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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Osmé zasedání obecního zastupitelstva v roce 2013 proběhlo dne 18. prosince od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Zastupitelstvo na začátku schválilo
program v tomto znění:
1. Projednání a schválení žádosti
o dotaci ze SFŽP a zemědělství na rok
2014 pro myslivce a schválení závazku
spolufinancování akce
2. Projednání a schválení žádosti o dotaci ze Státního fondu pro SDH a složky
IZS
3. Projednání návrhu rozpočtu pro rok
2014
4. Projednání rozpočtového opatření za
rok 2013
5. Projednání zprávy z dílčího přezkoumání obce v roce 2013
6. Projednání rozpočtového výhledu
na rok 2014 – 2016
7. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností
ČEZ a obcí Tuklaty č. IV-12-6015898/1,
kabelový svod v ulici Sluneční
8. Projednání návrhu na vytvoření
obecních symbolů
9. Projednání a odsouhlasení likvidace
starého rozvodu rozhlasu včetně reproduktorů v obou obcích
10. Projednání a schválení požadavků
paní ředitelky MŠ Heleny Gablerové
- schválení
sponzorského
daru
od SPOZ a rodičů z akce Vánoční strom
- schválení termínu zápisu dětí do MŠ
- schválení přesunu částky 19.000,-Kč z hospodářského výsledku do fondu
odměn
11. Projednání sponzorského daru
od SPOZ a rodičů z akce Vánoční strom
pro ZŠ v Tuklatech
Zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na „Výsadbu biokoridoru“ do Středočeského fondu
životního prostředí a zemědělství na rok
2014 a zavázalo se ke spolufinancování
projektu. Celková dotace je 79.400,-Kč, spoluúčast obce je 9.400,-- Kč.
Dále souhlasilo s podáním žádosti
o dotaci na „Vybavení hasičské jednotky
v obci Tuklaty“ do Středočeského fondu
podpory dobrovolných hasičů a složek
IZS na rok 2014 a zavazuje se ke spolufinancování projektu. Celková dotace
je 144.000,-- Kč, spoluúčast obce je
24.000,-- Kč.
Důležitým bodem bylo projednání
návrhu rozpočtu pro rok 2014, který
zastupitelstvo schválilo, jako přebytkový. Připadalo mi nesprávné hlasovat pro
rozpočet, který stejně není dodržován.
Stejně tak jako u dalšího bodu rozpočtového opatření přijímané za rok 2013
poté, kdy už všechna porušení rozpočtové kázně byla nenapravitelně učiněna,
mi připadalo pokrytecké. Ostatně stejně
jako v následujícím bodu nápravná opatření k dílčímu přezkoumání hospodaření
obce v roce 2013, kde byla tato i jiná
pochybení vytknuta, včetně neschválení
závěrečného účtu obce za rok 2012!
To už jsem musel být proti. V dalším
bodu byl schválen rozpočtový výhled
na roky 2014-2016. Poté byla schválena
smlouva o zřízení věcného břemene
mezi společností ČEZ a obcí Tuklaty
č. IV-2-6015898/1, kabelový svod v ulici
Sluneční. Dále nebyl schválen návrh na
vytvoření obecních symbolů dle nabídky
p. Pavlů, jedná se o vlajku a znak obce.
V dalším bodu zastupitelstvo souhlasilo

s odstraněním zbytků obecního rozhlasu, forma odstranění zůstává k diskuzi
v příštím zastupitelstvu.
Následující poměrně formální body
(schválení sponzorských darů, termínu
zápisu dětí do MŠ a přesunu částky
19.000,-- Kč z hospodářského výsledku
do fondu odměn) byly schváleny.
První zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 proběhlo dne 17. ledna
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Zastupitelstvo na začátku schválilo
program v tomto znění:
1. Projednání a schválení darovací
smlouvy, která se týká pozemku p. č. KN
59/7 v majetku pana Milana Šmejkala
o výměře 255 m2, vedený v KN jako
ostatní plocha s využitím jako ostatní
komunikace, druh pozemku, ostatní
plocha
2. Projednání směny pozemků pana
Urbana v lokalitě V Ohrádce za obecní
pozemky v k. ú. Tlustovousy za účelem vybudování parkoviště u nádraží
v Tuklatech
3. Projednání zákona č. 250/2000 sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů včetně poslední změny zákona
č. 171/2012 Sb., s účinností 1. 8. 2012 o
přijímání sponzorských darů příspěvkovými organizacemi
4. Prodej, případný pronájem fary
5. Komunikační systém pro občany
6. Demontáž obecního rozhlasu
7. Informace o darování pozemku paní
Žertové obci a rozšíření ulice Spojovací
Zastupitelstvo
obce
Tuklaty
souhlasilo s přijetím daru pozemku
od pana Šmejkala a pověřilo starostu
obce podpisem darovací smlouvy a zajištěním vkladu do katastru nemovitostí.
Dále pověřilo starostu obce novým
jednáním s panem Davidem Urbanem
o možnosti odkoupení jeho pozemků
za cenu orné půdy, popřípadě i jinou
variantou. V dalším bodu zastupitelstvo
vydalo souhlas MŠ pro přijímání účelově neurčených finančních sponzorských
darů. Poté OZ rozhodlo o zveřejnění
záměru na prodeje fary s podmínkou
realizace zpracovaného projektu nebo
jiným návrhem na realitních webech.
Starosta informoval zastupitele o informačním SMS systému pro občany.
Každý občan má možnost nahlásit na
OÚ svoje telefonní číslo a budou mu zasílány zveřejňované informace. V dalším
bodu zastupitelstvo požadovalo znovu
zveřejnění poptávky na odstranění vedení obecního rozhlasu na webových stránkách obce. V následujícím bodu souhlasí
zastupitelstvo s darování pozemku paní
Žertové na rozšíření komunikace v ulici
Spojovací na 10,5 m a pověřilo starostu
zajištěním vypracování geometrického
plánu, darovací smlouvy, jejím podpisem
a zápisem do katastru. Doplněné body se
týkaly řešení problému kapacity ZŠ pro
následující školní roky a schválení plánu
kontrolní činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva obce Tuklaty na rok 2014.
Také byl schválen příspěvku na otop pro
rok 2014 a diskutováno nedostatečné
až nebezpečné pěší spojení mezi Tlustovousy a Tuklaty a v okolí hospody
v Tlustovousích.
Další informace příště.
Za SNK Vlasta Fouček

Rodinné centrum Hafík, o.s. oznamuje,
že k 13.1.2014 ukončilo svoji činnost.
Bohužel se nám nepodařil naplnit náš cíl
-vybudovat rodinné centrum/herničku pro
děti. Členové se připojují ke Kulturnímu
sdružení.
Z našetřených úspor Hafíci věnovali
6000 kč ZŠ na zahradní houpačky.

Maškarní bál
V neděli 9. února 2014 si malí i velcí
užili odpoledne plné pohybu v sále Tlustovouské hospody. Pod vedením divadelní
společnosti Andromeda se malé slečny

Hafíci uspořádali - tentokrát již pod
záštitou obce- opět jarní bazárek . Konal se
1.3.2014 a výtěžek z prodeje- 780Kč bude
darován ZŠ.
Hafíky najdete nově na facebooku pod
jménem Hafíci z Rafandy.
Krásné jaro.
Karolina Tesařová za Hafíky

Co se stalo v Tuklatech
v roce 1889, tedy před 125 lety?
1. února 1889 - Byl ustanoven za strážní-

ka obce Jan Písařík se služným v zimních
měsících 15 zl. v měsících letních 18zl.
a byt v obecním domku č. 33, jako i oblek.
Únor 1889 - Zemřel J. V. korunní princ
Rudolf.
14. února 1889 - Započalo se se stavbou
silnice skrz obec Tuklaty k Tlustovousům.
24. března 1889 - Pronajala se obecní chalupa č. 6 v ceně 84 zl. p. Karlu Pokornému
na dobu tří let.
19. dubna 1889 - J. V. císař rakouský rozpustil sněm zemský v Čechách.
24. dubna 1889 - Zemřel Václav Uzel rolník č. 25 v Tuklatech.
29. dubna 1889 - Zvolen byl při doplňující volbě na zbývající dobu p. Fr. Klinera
za starostu a p. Jan Brázda za prvního radního obce. Tito volbu na se nepřijali.
Z knihy Paměti obcí Tuklaty a Tlustovousy
vybrala Mgr. Lenka Foučková.

... s Martinou Procházkovou
Nad otázkou, kdy se předkové Martiny
objevili v Tuklatech, Martina přemýšlela,
ale kam její paměť sahá, všichni byli
„Tuklaťáci“. Rodiče, prarodiče, praprarodiče. Těžko bychom asi hledali skalnějšího
rodáka.
Malá Martina byla v Tuklatech šťastná
(velká samozřejmě také, ale teď jsem se
zaměřila na její dětství). Bydleli a bydlí
u lesíka, naproti hřišti, tak trávila dětství
s kamarády v přírodě a sportem.
Základní školu do 4. třídy navštěvovala
Martina v Tuklatech, potom v Úvalech.
Studovala Obchodní akademii Vinohradská, ve studiu pokračovala v Suchdole
na České zemědělské univerzitě obor ekonomie a management.
V 18 letech začala hrát fotbal, založila
v Tuklatech s kamarádkou Martinou Tučkovou dívčí fotbalový klub. Ráda jezdí
na kole, podniká menší i delší cyklovýlety
do přírody. Teď na léto právě plánuje větší
cestování na kole, nejvíce ji láká Estonsko
– Lotyšsko – Litva.
V Tlustovousích má ráda okolí rybníka,
kde se jí pěkně odpočívá a relaxuje. Také
když chodí běhat, u rybníka se ráda zastaví, načerpá tam energii z vody a pěkné přírody. Také se jí teď líbí zahrada školy, kde

SMS brána,
zdařilá komunikace
Vážení spoluobčané, jsem rád, že jsem
podlehl nátlaku moderních technologií
a zřídili jsme pro Vás tento způsob komunikace. Samozřejmě, že to není můj výmysl,
protože tento způsob komunikace funguje
v některých okolních obcích, od jejichž
starostů jsem se nechal poučit. Tento systém je používán i u našich hasičů, i když v
malém počtu telefonních čísel. Této vymoženosti v našich obcích v současné době
využívá celkem 333 majitelů mobilních
telefonů. Není to úplně zadarmo, protože
jednoduchá SMS zpráva do 160 znaků
stojí cca 50 haléřů a proto se snažím
zprávy zjednodušit. Přiznám se, že jsem
byl zastáncem obecního rozhlasu, který
mi dával možnost mluvit s Vámi jeho prostřednictvím, zahrát Vám nějakou písničku
a přišlo mi to tak nějak osobní a vstřícné.
Je pravda, že v minulosti, kdy tato forma
obecní komunikace ještě fungovala všude
na venkově, byl alespoň jeden z rodiny
přes den doma, anebo v obci zaměstnán.
Také ze zaměstnání jsme se vraceli o něco
dřív, takže velká většina obyvatel obce

se ředitelce Lídě Plesné, jejím kolegyním
a dětem podařilo vytvořit pěkné prostředí
arboreta s lavičkami. Je to radost pohledět.
Přestože na Tuklaty nedá dopustit, vidí,
že je tady stále co zlepšovat. Uvítala by

zde více zeleně, ráda by chodila kolem
opravené fary, na farské zahradě už teď
vidí lesopark. Byla by ráda, kdyby byly
v obou obcích vybudovány chodníky,
hlavně kvůli bezpečnosti dětí. A protože
ji znám, vím, že to není pouze sen, ale že
je Martina člověk, který bude hledat cestu
jak k penězům, tak ke způsobu realizace
vylepšení našich obcí. Moje další otázky

zdarma do všech schránek

převlečené především za princezny a víly
a mladí páni v oblecích např. Spidermana,
Motýla Emanuela, chirurga, či kuchaře
atd., vrtěli v rytmu znějící hudby a soutěžili o sladké odměny. Snad to způsobila zvědavost na jiné pojetí maškarního bálu pod
profesionálním vedením, že zúčastněných
bylo téměř jednou tolik, než se očekávalo.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli do kasičky dobrovolného vstupného.
Peníze budou použity pro
pořádání dalších akcí.
Zveme také všechny,
kteří se budou chtít naučit
plést pomlázku na Velikonoce v neděli 13. 4. 2014
na POMLÁZKOVÁNÍ
do sálu tlustovouské hospody. Na plakátech, které
budou vyvěšeny v obci
a na stránkách obce se
včas dozvíte více.
Za KS Lucie Mazná

hlášení obecního rozhlasu slyšela. Dnes
je jiná doba a staromilství v ní nemá místo.
Tento způsob komunikace pomocí SMS
brány je sice z mého pohledu neosobní, ale
ryze praktický. Všichni, kteří jste na tento
způsob komunikace přistoupili, dostáváte
své zprávy okamžitě, nezprostředkovaně
a neupravené tím, kdo Vám je převypráví.
Výhodou je také to, že když nás navštíví
v obci nějací nezvaní rádoby obchodníci,
tak jsem schopen Vás ihned informovat.
V minulosti jsem také musel zveřejňovat některé informace, které mohly být
občany z okolních obcí zneužívány, jako je
přistavování kontejnerů na velkoobjemový odpad, popřípadě sběr nebezpečného
odpadu, kde při odevzdávání pneumatik
obec připlácí na jejich likvidaci. Obsáhlejší informace umísťuji na obecní webové
stránky a také ve vývěskách, jako třeba
informace o výlukách ČD a Vám posílám
informaci, oč jde a kde tuto informaci najdete. Pokud někdo z Vás má nějaký nápad
na vylepšení této služby, sem s ním.
Děkuji Vám za Váš zájem, který mě příjemně překvapil zejména tím, že se chcete
vědět, co se v našich obcích děje.
Petr Jenšovský, starosta obce.

směřovaly k Martině – zastupitelce obce.
Co se jí a jejím kolegům ze sdružení Nové
Tuklaty za jedno necelé volební období
podařilo? Asi nejvíce ji těší získání dotace
na sportovní hřiště v areálu školy a ušetření
obecních finančních prostředků (více než
2.000.000,- Kč), kterého bylo dosaženo
uvážlivým postupem při rekonstrukci
mateřské školy. Část obecní polní cesty
je z dotačních finančních prostředků již
nyní osázena třešněmi, tak jako to bylo
dříve, když byla Martina malá holka.
Na začátku tohoto volebního období
bylo dost těžké zorientovat se ve složkách obecního rozpočtu. Úpravami
ve vedení evidence se finanční komisi
podařilo zpřehlednit jednotlivé položky
rozpočtu tak, že mu teď rozumí nejen
zastupitelé, ale je určitě přehledný i pro
občany.
Martina si váží lidí, kteří pracují pro
obec a aktivně se zapojují do dění v obci.
Hlavně těch, kteří rozvíjejí kulturu,
sport, prostě nějakou činnost, která lidi
zvedne z gaučů a společnými prožitky na
různých akcích budují vztahy a zpříjemňují život v Tuklatech i Tlustovousích.
A přesně pro tyto vlastnosti si zase já
a se mnou určitě spousta jiných lidí váží
Martiny. Se svými schopnostmi by se mohla realizovat ve světě, ale ona má ráda
své rodiště. A to je pro nás ostatní velká
výhoda, protože zlepšuje svou aktivitou
prostředí a život nám všem.
Mgr. Lenka Foučková

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
Vám jménem Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) popřála úspěšný rok 2014,
plný zdraví, lásky a pohody.
Co bude náplní naší práce tento rok:
- vítání občánků (duben) – podle počtu
narozených dětí pak ještě (září)
- posezení pro naše seniory
- v září uvítáme nové prvňáčky do ZŠ
Tuklaty
- myslet na naše starší spoluobčany, kteří
slaví svá významná jubilea.
- návštěva Domova Důchodců v Českém
Brodě, kde žijí někteří naši spoluobčané
(červen a prosinec)
- rozsvícení vánočního stromu s vánočními trhy

www.sdhtuklaty.cz, e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
foto: http://sdhtuklaty.rajce.idnes.cz/

30.11. jsme se zúčastnili v Klučově
setkání starostů SDH, kde jsme mimo jiné
obdrželi pamětní plaketu za zásahy při
povodních v roce 2013.
8.12. pořádal Sbor pro občanské záležitosti akci Rozsvícení vánočního stromu
s doprovodnými akcemi. Pro zajištění

ta obce omluvil za zdržení při čerpání
náhrad za povodně, tímto bychom to
považovali za uzavřené. V průběhu ledna,
února a března se sbor zúčastňoval také
výročních valných hromad okolních sborů
a místních spolků.
Jednotka byla za již zmíněné náhrady
škod po povodních od kraje vybavena
následujícími ochrannými prostředky
a materiálem: Zásahový set (hadice 3x B
a 4x C, rozdělovač), 6x zásahová helma
a 6x zásahová rukavice. Dále je požádáno
o dotaci na další vybavení jednotky a také
sboru.

Přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody do dalších let.

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

Jarní sezóna už klepe na dveře. Poprvé
se na domácím hřišti představí „A“ mužstvo v neděli 30.3. od 15:00 proti Nové Vsi.

22 800,00 Kč

Daň z přidané hodnoty

2 500 000,00 Kč

Odvody za odnětí zemědělské půdy

3 000,00 Kč

Poplatek za likvidaci komunálního odpadu

508 500,00 Kč
40 000,00 Kč
5 000,00 Kč
2 000,00 Kč

Správní poplatky

40 000,00 Kč

Daň z nemovitostí

746 400,00 Kč

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

100 000,00 Kč

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu-souhr. dot. vztah

144 600,00 Kč

Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu dotace na pracovní místa, údržba zeleně

450 000,00 Kč
65 000,00 Kč
110 000,00 Kč

Příjmy z pronájmu nez. Pozemků

90 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb a výrobků - pohřebnictví

15 000,00 Kč

Příjmy z poskytování služeb - třídění odpadů

7.3. proběhlo školení nejen členů jednotky.
19.4. se zúčastníme s technikou Dne
země na Klepci.
Na 28.6. pro vás opět připravujeme
Pouťovou zábavu. Budeme rádi, když
přijdete.
Lukáš Koníček

54 000,00 Kč
1 450 000,00 Kč

Bytové hospodářství

akce byla otevřena naše klubovna, kde
byly k vidění výrobky dětí z mateřské i
základní školy a našich občanů. Většina se
dala zakoupit a podpořit tak mateřskou i
základní školu. V klubovně bylo připraveno pro návštěvníky občerstvení.
25.1. proběhla každoroční Výroční
valná hromada, na které sbor hodnotí
předcházející rok a nastiňuje výhled
do budoucího roku. Mimo jiné se staros-

1 350 000,00 Kč

Daň z příjmů právnických osob bez obcí

Příjmy z pronájmu pozemků

web: www.cechietuklaty.cz

Letošní rybářská sezona už nám začala
a s ní i nesčetné úpravy na našich lokalitách.
V měsíci únoru proběhla valná hromada spolku, na které se dohodla pravidla
pro nadcházející sezonu.
17. května se budou konat rybářské
závody pro dospělé. 18. května pro děti,
s názvem „Chytá celá rodina“ (povoleno
chytání na dva pruty, s možností zapůjčení
vybavení). Pro účastníky jsou připraveny
hodnotné ceny. Přesné časy startů závodů
budou včas zveřejněny na plakátech. Tímto
Vás chceme všechny pozvat na tyto akce.
Občerstvení bude zajištěno.
Dále bych chtěl informovat všechny
rybáře, že povolenky se vydávají do konce
dubna u pokladníka p. Průžka.
Za spolek rybářů, jednatel M. Skořepa.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti

Poplatek za provozování VHP

Za SPOZ v Tuklatech
Vendulka Jenšovská, jednatelka

UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí), ať tuto skutečnost
oznámí na místním OÚ tel. 281981774, p. Růžička. Pokud
nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Poplatek za využívání veř. Prostranství

ÚMRTÍ
Jaroslav Güntner
Čest jeho památce.

ŽÁDOST:
SPOZ žádá tímto rodiče novorozených
dětí, kteří mají trvalé bydliště v našich
obcích, zda by byli tak laskavi a poslali
nám jejich jména a příjmení, včetně data
narození. Přispěje to k urychlení jejich
prezentace v rubrice NAROZENÍ a vítání
občánků.
Mobil: 606850758 – paní Gabriela Procházková
E-mail: gabi30@klikni.cz
Vydáno s vědomím OÚ TUKLATY.
Děkujeme za pochopení.

Příjmy v roce 2014

Poplatek ze psů

NAROZENÍ:
Maxmilián Huďa
Matyáš Holoubek
Teodor Milan Kučík
JUBILEA :
Doležalová Věra, 90 let
Strachotová Marcela, 70let
Čížková Anna, 85let
Medřická Jana, 70 let
Šindelář Josef, 70 let
Vavříková Vlasta, 80 let
Šnajdar Miroslav, 80 let
Procházka František, 75 let
Šíchová Jindřiška, 75 let
Urban Pavel, 70 let
Baštář Antonín, 75 let

Rozpočet obce
na rok 2014

120 000,00 Kč

Příjmy z prodeje zboží

1 000,00 Kč

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

20 000,00 Kč

Příjmy z úroků

5 000,00 Kč

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

2 000,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků

400 000,00 Kč

CELKEM

8 244 300,00 Kč

Výdaje 2014
Družstvo žen svůj první domácí zápas odehraje v neděli 6.4. proti hráčkám z Kounic.
Mladší a starší přípravka zahájila zimní
přípravu a těší se na jarní kolo turnajů.
Více informací o zimní přípravě najdete
na webu www.cechietuklaty.cz či ve vývěskách v našich obcích.
Martina Procházková

Oprava silnic

200 000 Kč

Provoz veřejné silniční dopravy - autobusy

180 000 Kč

Bezpečnost silničního provozu - chodníky, přechody

90 000 Kč

Mateřská škola - elektřina, materiál, příspěvěk na provoz

450 000 Kč

Základní škola - elektřina, materiál, příspěvěk na provoz

540 000 Kč

Knihovna - materiál, elektřina, nákup knih, mzda

24 500 Kč

Kulturní sdružení
Zachování a obnova kulturních památek - údržba fary a
památek

15 000 Kč

Rozhlas a televize - poplatky

42 000 Kč
5 000 Kč

Čechie - elektřina, materiál, mzda, příspěvek na činnost
Rybáři/Myslivci - dotace na činnost

197 800 Kč
32 000 Kč

Veřejné osvětlení - údržba veřejného osvětlení
Pohřebnictví - mzda, materiál

370 000 Kč
70 000 Kč

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

30 000 Kč

Sběr a svoz komunálních odpadů

650 000 Kč

Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce - mzdy pracovníků o péči o zeleň,
materiál, palivo

120 000 Kč

Sociální dávky - dary (jubilea, vítání občánků), paliva (uhlí)

970 000 Kč
38 000 Kč

Hasiči - elektřina, nákup služeb, příspěvěk na činnost

115 000 Kč

Zastupitelstvo - odměny zastupitelé, mzda starosta, cestovné
Činnost místní správy - platy zaměstnanců úřadu, knihy,
nákup drobného majetku, materiál, elektřina, služby
telekomunikací

917 000 Kč
1 240 500 Kč

Úvěr

522 000 Kč

Volby

30 000 Kč

Závazek vúči Agru

1 350 000 Kč

CELKEM

8 198 800 Kč
Za finanční komisi

V úterý 8. dubna 2014 se koná zápis
dětí do MŠ Tuklaty od školního roku 2014/
15.
Při zápisu je třeba předložit rodný list
dítěte a občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce.
Přednostně jsou přijímány děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání

Monika Petrisková a Martina Procházková

a dále děti s trvalým bydlištěm v Tuklatech
nebo v Tlustovousích podle věku. Od příštího školního roku bude ve školce 19 - 21
volných míst dle toho, kolik rodičů požádá
o odklad školní docházky pro své dítě.
K zápisu se mohou dostavit rodiče
s dětmi, které dosáhnou věku tří let
do 31. 12. 2014 a starší.
V případě, že by kapacita MŠ nebyla
naplněna, t.j. 50 dětí, bude vyhlášeno další
kolo přijímacího řízení.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ Tuklaty

Omluva
Administrativní chybou došlo v minulém čísle Tuklatských novinek k neotisknutí
Vánočního přání občanům od obchodu paní Vendulky Jenšovské a Sboru dobrovolných hasičů. Tímto se jim redakce Tuklatský novinek omlouvá.
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