Číslo 1 / 2020

Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Vážení tuklatští
a tlustovouští,
když už jsme měli sesbírané všechny příspěvky do prvního letošního Zpravodaje,
se všemi akcemi, na které jsme Vás chtěli
pozvat, najednou je vše jinak. Ohrožuje nás
Koronavirus, s tím souvisí nouzový stav a
všechny akce, které jsme pro Vás připravili
jsou zrušeny. V tuto chvíli nikdo neví, co
bude za týden, za měsíc.
Obecní úřad sleduje aktuální situaci, přijímáme opatření, vše zveřejňujeme na
webových stránkách Tuklat, na facebooku
a rozesíláme SMS. Vše je nutno sledovat,
situace se mění velmi často.
V případě, že potřebujete roušky nebo víte
o někom, kdo potřebuje naši pomoc, zavolejte na OÚ tel. 2 819 817 74 nebo 702 111
612 (z tohoto telefonu dostáváte obecní
SMS) nebo 608 823 992 (starostka), 603
593 239 (místostarostka)
Moc děkuji všem ženám a slečnám Tuklat a Tlustovous, které ihned poté, co
bylo nařízeno, že musíme nosit na veřejnosti roušku, začaly ihned shánět látky
a vše potřebné na šití. Díky ním jsme mohli
dodat roušky do obou obcí, lidem, kteří je
potřebovali a nemohli si je sami zajistit.
Děkuji všem, kteří dodržujete vše, co je

Vandalismus
v obcích
V našich obcích se poslední dobou mnoho změnilo
a stále mění ve prospěch našich občanů. Na faře
se pořádají různé kulturní akce, přistavěla se škola,
v Tlustovosích se postavilo dětské hřiště, buduje se
chodník mezi našimi obcemi, máme novou ulici Spojovací a dalo by se vyjmenovat ještě mnoho dalších
akcí. Jsou ale i takové věci. které nás nemohou těšit. Jedná se např. o třídění odpadu jak na hřbitově,
tak i na stanovištích kontejnerů. Je vůbec možné, že
někdo nepozná plast od papíru a kovu? I sešlápnutí
pet-lahve je pro někoho problém. Jak někdo může
vyhodit vedle kontejneru dvoulůžkovou matraci?
Proč někdo musí počárat nedávno nalakovanou lavičku? A co říkáte nedávno ukradeným kotvících provazům jedle u zvonice? Vím, že tyto ,,aktivity „má na
svědomí pouze malá část našich občanů. A ty bych
poprosil, aby raději s něčím pomohli, než něco ničili.
Václav Krupka

nařízeno a chráníte sebe a své okolí. Ti, co
jsou v karanténě, dodržujte prosím jejich
pravidla a neohrožujte ostatní.
I přes nepřízeň situace se dál snažíme
pracovat a zvelebovat obec. Zatím se ještě stále musíme obrnit trpělivostí ohledně
rozkopaných obcí kvůli stavbě chodníků.
V létě by mělo být hotovo. Čeká nás také
oprava komunikace Akátové z peněz
Středočeského kraje. Další opravená komunikace po Spojovací, po ulici Ke Mlýnu
a Tuklatské v Tlustovousech.
Na faře proběhla výměna vnějších oken
v prvním podlaží. Přízemí bude následovat.
Komfort pro akce na faře a pro pronajímání
pro Vaše svatby a oslavy se zvýšil.
Buďte zodpovědní k sobě i svému okolí,
společně to zvládneme! Prosím nehledejte
viníky, chovejte se zodpovědně k sobě, ale
i k ostatním.
Přeji Vám krásné jaro, těším
se
společně
s Vámi na nové
chodníky a až se
situace uklidní
i u zatím odložených akcí.
Monika Petrisková
Starostka obce

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
VSTUP POVOLEN POUZE
SE ZAKRYTÝM OBLIČEJEM

Použijte roušky, respirátory,
šátky, šály a obdobné tkaniny.

INFO K PLATBÁM
kOMUNÁLNÍHO
ODPADU PRO ROK
2020
Změna od 31. 3. 2020
Žádáme občany, kteří neuhradili poplatky za komunální odpad do 31. 3., o zaslání částky bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800
s variabilním symbolem: PRO TUKLATY 111 +
číslo popisné Vašeho domu, PRO TLUSTOVOUSY
999 + číslo popisné Vašeho domu. Do poznámky uveďte jméno plátce. Po zaplacení Vám do
schránky bude doručena známka na popelnici.
Na známku z roku 2019 se budou popelnice vyvážet do 30. 4. 2020.
Nádoby jsou pro občany zdarma, v případě, že
nádobu máte rozbitou, zavolejte na OÚ. Nádobu
je možno vyměnit, když bude skladem nebo ji objednáme u svozové společnosti.

KONTEJNERY NA
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Budou přistaveny 24. – 25. dubna na obvyklých
stanovištích. Doba přistavení: 24. 4. během dne do
25. 4. do 12:00 hodin
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).
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).

Omezení provozu
obecního úřadu
Tuklaty
Na základě nařízení vlády ČR z 15.3. omezujeme
od 16.3.2020 do odvolání provoz obecního úřadu
v Tuklatech takto:
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřen pouze
v pondělí od 8 – 10 hodin a ve středu 16:00 –
18:00. Vstup umožníme pouze jednotlivě, po zaklepání. Prosíme nevstupujte s příznaky virového
onemocnění!
V úředních hodinách nebudou vydávány známky
na popelnice!
I nadále s námi můžete komunikovat telefonem
2 819 817 74 nebo 702 111 612 nebo přes email.

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č.14 – 17. 12. 2019

- schvaluje rozpočet s úpravou snížení výdajů
v paragrafu 3419 Ostatní tělovýchovná činnost
o 230.000,- Kč, rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen z hospodaření
z minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy.
- schvaluje dělení pozemků manželů Kotkových
a Voženílkových, tak jak bylo navrženo, k existujícím stavebním parcelám je přiřazena nerovnoměrně odpovídající část zahrady. Případné
finanční nároky a poplatky hradí navrhovatel. Dělením pozemků nevzniknou žádné nové stavební
parcely, pouze bude k existujícím stavebním parcelám přiřazena odpovídající část zahrady.
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019
o místním poplatku ze psů s platností 15. den od
vyvěšení
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s platností 15. den od vyvěšení.
- souhlasí s těmito dokumenty: Komunitní plán
sociálních a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod pro období 2020-2024,
Akční plán rozvoje sociálních služeb a návazných služeb pro správní obvod ORP Český Brod
na období 2020-2021
- schvaluje nabídku p. Miroslava Javůrka na
vložkování a vyfrézování komínového průduchu
v budově budoucího rest. zařízení Na Valech 19
za celkovou cenu 33.000,-Kč + DPH ve výši
6.930,- Kč, celkem 39.930,-Kč
- ZO bylo seznámeno se zápisem z dílčího
přezkoumání, přijímáme systémové opatření
k napravení chyb
- schvaluje dělení pozemků, pana Karla Zemana
a Pana Pavla Lišky, případné finanční nároky
a poplatky hradí navrhovatel.
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad
s platností 15. den od vyvěšení. Nahrazuje OZV
č. 3/2018.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 6/19 a předává
starostce kompetence, aby upravila rozpočtové
opatření v prosinci a v souladu se zákonem následně o úpravě informovala zastupitele v lednu
2020
- schvaluje cenovou nabídku Ing. Luboše Fendrycha na zpracování znaleckého posudku na stav
4 stromů a odborného posudku na 27 stromů
v celkové částce celkem 25.520,- Kč

Usnesení ze ZO č.1 – 28 .1. 2020

Info

- schvaluje doplatek na rekonstrukci budoucího

restauračního zařízení Na Valech 19 /méněpráce
a vícepráce/ ve výši 30.475,-Kč bez DPH + DPH,
celková částka 36.875,-Kč
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby
IV-12-6024436/1 Tuklaty, Na Valech, KNN č.p.19,
schvaluje jednorázovou náhradu ve výši 200,-Kč
za 1 m kabelu. Jedná se o 75 metrů, tj.15.000,-Kč
+ 3.000,-Kč za umístění skříně + DPH v zákonné
výši a pověřuje starostku jejím podpisem. Smlouva bude podepsána po úpravě grafických příloh
smlouvy v souladu se stanoviskem památkářů.
- obec se stará a udržuje místní hřbitov, který není
v jejím vlastnictví. Hřbitovní zeď je v havarijním
stavu. Byla vyjednána možnost uzavřít Smlouvu
o výpůjčce hřbitova a díky tomu lze požádat
o dotaci na opravu hřbitovní zdi. Schvaluje
smlouvu tak, jak byla navržena a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace
v roce 2020 na nové prvky na dětské hřiště
v Tlustovousech z MMR z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova č. 117D8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku. Schvaluje v případě obdržení dotace
spoluúčast ve výši 169.335,30 Kč. Budou prověřeny uznatelné a neuznatelné náklady před podáním žádosti o dotaci
- schvaluje Smlouvu na zpracování a podání žádosti o dotaci z MMR z podprogramu Podpora
obnovy a rozvoje venkova č. 117D8210H Podpora
budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku. Odměna za zpracování žádosti 1.500,Kč, v případě obdržení žádosti z přiznané částky
4,5 % a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení vlajky 10. 3. na budově
obecního úřadu
- hřbitovní zeď je v havarijním stavu, na mnoha
místech praská, jsou odpadlé horní tašky, do zdi
v mnoha místech zatéká. Na Ministerstvu zemědělství je vypsána dotace, maximální výše dotace je zde 200.000,-Kč, spoluúčast je 30%. ZO
schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvu
zemědělství a v případě získání dotace schvaluje
spoluúčast ve výši 30%. Schvaluje v případě poskytnutí dotace odměnu společnosti Dotace bez
starostí Ing. Vilém Maur ve výši 10 % z poskytnuté
dotace (maximálně 15 000 Kč)
- schvaluje nabídku s nejnižší nabídkovou cenou p. Svobody na výmalbu kovárny ve výši
41.500, -Kč
- schvaluje rozpočtové opatření č. 7/19
- 28.3. se bude konat 2. Noc s knihou na faře –

Noc s Andersenem. Knihovnice Jitka Šrajerová
navrhuje objednat dětem překvapení od tvůrce
a výrobce her –Jiřího Šebesty. ZO schvaluje objednání herního odpoledne na dne 28.03.2020 ve
výši 2.500,-Kč na 2 hodiny plus doprava
- schvaluje pořádání koncertu v rámci Podlipanských hudebních slavností v Tuklatech a schvaluje částku 7.000,-Kč
- schvaluje nákup kompletu dýchacího přístroje
pro hasiče do částky 50.000,-Kč, cenové nabídky
budou předloženy, bude vybrána nejvhodnější nabídka. Schvaluje nákup pily 6000,-Kč, neprořezné
kalhoty a lesnickou helmu do 3.000,-Kč, svítilny
na helmu a do ruky do 10.000,-Kč

Usnesení ze ZO č. 2 – 18. 2. 2020

- zástupci Čechie Tuklaty požádali o modernizaci
zabezpečení kabin a hřiště. Kamerový systém
je potřeba k ochraně majetku proti vandalismu.
ZO schvaluje nabídku od firmy Veronika Hroudová v částce 31.300,49 Kč na EZS a kamerového
systému od Jana Boháče v částce 31.361,88 Kč
a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje nabídku s nejnižší nabídkovou cenou
Jiřího Kotka na opravu plotu na dětském hřišti
v Tuklatech, V Jezírkách za 38.780,- Kč včetně DPH
schvaluje rozpočtové opatření č.1/2020
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí ve výši 10.000.000,- Kč na rekonstrukci
obecního domu v Tlustovousech
- schvaluje cenu nájemného z pozemků pro hrobová místa a za služby související s nájmem
hrobového místa na veřejném pohřebišti obce
Tuklaty. Ceny zůstávají stejné, nařízení nahrazuje
dosavadní ceník, který byl schválen ZO 1. 7. 2019
- kvůli vícepracím na právě budovaných chodníkách ZO schvaluje změnový list č.2 chodník
v Tuklatech u rybníka. Původní navržená cena je
94.404,32 Kč, ZO žádá o přeměření skutečného
provedení a přepočet navržených cen a pověřuje starostku podpisem dodatku. Dále schvaluje změnový list č.1 změna podkladních vrstev
v místě chodníku mezi obcemi v celkové hodnotě 623.749,81 Kč, bude prověřena možnost zachování asfaltového povrchu podél hřiště Čechie
Tuklaty a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Dále schvaluje výměnu výbojek za LED osvětlení
z důvodu úspory elektrické energie a životnosti
v částce 83.832,- bez DPH a pověřuje starostku
podpisem dodatku.
- schvaluje navýšení částky na rekonstrukci restauračního zařízení o 350.000,-Kč
- schvaluje nákup dlažby do kovárny v částce
45.536,85 Kč

Počet obyvatel k 31. 12. 2020
Tuklaty a Tlustovousy dohromady
Pohlaví
Muži
Ženy
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5
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ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Celkem
491
525
1016

V sobotu 4. ledna zorganizovalo Kulturní sdružení
ve spolupráci s obcí 1. ročník tříkrálového běhu
Tuklat a Tlustovous. Velký dík patří hlavně Michalu Okrouhlíkovi, že to vše tak úžasně vymyslel
a zorganizoval!
Zúčastnilo se jej 41 běžců a mnoho přihlížejících,
kteří běžcům fandili a povzbuzovali je! Pro posílení
byl připraven teplý čaj a tyčinka.
Všem běžcům gratulujeme!
Ceny byly rozdány a my se na Vás těšíme v dalším
ročníku nebo na podobné akci během roku!
SPORTU ZDAR A BĚHU ZVLÁŠŤ!
Za Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous
Naďa Lojínová

Dne 10.03.2020 proběhlo na faře v dolním sále
další milé a veselé setkání se seniory.
K tanci a poslechu hrál pan harmonikář Libor Šimůnek.
Pro zpestření programu byla připravena ukázka
s přednáškou jak správně protáhnout a posílit
tělo. Je možné cvičit i na židli. Přednášku vedla
cvičitelka paní Lenka Krutská.
Po ukázce byla možnost se přihlásit na lekce cvičení, které budou probíhat v Tuklatech na faře.
K doplnění dobé nálady přispělo i výborné občerstvení od pana Zbyňka Ženíška.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další setkání.
Martina Milotová

Zápis do 1.třídy

Mateřská škola

Vážení rodiče nových prvňáčků prosím věnujete
pozornost zápisu do 1.třídy. Letos proběhne zápis
bez přítomnosti dítěte ve škole. Žádost o přijetí
nebo odklad školní docházky může zákonný zástupce podat 3 způsoby:
1) e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!) na adresu:
zstuklaty@seznam.cz
2) do datové schránky školy jksiy34
3) poštou na adresu: Základní škola Tuklaty,
Na Rafandě14, 250 82 Úvaly
Příjem žádostí je stanoven na období od 1. 4.
2020 do 30. 4. 2020.
Podrobnější informace, formuláře najdete na
stránkách ZŠ Tuklaty.
Martina Milotová

V květnu (14. a 15. 5. 2020) proběhne zápis dětí
do mateřské školy. Žádost a evidenční list si zákonní zástupci mohou vytisknout- odkaz je na
stránkách školy: Zápis do MŠ, nebo si tiskopisy
budou moci vyzvednout dne 22. 4. v kanceláři školky. K zápisu se zákonný zástupce dostaví
s vyplněnou žádostí a evidenčním listem, dále
s rodným listem dítěte a občanským průkazem
zákonného zástupce. Při zápisu se děti žádným
způsobem nepřezkušují, protože mateřská škola
přijímá děti podle místa trvalého bydliště a podle
věku, nikoli dle jejich schopností. Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Od školního roku 2020/ 21
přijímáme 9 - 11 dětí, dle toho, kolik dětí bude
přijato do základní školy.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Rybáři
Vážení spoluobčané. Dovolte, abych Vás touto
cestou informoval o činnosti našeho spolku.
V loňském roce jsme dokončili práce na klubovně a předali ji k užívání rybářskému kroužku,
který jíž funguje od roku 2018. Do kroužku chodí dvacet dětí o, které se starají vedoucí s rodiči.
Na 8. května připravujeme dětské rybářské závody. Vše bude včas upřesněno. S obecním úřadem,
SDH Tuklaty a mysliveckým sdružením chceme
pořádat pro všechny děti ukončení prázdnin.
Budeme zarybňovat oba revíry a starat se o prostranství kolem těchto lokalit.
Za rybářský spolek Vám přeji krásné prožití letošního roku a mnoho krásných chvil v přírodě.
M.S.

NAROZENÍ:
Eliška Dolejšová

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Alena Dorážková
Blanka Hofmanová
Václav Bešťák
Blanka Růžičková

Čechie Tuklaty AKCE V OBCI
Čechie Tuklaty z.s. sleduje aktuální situaci
ohledně nákazy virem Covid-19 v republice a
bere na vědomí mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví ČR.
V návaznosti na situaci, kam se aktuální stav
ubírá...
Rušíme veškeré tréninkové jednotky všech
kategorií klubu Čechie Tuklaty do odvolání.
Jak budou probíhat soutěže ještě nevíme,
nicméně očekáváme, že se hrát také nebude,
sledujte nás, budeme dávat ihned informace
sem na fb a na náš web!
Výbor Čechie Tuklaty
Více info o činnosti družstev na www.cechietuklaty.cz nebo www.facebook.com/cechietuklaty

Zpráva
rybářského
spolku Tuklaty–
Tlustovousy

2. 4.
4. 4.
10. 4.
30. 4.
8. - 9. 5.
5. 6.
13. 6.
27. 6.
27. 6.

Degustace vín v Tuklatech
Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy
Pomlázkování
Čarodějnice
Chytá celá rodina a poznáva přírodu
Noc kostelů
MotoROCK
Oslavy 140 let založení SDH v Tuklatech
Pouťová zábava na Čechie

Marie Cepková
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO
ZRUŠENO

Akce jsou zrušeny z důvodu nouzového stavu v ČR.
Podrobnější informace budou zveřejněny včas
obecních vývěskách, na facebooku a webových
stránkách obce.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Jaroslav Medřický
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Josef Váňa
Josef Procházka
Jaromíra Mojžíšová rozená Procházková rodačka z Tlustovous
Čest jejich památce.

Oznámení

Události
Základní a mateřská škola
Čechie

1. ročník tříkrá- Odpoledne pro
lového běhu
seniory

SDH

SDH Tuklaty

Inzerce

Na Tatře byla provedena STK.
11.1. se uskutečnila pravidelná valná hromada
sboru. Letos byla po 5-ti letech volební. Byl zvolen
výbor ve stávajícím složení. Dále jsme se zúčastnili několika valných hromad okolních sborů.
4.1. jednotka SDH pomáhala se zajištěním sportovně-kulturní akce „Tříkrálového běhu“. Členové
jednotky se podíleli s organizátory akce na zajištění technického zázemí. Jednalo se o pomoc při
vydávání občerstvení a teplých nápojů, zajištění
zdravotnického dozoru, zajištění bezpečnosti na
trati, uzávěra běžecké trati a pomoc při změně
značení jednotlivých délek běžeckých tras.
28.1. ve 14:49 byl jednotce SDH Tuklaty vyhlášen
poplach na technickou pomoc odstranění padlého stromu na silnici I/12 v katastru obce Tuklaty.
Během vyhlášení poplachu velitel jednotky neměl
k dispozici způsobilou osobu k obsluze řetězové
motorové pily. Tato skutečnost byla neprodleně
ohlášena KOPIS Stč kraje s tím, aby byla povolána
jiná jednotka. Zároveň zůstal aktivovaný poplach
jednotce SDH Tuklaty. Jednotka vyjela vozidlem
DA L1Z Fiat Ducato (HKO 682) v počtu 1+1 na případnou pomoc při úklidu komunikace. Při příjezdu
na místo události bylo průzkumem zjištěno, že zde
již zasahovala jednotka SDH Škvorec a v tuto chvílí
odjíždí z místa zásahu. Jednotka SDH Tuklaty se
vrátila zpět na základnu.
30.1. vyjela jednotka, na základě výzvy starostky
obce, k likvidaci padlých stromů a větví po větrné
smršti ze dne 28.1.2020. Jednalo se o zlomený
strom vpravo za obcí Tuklaty, zlomená větev vlevo směrem na Úvaly před Úvaly, zlomenou větev
vpravo mezi Úvaly a Tlustovousy, zlomený strom

u Autocentra Hájek vpravo směrem na Tuklaty.
Všechny padlé větve a stromy byli rozřezány a
dány na hromadu a připraveny k odvozu.
30.1. proběhla s dětmi návštěva Hasičského Záchranného Sboru Správy Železnic v Praze Michli.

1.2. jsme opět s dětmi navštívili Hlavní báňskou
záchrannou stanici v Praze 5 Motole. Zde jsme si
vyzkoušeli i cvičný polygon s dýchací technikou i
bez ní. Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně
poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání
havárií a odstraňování následků havárií. Kromě

těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí.
9.2. a 22.2. proběhla spolupráce s obecním úřadem a myslivci při těžbě kůrovcem napadených
stromů v Tlustovousích u myslivecké boudy.
10.2. jednotka vyjela na žádost starostky obce,
která obdržela telefonickou informaci o neprůjezdné silnici od obyvatelky Tlustovous. Z důvodu
přetížené radiové sítě z důvodu vichřice Sabine
nebylo možná komunikace s KOPIS Stč. kraje pomocí radiostanice. Komunikace s KOPIS Stč. kraje
tak probíhala pomocí mobilního telefonu a kódů
typické činnosti. Jednotka vyjela vozem DA L1Z
Fiat Ducato za obec Tlustovousy směrem na Úvaly. Průzkumem se potvrdila informace o neprůjezdné komunikaci 100m od křižovatky ul. Sadová
a silnice mezi Tlustovousy a Úvaly, kterou po celé
šířce zatarasil padlý ovocný strom. Během odstraňování stromu pomocí motorové řetězové pily byla
odkláněna doprava přes obec Tuklaty. Rozřezaný
strom byl odstraněn mimo komunikaci a vozovka
zametena. Během cesty zpět na základnu přes
Úvaly byla ještě odklizena zlomená větev ovocného stromu přes polovinu vozovky. Větev byla stažena mimo komunikaci a vozovka byla zametena.
Petr Polášek si 15.2. obnovil funkci instruktora
požárního sportu.
29.2. a 1.3. proběhlo na HZS Ovčáry cyklické
přeškolení strojníků, kterého se zúčastnili 2 členi
jednotky.
27.6. oslaví náš sbor 140 let od zakoupení první
ruční stříkačky. V současné době probíhají přípravy a jednání o připravovaných ukázkách.
Lukáš Koníček a Michal Tuček
web: http://www.sdhtuklaty.cz/

Uhelné sklady
Tuklaty

Běchovické uhelné sklady k 31. 3. 2020 končí a od května
2020 přebírá provoz firma Marpet Trans s.r.o.
Nové uhelné sklady budou v Tuklatech (bývalý objekt JZD)
směr Břežany II. Veškeré zboží a služby budou
nadále jako v Běchovicích. Od dubna budou zprovozněny
webové stránky uhelných skladů,adresa je
www.marpettrans.cz, kde budou veškeré informace.
Pro případné dotazy volejte
na tel. 604 177 724
S.R.O.
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