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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
při psaní posledního úvodníku v minulém roce jsem
se těšila na jaro a myslela, že nás čeká lepší jaro než
minulý rok. No nemohla jsem se splést víc. V době,
kdy tyto řádky píši, jsme na prahu dalšího lockdownu,
nejpřísnějšího, jaký jsme kdy zažili. Prosím Vás tedy,
CHRAŇME SE, odložte na lepší dobu vše, co může
ohrozit Vás a Vaše blízké. Prozatím nevíme, jak se
bude situace vyvíjet a co nás na jaře a v létě čeká.
Monika Petrisková
Starostka obce
Přeji Vám hodně zdraví a trpělivosti a pěkné čtení.

Vítání občánků
Bohužel epidemiologická situace nepřeje
tomu, abychom mohli slavnostně přivítat do
obce naše nové občánky. Hned jak bude možné tento slavnostní akt uspořádat, budeme
Vás informovat.
Děkujeme za pochopení.

Platnost známek
na svoz odpadů
Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit, že 31. 3. 2021
končí platnost loňských známek na svoz komunálního a bio odpadu.
V případě, že si do tohoto termínu nezajistíte
známku na rok 2021, nebude Vám v dubnu
svezen odpad!!!
Známky si můžete vyzvednout v úředních hodinách na obecním úřadě.

čekárna na
nádraží - Klíče
Z důvodu rekonstrukce čekárny na nádraží
žádáme zájemce (úschova kol) o vyzvednutí
nového klíče na Obecním úřadě, cena 50 Kč.

Ukliďme Tuklaty
a Tlustovousy!
Stejně jako minulý rok, tak to opět nevypadá,
že bychom mohli naplánovat naši tradiční akci
Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy. Nedávno bylo
vše krásně bílé, ale sníh není a místo něj se
objevily odpadky a nepořádek. Ale i když tradiční akce nebude, máme návrh!
Na Obecním úřadě v Tuklatech budeme mít
připravené od 4. března pytle a rukavice
k vyzvednutí a můžete vyrazit. Kdykoliv
a kamkoliv!
Stačí si je vyzvednout a až budou pytle plné,
zavolejte na tel č. 2 819 817 74 nebo 702 111
612 nebo zašlete sms, kde jste pytle nechali
a my je rádi uklidíme.
Můžete samozřejmě použít i Vaše pytle, jen
nám pak řekněte, kde jste je nechali.
Moc děkujeme a doufáme, že už další příští
uklízecí akce bude jako dřív.
Obecní úřad Tuklaty
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Nové místo pro
bio odpad –
větve z Vašich
zahrádek
V roce 2021 již nebudeme odkládat větve
z Vašich zahrad k hasičské nádrži mezi obcemi. Nové místo bude za farou, zhruba
v místech, kam se umísťuje velkoobjemový
kontejner. Likvidace bude probíhat pomocí
štěpkovače z Technických služeb Úvaly.
Větve můžete přivézt každé pondělí a středu
od 8. 3. od 8 do 17 hodin zadním vjezdem na
faru z ulice Sluneční.
V případě, že nemáte možnost větve odvézt
sami, můžete se domluvit na OÚ na odvoz zaměstnanci obce. Poplatek dle tabulky.
POPLATEK ZA ODVOZ VĚTVÍ
Senioři, kteří obývají nemovitost sami zdarma
2x do roka zdarma
Senioři s trvalým bydlištěm:
150 Kč / 1 korba multikáry
Občané s trvalým bydlištěm:
200 Kč / 1 korba multikáry
Občané bez trvalého bydliště:
300 Kč / 1 korba multikáry
Děkujeme OÚ

Vývoz popelnic
na BIO odpad
První vývoz se uskuteční 9. dubna a bude
pokračovat každý sudý týden do 30. 10. 2021.

V případě, že víte, že někdo neměl ve
schránce Zpravodaj nebo případně jen
jeden, ale máte zájem o DVA VÝTISKY
třeba pro 2 rodiny, přijďte na Obecní
úřad máme je tam pro Vás. Na webových stránkách obce Zpravodaj najdete
v barevné verzi.

Zprávy z obecního zastupitelstva
Projekty obce

Usnesení ze ZO č. 12 – 24.11.2020

- schvaluje nabídku společnosti LN Consult za
85.910,- Kč na vodovodní řad V Jezírkách a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- souhlasí s nákupem 6 pneumatik za 35.695,- Kč
na hasičské auto
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. ½,
č. IV-12-6023651/VB/1 za jednorázovou náhradu
ve výši 1.200,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene –
služebnosti Tlustovousy, Ke Skalce, kNN p.č. ½,
č. IV-12-6024152/VB/1 za jednorázovou náhradu
ve výši 1.300,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje Smlouvu o věcném břemeni p.č. 43,
k. ú. Tlustovousy, za jednorázovou náhradu ve výši
2.000,- Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje poskytnutí dotace ve výši 22.500,- Kč na
činnost rybářského spolku
- schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu
vstupní brány Na Valech 19
- neschvaluje polepení autobusových zastávek
- schvaluje cenový rozpočet na oplocení tréninkového hřiště na p.č. 126/1 za částku 95.000,- Kč celkem + odhadované náklady na techniku pro vrtání
děr na sloupy do 20.000,- Kč
- neschvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemku
parc.č. 1167/1
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 9 /2020 tak jak
bylo navrženo

Na čem pracujeme…..

PROJEKTY OBCE
Projektová dokumentace
na přístavbu tělocvičny
u Základní školy Tuklaty
Je vypsáno výběrové řízení, zodpovídáme dotazy
zájemců. Otvírání obálek je naplánováno na březen.

Projekt na rekonstrukci vnitřních
prostor Mateřské školy
Připravujeme podklady pro vypsání výběrového řízení na projektovou dokumentaci. Jedná se
o kompletní vnitřní rekonstrukci, vše je původní
z roku 1980.

Projektové dokumentace
na rekonstrukce 5 místních
komunikací v obcích
Bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace 5 komunikací – K Bytovkám,
část ulice Liliová, Na Patnáctém, Na Kopečku
a ulice V Jezírkách. Na každou komunikaci se přihlásilo 5 dodavatelů. Po vyhodnocení jednotlivých
nabídek budou podepsány smlouvy.

Úprava zeleně v obci
V březnu se bude provádět v Tuklatech kácení
4 stromů (jírovec na hřbitově, lípa v ulici Na Valech
a 2 vrby u rybníka v Tuklatech) a údržba 20 dalších stromů dle dendrologického posudku. Jedná
se vazby, zdravotní a redukční řezy. Dendrologický
posudek jsme měli připraven již na jaře 2020, ale
bohužel díky COVIDU budeme provádět údržbu až
nyní. Dendrolog prohlédl v 1. etapě hlavně stromy
na zahradě Mateřské školy pro bezpečný pobyt
dětí, na návsi a u rybníka v Tuklatech a na hřbitově. Náhradní výsadba bude uskutečněna.

Usnesení ze ZO č. 13 – 28.12.2020

- schvaluje rozpočet pro rok 2021: příjmy v Kč
20.500.000,-Kč, výdaje v Kč 22.006.900,- schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č.
907/4 1321 m2, p. č 909/32 389 m2 a p. č.357/6
28 m3.
- schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2020 tak, jak
bylo navrženo
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby – č.IV-12-6027105 T
Ke Hřišti, kNN, p.č. 126/1za jednorázovou náhradu
ve výši 33.200,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje nabytí pozemku p. č. 920/1 do vlastnictví
obce Tuklaty a pověřuje starostku podáním žádosti
na SPÚ
- schvaluje výstavbu nového přípojného místa
pro objekt fary za 60 000,-Kč včetně DPH, s dodávkou elektroměrových skříní a revizí od firmy
Elektro Záruba
- schvaluje směnu pozemků p. č. 332 o výměře
12 656 m2 orná půda, p.č. 405 o výměře
3 333 m2 orná půda, p. č. 425 o výměře 17 814 m2
orná půda, p. č. 472 o výměře 14 828 m2 orná půda,
p. č. 489/2 o výměře 5 579 m2 orná půda a p. č. 494
o výměře 17 027 m2 orná půda k.ú. Tlustovousy
za pozemky p. č. 26/1 o výměře 3432 m2 ostatní
plocha, p. č. 26/4 o výměře 894 m2 trvalý travní
porost, p. č. 27/2 o výměře 169 m2 zahrada a p. č.
st. 4 o výměře 194 m2 zastavěná plocha a nádvoří
k.ú. Tuklaty.
- pověřuje starostku podepsáním Směnné smlouvy

Výstavba chodníku Ke Mlýnu
v Tlustovousech
Výstavbu bude nutno posunout do roku 2022. Obec
obdržela návrh projektové dokumentace na položení
kabelového vedení do země. Jedná se o ulici Ke Mlýnu (od křižovatky s ulicí K Výmole). Výstavba chodníku bude vhodnější po pokládce kabelů ČEZem. Probíhají jednání o pokládce, abychom nepřišli o dotaci.
Obdrželi jsme ještě další návrh projektové dokumentace na pokládku kabelu a to v ulici Hlavní
v Tuklatech. Čeká nás tedy do budoucna méně
problémů při silném větru a jiných kalamitách.

Nová hasičárna Tuklaty
Obdrželi jsme projekt pro stavební povolení.
Po schválení bude zažádáno o stavební povolení.

Oprava jižní stěny fary
Obdrželi jsme upravený výkaz výměr, který zohledňuje všechna jednání v roce 2020 s Národním
památkovým úřadem a novým statickým posouzením a koncem února bylo vypsáno výběrové
řízení na zhotovitele.

Výstavba 3 tůní v Tlustovousech
Obdrželi jsme dotaci na výstavbu těchto tůní. Budeme vypisovat výběrové řízení na zhotovitele.
Obrázek a více informací získáte na webových
stránkách obce https://tuklaty.cz/rubrika-zivot-v
-obci/projekty/stavba-tuni-v-k-u-tlustovousy/

Odkup pozemku p. č. 380/2
a pozemku pod obecním domem
v ulici Ke Školce
V roce 2020 probíhala jednání s Jedličkovým
ústavem ohledně odkupu nebo i jiné variantě
pro získání pozemku p. č. 380/2 u Topolové ulice
a ideální poloviny bytového domu v ulici Ke Školce. Bohužel bezúspěšně. Pozemek p.č. 380/2 by
mohl být použit po úpravě pro parkování aut obča-
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případně s formálními úpravami.
- schvaluje cenovou nabídku JUDr. Němečkové za
35 000,-Kč + DPH za zadávací řízení na projektové
dokumentace na rekonstrukce komunikací v obci

Usnesení ze ZO č. 1 – 26.1.2021

- schvaluje střednědobý výhled obce Tuklaty na roky
2021 – 2023 tak, jak byl navržen
- schvaluje záměr spolupráce mezi Technickými
službami Úvaly a obcí Tuklaty o využívání sběrného
dvora Úvaly pro občany Tuklat a Tlustovous a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje smlouvu s obcí Jirny a schvaluje úhradu
8000,-Kč za žáka za školní rok
- doplňuje usnesení č. 114/13/2020 a schvaluje
směnu pozemku p.č. 487 o výměře 14 763 m2 k.ú.
Tlustovousy
- schvaluje připojení k mezinárodní kampani a vyvěšení vlajky pro Tibet
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.
IV-12-6027611/VB/003 p. č. 1168, schvaluje částku jednorázovou náhradu ve výši 113.300,- Kč +
DPH
- schvaluje nákup termokamery za 26.113,- + obal
za 770 Kč pro JSDH
- schvaluje cenovou nabídku ing. Šebka na ošetření
a kácení dřevin za celkovou cenu 136.351,- Kč,
v ceně je zahrnuta i likvidace dřevin
nů, kteří využívají dopravu do zaměstnání vlakem.

Výměna pozemků u fary
vlastněných církví
V průběhu března dojde k podpisu smlouvy mezi
obcí Tuklaty a církví.

Oprava výtluků v místních
komunikacích
Bude proveden soupis výtluků v komunikacích
obou obcí a vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Budeme opravovat tak, jak jsme opravovali
v roce 2018 např. ulici Na Rafandě a další, ne tak,
jak opravoval Středočeský kraj, kdy nový asfaltový
povrch byl i 7 cm nad povrchem původní komunikace.

Oprava komunikace Hlavní
v Tuklatech
Tato komunikace je ve správě Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje. Na její havarijní stav je správa upozorňována již od roku 2017.
1. března proběhlo jmenování nového ředitele
a dopis ohledně stavu jsme opět zaslali. Stále jsme
odkazováni na nedostatek finančních prostředků.

Úprava dopravního značení v ulici
Akátová a Topolová
V ulici Akátová se bude jednat o zklidnění dopravy
před školou a v ulici Topolová budou instalovány
značky, které budou upozorňovat na chodce ve
vozovce.

Revize dopravního značení v obcích
Byla provedena revize dopravních značek, bylo
zjištěno, že některé značky chybí, jiné jsou ve
špatném technickém stavu, nejsou v noci dobře
viditelné, mají hrany, které již neodpovídají novým
normám, hodně sloupků je nevyhovujících, bud
jsou nabourané nebo jinak poničené. Na jaře bude
probíhat výměna.

Sběrný dvůr
v Úvalech

Gratulace

Od 1. 2. 2021 mohou občané Tuklat a Tlustovous využívat bezplatně nový sběrný dvůr - parc.
č. 3957/32, 250 82 Úvaly u stavebnin Izomat.
Pro několik položek bude platit množstevní limit na
číslo popisné a časové období. Ceník sběrného dvora, otevírací doba a další informace jsou uvedeny na
webových stránkách obce https://tuklaty.cz/obcan/
sberny-dvur-uvaly/
Víte jak se chovat na místě, kde je dopravní značení OBYTNÁ ZÓNA?
Obytná zóna je ulice, vytvořená s ohledem na
zájmy chodců a cyklistů. Je zpravidla navržená
jako prostor pro sociální interakci, či dětské hry.
Mohou sem vjíždět i motorová vozidla, ale pouze omezenou rychlostí a parkovat na místech
k tomu určených.
- Rychlost 20 km/h
- Zákaz stání mimo vyhrazené plochy, tzn. parkoviště. Zastavit se může jen například na vyložení nákladu nebo na vystoupení osob.
- Řidiči musí umožnit chodcům bezpečný pohyb.
V případě nutnosti musí i zastavit vozidlo.
- Naopak chodci a hrající si děti musí vozidlům
umožnit průjezd.

Inzerce

Koupíme stavební
pozemek.
Jsme mladý pár a hledáme stavební pozemek
(cca 1000 m2) pro stavbu rodinného domu
v obci Tuklaty / Tlustovousy. Ideálně s inženýrskými síťěmi a dobrou pěší dostupností na
vlakovou zastávku Tuklaty (není podmínkou).
Za případnou odpověď předem děkujeme.
S pozdravem Marcel a Valentína.
Kontakt: tel: +420 721 129 158
email: pozemektuklaty@post.cz

Mezi standardní odpad patří např. starý nábytek
a domácí spotřebiče, staré barvy, tabule skla, pneumatiky aj. V omezeném množství můžete do sběrného dvora dávat zdarma i položky, jako například
stavební odpad z domácnosti (typicky při rekonstrukci koupelny), za které platí obec. Tato služba
občanům ale není určena pro odpad z podnikání
nebo pokud například rekonstruujete dům!
Samozřejmě i v tomto roce budou přistavovány
velkoobjemové kontejnery tak, jak je naplánováno.
První sběr v obci proběhne 20.3.2021.

TAKOVÝ PEL-MEL
Nedávno si tak vykračuji po asfaltové cestě mezi
obcemi, tři dny jsem neměla tu možnost pořádně
si protáhnout kosti a rozhýbat látkovou výměnu.
Cestu mi „zpříjemnili“ nějací homo sapiens, podél cesty zleva, zprava, vytvořili hotové muzeum
odpadu – tolik druhů plastu. Na konci cesty na
mě čekala ústenka, to abych asi ani chvilinku nezapomněla na pandemii. „Omlouvám se“ ostatním, že jsem jim stejný zážitek odepřela.
Co mně nebylo odepřeno, za což všem zainteresovaným děkuji, byl milý pohled na opět krásný
vánoční strom u Zvonice.
Pokud zůstanu u odepírání. Každý máme
své hodnoty nastavené jinak, pro mě je to žít
a procházet se obcí bez strachu. Provoz je tu víc
a víc hustší. Ulicemi Hlavní, Akátová, Ke Hřišti
a v Tlustovousech po rovince v ul.Tuklatská řidiči nákladních a osobních aut doslova lítají.
Ulice Spojovací na tom není o nic lépe. Dokola
na to upozorňuji. Vím, takových upozorňovatelů
na x dalších věcí je hodně. Ale ono je něco
cennějšího a důležitějšího, po troše štěstí,
než je zdraví……?
Průžková

Dne 6. března oslavila naše drahá maminka, babička a prababička, paní Marie Barešová z Tlustovous, krásných 90 let. Hodně zdraví a pohody
do dalších let přejí Václav a Stáňa s rodinami.

Vzpomínka
Dne 7. března uplynulo již 23 let ode dne, kdy nás
náhle opustil náš drahý a milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan Václav Bareš z Tlustovous.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

NAROZENÍ:
Malvína Kuťáková
Vojtěch Kuchař

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Jana Kamarýtová
Václav Bešťák
Helena Krytinářová
Miloš Jurač
Hana Tichá
Marie Pazderová
Ivanka Strachotová
Karel Zeman
Věra Bartáková
Miloslav Polášek
Ludmila Majerová
Anna Vitošová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

Počet obyvatel k 1. 1. 2021 Tuklaty a Tlustovousy dohromady
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Celkem

Oznámení

Info

OBYTNÁ ZÓNA

Škola, školka

Financování školy
Základní škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Má tři části: ZŠ, školní družina,
školní jídelna – výdejna. Zřizovatelem je Obec Tuklaty, škola je její příspěvkovou organizací.
Financování školy je vícezdrojové.
1) Platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění
– škola dostává od státu prostřednictvím krajského úřadu. Obec Tuklaty na platy nepřispívá.
2) ONIV (ostatní neinvestiční náklady) – ze státního
rozpočtu od KÚ. Slouží k úhradě povinných plateb
(např. zákonné pojištění zaměstnanců, výuka plavání, vzdělávání pedagogů, učebnice, pomůcky).
Tato částka pokrývá jen malou část potřeb školy.
3) Příspěvek zřizovatele – slouží k úhradě provozních nákladů (např. elektřina, revize, telefon, pojištění, poštovné, materiální vybavení, další pomůcky
a učebnice, výukové programy, doprava na plavání a do tělocvičny, pronájem tělocvičny, zpracování
mezd a účetnictví, BOZP, praní prádla pro jídelnu,
vybavení jídelny, režijní náklady dodavateli obědů,
úklidové, hygienické a kancelářské potřeby, drobné opravy aj.).
Zřizovatel Obec Tuklaty dostává v rámci rozpočtového určení daní od státu do svého rozpočtu určitou
částku na každého žáka ZŠ (na bydlišti nezáleží).
Z této částky tvoří obec příspěvek pro ZŠ na základě návrhu rozpočtu předloženého ředitelkou
a projednaného školskou radou.
4) Projekty
Velký projekt ,,Rekonstrukce a rozšíření kapacity
ZŠ Tuklaty“ připravila Obec Tuklaty. Získala díky
němu dotaci z MŠMT. Část nákladů hradila obec.

Další projekty připravuje a zajišťuje ředitelka školy. V minulosti to byly projekty EU peníze školám,
Šablony, ICT, Malované lavičky, Malé školní arboretum, Rozšíření možností aktivního odpočinku na
školní zahradě.
5) Poplatky za školní družinu – hradí rodiče. Z prostředků pořizujeme např. hry, hračky a výtvarné
potřeby pro ŠD.
6) Kroužky – jedná se o zájmovou činnost hrazenou rodiči. Vybrané finance za kroužky organizované přímo školou slouží k odměnám vedoucím
kroužků na základě dohody o provedení práce
a k nákupu potřeb pro tyto kroužky. Další kroužky
organizují jiné společnosti, rodiče platí přímo těmto organizacím.
7) Platby za obědy hradí rodiče dodavateli obědů.
8) Výtvarné potřeby pro své děti, další pracovní
sešity nad rámec povinných učebnic, výlety apod.
hradí rodiče.
9) Dary. Jedná se o dary od jednotlivých občanů
a od obce (např. z akce Rozsvícení vánočního stromu). Dary získává škola na základě projeveného
zájmu dárce na základě darovací smlouvy.
V současné době má škola pěknou zrekonstruovanou budovu, dobré materiální podmínky a
je dobře vybavena. Škole ještě chybí tělocvična
a jedna třída. Nadále je potřeba doplňovat a obnovovat vybavení ICT.
Ludmila Plesná, ředitelka

Financování mateřské školy
Mateřská škola je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení. Její součástí je i školní jídelna a vývařovna. Zřizovatelem je Obec Tuklaty, škola je její
příspěvkovou organizací.
Financování školy je vícezdrojové.
1) Platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění
– škola dostává od státu prostřednictvím krajského
úřadu. Obec Tuklaty na platy nepřispívá.
2) ONIV (ostatní neinvestiční náklady) – ze státního
rozpočtu od krajského úřadu slouží k úhradě povinných plateb (např. zákonné pojištění zaměstnanců, úhradu prvních 14 dní pracovní neschopnosti
zaměstnanců, vzdělávání pedagogů, cestovné na
vzdělávání, didaktické pomůcky). Tato částka pokrývá většinou pouze pojištění, náhrady platu zaměstnanců v pracovní neschopnosti a vzdělávání.
3) Příspěvek zřizovatele – slouží k úhradě provozních nákladů (např. elektřina, vodné a stočné,
internetové připojení, svoz odpadu, revize, telefon,
pojištění, poštovné, materiální vybavení, pomůcky a hry pro děti, zpracování mezd a účetnictví,
BOZP a PO, vybavení kuchyně, úklidové, hygienické
a kancelářské potřeby, drobné opravy, malování, aj.).
4) Projekty
Projekt,, Vybavení zahrady herními prvky“ připravila
a financovala Obec Tuklaty.
Další projekty připravuje a zajišťuje ředitelka školy.
V minulosti to byly projekty EU peníze školám, Šablony, Polytechnická výuka v mateřské škole, Kou-

kají se na nás správně?, financování zaměstnanců
z dalších zdrojů- úřad práce, Zdravá mateřská škola.
5) Poplatky, které hradí rodiče- školné, které není
povinné pouze pro rodiče dětí v posledním ročníku vzdělávání či s odkladem školní docházky. Je to
příspěvek na neinvestiční náklady na provoz školky.
Z těchto prostředků pořizujeme např. hry, hračky,
výtvarné potřeby, didaktické pomůcky, toaletní potřeby pro děti, apod.
Další povinný poplatek, který hradí rodiče je stravné. Rodiče hradí pouze náklady na potraviny- strava je tedy částečně dotovaná- provozní náklady
hradí zřizovatel a platy stát.
6) Kroužky- organizuje jiná společnost, rodiče platí
přímo této organizaci.
7) Činnosti nad rámec vzdělávacího programu hradí
se souhlasem s těmito aktivitami rodiče. Jedná se
o výlet, divadelní a vzdělávací představení ve školce,
návštěvy solné jeskyně, divadlo v Českém Brodě.
9) Dary. Jedná se o dary od jednotlivých občanů
a od obce (např. z akce Rozsvícení vánočního stromu). Dary získává školka na základě projeveného
zájmu dárce na základě darovací smlouvy.
V současné době řeší zastupitelstvo obce rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy. Materiální
podmínky a vybavení tříd jsou na dobré úrovni.
Helena Gablerová, ředitelka
Vypracováno s využitím textu ředitelky L. Plesné
Financování školy
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Zápis do
1. ročníku ZŠ:
Zápis bude pravděpodobně bez přítomnosti dětí
a rodičů ve škole. Proběhne pouze formální část
zápisů, motivační část se neuskuteční.
Žádost o přijetí nebo odklad školní docházky může
zákonný zástupce podat následujícím způsobem:
1) e-mailem s elektronickým podpisem 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. 2021
do 30. 4. 2021.
Na pořadí došlých žádostí nezáleží.
V případě žádosti o odklad školní docházky je potřeba doporučení školského poradenského zařízení
(pedagogicko-psychologické poradny) a doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického
psychologa.
Škola přednostně přijímá děti s trvalým pobytem
Tuklatech a Tlustovousech.
Formuláře a další informace na stránkách školy:
https://zstuklaty.estranky.cz
Kontakt na ředitelku: zstuklaty@seznam.cz,
tel.: 608 263 411, 359 602 006

Zápis dětí do
Mateřské školy
Tuklaty, okres
Kolín pro rok
2021/ 2022:
Pro příjem žádostí o přijetí dětí do mateřské školy
k předškolnímu vzdělávání bude využito celé období od 2. května do 16. května 2021 dle § 34 odst.
2 školského zákona.
Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
− do datové schránky školy
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného
zástupce
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
− osobním podáním ve škole (do schránky u vchodu do budovy, rezervace časů pro individuální
schůzky).
Bližší informace ohledně zápisu dětí do Mateřské školy, okres Tuklaty jsou na stránkách školky:
www.skolkatuklaty.cz
Helena Gablerová, ředitelka

Rádi bychom pozvali Vaše děti k účasti na druhém ročníku
příměstského letního tábora v Tuklatech. K dispozici jsou dva
turnusy, a to 26. - 30. 7. a 2. - 6. 8. 2021, přičemž druhý turnus je již téměř plný, zatímco na prvním zbývá spousta volných
míst. Tábor je určen pro děti ve věku od 6 do 12 let, individuální domluva ohledně věku je možná. Přihlašování probíhá na
www.ignisio.cz. Kontaktní osobou pro rodiče je a případné dotazy ráda zodpoví Zuzana Dorážková na e-mailu
dorazkova@ignisio.cz.
Zuzana Dorážková

Příměstský Tábor Tuklaty
26. - 30. 7. 2021
2. - 6. 8. 2021
v prostorách bývalé fary v Tuklatech

TO UŽ SI NEUMÍME
POMOCI?

více informací na
www.ignisio.cz
tábor je určen pro
děti ve věku od 6 do
12 let

Rádi bychom pozvali Vaše děti
k účasti na druhém ročníku
příměstského letního tábora
v Tuklatech.

individuální domluva ohledně věku je
možná

1900 Kč/dítě
přihlašování
probíhá na
www.ignisio.cz

Konat se budou opět dva turnusy
a čeká nás zábavný a zajímavý
program plný her, tvoření,
aktivit a výletů, zajištěný
školenými mladými vedoucími
s mnohaletými zkušenostmi.

M. Polášek

www.ignisio.cz
facebook.com/ignisiozs

20. 3. – 18. 4. 2021
ve znamení individuálních úklidů se uskuteční
11. ročník tradiční akce „Ukliďme Pošembeří“

Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 se zapojilo 75 organizací,
2838 dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let.
Bylo uklizeno např. 253 pneumatik, 156 pytlů
plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65
tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie
a zákazem společných akcí. V mezerách mezi

vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit společně, proběhlo množství individuálních
úklidů.
Po loňském roce přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM, Připojte se k nám i v roce 2021
a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se
na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2021. Následně napište na email:
vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel.
číslo: 775 798 959. Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice, pytle), nebo prostě jen
nahlásit místo, kde jste po úklidu nechali pytle
připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete
tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné
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odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení
aj. HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit formou věcných
darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet
naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne
v květnu 2021 a o všem vás budeme informovat v průběhu dubna 2021 na našich webových
stránkách.
PŘIDEJTE SE! SAMI TO NEDOKÁŽEME.
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová
Český Brod 25. 2. 2021

Info

Dne 20. ledna jsme se ženou byli svědky velké lhostejnosti.
Ten den bylo místy náledí. V 10 hodin mi volala sousedka, že
při procházce uklouzla na ledu v Sadové ulici, spadla a asi si
zlomila nohu, že ji to moc bolí a jestli jí můžeme pomoci dostat
se domů. Nastartoval jsem auto a vyrazili jsme za ní.
Asi sto metrů před námi jelo nějaké šedé auto. „Oni nám ji
snad odvezou.“, pravila manželka. Jak moc se ale mýlila!!!
Naše sousedka na silnici klečela a opírala se o lokty tak, že
skoro ležela, s vyzutou botou, tedy ve stavu, kdy bylo naprosto
zjevné, že něco není v pořádku, že se jí něco muselo stát. To
auto ji ale obloukem objelo a klidně pokračovalo dál, aniž by
zastavilo a někdo z vozu se zeptal, zda nepotřebuje pomoc. To
naprosto nemohu pochopit. Ať to byl, kdo to byl, měl by zpytovat své svědomí. Mohl by příště pomoc potřebovat on sám.
I takoví lidé bohužel mezi námi jsou, čímž ale nechci říct, že to
byl někdo z místních a byl-li, o to hůř. V nemocnici pak následně konstatovali trojnásobnou zlomeninu v kotníku, kterou bylo
zapotřebí i operovat.

Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na
úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá v rámci celorepublikové
kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé černé
skládky.

Tábor

PŘIMĚSTSKÝ TÁBOR
TUKLATY

Info

Vzniká Mlýnská alej aneb ZAPUSŤ KOŘENY,
DARUJ (si) STROM!
Děkujeme moc každému z Vás,
který přispěl.
Do 3. března bylo vybrána finanční částka na 170 stromů. Občané
z Tuklat, Tlustovous a Úval si nekupovali jen po 1 stromu, ale někdy
i 10, 8, 4 stromy. Děkujeme!

Poté se vydáte Mlýnskou alejí směrem k Tlustovousům, k Mariině studánce. Půjdete ve stopě staré cesty.
Dnes je na jejím místě pole.

Jak bude alej dlouhá, jak bude vypadat?
Naším cílem je alej oboustranná,
dlouhá 1 200 metrů. Budou ji le-

movat vysokokmenné duby zimní, jsou původním druhem české
krajiny. Alej možná (nejdříve v roce
2030) protne nová silnice. Budeme
s tím počítat při osazení aleje.
Jak poznám svůj strom, kdy se pod
ním budu moct projít?

O co se jedná?

Do konce tohoto roku. Svůj strom si
vylosujete a případně označíte svou
jmenovkou.

Jedná se o občanskou iniciativu
úvalských občanů Petra Urbana
a Oldy Bakose podporovanou obcí
Tuklaty a městem Úvaly. Cílem této
iniciativy je pomocí fundraisingu
shromáždit peníze, s jejichž pomocí
bude vysázena zcela nová dubová
alej podél staré cesty propojující
obec Tlustovousy a město Úvaly.

Co když mi můj strom uschne?
Za stromy přebírají garanci Tuklaty ve spolupráci s Úvaly, v případě
úhynu stromu jej obnoví.

Odkud kam se projdu?

Čí jsou pozemky, na kterých můj
strom bude?

Na konci Aleje úvalských dětí projdete lesem doprava, octnete se
poblíž bývalého mlýna u Hodova.

Celá alej bude na jediném pozemku, který je vlastněný obcí Tuklaty,
partnerem aleje.
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Hasiči

SDH Tuklaty
Po vyhlášení poplachu 6.12.2020 v 18:53 jednotka vyjela vozem DA L1Z na odstranění větve z komunikace I/12 u obce Úvaly. Po příjezdu na místo
a provedení průzkumu, kdy zjistila pád větve na komunikaci, provedla odstranění větve z komunikace
a úklid komunikace.
Na základě požadavku starostky obce vyjela
jednotka 7.12.2020 vozem Tatra T148 na louku
u fotbalového hřiště. Průzkumem bylo zjištěno dohořívající spáleniště ohlášeného pálení větví. Jednotka na dohašení použila plovoucí čerpadlo PH
Poseidon a 1C proud. Dále použila ženijní nářadí na
rozhrabání hromady popela.
Jednotce byl dne 8.12.2020 vyhlášen poplach
KOPIS Stč. kraje na zahoření vodovodní šachty na
betonárce. Při telefonickém ohlášení na KOPIS Stč.
kraje, že jednotka vyjíždí s požadovanou CAS 32 Tatra 148, která je v současnosti bez vody a zda je potřeba cestou doplnit vodou, byla odvolána k zásahu
a zůstala na základně. Na místě zásahu je již HZS
stanice Č. Brod a síly a prostředky na místě stačí.
9.1.2021 jsme místo účasti na zrušeném Tříkrálovém běhu provedli kácení kůrovcem napadených
stromů - praxe s motorovými pilami.

Na základě požadavku starostky obce vyjela jednotka 8.2.2021 vozem DA Fiat Ducato s plovoucím
čerpadlem Poseidon k odčerpání vody z podchodu
pod železniční tratí. Při výjezdu bylo potřeba odklidit nahrnutý sníh pluhem z ulice Sluneční před
výjezdová vrata z areálu fary. Na místě zásahu bylo
průzkumem zjištěna voda v podchodě v úrovni
provizorní lávky, která byla vybudována na základě
předchozích zkušeností se zatopeným podchodem.
Na odčerpání vody bylo použito plovoucí čerpadlo
PH Poseidon s vývodem 1B hadice. Po odčerpání
vody se jednotka vrátila zpět na základnu a informovala starostku obce o vhodnosti ošetřit místo
podchodu, kde byla namrzlá voda, posypovou solí.
Na základě telefonického požadavku z SDH Nové
Jirny vyjela jednotka 9.2.2021 vozidlem Praga
V3S na pomoc do obce Horoušánky. Na místě
události bylo průzkumem zjištěno uvízlý osobní automobil SDH Nové Jirny na okraji vozovky
v hlubokém sněhu. Bylo použito tažné lano a vozidlo bylo vytaženo na komunikaci. Poté se jednotka
vrátila zpět na základnu.
Na základě požadavku starostky obce vyjela jednotka 12.2.2021 vozem DA Fiat Ducato s plovoucím čerpadlem Poseidon k odčerpání vody

z podchodu pod železniční tratí. Na místě zásahu bylo průzkumem zjištěna voda v podchodě
v úrovni provizorní lávky, která byla vybudována
na základě předchozích zkušeností se zatopeným
podchodem. Vlivem zamrzlého plovoucího čerpadla
z předchozího čerpání se nepovedlo čerpadlo nastartovat. Čerpadlo bylo uloženo do vytápěné místnosti a po rozmrznutí jsme se vrátili k odčerpání
vody. V mezičase jsme obstarali posypovou sůl na
ošetření namrzlé lávky v podchodu. Na odčerpání
vody bylo použito plovoucí čerpadlo PH Poseidon
s vývodem 1B hadice. Po odčerpání vody se jednotka chtěla ještě pokusit o nalití vody na ledovou plochu rybníka v centru obce. Bohužel vlivem teploty
-10°C došlo k zamrzání vody čerpadla, které ztrácelo výkon a nebylo možné dopravit vodu z potoka
na rybník. Plovoucí čerpadlo bylo uloženo opět do
vytápěné místnosti a jednotka se poté vrátila zpět
na základnu.
Proběhlo několik brigád na technice (např. výměna
všech pneumatik na Tatře), budovách a zázemí.
Lukáš Koníček a Michal Tuček
http://www.sdhtuklaty.cz/
sdhtuklaty@seznam.cz

Před 22 lety bylo založeno Tlustovousy - zelený pás
Kulturní sdružení Tuklat
mezi novým chodníkem
a Tlustovous, z.s.
a silnicí
Vznik sdružení souvisí s opravou střechy místního kostela Narození sv. Jana
Křtitele. Kostel byl více jak 20 let zavřený, několikrát vykradený, zpustlý.
Omítka uvnitř byla opadaná a plesnivá z doby, kdy do kostela zatékalo. Počáteční aktivitou mnoha se kostel zprovoznil, opravily se varhany a v listopadu 1998 po měsíci usilovné práce se konal v kostele první koncert
za účasti asi 120 lidí. Při konání velmi „provizorní“ půlnoční, kde kromě
varhan měl hlavní slovo magnetofon, se sešlo více než 200 občanů. Po
těchto počátečních úspěších vznikla myšlenka v těchto a podobných akcích
pokračovat. Tak dne 10. 2. 1999 bylo zaregistrováno Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous. Jako cíl si členové tenkrát vytkli organizování kulturních
akcí, zájmové činnosti dětí a doporučovat i pomáhat řešit program ekologie
v našich obcích ve spolupráci s obecním úřadem.
Kulturní sdružení má za sebou celou řádku aktivit.
V roce 1999 se uspořádala sbírka mezi občany na vnitřní opravu kostela
a varhan a bylo vybráno 147 700 Kč. V témže roce přijal pozvání pan biskup
Václav Malý a 11. července sloužil v Tuklatech mši. Byla to událost nemající
v minulosti našich obcí obdoby.
Byly pořádány různé zájezdy a výlety, karnevaly, cvičení pro ženy, Mikulášské besídky. V posledních letech organizuje pro děti a dospělé např. Pálení
čarodějnic, Lampionový průvod, koncerty v kostele i na faře, pohádkovou
procházku obcí s názvem Z pohádky do pohádky. Pomáhají s pořádáním
plesů a dalších kulturních akcí v obci. Další aktivitou je pomoc s údržbou
zeleně v obci např. stráně pod farou, kde pleli a vysazovali rostliny a pomohli
též s úpravou svahu na sáňkování proti fotbalovému hřišti. Členové KS vedli
Přírodovědný kroužek při Základní škole a sázeli s dětmi stromy na cestě od
farské zahrady k posedu u lesa (tzv. alej Přírodovědného kroužku). Podíleli
se i na získání dotací na restaurování sochy Panny Marie Neposkvrněné
z r. 1717 a Sv. Jana Nepomuckého z r. 1746 u fary a obnově třešňové aleje
v Tlustovousech. Díky aktivitě pana Václava Krupky, což je mimochodem
jeden ze zakládajících členů Kulturního sdružení, byla obnovena Mariina
studánka.
V roce 2021 pod záštitou Kulturního sdružení Tuklat a Tlustovous ve spolupráci
s městem Úvaly bude vytvořena nová alej na místě původní polní cesty. Tato alej
propojí lesopark Vinice v Úvalech s Mariinou studánkou.

Vjezd do Tlustovous směrem od Tuklat je od konce minulého roku nově osázen.
Návrh připravila arch. Burešová, která je autorkou Koncepce veřejné zeleně našich obcí. Dbala na doplnění zeleně s citlivým zapojením do okolní krajiny.
Pro odclonění silnice byly vysazeny 3 stromy - dub, dva javory babyka a 5 lísek.
Na jaře bude doplněno kvetoucí směsí, která se seče jen 2x za rok a je velmi přitažlivá, jak pohledově, tak pro hmyz (viz obrázek). 2 m na okrajích zůstane tráva.

Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous z. s., Se sídlem Na Valech 19, 250 82
Tuklaty, IČ 69058318
Předsedkyně: Naďa Lojínová, email: lojinovan@seznam.cz
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OZNÁMENÍ
Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ
V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE
Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů,
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republiky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen
„sčítání“).
Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.
Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik
na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo dočasná ochrana,
b) každá další fyzická osoba, která je na území České
republiky v rozhodný okamžik přítomna,
c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince,
kteří jsou v České republice na dobu kratší než 90 dnů
(například turisté), a na cizince požívající diplomatické
výsady a imunity.
Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, provedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.
Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nejpozději 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální
internetové adresy sčítání.
Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zápisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání.
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlastník domu nebo správce.
Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčítacího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně
při terénním došetření.
Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvodech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
Při terénním došetření sčítací komisař předá členu
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod,
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021.
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.
Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem,
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než statistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby,
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově
neomezená.

Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu
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