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zdarma do všech schránek

Pokračování TT Zpravodaje NAŠI ZASTUPITELÉ
Milí občané, právě čtete první číslo „TUKLATSKÝCH NOVINEK“, které by mělo
nahradit stávající Zpravodaj. Vycházet bude dle potřeby, minimálně však 1x za
2 měsíce. Proč změna Zpravodaje? Chceme, aby občané dostávali informace včas,
vždy, když se něco děje, a aby informace nebyly zkreslovány. Proto budete dostávat
do schránky stručnější občasník „Tuklatské novinky“, který Vám bude přinášet aktuální informace. Redakční rada novinek pracuje ve složení: Martina Procházková,
Honza Roubíček a Lenka Foučková.
Těšíme se také na vaše příspěvky. Vaše redakční rada.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
1. zasedání zvolilo staronového starostu a místostarostu
2. zasedání zvolilo Finanční výbor
v tomto složení: předsedkyně Monika Petrisková, členové Vratislav Procházka, Veronika Tlustá, Ing. Martina
Procházková a Ing. Miloslav Polášek
a Kontrolní výbor ve složení: předseda Vlastimil Fouček, členové Marek
Šplíchal, Lenka Svobodová, Lukáš
Koníček a Václav Krupka. Dále byl
schválen staronový předseda Komise
výstavby Ing. Ivan Franc. Mgr. Libovický byl schválen zastupitelem zabývajícím se školskou problematikou
a Ing. Jelínek pro vyřizování agendy
životního prostředí v obci.
3. zasedání jednalo o stavebních věcech
4. zasedání schválilo 2. rozpočtové
opatření za rok 2010 a rozpočet 2011,
aniž by zastupitelé znali podrobnosti,
z čeho se jednotlivé položky skládají,
protože podklady k rozpočtu nebyly
předloženy včas.
5. zasedání schválilo podání žádostí
o dotace z prostředků Středočeského
kraje připravených Ing. Martinou Procházkovou. Zastupitelstvo schválilo
podání žádosti o dotace na:
1) „Zateplení MŠ“ předpokládaná
výše investičních nákladů celkem
3 062 592,-- Kč, předpokládaná spoluúčast obce 262 592,-- Kč

2) „Lesopark na farské zahradě“ předpokládaná výše investičních nákladů
celkem 1 550 000,-- Kč, předpokládaná spoluúčast obce 150 000,-- Kč
3) „Rekonstrukce – záchrana střechy objektu č.p.19“ fara v Tuklatech,
předpokládaná výše investičních nákladů celkem 2 810 000,- Kč, předpokládaná spoluúčast obce: max.
3000 000,- Kč
6. zasedání se nekonalo
7. zastupitelstvo projednávalo schválení zprávy o veřejném projednání
návrhu Územního plánu obce Tuklaty.
Tady došlo ke střetu dvou koncepcí
rozvoje obce:
1) koncepce staronových členů zastupitelstva: minimální parcely o rozloze
800 a 1000 m2 , se zastavěností 20%,
bez možnosti výstavby více než jednopodlažních rodinných domku a bez
možnosti eventuální výstavby dvojdomků či řadových domků a s povinným oplocením
2) a koncepce nových zastupitelů, která je mnohem méně omezující a svazující, avšak ani my nechceme paneláky, řadové „králikárny“ nebo satelitní
městečko typu Květnice. Naší snahou
je vycházet vstříc požadavkům občanů, hledání možností, jak věci řešit,
a ne hledání výmluv proč zamítat požadavky občanů.
Vlasta Fouček

DOTAČNÍ SERVIS
Období poskytování dotací z EU se již
pomalu krátí, a proto jsme v minulém
měsíci podali projekty snad do všech vyhlášených dotačních titulů. Využity byly
dotační tituly nadace ČEZ, kam jsme podali následující projekty:
Lesopark – jedná se o revitalizaci pozemku, který se nachází v blízkosti kostela a fary. Celkový rozpočet projektu byl
odhadnut na cca 1 150 000,-Kč. V případě úspěchu projektu se předpokládá spoluúčast obce ve výši 150 000,- Kč a projekt by měl být realizován do konce roku
2011. Informaci o úspěchu či neúspěchu
se dozvíme do 18. března 2011.
Dětské hřiště – projekt řeší výstavbu
dětského hřiště, které by se mělo nacházet na pozemku mezi obcemi Tuklaty
a Tlustovousy poblíž fotbalového hříště. Předpokládaný rozpočet projektu je
1 050 000,-Kč přičemž se předpokládá
spoluúčast obce ve výši 150 000,-Kč. Informace o úspěchu či neúspěchu budou
známé do konce května 2011.
Dále byly podány projekty do jednotlivých grantů na Středočeský kraj i přesto, že se zde úspěšnost jednotlivých
projektů pohybuje okolo 20 – 30%.

Fond životního prostředí a zemědělství
– zde se opět podal zpracovaný projekt
na farský lesopark. Vzhledem k tomu, že
zde bylo možné požadovat částku až do
výše 2 000 000,-Kč, bylo do projektu zapracováno ještě osvětlení lesoparku spolu s dalšími drobnostmi a rozpočet byl
navýšen na 1 550 000,- Kč. Spoluúčast
obce by činila 150 000,- Kč.
Středočeský fond kultury a obnovy
památek – do tohoto titulu byl podán
projekt na rekonstrukci střechy fary.
Rozpočet na rekonstrukci střechy je cca
3 200 000 mil. O část částky bylo požádáno v tomto grantu a o druhou část
v programu: Havarijní program od
Ministerstva kultury. Spoluúčast obce
by v celkové částce neměla přesáhnout
300 000,-Kč.
Fond na rozvoj obcí a měst – projekt
předkládaný do tohoto programu se týkal spolufinancování projektu „Zateplení MŠ Tuklaty“, na který má obec přislíbenou dotaci od ministerstva životního
prostředí.
Výsledky o výše překládaných projektech do fondů Středočeského kraje bu-

V říjnu 2010 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Letos
občané mohli volit mezi dvěma kandidátskými stranami. Díky
Vašim hlasům a politickému systému tvoří zastupitelstvo níže
uvedení občané, kterým byly položeny následující dvě otázky.
1. Proč jste kandidoval/a?
2. Čím si myslíte, že budete pro obec prospěšný/prospěšná?
Petr Jenšovský
1) Prostě proto, že mi na těchto obcích záleží a proto, že se
nám v předchozím volebním období nepodařilo několik pro
obec podstatných věcí dotáhnout do konce. Například Územní
plán a s tím i převod pozemků vhodných k zástavbě do majetku
obce, rekonstrukci MŠ, přestěhování úřadovny OÚ, stabilizaci
Základní školy vzhledem k nutné rekonstrukci sociálního zařízení. Od rozdělané práce se nemá odcházet.
2) Především zkušeností nabytou v průběhu dvou volebních období a dokonalou znalostí problémů našich obcí. Nemalou devizou jsou vybudované vztahy s různými partnery, či dodavateli
obce, jako je ČEZ a pro ni pracující firmy při rekonstrukcích
el. rozvodu, VHS Kutná Hora, majitel a provozovatel vodovodních řadů v našich obcích, Odbory Měú v Českém Brodě a tak
bych mohl pokračovat. Doufám, že Vám tato informace bude
stačit a věřím, že jste mne za těch osm let dostatečně poznali,
což jste mi konečně dali najevo při volbách a za to Vám ještě
jednou děkuji.
Lenka Svobodová
1) Kandidovala jsem také proto, abych dokončila projekt: obnovy a záchrany souboru dvou soch (socha Panny Marie Neposkvrněné a socha sv. Jana Nepomuckého), na který dostalo
Kulturní sdružení dotaci. Ráda bych se pokusila ve spolupráci
s Martinou Procházkovou a zastupitelstvem OÚ získat dotaci
na pěší cestu mezi Tuklaty a Tlustovousy. Další je pak pomoci
dokončit věci rozpracované. Prvním bodem odpovídám na ten
druhý.
Michal Chroust
1) Kandidoval jsem proto, že se mi nelíbilo jednobarevné zastupitelstvo, a tím pádem odhlasovat cokoliv.
2) Hledat rezervy v rozpočtu a racionálně je investovat tam,
kde jsou potřeba.
Mgr. Vladimír Libovický
Odpověď na otázku, proč jsem kandidoval, je velice jednoduchá. V Tuklatech žiji od roku 1959. Donedávna jsem zažíval,
že někdo jiný rozhodoval o tom, jakým směrem se bude vývoj
obce ubírat, a tím vlastně rozhodovat i o mně a o mém životě.
Ne vždy se mi jejich způsob vedení obce zamlouval. Po ukončení hráčské kariéry v Čechii mi vznikl prostor, abych se mohl
zapojit do veřejného života obce sám. Měl jsem a mám představu o tom, jak by měla obec vypadat a práce v obecním zastupitelstvu mi umožňuje tuto vizi alespoň částečně realizovat.
V oblasti výstavby nových domů si představuji nízké nebo
podkrovní domy na dostatečně velkých parcelách, oplocených

dou známy v rozmezí časového horizontu duben – červen 2011.
Projekt „Zateplení MŠ Tuklaty“ podala obec Tuklaty v srpnu loňského roku
do programu Výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla – od Ministerstva životního prostředí. Projekt považuji trochu za nešťastný, celkový rozpočet na
zateplení Mateřské školky je vyčíslen
na částku přes 7 miliónů korun, přičemž
způsobilé výdaje projektu, tj. výdaje,
na které může být poskytnuta dotace,
jsou 4 448 000,- Kč. Dotace, kterou
obec získá je 4 004 000,-Kč. Spoluúčast
obce tedy bude ve výši 3 062 000,-Kč.
O ekonomické „výhodnosti“ projektu
má vypovídající hodnotu návratnost investice, která je vyčíslena na 21,7 let.
Nutnost projektu je vysvětlena údajnou
změnou sazeb elektrické energie, která
obec čeká.
V dalších měsících plánujeme společně s paní ředitelkou Ludmilou Plesnou
podat projekt na dotaci na úpravu zeleně
na školní zahradě a na vybudování hřiště.
Martina Procházková

průhlednými ploty (ne betonové nebo jiné zdi) a v nových lokalitách i bez chovných domácích zvířat. Musí zde být také dětské hřiště i plochy na odkládání odpadů. Zásadně jsem proti
tomu, aby si každý mohl zvolit velikost parcely, velikost domu
a oplocení, zkrátka nechci, aby se obec přeměnila na novou
Květnici a proto je nutné živelnou výstavbu korigovat. Dále
je v Tuklatech nutné co nejdříve řešit otázku parkování vozidel u zastávky ČD, úpravu chodníků v navazujících komunikacích a upravit přístupové komunikace k nádraží. Při neřízené výstavbě, kterou propagují noví členové OZ, brzy nikdo
k zastávce ČD ani nedojede. V oblasti služeb udržet v provozu
mateřskou školu i základní školu, vybudovat tělocvičnu pro základní školu, která by mohla současně posloužit jako místo pro
kulturní život obyvatel obcí. Současnou úroveň restauračních
zařízení v obou obcích všichni znáte. Chtěl bych, aby se mladí
manželé starali o co nejvíce dětí a co nejméně psů. Chtěl bych,
aby na ulici parkovalo co nejméně aut, a aby auta v ulicích
jezdila přiměřenou rychlostí. Chtěl bych, aby se fotbalový oddíl Čechie zase vrátil do lepších časů. Možná jsou moje vize
naivní, ale byl bych velmi spokojen, kdyby mé představy náhodou vyšly. A nehodlám se svých představ vzdát ve prospěch nátlakové skupiny některých obyvatel obce. A právě v tom vidím
prospěšnost mé práce v OZ .
Vlastimil Fouček
1) Měl jsem silný pocit, že ve vedení Tuklat a Tlustovous je
potřeba něco změnit. Proto jsem chtěl pomoci prosadit nastavení rovných pravidel pro všechny občany a ve všech oblastech
života v obci.
2) Ve veřejné správě pracuji již od roku 1990. Osm let jako
starosta obce Nehvizdy a od roku 2001 jako tajemník úřadu
MČ Ďáblice. Doufám, že moje zkušenosti budou pro naše obce
přínosem.
Monika Petrisková
1) Ačkoliv jsem „naplavenina“, mám to tu ráda. I pro naše
děti je určitě lepší středočeská vesnice než pražské sídliště, kde
jsme původně bydleli. Ve srovnání s okolními obcemi se ale
trochu stydím za to, jak naše vesnice vypadá a jak málo se tu
změnilo.
2) Mám chuť něco dělat a něco změnit. Když nás v zastupitelstvu s touto chutí bude víc, doufám, že se i ostatní dají do díla.
Ing. Ivan Franc
1) Rád bych dokončil rozpracované projekty z uplynulého
volebního období. Jedná se o rekonstrukci MŠ, rekonstrukci,
teď už jen zahájení záchranných prací na objektu bývalé fary,
schválení návrhu územního plánu.
2) Snahou o trvale udržitelný rozvoj území obce.
Ing. Martina Procházková
1) Kandidovala jsem proto, že jsem spatřovala jisté mezery ve
fungování zastupitelstva, které by bylo vhodné zaplnit novými
lidmi s novými nápady a s chutí pro naši obec něco udělat.
2) Ráda bych využila svoje znalosti z dotačních grantů při získávání finanční prostředků pro naši obec.
Ing. Pavel Jelínek - odpověď do uzávěrky nebyla dodána.
tn

Návrh ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY
V rámci stavební agendy obce je v současnosti připravováno vypsání soutěže na výběr
zhotovitele pro zateplení a změnu způsobu
vytápění MŠ Tuklaty. Dále byly ve spolupráci
s Ing. Procházkovou zajištěny a dopracovány
nezbytné podklady pro podání žádostí o dotace
připravené Ing. Procházkovou na spolufinancování rekonstrukce MŠ a na záchranu střechy
objektu fary. K dnešnímu dni byla připravena

dokumentace pro výběr zhotovitele na rozšíření
sociálního zařízení ZŠ Tuklaty.
V současnosti se snažím o objasnění výchozích předpokladů a z nich vyplývajících závěrů návrhu územního plánu, který je v současnosti předmětem diskuzí a připomínek části
obyvatel obce. Výsledkem této snahy je dokument k nahlédnutí na www.tuklaty.cz.
Ing. Ivan Franc

Odpady
Víte, že obec získává nemalé finanční
prostředky za třídění odpadu? Když jsme
před pár lety začínali třídit, získala obecní
pokladna cca 30.000 Kč a nyní se částka
pohybuje okolo 200.000 Kč za rok?
Zamysleme se nad tím a třiďme!
Naučme to naše děti!
Peníze navíc se nám budou určitě hodit!

Kontejnery na velkoobjemový
odpad budou přistavěny do naší
obce v sobotu 2. dubna 2011.
Monika Petrisková

Tuto rubriku pro vás připravujeme od příštího
čísla, budou zde zajímavé rozhovory se zajímavými lidmi z našich obcí.
tn

Zápis do 1. třídy Základní školy Tuklaty
na příští školní rok proběhl 20. 1. 2011.
Zapsaných je 15 dětí.
Ludmila Plesná
V nejbližším zastupitelstvu se bude
projednávat požadavek Čechie Tuklaty
na pokácení zbytku topolů, které se nacházejí u nohejbalového hřiště. Většina
těchto stromů je již za bodem své kulminace a pro osoby pohybující se na nohejbalovém hřišti nebo v jejich blízkosti
představují určité nebezpečí. Vykácené
stromy budou nahrazeny novými druhy
stromů. Druhy stromů, které budou moci
být vysázeny, určí odbor životního prostředí v Českém Brodě.
Martina Procházková

Finanční komise se na začátku své práce
zaměřila na optimalizaci výdajů obce,
čímž hodláme uvolnit prostředky nutné
k finanční spoluúčasti na dotacích, o které jsme zažádali. Věřte nám, že v rozpočtu obce takové jsou. O výsledcích kontroly Vás budeme informovat v dalším
vydání novin.
Monika Petrisková

Dne 20. 01. 2011 ve 13:00 hodin zahájil v souladu se zákonem 128/2000 Sb.
o obcích svoji činnost KV. Pro první
kolo jsme se rozhodli zkontrolovat:
1. Vnitřní předpisy obce Tuklaty
2. Nabývání majetku kontrola namátkou
vybraných případů
3. Kontrola vybraných smluv za roky
2008 - 2010
4. Kontrola platových výměrů zaměstnanců Obce Tuklaty a Obecního úřadu
Po schválení zápisu z kontrolní akce budeme informovat o jejím výsledku.
Vlasta Fouček

Sbor pro občanské záležitosti funguje
v následujícím složení:
Předseda: Jaroslav Šimáček
Jednatelka: Vendulka Jenšovská
Členové: Ivana Vojtěchová
Ludmila Majerová
Růžena Myslivečková
Novými členkami se staly:
Simona Mazurová a Gabriela Procházková.
Ke konci roku 2010 odstoupil po dlouholeté činnosti v našem sboru pan František Tuček.
Dovolte mi, abychom mu touto cestou
poděkovali a do dalších let popřáli hodně
zdraví a spokojenosti. Novým členkám
pak přejeme, aby se mezi námi cítily
dobře a pomohly nám s naší činností.

V lednu 2011 uspořádal fotbalový klub
Čechie Tuklaty na sále v pohostinství
Tlustovousy Sportovní ples, kterého se
zúčastnilo přes 70 návštěvníků, na které
čekala bohatá tombola. Děkujeme všem
sponzorům, kteří přispěli svými dary
do tomboly a kapele Rošáda za příjemný
večer.
Zimní příprava v plném proudu
Zimní přípravu zahájila všechna mužstva Čechie:
„A“ mužstvo trénuje každou středu
od 20:00 na umělé trávě v Úvalech
Žáci využívají k zimní přípravě halu
v Klánovicích, kterou navštěvují každou
sobotu od 9:30.
Ženy trénují každý pátek od 18:30 v hale
v Českém Brodě.
V sobotu 19. března 2011 od 17:00
se uskuteční na hřišti Čechie Tuklaty
Valná Hromada. Zveme všechny své
příznivce.
Martina Procházková

Nabízíme inzerci a uvádíme ceník:

Masopust

Komerční plošná inzerce:
100x150mm
800,100x75mm
600,270x20mm
450,100x40mm
400,-

Masopust je třídenní lidový svátek, který
ve své podstatě sice nemá nic společného s liturgií, ale přesto je podřízen běhu
církevního kalendáře. Slavil se ve dnech
předcházejících Popeleční středě, kterou
začíná 40denní půst před Velikonocemi.
Protože datum Velikonoc je pohyblivé,
byl pohyblivým svátkem i masopust.
Přípravou na masopust býval čtvrtek před
masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či „tučňák“. Panovalo přesvědčení,
že v tento den má člověk jíst a pít co nejvíce, aby byl celý rok při síle.
Hlavní masopustní zábava začínala
o „masopustní neděli“. Také toho dne byl
oběd bohatý, ale netrval příliš dlouho,
protože se všichni chystali do hospody
k muzice. Někdy se tancovalo přímo na
návsi a tanec se často protáhl až do rána.
Také masopustní pondělí probíhalo ve
znamení zábavy a tance. V mnoha vsích
se konal „mužovský bál“, kam neměla
přístup svobodná chasa; tancovali jen ženatí a vdané.
Vyvrcholením masopustu bylo úterý.
Toho dne procházely vesnicemi průvody
maškar, hrála se masopustní divadelní
představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly závazná pravidla;
záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou provádět.
Masky byly všude pohoštěny - něčím
k zakousnutí a především pálenkou a pivem, které ještě zvyšovaly rozpustilost
a veselí. Bývalo však i několik tradičních
masek, které se objevovaly každoročně.
Mezi ně patřil např. medvěd, někdy vedený na řetězu medvědářem. Jinou tradiční maskou bývala tzv. klibna (= šiml,
kobyla, koníček), skrývající často dvě
osoby. Objevovala se i maska s jezdcem
na koni, Žid s pytlem nebo rancem na zádech, bába s nůší, kominík se žebříkem,

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

V současné době s dětmi připravujeme
program na masopustní průvod, který
bude zakončen karnevalem v restauraci
Anička.
V měsíci únoru bude provoz MŠ přerušen, a to od 21. 2. do 25. 2. 2011.
Zápis dětí do MŠ Tuklaty na školní rok
2011/12 bude probíhat 30. 3. od 13:00
do 18:00 hodin. Dle podmínek pro přijetí dětí do MŠ musí mít dítě i oba rodiče bydliště v Tuklatech nebo v Tlustovousích. Rodiče mohou přijít s dítětem
k zápisu v kalendářním roce, ve kterém
dovrší dítě tří let. Přednostně se přijímají
děti do posledního ročníku předškolního
vzdělávání.
Helena Gablerová

Komerční řádková inzerce:
max. 5 řádků v sloupci
300,-

kozel a mnoho dalších. Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci.
Tehdy zatroubil ponocný na roh a rychtář
či někdo z radních všechny vyzval, aby
se v klidu rozešli domů, protože nastala
středa a s ní předvelikonoční půst. Někde
zakončili o půlnoci muziku „pochováním
basy“ (symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají), jinde o půlnoci pochovávali Baccha. Lidé věřili, že pokud budou
o masopustu tancovat přes půlnoc, objeví
se mezi nimi ďábel, často jako cizinec
v zeleném kabátě.

Soukromá řádková inzerce:
nákup, prodej....
max. 5 řádků v sloupci
50,vzkazy, poděkování, pozvánky... zdarma
Kontakt pro inzerci:
e-mail: info@jr-grafik.cz
tel. 603 444 370 (Jan Roubíček)

Činnost:
Naší hlavní náplní je zajistit vítání nových občánků, uvítání prvňáčků do naší
ZŠ a myslet na naše starší spoluobčany,
kteří slaví svá významná jubilea. Dále
pak 2x do roka navštěvujeme Domov
Důchodců v Českém Brodě , kde žijí
někteří naši spoluobčané.

Tento rok připravujeme:
• vítání Občánků (duben - květen) – podle počtu narozených dětí pak ještě (září
– říjen)
• v březnu chystáme ,,SETKÁNÍ S DŮCHODCI“, které se uskuteční na sále
v ,,Hospodě Základna“ v Tlustovousích,
kde bude podáváno malé občerstvení, k tanci a poslechu Vám zahraje Duo
Vašek a Zdeňka. Toto setkání proběhne
jen za finanční podpory OÚ TUKLATY.
Na tuto akci budou účastníci osobně pozváni.
• v září uvítáme nové prvňáčky do ZŠ
Tuklaty
Blahopřejeme
paní Jiřině Šnajdarové, 70 let
paní Marii Pazderové, 75 let
paní Věře Bartákové, 75let
paní Anně Vitošové, 75let
Přejeme hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody do dalších let.
Vítáme nové občánky:
Benjamin Ackah, 30. 11. 2010
Barbora Moravcová, 14. 12. 2010
Dominik Borovský, 12. 01. 2011
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.

		

Kulturní sdružení se zaměřuje hlavně
na pořádání kulturních akcí pro děti i dospělé. Máme 20 členů.
Předsedkyně: Naděžda Lojínová
Jednatel: Václav Krupka
Zapisovatelka: Lenka Svobodová
Finanční hospodářka: Lída Plesná
Členové předsednictva:
Jiří Lojín a Monika Petrisková
Akce v roce 2010
• Karneval pro děti 27. 2. 2010
• Úklid lesa (spolu se ZŠ) 25. 4. 2010
• Pálení čarodějnic 30. 4. 2010
• Pohádkový les 19. 9. 2010
• Dětenice 2. 10. 2010
• Sázení třešní /spolu se SNK za rozvoj
Tuklat a Tlustovous/ - 23. 10. 2010
• Svatomartinský lampionový průvod
13. 11. 2010
• Brigáda – úprava svahu na sáňková-

Vendulka Jenšovská

ní – 21. 11. 2010 (zúčastnili se: Václav
Krupka a jeho bagr, manželé Foučkovi a Chroustovi se synem Danielem,
Monika, Mikuláš a Kryštof Petriskovi,
Naďa Lojínová, Pavel Holoubek a Lída
Plesná. Koláče k obědu všem přivezl
Michal Formánek.)
• Mikulášská pro děti 4. 12. 2010
• Koncert v kostele 19. 12. 2010
Dotační projekty:
Obnova třešňovky
Oprava soch u fary
Plán činnosti na rok 2011
• Dětský karneval 2. dubna 2011
• Čarodějnice - duben
• Z pohádky do pohádky - září
• Lampionový průvod - listopad
• Mikulášská - prosinec
• Předvánoční koncert - prosinec
Výlety a jiné akce zařadíme dle aktuálních možností a příležitostí, návrhy a
pomoc občanů jsou vítány!
Monika Petrisková a Lenka Foučková

Pokud budete mít jakékoliv dotazy a přípomínky, popřípadě otázky
na zastupitele, posílejte své příspěvky na adresu: matana@centrum.cz.
Dotazy předáme konkrétním osobám
a příštím čísle je naleznete v této rubrice zodpovězené. V současné době zatím není zřízeno diskusní fórum na obecních stránkách. Obecní stránky
by měly projít rekonstrukcí, tak prozatím můžete využívat diskusní fórum
na http://www.nove-tuklaty.cz/diskusni-forum.
tn

O masopustních rejích z Čech i Moravy
jsou dochovány písemné zprávy již ze
13. století, i když svátek je zřejmě ještě
staršího data. Od středověku mravokárci
vystupovali proti rozpustilostem, které
se o masopustu děly, lidem to však nijak
neubíralo na dobré náladě. Kolem 18.
století se začaly pořádat zvláštní taneční
zábavy, tzv. reduty. Zpočátku byly přístupné jen vyšším vrstvám, později všem
zájemcům. První reduta v Praze se konala
v roce 1752.
Zpracováno podle knihy Vlastimila Vondrušky „Církevní rok a lidové obyčeje“
(str. 48-49); vydalo nakladatelství DONA
v Českých Budějovicích v roce 1991.
I u nás v Tuklatech se přidáváme k masopustnímu veselí maškarním bálem pro
děti a večer maškarním plesem pro dospělé.
Lenka Foučková
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