací
Před podáním žádosti o stavební povolení
jsme většinu úředních vyjádření, které byly
nutné k podání, museli vyžádat znovu. Máme
stavební povolení. Nyní je připravováno výběrové řízení na zhotovitele. Zažádali jsme Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na rekonstrukci. Do dnešního dne jsme ještě neobdrželi
vyjádření. Ale i když dotaci nedostaneme,
rekonstrukce bude provedena z prostředků
obce. Stav této ulice je opravdu havarijní.
Hostinec Tuklaty
Proběhlo výběrové řízení na provozování
hostince v Tuklatech v budově bývalé kovárny za farou. Přihlásili se dva zájemci,
první zájemce byl z výběrového řízení vyřazen z důvodu nepředložení části dokumentů. S vítězem VŘ společností Dvořáková
& Bartík byla podepsána smlouva. V prostoru musí být provedeny stavební úpravy
pro provozování hostince. Provedení stavebních prací nebude financovat obec, ale
vítěz výběrového řízení.
Rekonstrukce obecních nemovitostí
Probíhají práce na projektech. V Tlustovousech č.p. 29 by mělo vzniknout celkem
8 bytů – 1x 3+1, 4x 2+kk a 3 x 1+kk. Dům
v Tuklatech č.p. 22 je v dosahu kulturní
památky, probíhají jednání s památkovým
úřadem. Zde by měly být celkem 3 bytové
jednotky - 2 x 2+kk a 1 x 1 + kk.
Dotační titul Sociální bydlení 2018 byl
vyhlášen. Ukončení příjmu žádostí je 18. 9.
2018. Až bude k dispozici projekt, zveřejníme jej na webových stránkách obce.
Parkoviště P+R
Probíhají práce na zhotovení studie. Teprve
až po odsouhlasení studie zastupitelstvem
a vyřešení financování ze strany zainteresovaných institucí (Středočeský kraj, SŽDC,
ROPID…), budou probíhat další přípravy
a projekční práce na vybrané variantě.
Obnova alejí v Tuklatech
V nejbližších dnech bude podána žádost
o dotaci na výsadbu alejí. Jedná se o pozemek pč.1270 (k. ú. Tuklaty, 467 (k. ú.
Tlustovousy) – cesta z ulice Na Kopečku
(Tlustovousy) do Sadové ulice v Tuklatech,
p.č. 1026 (k. ú. Tuklaty), 147/14 (k. ú.
Tuklaty) na přiložené mapce, 1012 (k.ú.
Tuklaty) – alej přírodovědného kroužku.
V případě, že dotaci obdržíme, na podzim
letošního roku budou stromy vysázeny.

sečení trávy, úprava okolí kolem revírů
a péče o ryby.
Na sobotu 14.5 2018 od 14. hodin
připravujeme sraz dětského rybářského
kroužku. Sraz zájemců o rybaření proběhne v klubovně u rybníka. Jedná se o děti
od sedmi do patnácti let v doprovodu rodičů. Spojení na rybářský kroužek:
e-mail rybaritt@seznam.cz
Tel.: 775 955 456 pan Borovský
Rybářský spolek přeje bohaté úlovky
a příjemné chvíle v přírodě.

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Jednatel Miloš Skořepa

5

Tlustovouská
nová náves
Architektonická podoba Tlustovous
mi dlouho nebyla srozumitelná. Vesnice bez návsi. Až do okamžiku, když
jsem uviděla sokolské cvičence na dvoře velkostatku (viz například v knize
J. Psoty Historie Tuklat a Tlustovous).
Tlustovousy nepotřebovaly náves. Měly
dvůr velkostatku o rozměrech alespoň
100x50 m. Zatímco se ve středověku život Tlustovous orientoval kolem zaniklé tvrze, od 18. století se veškerý život

Fara
Zatímco nejnutnější vnitřní úpravy
objektu jsou už téměř hotové, začínáme pracovat i na opravách exteriéru:
obec získala dotaci na instalaci vytápění, opravu okenních otvorů a zateplení
stropu, která bude realizována v následujících třech letech, požádali jsme
i o dotaci na opravu komínového tělesa
v půdním prostoru, kterou bychom
mohli realizovat již v letošním roce.

Koncepce
veřejné zeleně
Výbor pro rozvoj obecního majetku
vypracoval zadání pro zpracování koncepce veřejné zeleně. Koncepce veřejné
zeleně je rozvojovým dokumentem,
který vychází z aktuálního stavu sídelní
zeleně. Pracuje s hodnotami, které jsou
závazné z územního plánu a územního
systému ekologické stability, ale také
hledá vazby na zeleně v krajině a průchodnost území.
Základní priority rozvoje veřejné
zeleně a prostranství:
- Zachování současného venkovského
charakteru sídelní zeleně a její citlivé
zasazení do historického centra Tuklat
i Tlustovous.
- Obnova a udržování již existujících
zařízení a vegetace.
- Vyvarování se vysazování invazních
druhů rostlin v obci (pajasan, akát, pámelníky, ...) a vhodně pečovat o vzrostlé stromy.
- Zachování přírodních areálů a zelených ploch v co nepřirozenějším stavu
tak, aby splňovaly estetické a ekologic6

jejich obyvatel a také výstavba přizpůsobovala životu na velkostatku. Dnes
se ze slavného a rozsáhlého velkostatku zachovala už jen dnešní obecní vila,
sousední šafářství a pár zdí v lokalitě
příhodně nazvané Na Statku. K tomuto statku vedly cesty směrem na Úvaly
i Hodov a většina tlustovouských nacházela na statku po uplynulá staletí
také práci. Na nově vzniklé návsi v ulici
Ke Skalce a také u Mariiny studánky
bychom si proto měli tuto zajímavou
historii velkostatku a jeho posledních
vlastníků připomenout. Pro zmapování
historie statku a také Marie F. Vojtové,
na jejíž památku je pojmenovaná Mariina studánka, vznikl projekt, jehož
výsledkem budou informačních tabule
na nové návsi a u studánky.
Jana Ammerlaan
ké požadavky, aby nedošlo k degradaci
prostředí jeho fragmentací nepřiměřenou zástavbou (roli hrají i relativné
drobné objekty) a nevhodným managementem péče o zeleň.
- Vytvoření rekreačních a turistických
zón a naučných stezek, jejich citlivé
zasazení do okolního prostředí.
Koncepce bude obsahovat návrh doplnění ploch veřejné zeleně nebo změny
jejich využití s cílem vytvořit funkční a dle
možností propojený systém ploch zeleně
v obci v návaznosti na okolní krajinu.
Pro plochy v zastavěném území
a pro aleje budou stanoveny regulativy
spočívající v nastavení pravidel údržby
a etapizaci realizace. Plochy budou
zařazeny do intenzitních tříd údržby
podle jejich náročnosti na provedení
údržbových prací.
Koncepce bude před jejím schválení
obecním zastupitelstvem předložena
k veřejné diskusi.
Jana Ammerlaan
Předsedkyně Výboru

Podlipanské
hudební slavnosti
Letošní rok je konání Podlipanských
hudebních slavností ve znamení
tuklatské fary. Každý rok je dobrovolné vstupné vybrané během celého
festivalu věnováno pro obnovu některé
regionální kulturní památky. V loňském a předloňském roce to byl kostel
ve Štolmíři. V letošním roce se organizátoři rozhodli podpořit tuklatskou
faru. Kromě finančního příspěvku
na její obnovu je pro tento výjimečný
objekt také důležitá i jeho propagace
v našem regionu.
V Tuklatech budou v letošním roce
uspořádány dvě festivalové akce:

NOC KOSTELŮ

Pátek 25. května od 20 hodin
Tuklatský kostel bude opět otevřen
při Noci kostelů. Letos jsme pro Vás
pozvali sopranistku Pavlínu Senić
a trio Musica Festiva di Praga (Eva
Schwanová – flétna, Šárka Trávníčková – housle a Pavel Kloub – kytara).
Přijďte si užít krásnou a oceňovanou
akustiku našeho kostela při jejich programu „Hudba - brána k srdci“.

HOLANDSKO VŠEMI SMYSLY
Neděle 10.6.

Českobrodský pěvecký sbor Vox
Bohemicalis připravil pořad, při kterém si můžete užít Holandsko všemi
smysly: od ochutnávky typických holandských jídel po poslech holandské
hudby. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi
Holandskem a Nizozemím a můžete
si vyzkoušet, jak se chodí v pravých
holandských dřevácích. Děti si v první
části pořadu mohou zahrát hry, které
hrají holandské dětí, nebo si vyrobit
větrník.

Kácení topolů
Na podnět několika občanů jsme nechali vypracovat dendrologický posudek na topoly, které mimo jiné daly jméno Topolové
ulici. Jsme si vědomi, že stromořadí topolů
bylo symbolem Tuklat. Z dendrologického posudku vyplynulo že stromy byly už
velkým bezpečnostním rizikem, zdravotní
stav všech stromů byl výrazně narušený.
Téměř všechny stromy byly doporučené
k pokácení. 5 stromů bylo tvořeny jen
výmladky, u 7 stromů jsme mohli kácení
částečně oddálit o cca 3 roky, ale formou
velmi silného sesazení koruny o téměř
polovinu a více, ostatní byly doporučeny
ke kácení co nejdříve. Abychom zachovali
vzhled stromořadí, zastupitelstvo se při-

klonilo k variantě obnovit stromořadí jako
celek. Dendrologický posudek je k nahlédnutí na obecním úřadě a dále uveřejněn
na webu www.tuklaty.cz.
Odborníky nám již ale nebylo doporučeno sázet topoly v centru obce. Máte-li
námět na vysázení jiného druhu stromů,
prosím, sdělte nám jej. Budeme rádi, když
se do obnovy stromořadí zapojíte.
Na obnovení výsadby budeme žádat
o dotaci z dotačního titulu ČEZ - Stromy.
Ale i když nebudeme úspěšní, výsadbu obnovíme z finančních prostředků obce.
Děkujeme předem za Vaše názory.
Za zastupitelstvo obce Monika Petrisková
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www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
2.-3.12. absolvoval další člen jednotky kurz
strojníků v Jirnech.
10.12. pořádal SPOZ rozsvícení Vánočního stromu, kterého jsme se letos, vzhledem
k umístění jedné třídy školy v klubovně,
aktivně nezúčastnili. Pouze jsme poskytli
nejnutnější zázemí.
27.1. jsme pořádali pravidelnou valnou
hromadu. Dále jsme se zúčastnili několika
valných hromad okolních sborů a místních
spolků.
22.2. byla jednotka na žádost KOPIS povolána k nedohašenému požáru po pálení
klestí. Vzhledem k vypuštěné vodě v nádržích cisteren bylo s KOPIS domluveno, že

jednotka vyjede alespoň s dopravním automobilem. Při výjezdu byla jednotka odvolána a ponechána na základně. Na místě
byla již jednotka HZS stanice Č. Brod a síly
a prostředky byli v tu dobu dostačující. Jednotka ještě vyjela místo zkontrolovat.
23.2. jsme od 16:00 na žádost KOPIS
Kladno drželi pohotovost z důvodu vyhlášení zvláštního stupně požárního poplachu
při požáru mrazíren v Mochově. Během
této pohotovosti bylo potřeba připravit
CAS 32 Tatru 148 pro případný výjezd.
V zimním období je z cisterny vypuštěna
voda a otevřeny všechny kohouty a ventily,
aby nedošlo k poškození potrubí vlivem
zamrznuté vody. Bylo potřeba opět všechny
kohouty a ventily uzavřít pro doplnění vody
do cisterny. Nejdůležitější bylo sehnat vytápěný prostor, kam bychom mohli cisternu
po zásahu zaparkovat a nedošlo k zamrznutí zbytků vody a následné poškození
potrubí. Nakonec nám pomohl pan Pavel
Hájek z Autocentra Hájek, který nás nechal

po zásahu zaparkovat Tatru ve vytápěné
automyčce. Jednotka nakonec vyjela na pokyn KOPIS požadovanou technikou Tatra
148 v počtu 1+2 a navíc DA Fiat Ducato
v počtu 1+3. CAS 32 Tatra 148 jela na čerpací stanoviště načerpat vodu. Při příjezdu
na místo zásahu jsme čekali na informace
velitele zásahu o střídání JSDH Úvaly
na severním bojovém úseku, kde se doplňovala voda do mobilního hasicího zařízení
LUF 60 HZSp Škoda Mladá Boleslav a 1C
proud. Po redukci jednotek jsme doplnili
vodu na AP HZS Praha.
17.3. proběhlo na HZS Ovčáry cyklické
školení velitelů, kterého jsme se zúčastnili
v počtu 3 členů jednotky.
24.3. proběhlo taktické cvičení, práce
s motorovou pilou, v obci Svojšovice.
Na 23.6. pro vás od 20hod. opět připravujeme pouťovou zábavu. Podrobnosti se
včas dozvíte.
Lukáš Koníček
Michal Tuček

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TUKLATY

H L E D Á N O V É Č L E NY

Pro přijetí do sboru dobrovolných hasičů (SDH) není potřeba žádných hasičských znalostí a dovedností, jen chuť a čas podílet se na:
l přípravě kulturních akcí
l údržbě zásahové techniky, klubovny a okolí
l pomoci při pořádání každoroční pouťové zábavy
l výcviku a školení pro zařazení do výjezdové jednotky

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA (JSDH Tuklaty)

Rádi přivítáme nové členy do výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty.
Výjezdová jednotka je zařazena do kategorie JPO V - místní působnost v obcích Tuklaty a Tlustovousy.

Podmínky pro přijetí:

- aktivní činnost ve sboru dobrovolných hasičů po dobu min. 1 roku
- úspěšné absolvování základního kurzu hasiče
- minimální věk 17 let (po osobní konzultaci 16let)
- trestní bezúhonnost
- zdravotní způsobilost
- dobrá fyzická zdatnost
- zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým
- ochota účastnit se školení a výcviku

- bydliště v Tuklatech, Tlustovousích nebo blízkém okolí
- řidičský průkaz skupiny C výhodou
Nabízíme:
-p
 o dovršení 18 let a absolvovaném školení účast při různých zásazích
- zajímavý koníček, který má blízko k technice a lidem
- absolvovat různá školení ke zlepšení profesní způsobilosti
- symbolickou finanční odměnu

Kontaktní informace:
adresa: Ke školce, Tuklaty, e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz, tel.: 777 87 18 12, www.sdhtuklaty.cz
SDH: starosta: Milan Černuška, tel: 774 05 41 96, e-mail: mcernuska@seznam.cz • místostarosta: Petr Toman, tel:777 94 53 03,
e-mail: petr@tomanovi.info • JSDH: velitel: Michal Tuček, e-mail: velitel@sdhtuklaty.cz, tel.: 777 87 18 12 • zástupce velitele:
Lukáš Koníček, e-mail: Lukas.konicek@seznam.cz, tel: 777 90 83 82
Nebojte se zeptat telefonem nebo e-mailem na uvedené kontakty nebo přijďte osobně.
Scházíme se většinou pravidelně každý poslední pátek v měsíci v hasičské klubovně od 19hod.
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous
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Den pro psa
a vodu. Nehledě na poškození oděvu,
neprodleně zahájila pátrání po majiteli.
Vymyslela to velmi chytře, když ještě jednou podstoupila cestu blátivým svahem
ke kotci, za účelem pořízení několika fotek
nového psího obyvatele. Vzápětí se fotky
objevily na facebooku obce s oznámením
o jeho umístění do kotce v Tuklatech. Pak
se delší dobu nic nedělo, pes sežral nějaké
granule, napil se vody a obhlížel okolí. My
jsme co chvíli monitorovaly situaci v kotci.
Ten krásný a hodný pes vůbec neštěkal
a nakonec si zalezl do boudy.
Vše se změnilo až pozdě odpoledne
telefonátem paní J.G. , která hledala svého
zatoulaného psa. Popis psa, který udala,
odpovídal tomu, který byl v kotci. Byly
jsme však trochu nedůvěřivé, popis mohla
vyčíst na facebooku. Nicméně tón hlasu,
který vyjadřoval velké obavy a nervozitu,
svědčil pro skutečnou majitelku. Jakmile
se shledala se svým psem, nebylo pochyb,
že k sobě patří. Vítání bylo více než radostné. Když se otevřela klec, tak majitelka
i naše asistentka měly co dělat, aby zase





Ten den na obecním úřadu začal jako
každý jiný, káva, čaj nastartovaný počítač.
Změna nastala až zvonkem od vrat. Obvykle v tuto dobu zvoní pošta. Jenže změna.
U vrat nestálo poštovní auto s paní pošťačkou, ale úplně jiné auto s úplně jinou paní,
a to, co ji k nám přivádělo, nebyly poštovní
zásilky, ale byl to pes. Krásný černý pes s bílou náprsenkou. Jenže ten pes nepatřil paní,
která ho přivezla. Toho psa popadly touhy,
drahnou dobu obcházel plot oné paní,
neboť cítil hárající fenu. Protože se paní
nedařilo psa odehnat a hrozilo, že zneuctí
její fenu, rozhodla se paní pro šalamounské
řešení, které ji bezpečně ochrání. Naložila
psa do auta a přivezla ho na úřad, abychom
ho umístili do kotce obecního úřadu. Kotec
máme od podzimu 2017 a již několikrát
hostil čtyřnohého obyvatele. Zmateného,
ale hodného pejska paní odvedla do kotce
a odjela. Tím to pro ni skončilo a začalo pro
nás.
Paní asistentka si zmazala boty a roztrhla punčochy, jak uklouzla na rozbláceném
svahu, když mu do kotce nesla granule

Děkuji všem přátelům
a známým za projevy
soustrasti při úmrtí
Mého drahého Milana .
Stáňa Hrubá-Malá
s rodinou…

Milena Sankotová

Pouliční hokej
NAROZENÍ:
Tereza Matějčková
Tomáš Švec
Edita Schichmanová
Alena Drbohlavová
Gabriela Krytinářová
Raffaele Gallo
JUBILEA :
Zdeněk Vávra 80 let
Jaroslava Nováková 70let
Jiří Vondráček 80 let
Vladislav Hromádka 80let
Božena Pírová 85let
Anna Pelíšková 91let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.

Dne 7. března 2018 uplynulo již
smutných 20 let od náhlého
odchodu našeho drahého
manžela,tatínka a dědečka

ÚMRTÍ:
Jarmila Vítková
Milan Malý
Vlasta Foučková
Jaroslav Fraus

Pana Václava Bareše
z Tlustovous.

Čest jejich památce

Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami…

neuklouzly na bahnitém svahu, jak pes
pospíchal do auta své majitelky.
Vše dobře skončilo, pes našel svou paničku, panička svého psa, hárající fena zůstala nedotčená, dokonce i zablácené boty
paní asistentky nabyly původního lesku
bez poskvrny. Jen mi není jasné, jaké nepostřehnutelné signály doletěly až do poměrně vzdálených Jiren, že pes vyrazil takovou
dálku za fenou a majitelka za svým psem.
Škoda, že pes neměl na obojku nějaký kontakt na majitele, zkrátily by se jejich obavy
a hledání psího miláčka.

Letošní zima nám moc nepřála, aby jsme si dostatečně užili
hokej na rybníku. A tak jsme přišli
s alternativou, zahrát si hokej na ulici.
Postavili jsme si 2 branky, zavolali
kamarády a scházíme se pravidelně
každou sobotu. Hrajeme bez rozdílu
věku, pohlaví a váhy. :) Zápasy víc jak
děti prožívají tatínkové a maminky.
Klidně se k nám můžete kdykoliv přidat. Jen to začíná mít jeden problém,
už nám nestačí ulice. Hřiště ve škole
není dostačující a ani tam nemůžeme.
Dočkají se Tuklaty nějakého plácku,
kde by se mohli děti a jejich rodiče
vydovádět? Ale i tak se k nám přidej!
Vytáhni hokejku, mamku, taťku, dědu,
babku a sejdeme se každou sobotu od
10:00 do cca. 11:30 v Ořechové ulici.
Hrajeme většinou za každého počasí.
Tak neseď doma u tabletu!
Peter Borovský #11 a spoluhráči!

Kontakt SPOZ :
Email: spoztuklaty@seznam.cz

UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí), ať tuto skutečnost oznámí na místním OÚ
tel. 281 981 774, paní Zmrzlíkové. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.
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A tým
První tým Čechie zahájil přípravu v únoru v únoru na umělé trávě.
V plánu měl odehrát 3 přípravná utkání, ale shodou různých okolností neodehrál ani jedno, a tak do mistrovské jarní části vstupuje
bez jediného odehraného utkání. Tým opustil Lukáš Martinec,
který se vrátil do Úval a Kristian Zradička, který požádal o uvolnění. Naopak nás posílil Lukáš Sitter, který přichází jako volný hráč.
Do prvního mistrovského utkání nevstupujeme v nejsilnější sestavě, chybí několik hráčů základní sestavy, ale tým utkání zvládne
a po bezbrankové remíze 0:0 veze z Plaňan dva body za výhru
na penalty.
Aktuálně tým okupuje 7. příčku okresního přeboru.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

AFK Pečky
TJ Sokol Býchory
FC Velim B
FC Jevany
TJ SK Krakovany
TJ Kouřim
Čechie Tuklaty
TJ Nučice
TJ Sokol Plaňany
FK Libodřice
TJ Viktoria Radim
Sokol Dobré Pole
SK Žiželice
FK Červené Pečky

14
14
13
14
14
14
14
13
14
14
14
14
14
14

11
8
9
8
7
8
6
6
5
3
2
2
2
1

3
4
1
3
4
1
3
1
3
4
4
3
2
2

0
2
3
3
3
5
5
6
6
7
8
9
10
11

55:14
43:14
39:16
49:27
28:15
37:21
17:26
31:21
23:30
25:36
21:42
16:43
21:50
8:58

37
29
29
28
28
25
24
19
18
14
14
12
9
5

1
1
1
1
3
0
3
0
0
1
4
3
1
0

Trenéři: Roman Nešpor & Vratislav Procházka ml.

Mládež Čechie
Mládežnická mužstva trénovala po celou zimu převážně v hale
v Klánovicích, bohužel kvůli nedostatku volných hodin v okolních
halách či umělé trávě, pouze jednou týdně. Přípravky pak odehrály
halové turnaje v Říčanech respektive v Kostelci nad Č.l. Do soutěžní jarní části budou připravené tři týmy, mladší žáci pod vedením
Vráti Procházky ml. a Tomáše Kuneše, starší přípravka odehraje
turnajovou část pod vedením Tomáše Růžičky a Vládi Procházky,
mladší přípravka taktéž turnajovou část pod vedením Romana

ROZPIS JARO 2018
„A“ mužstvo
18.3.
24.3.
25.3.
31.3.
1.4.
7.4.
8.4.
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
29.4.
5.5.
6.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
26.5.
27.5.
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.

Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So
Ne
So

Plaňany-venku-15:00
Dobré Pole-doma-16:00

Nešpor a Michala Pytlouna. Tréninky budou dále probíhat v úterý
a čtvrtek od 17hodin na hřišti v Tuklatech.
Mini přípravka bude dále trénovat pod vedením Petera Borovského, tréninky úterý od 17hodin a dále dle domluvy s trenérem.
Veškeré dění můžete sledovat na našem facebooku či webových
stránkách. Zde Vás také budeme informovat o připravovaném náboru, který se bude týkat ročníků 2013 až 2004! Nábor s největší
pravděpodobností proběhne na začátku května, sledujte náš FB
a web. Dále pak připravujeme další ročník úspěšného soustřední, které bude probíhat ve druhé polovině srpna a již nyní mohu
prozradit, že chystáme celou akci posunout zase o stupínek nebo
možná o dva stupínky výš! 
Šéftrenér mládeže: Roman Nešpor
Ženy
Ženy vstoupily do jarní sezóny 2018. Zatím odehrály dvě mistrovská utkání, jedno v oslabené sestavě prohrály 2:0 na Kladně.
V druhém utkání téměř v kompletní sestavě si hravě poradily se
soupeřkami z Dobrého Pole 5 : 0. Zatím jim patří 4. místo v tabulce.
Do sestavy se vrátila zraněná Zuzka Trefilová a plně je k dispozici
také Verča Pacoňová, která je po plastice křízového vazu. Novou
tváří týmu by se měla stát Lucka Přibylová, která dříve hrála za Bohemians 1905. Všechny výsledky a aktuality můžete sledovat také
na facebookových stránkách Čechie Tuklaty – ženy.
Sportovci schůzovali:
V únoru uspořádala Čechie Valnou hromadu, kde byl zhodnocen
rok 2017 v tuklatské Čechii. Byl zvolen nový výbor ve složení:
Roman Nešpor, Vratislav Procházka st., Václav Bareš, Milan Šindelář, Martina Pacovská, Vratislav Procházka ml., Tomáš Kuneš,
Michal Pytloun a David Pacovský. Novým předsedou klubu se stal
Vratislav Procházka st. a místopředsedou zůstává i nadále Roman
Nešpor.
Čechie připravuje:
Neděle 3.6.- Dětský sportovní den 15:00
Sobota 23.6. - 14:00 pouťové utkání mužů, 17:00 pouťové utkání
žen, 20:00 taneční zábava s živou hudbou
Neděle 24.6. - 14:00 turnaj mládeže, 17:00 dětská diskotéka,
19:00 diskotéka pro dospělé

Děkujeme všem fanouškům za přízeň a těším se na vás na našich zápasech a dalších akcích.

veškeré informace na našem novém webu www.cechietuklaty.cz
a nebo na našem facebooku – www.facebook.com/cechietuklaty/

Ženy
Baník Švermov – venku 14:00
Dobré Pole – venku 10:15

Ml.žáci

Mladší přípravka

VOLNO
Slavia Malešice – doma 14:00

Nučice – venku – 16:30
Býchory – doma – 16:30

Radonice – 14:00
Štítary – doma – 10:15
Jestřábí Lhota – venku 12:30
Slovan Liberec – doma 14:00

Ondřejov – 10:00
Týnec n.L. – doma – 10:15

Kouřim – venku – 17:00
Libodřice – doma – 17:00

Struhařov – 13:00

Jevany – venku – 17:00

Poděbrady – venku 13:30
Třebestovice – doma 14:00

AFK Pečky A – doma – 17:00

VOLNO

Vrbová Lhota – venku – 15:00
Rostoklaty – doma – 10:15
Světice – 9:00
Tuklaty–domácí turnaj–10:00

Žíželice – venku – 17:00

VOLNO

Č. Pečky – doma-17:00

MINERVA FF – doma 14:00

J.Lhota – doma – 10:15
Sokol Veltěž – 10:00
Býchory – venku – 14:30
Kouřim – doma – 10:15

Velim – venku – 17:00
Dětský den 15:00

So
Ne
So

Starší přípravka

Krakovany – doma – 17:00
Radim – venku – 17:00

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Krakovany – doma 15:00

Škvorec – 9:00
Union Čelákovice – 10:00
Kostelec u Křížku – 10:00

Tuklaty-domácí-9:30
SK Kamenice – 9:30
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Základní škola Tuklaty v novém
V polovině ledna se škola nastěhovala zpět do nové, přistavěné
a zrekonstruované budovy. Žáci a učitelé získali pěkné moderní prostředí
a větší prostory. Kapacita školy se
navýšila na 103 žáků. Ve škole jsou 4

kmenové učebny, kontejnerová třída
slouží jako družina. Od září 2018 má
družina povolenou kapacitu 60 žáků,
v příštím školním roce tedy budeme
moci do družiny přijmout více dětí,
než tomu bylo letos.
Ve škole byla také vybudovaná jídelna - výdejna jídel. K jejímu otevření je
však potřeba mnoho potvrzení, doku-

mentů, jednání, zařizování. Na všem
intenzivně pracuje ředitelka společně
s vedoucí jídelny Olgou Matějkovou.
Proběhla anketa, ve které se naprostá
většina rodičů žáků vyslovila pro změnu dodavatele jídel. Bude jím společnost EKOLANDIA, školní catering,
základní škola a mateřská škola s.r.o.
Zahájení vydávání jídel ve škole se
předpokládá od 2. května 2018.
Koncem března se ve škole uskutečnilo místní kolo soutěže Zlatá srnčí
trofej, které uspořádal Myslivecký spolek Tuklaty ve spolupráci se základní
školou a za podpory Obecního úřadu
Tuklaty. 25 žáků soutěžilo ve znalostech o místních zvířatech, rostlinách
a pobytu v přírodě. Okresní kolo této
soutěže proběhne v sobotu 5. května
v Tuklatech na faře.
Ludmila Plesná

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Tuklaty,
okres Kolín pro školní rok 2018/ 2019:

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).
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2. Děti s trvalým bydlištěm v Tuklatech
nebo v Tlustovousech dle věku.
a) Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanovenýmpravidelným
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.

Než k nám dítě přijde:
Zaměřte se 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

Soutěž
„Zlatá srnčí trofej“
v Tuklatech
Soutěž Zlatá srnčí trofej je určena pro
členy přírodovědeckých a mysliveckých
kroužků a všechny děti, které mají zájem
o přírodu a její ochranu. V letošním roce se
jedná již o 48. ročník této celostátní soutěže,
která probíhá ve třech kolech: místních,
okresních a celostátním. Soutěž se skládá
z vědomostního testu a praktické poznávací
stezky. Obsah soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, botaniky,
myslivosti, kynologie, ekologie, ochrany
životního prostředí a na orientaci v přírodě,
střelbu ze vzduchovky a první pomoc.
Místní kolo v Tuklatech se konalo
27.3.2018 v Základní škole. Zúčastnilo se
26 dětí z 2. až 5. třídy. Vítězi jednotlivých
kategorií jsou: Mia Kunešová (2. tř.), František Šuma (3. tř.), Klára Šumová (4. tř.)
a Marie Nelibová (5. tř.). Blahopřejeme!
Okresní kolo soutěže okresu Kolín se
koná v sobotu 5.5.2018 v Tuklatech na Faře
a je otevřené pro všechny děti, které si chtějí
zasoutěžit a strávit den v tuklatské přírodě.
Vítáni budou také členové přírodovědného
kroužku, který byl v Tuklatech v minulých
letech. Součástí akce bude také volně přístupný doprovodný program, který nabídne další zážitky a prověří šikovnost našich
dětí. Přihlášky na soutěž a další informace
jsou dostupné na stránkách obce: https://
tuklaty.cz/
Jan Jarolímek, Myslivecký spolek Tuklaty

Zápis dětí do MŠ
- příjem žádostí
a evidenčních listů:
9. 5. a 10. 5. 2018
od 15. 00 do 18. 00 hodin
v 1. patře
mateřské školy
Možnost nahlédnutí do spisu:
16. 5. 2018
od 12. 00 do 13. 00 hodin
v kanceláři MŠ
Vydání rozhodnutí: 8. 6. 2018
Při zápisu je třeba
předložit: rodný list dítěte
a občanský průkaz rodiče
Náhradní termín lze domluvit
na telefonním čísle: 737 008 470
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Karla KYJONKOVÁ
manažerka obchodního týmu
e-mail: karla kyjonkova@cmss-oz.cz
tel.: 777 008 610
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Pomlázkování
aneb společné pletení pomlázek, se v našich obcích pomalu stává tradicí. Zájemců o upletení pomlázek se na Velký pátek sešlo hodně, stejně jako v minulých letech. Vrtkavé jarní počasí nám přálo, a tak se letošní pomlázkování vydařilo.
Na prostranství před kovárnou nám na pletení krásně svítilo sluníčko a proutí bylo pro všechny dost. Jsme rádi, že tímto
způsobem můžeme přispět k tradičním velikonočním zvykům.
Milan a Věra
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