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JAK NA LETOŠNÍ KOMUNÁLNÍ VOLBY

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Čtvrté zasedání obecního zastupitelstva v roce 2014 proběhlo dne 23. června
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Zastupitelstvo na začátku schválilo
program v tomto znění:
1. Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce Tuklaty na volební období 2014-2018.
2. Žádost ředitelky MŠ o schválení přijetí
sponzorského daru od rodičů dětí, sestavu
na zahradu „Climb module“.
3. Schválení sponzorských darů obci pro
zřízení dětského hřiště v Jezírkách.
4. Projednání Závěrečného účtu obce za
rok 2013 a zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Projednání závěrky
obce, Mateřské školy Tuklaty a Základního
školy Tuklaty do 30. 9. 2014. Projednání
rozpočtového opatření 1/2014.
5. Převod komunikací a sítí lokality
V Obůrkách do majetku obce.
6. Vyhodnocení nabídek na obnovu, opravu
a zajištění funkčního využití objektu fary.
7. Chodník Tlustovousy - návrhy řešení.
8. Dětské hřiště Třešňovka - vyhlášení
poptávky.
9. Kontejnerová třída - výběrové řízení.
V prvním bodu zastupitelstvo zamítlo
návrh zastupitele Foučka, aby počet zastupitelů v příštím volebním období byl
zvýšen na 15 s tím, že v takovém případě
by bylo možno ustanovit radu obce, aby
v důležitých a neodkladných otázkách
rozhodovala rada obce a ne starosta sám.
Dále zastupitelstvo obce Tuklaty souhlasilo s přijetím sponzorského daru od rodičů
- herního prvku pro děti v MŠ s názvem
„Climb module“. V následujícím bodu
bylo schváleno přijetí sponzorských darů
obci pro zřízení dětského hřiště v Jezírkách
od těchto dárců: Leoš Raibr- Wizard, ve
výši 30.000,-- Kč, ABAK, spol. s r.o. paní
Remeňové, ve výši 2.000,-- Kč, CAR FOR
YOU Ing. Jan Křeček, ve výši 5.000,-- Kč,
DS TRANS Hájek, ve výši 20.000,-- Kč,
ASFIX, s.r.o. Marek Procházka, ve výši
5.000,-- Kč, SARDO TRADE s.r.o. Petr
Šplíchal ve výši 10.000,-- Kč. Dále zast.
schválilo závěrečný účet za rok 2013 a to
s výhradami. Bude nutno opět napravit
několik pochybení, na která zastupitelé
za naše sdružení opakovaně upozorňují.
Projednání závěrky obce, Mateřské školy
Tuklaty a Základního školy Tuklaty do
30. 9. 2014 bylo odloženo na příští zasedání z důvodu nedostatečných podkladů.
Rozpočtové opatření č. 1/2014 naopak
schváleno bylo. Další bod se týkal převodu
komunikací a sítí v lokalitě V Obůrkách do
majetku obce. Tento způsob utrácení obec-

ních prostředků, kdy sítě vybudované soukromým investorem jsou obci převáděny
za nejasných podmínek a ještě za ně obec
musí zaplatit, je nehorázným porušováním
pravidel veřejné správy. Opět jsme se vrátili k záměru na pronájem fary, doufejme, že
maximálním zveřejněním nabídky se dostaneme k nějakému smysluplnému záměru na obnovu fary. V následujícím bodu byl
starosta obce pověřen zveřejněním poptávky na zřízení chodníku v Tlustovousích,
a to včetně projektu. Předposlední bod se
týkal dotace na vybudování dětského hřiště v Třešňovce, zastupitelstvo ustanovilo
komisi ve složení Petr Jenšovský, Monika
Petrisková a Ing. Martina Procházková,
která má vybrat nabídku na dodavatele
dětského hřiště. Poslední bod se týkal
dočasného řešení nedostatečné kapacity
ZŠ. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce
k podpisu smlouvy o pronájmu a sestavení
kontejnerové třídy na jeden rok. Cena za
5 modulů, zahrnuje dodávku, montáž, roční
pronájem a demontáž, je 297.823,-- včetně
DPH, za každý další kalendářní měsíc je
cena nájmu 17.848,-- včetně DPH.
Páté (mimořádné) zasedání obecního
zastupitelstva v roce 2014 proběhlo dne
28. srpna od 18:00 h. na OÚ v Tuklatech.
Zastupitelstvo na začátku schválilo
program v tomto znění:
1. Pověření starosty obce podpisem
smlouvy o dílo se společností Direkta
Group s.r.o., Zenklova 37, 180 00 Praha 8.
2. Projednání příjmu sponzorského daru
na opravu komunikace v ul. Na Rafandě.
3. Schválení příspěvku na Tuklatské kulturní léto.
V prvním bodu zastupitelstvo pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy o dílo se
společností Direkta Group s.r.o., Zenklova
37, 180 00 Praha 8, spočívající ve vypracování příslušné dokumentace a k podání
žádosti za účelem získání dotace z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro poskytování investičních dotací na přípravu a realizaci projektů výzvy
„Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ zřizovaných územně samosprávnými celky“,
ev. č. programu 133310. Dále zast. pověřilo
starostu obce podpisem darovací smlouvy
na sponzorský dar ve výši 100 000,- Kč
na opravu komunikace v ul. Na Rafandě.
Posledním bodem zast. schválilo příspěvek
ve výši 2800,- Kč na zajištění akce Tuklatské kulturní léto.
Další informace příště.
Za SNK V. Fouček

Když se ruka k ruce vine.
Začínám své sdělení občanům sloganem,
který se sice používal v dávné historii, ale
potvrdila se jeho pravdivost. Obec se dostala
do situace, kde kapacita ZŠ přestávala stačit
potřebám obce, a tak bylo potřeba tuto situaci řešit. Bylo rozhodnuto, že naše ZŠ bude
rozšířena a do té doby, než bude rekonstrukce provedena, rozšíříme současnou kapacitu
o kontejnerovou třídu. Projekty připravil
Ing. Franc, veškeré přípravné práce byly
provedeny před začátkem prázdnin a na
výstavbu základu pro tuto třídu, navezení
kontejnerů, jejich montáž, provedení propojení se starou budovou a všechna další
řemesla zbylo období prázdnin. Právě díky
těm ochotným rukou se vše za toto krátké
období stihlo připravit. Chtěl bych z tohoto
místa poděkovat všem, kteří byli ochotni
přiložit ruku k dílu a pomohli nám. Někteří
dokonce bezplatně. Firma DS Trans Pavla
Hájka provedla zdarma úpravu terénu
a vybagrování základu, Konekta pana Kubelky dodala beton na jejich vybetonování,
ztracené bednění založila zednická parta
Vlasty Krytináře, pracovníci VPP pracující
při obci za odborného dozoru Zdeňka Svobody základ dozdili a vybetonovali betonem
dodaným Firmou Konekta, vše opět zdarma.
Napojení na elektro instalaci provedl pan
Coufal, na vodu pan Cafourek a propojení se
starou budovou provedla firma pana Lojína
mladšího. Paní ředitelce jsme sice moc času
na vybavení a úpravu nové třídy nedali, ale
zvládla se svými kolegyněmi vše na jedničku.
Pan Plesný v roli údržbáře školních zařízení vše doladil a tak díky všem těmto lidem
a společnostem mohli dne 1. 9. 2014 děti
nastoupit do školy k zahájení školního roku
2014-2015. Všem ještě jednou děkuji a přeji
mnoho štěstí a Základní škole v Tuklatech
zvlášť.

Z velkého díla „Hrady a zámky“ vypsána
následující stať:
V kostelní vsi v Tuklatech byla věžovitá
tvrz, jíž použito od dávných dob za zvonici.
Tato stojí na pahrbku a byla, jak známo jest,
příkopem otočena. Ve starých pamětech nenazývá se tvrzí, nýbrž vždy věží. V r. 1358
byli patrony kostela zdejšího Šimon a Teslin,
synové Bohuslava Olbramovice z Prahy, ale
v r. 1371 – 1375 Teslin sám. Snad koupí
převzal týž statek Jan z Cách, bohatý Pražan, jenž vydal v r. 1385 svědectví o potoce

Do letošních komunálních voleb se v našich obcích přihlásilo 6 volebních stran, celkem
tedy budeme vybírat do devítičlenného obecního zastupitelstva ze 46 kandidátů. Veškeré
informace k volbám obdržíte od starosty obce a z informací přiložených k hlasovacímu
lístku, případně v zákonu č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Určitě se vyplatí si informace přiložené k volebnímu lístku pečlivě přečíst. Hlasovací lístek by vám
měl být doručen nejpozději 7. října 2014 (pokud by se tak nestalo, obraťte se na obecní
úřad). Protože se už teď množí dotazy, jaké možnosti při volbě jsou, zde uvádím přehled
základních pravidel, jak úspěšně vyplnit volební lístky.

Kdo může volit
Voličem je občan ČR nebo některého členského státu EU, který dosáhl alespoň ve druhý
den voleb (11.10. 2014) věku 18 let a má trvalý pobyt na území obce. Každý si může
zkontrolovat na obecním úřadu, zda je zapsán v seznamu voličů. Občan členského státu EU
musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro danou obec.

Kde a kdy se bude volit
Volby se konají v pátek 10. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 11. října od 8 do 14 hodin.
Hlasuje se ve volební místnosti. Volič musí předložit volební komisi platný identifikační
průkaz (občanský průkaz, cestovní pas).

Úprava hlasovacího lístku
Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany označený razítkem obce. Každá strana má jeden sloupec, ve kterém jsou uvedeni její kandidáti. Bude
to tedy jeden velký hlasovací list. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ve
volební místnosti může volič upravit lístek jedním z uvedených způsobů:
• Označit KŘÍŽKEM (tedy žádná kolečka apod.) ve čtverečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany nejvýše jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku. Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních
stran, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, v našich
obcích tedy 9. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený
počet, byl by takový hlas neplatný. Označit lze i méně kandidátů než 9, pak ale nevyužijete
svůj hlas v plné míře.
• Kombinací obou způsobů: lze označit KŘÍŽKEM jednu volební stranu a ZÁROVEŇ
v rámečcích před jménem kandidáta KŘÍŽKEM kandidáta/kandidáty z kterékoli další
volební strany, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů
označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Takto např. pokud má být voleno 9 členů zastupitelstva
a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně 4 hlasy, a to pro kandidáty
na prvních čtyřech místech.
Pokud by byla označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů než 9, byl by
takový hlas neplatný. Pokud by byla označena volební strana křížkem a současně kandidáti
této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.

Komunální volby 2014 určí, kdo bude spravovat vaši obec v následujících
čtyřech letech. Nepodceňujte proto svůj volební hlas!
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan

Petr Jenšovský, starosta obce.

výchovy na učilišti v Praze Klánovicích.

... s Vlastimilem Foučkem

tlustovouském. Žil ještě v r. 1400, kdež je řeč
o chalupě a zahradě, kteréž ležely naproti
jeho věži. V r. 1404 měl Tuklaty syn jeho
Jindřich, podávaje sem faráře. Janek a Jindřich, bratři z Pakoměřic, prodali v r. 1428
ves Tuklaty s věží zpustlou Anně Johánkové
Kbelské, Jankovi z Kunvaldu a Kateřině,
manželce jeho, ale v desky zemské vložili týž
statek (1434) Kristě, vdově po Matěji od Hřebencův z Prahy a synům jejím. Ta pak r. 1460
obdarovala z téhož statku špitál sv. Alžběty
na Novém Městě Pražském. Tím se končí
dějiny zpustlé věže, pak převzaté na zvonici.
Ta patřila v 16. století ke Škvorci a Hostyni.
Z knihy Paměti obcí Tuklaty a Tlustovousy
vybrala Mgr. Lenka Foučková

zdarma do všech schránek

Vlasta Fouček se v Tuklatech narodil.
Jeho děda a babička Foučkovi koupili v roce
1934 statek v Tuklatech. Tam bydleli se svými syny Františkem a Miroslavem. František,
otec Vlasty F., postavil v sousedství statku
malý domek (nyní v něm bydlí paní Novotná)
a zde se narodili jejich synové – František
a Vlastimil. Dětství prožil Vlasta F. v Českém
Brodě (tam se rodina přestěhovala), kde chodil do školy, později na gymnázium, ale volné
dny a prázdniny trávil u babičky a dědečka
v Tuklatech. Dědeček byl soukromý rolník
a pracoval také v Praze na stavbách jako zedník. Vlasta na dědu moc rád vzpomíná, protože nikdy nezkazil žádnou legraci. Přitom ale
jeho vyprávění mělo hloubku, bylo pro Vlastu
poučením. Předával mu životní moudra jako
že „nemá cenu brečet nad rozlitým mlékem“
nebo „ dobro se dobrem oplácí“. Učil svého
vnuka, že taková rčení jsou pravdivá a Vlasta
si je odnesl do života a řídí se jimi dodnes.
Vlasta byl velmi živé dítě, nikdy neposeděl, vše ho zajímalo, byl to veselý, zvídavý
kluk – a tak je to vlastně dodnes.
Jeho tatínek byl číšník, pracoval v Praze,
jeho posledním pracovním působištěm byla
restaurace v Kotvě. Maminka pracovala v Českém Bodě v tiskárně. Po maturitě na gymnáziu
se Vlasta vyučil a pracoval jako mistr odborné

Po revoluci byl zvolen starostou v obci
Nehvizdy, kde v té době se svou rodinou
bydlel. Hlavní myšlenkou a motorem jeho
starostování bylo narovnat pravidla a poctivý
přístup v životě obce, rovný přístup všech
občanů a rovné příležitosti podnikatelů.
Podporoval a umožňoval všechny potřeby
a snahy občanů. V této době také podnikal
v Tuklatech jako soukromý rolník.

se spokojenými lidmi, kteří mají možnost
se setkávat v různých spolcích, zdravě spolu
soutěží a přejí si vzájemně jen to nejlepší.
Chce, aby obecní záležitosti byly spravovány
ku prospěchu všech a aby se na správě obcí
podíleli nejlepší a nejpoctivější občané, kteří
by zároveň přebírali odpovědnost za nejslabší
a nejpotřebnější. Obec se podle Vlasty musí
spravovat pečlivěji a zodpovědněji než vlastní
majetek nebo firma. Právě proto, že se hospodaří se společnými prostředky. Správa obce
je věcí veřejnou a všichni občané mají stejná
práva a povinnosti.
Vlastovým vzorem je vedle všech slušných lidí a přátel Ježíš. Celý život se učí
správnému a spravedlivému přístupu k lidem.
Vážit slova a činy přitom zůstat sám sebou.
Řídí se rčením – „nad nikým se nepovyšuj
a před nikým se neponižuj“.
Vlastovo životní motto je – „vždy je příliš
brzy se vzdávat“. Když člověk za něčím jde,
může dosáhnout cíle, i když je cesta dlouhá
a namáhavá.

Vlasta má 3 děti, 2 syny - Martina a Libora a dceru Terezu. Martin je farmářem
Krušovicích, Libor je diplomovaný stavební
technik, pracuje ve firmě, která realizuje
sportoviště a dětská hřiště. Terka studuje
obchodní akademii.
V Tuklatech má nejraději okolí fary
a kostela, tlustovouskou skálu a lesík nad
ní. Tuklaty i Tlustovousy má velmi rád, jeho
vize obou obcí jsou pěkné, upravené domy

Dlouho jsem zvažovala, jestli mám
tento rozhovor vůbec psát, když jde o mého
manžela. Ale protože jsem psala Rozhovor
s většinou zastupitelů i s dalšími osobnostmi
našich obcí, rozhodla jsem se, že nebudu dělat
výjimku. I proto, že Vlastu znám ze všech
lidí asi nejvíce. Vím, že je to laskavý člověk,
velmi zodpovědný a poctivý. S ním přichází
domů, i jinam, kde se objeví, dobrá nálada. Je
pro mě čest a radost žít v jeho blízkosti.
Mgr. Lenka Foučková

Vážení spoluobčané,
dne 28.6.2014 se uskutečnilo ,, přátelské
posezení s důchodci“ u hasičů. Účast
i nálada byla velmi dobrá a příjemná. Doufáme, že „hudební skupina J V R BAND“,
přispěla k této příjemné atmosféře.
Dne 1.9.2014 se zástupci SPOZ zúčastnili zahájení nového školního roku v naší
základní škole. Děti které nastoupily
do 1. třídy dostaly na upomínku prvního
dne v tuklatské škole knihu pohádek s věnováním od OÚ a SPOZ.
Do 1.třídy nastoupilo celkem 19 dětí.
Uvítání paní ředitelkou a učitelkami bylo
příjemné a milé.
PŘIPRAVOVANÉ AKCE:
Dne 26.9.2014 se uskuteční VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ a SETKÁNÍ S DŮCHODCI,
začátkem prosince chystáme ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
NAROZENÍ
Vojtěch Šohajek
Lucie Šmídová
Kristýna Procházková
Jakub Kýr
JUBILEA
Věra Šnajbergová, 85 let
Josef Procházka, 85 let
Ludmila Mitisková, 75 let
Vladimír Pospíšil, 75 let
Alena Procházková, 70 let

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

28.6. pořádal SDH Vyšehořovice oslavy
založení 90 let sboru, kterých jsme se zúčastnili s Pragou V3S.
28.6. jsme také společně se SPOZ pořádali
tradiční pouťovou sobotu s odpoledním posezením zejména pro straší a večerní taneční
zábavu.
19.7. jsme zjistili, že zatím neznámý nenechavec vykradl hasičskou část obecní dílny
v areálu Fary. Bylo odcizeno a nenávratně poškozeno několik strojů na zpracování plechů.
Většina strojů zmizela zcela, ze zbylých bylo
demontováno vše, co se dalo odnést. Cena
strojů byla v době nákupu před více jak 30-ti
lety cca 35 tis. Kčs. Policie byla povolána na
místo až skoro po měsíci. V současné době dochází stále k mizení hlavně kovových součástí
obecních dílen v prostorách na faře.
20.7. v 10:14 byl ohlášen požár pole
v Tuklatech ulice Sadová (za tzv. Čvančarovou
zahradou). Tuklatská jednotka vyjela Tatrou
T 138 v počtu 1+2 a Pragou V3S v počtu 1+4.
Na místo zásahu přijela zároveň s jednotkou
hasičů z Doubku (kategorie JPO 3), kde již
zasahovala jednotka profesionálních hasičů ze
stanice Český Brod a JSDH Úvaly (kategorie
JPO 3). Velitelem zásahu bylo oznámeno, že
jednotka z Úval už jen asanační lištou provede
prolití shořelého strniště o rozměrech cca
100x50m. Naše jednotka na žádost majitele
kombajnu 1C proudem provedla vyčištění
mlátícího ústrojí stroje pro případ, že by uvnitř
uvízla doutnající sláma, jako prevence pro
případné zahoření a předejití dalším škodám.
12.8. krátce před třináctou hodinou přijala
linka tísňového volání Hasičského záchranného
sboru Středočeského kraje informaci o požáru
střechy rodinného domu v obci Tlustovousy na
Kolínsku. Po příjezdu prvních jednotek na místo události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že požár zasáhl střechu, na které jsou fotovoltaické panely a podkroví dvojdomku a požár

10×12 metrů. Ve 14:20 byla velitelem zásahu
ohlášena lokalizace požáru. Hasiči v dýchací
technice následně rozebrali a dohasili vnitřní
prostor podkroví. Na místo byli povoláni také
pracovníci Technického ústavu požární ochrany. Způsobená škoda je předběžně stanovena na
1,6 milionu korun, uchránit se podařilo hodnoty
za 5 milionů, příčina vzniku požáru je v šetření.
Na místo byly postupně vyslány profesionální
jednotky ze stanic Český Brod, Kolín, Říčany
a dobrovolné jednotky SDH Tuklaty, Úvaly,
Doubek, Jirny, Nové Jirny a Škvorec.
29.8. v 7:32 byla přijata výzva operačního
střediska Kolín o požáru skládky v obci Přišimasy. V 7:54 přijela jednotka SDH Tuklaty

Tatrou T138 v počtu 1+3 na místo zásahu. Průzkumem byla zjištěna lokalizace a likvidace již
zasahující profesionální jednotkou ze stanice
Č. Brod. Jednotka z Tuklat spolu s přítomnou
jednotkou ze Škvorce nezasahovala a v 8:18
byla poslána velitelem zásahu zpět na základnu.
V sobotu 30. srpna jsme se s naší Pragou
V3S zúčastnili oslav 125 let od založení SDH ve
Škvorci.
13.9. se jednotka zúčastnila praktického
výcviku velitelů a strojníků v Mukařově a okolí.
Proběhlo na 4 stanovištích s tématy: ML bojového
řádu jednotek PO Ob 1-9, Spojení a signalizace,
Zdravověda, Lanová technika
15.9. 17:00 - 18:00 bylo provedeno čerpání
zatopeného podchodu pod tratí.

ÚMRTÍ
Jiří Bareš – rodák z Tuklat
Zdeňka Bešťáková
Zděnka Strachotová
Jan Günther – rodák z Tuklat
Čest jejich památce.

ŽÁDOST: SPOZ žádá tímto rodiče dětí
narozených po 1. květnu 2013 a dále, 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 Gab. Procházková
e-mail: gabi30@klikni.cz
Vydáno s vědomím OÚ TUKLATY.
Děkujeme za pochopení.
Za SPOZ v Tuklatech
Vendulka Jenšovská, jednatelka

se dále šíří na druhou část domu. Hasiči ihned
za pomoci několika C proudů a vysokotlaku zamezili rozšíření požáru. Z důvodu silného větru
byl ve 13:30 vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Požárem byla zasažena plocha zhruba

20.9. sbor spolupořádal s Kulturním sdružením každoroční akci pro děti Z pohádky do
pohádky. Zajistili jsme zázemí a občerstvení
Za období květen až září provedl sbor ve čtyřech etapách, z pověření obce, demontáž nefunkčního obecního rozhlasu.
Členové sboru dále aktivně spolupracují s RC
Hafík na výstavbě dětského hřiště V Jezírkách.
Lukáš Koníček

V zimě bychom se chtěli zúčastnit lyžařského
kurzu a na jaře plaveckého výcviku.
Pevně věřím, že i letošní rok budou děti
ve školce spokojené a bude se jim u nás líbit.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

VEŘEJNÉ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Jak jsme Vás již v Tuklatských novinkách
informovali, v předprázdninovém čase probíhala
sbírka na vybudování dětského veřejného hřiště v ulici V Jezírkách
v Tuklatech. Sbírka byla ukončena
30.6.2014. S radostí můžeme konstatovat, že proběhla velmi úspěšně. Znovu bychom rádi poděkovali
všem sponzorům, Obecnímu úřadu
a v neposlední řadě i všem občanům, kteří do sbírky přispěli.
V průběhu měsíce července
jsme oslovili několik dodavatelů
herních prvků pro veřejná hřiště
a nakonec jsme vybrali finančně
nejvýhodnější nabídku od společnosti Herold
– Kutná Hora.
Přehled vybraných prostředků
a jejich konkrétní
využití
bude uveřejněno
na
webových
stránkách obce.
Za pomoci
dobrovolníků
z řad tatínků,
maminek a dobrovolných hasičů
proběhly v srpnu
a na začátku září přípravné práce pro montáž
herní věžové sestavy, pružinového houpadla
a laviček. Tímto děkujeme všem zúčastněným.

Některé nezbytné práce byly provedeny formou
brigády, a proto se podařilo ušetřit peníze, které
mohly být použity na co možná nejširší herní
vybavení hřiště.
V polovině září bude
na hřišti provedena montáž pískoviště s nezbytnou ochrannou sítí
a položení trávníkového koberce.
S radostí můžeme oznámit, že s budováním hřiště se blížíme do cíle a brzy Vás již na novém
hřišti budeme moci přivítat.
Budeme se těšit na slavnostní otevření hřiště, o jehož
termínu Vás budeme informovat
prostřednictvím sms.
Za tým, který stál za naplánováním a realizací
tohoto projektu:
Petra Černušková, Jiřina Borovská, Jiří Mazný,
Lucie Mazná, Kristina Průžková, Eva Huťanová,
Beata Procházková a Martina Vašáková.
Petra Černušková

Za rozvoj Tuklat a Tlustovous

V pondělí 1. září proběhlo ve školce zahájení nového školního roku. Přivítali jsme
20 nových dětí. Věřím, že po krátkém období
adaptace se budou i nové děti do školky těšit
a užívat si čas zde strávený.

Tento školní rok nastoupila nová paní učitelka, která bude vést hudební kroužek. Další
novinkou bude kroužek pokusů a logopedická
prevence.

Základní škola Tuklaty zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v pátek 10. října od 14:00 do 18:00 h

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA 2014

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.

O prázdninách byly ve třídě ,,Kuřátek“
položeny nové podlahy, rodiče postavili
na zahradě novou průlezku, kterou zakoupili
z peněžní sbírky. Tímto bych ráda poděkovala
OÚ Tuklaty a rodičům za pomoc při vylepšení prostředí školky.

Základní škola se rozrostla
Základní škola má od tohoto školního roku
tři třídy. Zřizovatel – obec Tuklaty – vybudoval
přístavbu kontejnerové třídy. Je prostorná, světlá,
z obou stran jsou okna. Uvnitř je topení, klimatizace, umyvadlo, na zem byl položen zátěžový
koberec. V této třídě se učí 20 žáků
spojených ročníků 2. a 3. Škola nyní
shání sponzory na pořízení interaktivní tabule do této nové třídy.
V září nastoupilo 19 nových
prvňáčků. Je to nejpočetnější ročník
v posledních letech. Prvňáčci jsou ve
třídě samostatně a mají třídu v přízemí v budově. V prvním patře mají
třídu spojené ročníky 4. a 5.
Škola je zapojena do několika
projektů. Jedním z nich je projekt
„Sdílené radosti a strasti základních
škol ORP Český Brod“. Škola v něm

spolupracuje s příjemcem dotace, městem Český
Brod, a s okolními školami. Cílem projektu je
podpora žáků ohrožených školním neúspěchem,
podpora vzdělávání a zavádění ICT. Z prostředků
projektu byl zrekonstruován kabinet v přízemí
školy, kde vznikla pracovna speciálního pedagoga, logopeda a psychologa. Bylo pořízeno 10 mini
tabletů s výukovými aplikacemi, učební pomůcky,
odborná literatura, probíhá školení učitelů. V každé třídě je díky projektu také školní asistent.
Ludmila Plesná, ředitelka

web: www.cechietuklaty.cz
Všechny týmy Čechie vstoupili do nové
sezóny 2014 – 2015. V tomto ročníku má Čechie
v soutěži celkem pět týmů. „A“ mužstvo, ženy,
starší přípravka, mladší přípravka a mladší žáci,
které hrají pod společnou hlavičkou Tuklaty –
Přišimasy.
„A“ mužstvo má nového trenéra Ladislava
Drbohlava. Do soutěže III. B třídy okresu
Kolín, přibyly nové týmy: Červené Pečky „B“,
Liblice „B“, Kořenice, Sendražice, Český Brod
„B“ a Vrbová Lhota. Hráčský kádr byl rozšířen
o následující hráče: Tomáš Růžička, Robert Kocour, David Pacovský a Michal Procházka. Svou
kariéru se rozhodl obnovit Vojtěch Lachman.

Naopak tým opustili bratři Jamborové a Dominik Augusta. Doposud „A“ mužstvo odehrálo
4 zápasy – 2 vítězství, 1 remíza a 1 prohra.
U žen nadále také pokračuje trenér Ladislav
Drbohlav. Během letní přípravy odehrály ženy
dvě pohárová utkání, porazily tým Turnova
10:0, dále tým Polostoloprt 8:0 a postoupily
tak do druhé kola poháru, kdy přivítají v listopadu na domácí půdě druholigový Rakovník.
V mistrovských utkání jednou prohrály a jednou
vyhrály. Novou tváří týmu je Ivana Kroutilová,
která přišla z Kounic.
Starší a mladší přípravka pokračuje v systému turnajů. Starší přípravku vede i nadále Milan
Šindelář a mladší přípravku převzal po Vratislavovi Procházkovi ml. Tomáš Růžička.
Mladší žáci hrají společně s týmem Přišimas.
Utkání se na podzim bude hrát v Přišimasích
a na jaře uvidíte mladší žáky v Tuklatech.
Martina Procházková

Jsme sdružení nezávislých kandidátů „Za rozvoj Tuklat a Tlustovous“. Máme chuť do
práce pro obec, širokou škálu odborných znalostí a zkušeností, kterými přispějeme ke
zlepšení kvality života v našich obcích. Většina z nás se aktivně dlouhodobě angažuje
ve prospěch našich obcí. S členy naší kandidátky se setkáváte v tuklatských sdruženích
– v Kulturním sdružení Tuklaty – Tlustovousy, fotbalovém klubu Čechie Tuklaty, Sboru
dobrovolných hasičů Tuklaty a od posledních voleb i v zastupitelstvu obce a jejích pracovních komisích. Účastníme se akcí pro zlepšení prostředí v obci a jejím okolí, např. sázení
stromů, restaurování poničené historické studánky atd. Věnujeme se organizování akcí
pro děti i dospělé, aby tradice zůstaly živé a obec žila pospolu.
Monika Petrisková
Podrobnější info: www.zarozvojtt.cz

CO (NE)SLIBUJE TUKLAVOUS!
Nebudeme vám slibovat, že v tomto volebním období vyřešíme finančně náročné,
a bohužel nejviditelnější, problémy našich obcí (opravy všech komunikací, rekonstrukce
Fary za každou cenu, výstavba společenského centra apod.), které by bez odpovídajících
příjmů vedly k velkému zadlužení obce. Zato slibujeme, že budeme prosazovat maximální
zefektivnění procesu řízení obce, stanovení vize a cílů obce, rozhodování obce na základě
objektivních informací. Více na www.tuklavous.cz a www.facebook.com/tuklavous.
Lukáš Koníček

NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy
Kdo jsme a co chceme? Jsme sdružení nezávislých kandidátů „NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy“. Chceme pokračovat v práci pro obec nejen jako důrazná opozice, ale jako
tvůrčí koalice. Chceme spolupracovat konstruktivně a bez předsudků se všemi zvolenými zastupiteli i aktivními občany. Navážeme na vše dobré, co bylo a zaměříme se na
nejdůležitější oblasti v životě Tuklat a Tlustovous: školství, předškolní zařízení, zdravé životní prostředí, rozumný rozvoj současně s rozvojem infrastruktury a služeb. Komunální
politiku vnímáme jako službu všem občanům. Jsme tady pro Vás občany, pro správu
věcí veřejných jako řádní hospodáři. Podrobnější informace na www.nove-tuklaty.cz.
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