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Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

zdarma do všech schránek

Likvidace bioodpadu

ně příslušných nálepek. Na základě této
změny končí možnost ukládání odpadu
na veřejných skládkách a černé skládky
bioodpadů bude obec postihovat podle
Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb, popřípadě v přestupkovém řízení .
Nabídka společnosti ASA., spol. s r.o.
Svoz BIO odpadů z nádob 120 L a 240 L
(viz tabulka).
Vegetační období je vždy od 1. 4.
do 30. 11. kalendářního roku.

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Deváté zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 12. listopadu 2012
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání tři body, takže zastupitelé projednali:
Schválili v bodě 4. několik návrhů změny územního plánu,
• první se týká změny funkční plochy
na pozemcích č. parc. 54/1, 12, 13, 14,
55/2, 3, 4, 6
• druhá se týká změny funkční plochy na
pozemku č. parc. 1231
• třetí se týká změny funkční plochy
z IP8 na Ostatní plocha. Požadovaný
způsob využití pozemku je umožnění
přístupu a vjezdu na pozemek 828/1
• čtvrtá se týká změny funkční plochy
ZVE (zeleň) na BN (bydlení nízkopodlažní) na pozemku 62/11 vše
v k. ú. Tuklaty
• pátá se týká změny funkční plochy
z TP (travní porost) na SÚ1 č. parc. 72
a 126/1, v k. ú. Tlustovousy
• šestá se týká části č. parc. 471 změny
funkční plochy z polní plochy na travní porost
• sedmá se týká změny funkční plochy
z R1 (rezerva) na Z10-BN (oblast
zeleně)na pozemcích č. parc. 423,
430, 431, 439, 447, 450, 455, 456, 462
a 86/3 v k. ú. Tlustovousy, která byla
schválena až s doplňující větou: „Obec
se nebude podílet na investování infrastruktury v této lokalitě a výtěžek
z prodeje obecních pozemků v této
lokalitě použije na občanskou vybavenost obce.“
• osmá se týká změny funkční plochy
z SRZ (sadová rozptýlená zeleň)
na BN (bydlení nízkopodlažní). Požadovaný způsob využití pozemku je
umístění čtyř parcel pro výstavbu RD
na pozemku p. č. 39/1 a příjezdovou
komunikací vyčleněnou z pozemku
27/1 v k. ú. Tlustovousy nebyla schválena v počtu hlasů 4 – 2 – 2.
• devátá se týká změny funkční plochy
ZPP (zeleň) na BN na pozemku 388/1
v k. ú. Tlustovousy nebyla schválena
v počtu hlasů 1 – 5 – 2.
• desátá se týká změny funkční plochy
na pozemcích č. parc. KN 499 a KN
261/6 v k. ú. Tlustovousy
V 5. bodě proběhla diskuse o školství
v obci bez konkrétního výsledku. V posledním bodě byla podána Informace FV
k řešení finanční situace při rekonstrukci
Mateřské školy.
Desáté zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 3. prosince 2012
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání tři body, takže zastupitelé projednali:
Schválili v bodě 4. podpis Veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod o zabezpečení zápisu údajů do informačního
systému RUIAN. Schválili dodatek č. 1
smlouvy o nájmu pozemků k zemědělské
činnosti. Smlouva byla uzavřena do 31. 12.
2013 za zvýšené nájemné 1.550,-- Kč/1ha
od data 1. 1. 2012. Výsledkem projednání
závazků mezi Obcí Tuklaty a společností
AGRO Tuklaty ve věci vzájemné finanční
spoluúčasti při zasíťování stavební lokality
V Obůrkách a projednání budoucí směnné smlouvy bylo přijato usnesení. Toto
usnesení schválilo dohodu o vzájemném
započtení pohledávek mezi obcí Tuklaty
a firmou Agro s.r.o. a pověření starosty
podpisem této smlouvy.
Jedenácté zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 17. prosince 2012
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání sedm bodů, takže zastupitelé projednali:
Pověřili starostu obce Tuklaty vyvěšením záměru prodeje části pozemku p. č.
1167 o výměře 250 m2 za cenu 1.500,-- Kč/
m2, podpisem smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-6007030/003 s firmou
ČEZ Distribuce. Schválili vyplacení pří-

spěvku na palivo pro rok 2012 paní Anně
Svatošové z Tlustovous po předložení dokladů o výši důchodu, a to ve výši 3.500,-Kč. Pověřili starostu podpisem smlouvy
o smlouvě budoucí č. IV-12-6015898 mezi
obcí Tuklaty a firmou ČEZ a.s. za účelem
zřízení el. přípojky pro stavební pozemky
v ul. Sluneční v k. ú. Tuklaty. Schválili
zprávu z dílčího přezkoumání obce Tuklaty
a čtyři nápravná opatření a rozpočtový
výhled pro roky 2013 – 2015 a hlavně
rozpočtové opatření 4. a přebytkový rozpočet pro rok 2013. Přebytek rozpočtu bude
použit jako rezerva do dalších let, tady si
opravdu neodpustím komentář. Jak může
tak zadlužená obec, která nedává schválené
příspěvky do rozpočtu ZŠ a MŠ a nesplácí
pohledávky, mluvit o přebytkovém rozpočtu, to mi hlava nebere. V desátém bodu
proběhla diskuze nad stížností občanů
žijících v Topolové ulici. Občané si stěžují na nedodržování vyhlášky o provozu
motorových vozidel na pozemních komunikacích, protože neukáznění řidiči parkují
před vjezdy do domů. V 11. bodě proběhla
diskuze o nabídce na pronájem obecních
polností za nájemné 5.000,--Kč/ha, pro
pěstování energetické plodiny – ozdobnice
čínské, kde se zralé stonky po úpravě používají pro spalování v zařízeních na štěpky.
V připomínkách zastupitelů se znovu
probíral poslední bod minulého zastupitelstva. Zastupitelé za SNK upozornili na
diskutabilní stanovení ceny komunikací, na
nesprávné schválení původní dohody zastupitelstvem, diskutabilní stanovení ceny
pozemků a nutnost při směně pozemků
zveřejnit záměr.
První zasedání obecního zastupitelstva roku 2013 proběhlo dne 29. ledna
od 18:00 hodin na OÚ v Tuklatech.
Zastupitelstvo na začátku jednání
schválilo program v tomto znění:
• žádost ředitelky ZŠ o souhlas s přijetím sponzorského daru
• žádost ředitelky MŠ o souhlas s přijetím sponzorského daru
• žádost ředitelky MŠ o souhlas s přijetím sponzorského daru od rodičů
za prodej dětských výrobků
• žádost o finanční dar ve prospěch Babybox
• žádost o příspěvek na palivo od paní
Bucmanové
• žádost o příspěvek na palivo od paní
Chmelárové
• žádost o příspěvek na palivo od Zdeňka Roštáše
• žádost o návrh k vyřešení chyby vzniklé při stavbě plotu na parcele p. č. KN
296/40 k. ú. Tuklaty
• projednání,
popřípadě
schválení
dohody o vzájemném započtení pohledávek mezi obcí Tuklaty a firmou
AGRO s.r.o.
• informace o probíhajícím sporu mezi
obcí Tuklaty a firmou KELTEX
s.r.o., která prováděla zateplování
MŠ v Tuklatech
• projednání svozu bioodpadu od občanů
První tři body schválili zastupitelé bez
problémů. Čtvrtý bod neschválili v duchu
„sám mám málo“. Pátý bod neschválili,
neboť žadatelka nesplňuje podmínky přidělování příspěvků. Další dvě žádosti schválilo zastupitelstvo právě proto, že splňovaly
podmínky kritérií. Další bod nebyl připraven. Znovuotevřený bod započtení pohledávek mezi obcí a firmou AGRO, s.r.o. byl
pouhou diskuzí bez výsledku a věc se bude
dále prověřovat. Dále starosta informoval
zastupitele o probíhajícím sporu mezi obcí
Tuklaty a firmou Keltex s.r.o., která prováděla zateplování MŠ v Tuklatech. Informoval o tom, že již byly zaplaceny základní
faktury za dílo a obec se soudí o penále za
nedodržení termínu dokončení. Krajský
soud v Brně vydal platební rozkaz firmě
Keltex s.r.o. o zaplacení 280.000,- Kč.
Další informace příště.
Za SNK Vlasta Fouček

Vážení spoluobčané,
na základě nabídky firmy ASA přechází obec Tuklaty k jiné formě sběru
bioodpadu, (trávy, plevele ze zahrádek
a roští), od majitelů nemovitostí. Bioodpad
již nebude svážen pracovníky obce, tak
jak to bylo v minulosti, ale každý majitel
nemovitosti má možnost prostřednictvím
OU v Tuklatech, objednat nádobu na bioodpad (plastová nádoba s dvojitým dnem),
do které bude bioodpad ukládat a firma

ASA bude jednou za 14 dnů tyto
nádoby vyprazdňovat. V přiložené
tabulce jsou uvedeny objemy nádob a cena za likvidaci. Důvodem tohoto
kroku jsou náklady na svoz bioodpadu
a zejména problémy s jeho likvidací, neboť zemědělské závody působící v našich
obcích již odmítají jeho likvidaci zaoráním
po sklizni, protože dochází ke značnému
zaplevelení polí a tak, k nákladům na svoz
a uložení na zahradě Fary bychom museli
ještě připočítat likvidaci pomocí kontejnerů firmy ASA. Nádoby na bioodpad budou
na OU k odebrání od 1. března 2013, včet-

Petr Jenšovský, starosta obce Tuklaty

Objem nádoby

Frekvence svozu

Počet svozů za rok

Cena za rok (za vegetační období)

120 L

1x za 14 dní ve vegetačním období

16

478 Kč

240 L

1x za 14 dní ve vegetačním období

16

680 Kč

Jak vypadala zima a předjaří
v Tuklatech v roce 1883, tedy před 130
lety?
15. 2. 1883
Obec Tuklaty obdržela povolení vybírati
sobě veškeré poštovní zásilky v c. k. poště
v Ouvalech. K donášení ustanoven p. Václav Zahradníček obecní strážník.
19. 3. 1883
Vyhořelo obytné stavení p. Václavu Hladíkovi č. 23 staré jako i chlévy. Jelikož právě
bylo nové stavení obytné podle strouhy
ve stavbě, oheň byl obmezen na starých
budovách. Škoda utrpená byla 2 000 zl.
V témž roku panovala velká zima, leželo
množství sněhu, takže ještě po 20. březnu,
tudíž po sv. Josefu, jezdilo se na saních.
Téhož roku,dne 29. února 1883, byl zvolen
z důvěry za starostu obce opětně p. Václav
Hladík č. 23, p. Brázda Jan radním.
Z knihy Paměti obcí Tuklaty a Tlustovousy vybrala Mgr. Lenka Foučková

...Lenkou Svobodovou
Byli jsme moc prima rodina, vzpomíná
Lenka na své dětství, táta, máma a tři děti –
Věra, František a nejmladší já, Lenka. Táta
byl elektrikář, maminka pracovala v Hloubětíně ve skladu, ze kterého se expedovaly
oděvy do celé republiky. Rodina žila na okraji
Prahy, v Hloubětíně. Děti běhaly venku,
v blízkosti jejich domova byly louky, všude
bylo plno kamarádů. Rodina držela hodně
při sobě, všichni se scházeli u dědy Václava
Havlíčka. Ten se narodil v roce 1899, byl to
legionář, pomáhal v Itálii. Měl co vyprávět.
Lenka se provdala ve svých 23 letech,
s manželem Zdeňkem se seznámili na
vandru v Řevničově. Chtěli spolu bydlet,
sháněli dům, který by si mohli upravit podle
svých představ. Pomocí inzerátu objevili
dům v Tuklatech po Fořtových, který byl na
prodej. Dům začali přebudovávat , nakonec
předělali vlastně vše. Tak jako téměř každý,
kdo se nastěhuje do Tuklat, projde obdobím
dřiny, tak ani u Svobodových to nebylo jinak.
Lence se v Tuklatech líbí, má ráda život
na vesnici, v přírodě. Nejraději chodí polní
cestou z Tuklat do Tlustovous.
V době, kdy přišli do Tuklat, se jí hodně
líbil život kolem hasičů, fotbalistů. Pořádali
spoustu různých akcí. Je dobře, že alespoň
některé akce svedou lidi dohromady i dnes.
Moc ráda vzpomíná na tyto akce fotbalistů
a kulturního sdružení, je ráda, že se v obci
staly tradicí a našli se další nadšenci, kteří
jsou ochotni něco udělat pro druhé.
V roce 2005 byl založen dívčí klub kopané. Fotbalistky pozvali Lenku a od té doby
hraje a účastní se akcí kolem fotbalu. V při-

Reakce na článek finanční komise uveřejněný v Tuklatských novinkách číslo 4, ze
dne 4. 12. 2012
Ráda bych touto cestou upozornila naše
spoluobčany na skutečnost, že část článku,
která se týká úprav zeleně a svozu bioodpadu, je plná neúplných a polopravdivých
informací.
Poté, co jsem si tento článek přečetla,
jsem se ihned spojila s paní Petriskovou,
abych ji na tuto skutečnost upozornila. Tato
část zmiňovaného článku by totiž mohla
snadno poškodit jméno mého manžela, který
úpravu zeleně, svoz bioodpadu atd., pro obec
zajišťuje.
Po paní Petriskové jako autorce, jsem
žádala nápravu, která by měla být uveřejněna
v tomto čísle a zároveň ji nabídla, že ji mohu
poskytnout, jménem mého manžela, veškeré
informace které mám, (od kdy manžel s obcí
spolupracuje, počet odpracovaných hodin,
atd.). Bohužel, se mi již neozvala.
Pokud by tyto informace někoho zajímaly,
nemám problém mu je poskytnout.
Ale zároveň mě napadá otázka, proč si
bližně stejné době začala pomáhat Vaškovi
Krupkovi, Honzovi Pečenému, Lídě Plesné
a Nadě Lojínové při pořádání akcí Kulturního
sdružení T+T. Tito lidé se zasloužili o to, že
se pro děti obou vesniček začaly pořádat akce
a pořádají se i dnes.
Byli to právě oni, kdo Lenku vyzvali,
aby kandidovala po revoluci do obecního
zastupitelstva. Tak to Lenka zkusila a lidé si
ji zastupitelkou zvolili. Myslí si, že v zastupitelstvu by kromě odborníků (např. na otázky
stavební, životního prostředí apod.) měli být

i obyčejní lidé, s obyčejným myšlením, kteří
rozumí životu a snaží se pomáhat spoluobčanům. Tím, že nechce v o obci nic zásadního
měnit, určitě zastupuje řadu spoluobčanů,
kteří si zakládají na vesnickém rázu našich
obcí. Líbí se jí, když se vesnice příliš nerozrůstá, když každého člověka, kterého potká
zná a může s ním promluvit.

finanční komise těchto výdajů nevšimla již
dříve?
Můj manžel pracuje pro obec od května
2011 za stále stejných podmínek.
Obec může pro tuto činnost navrhnout
výhodnější smlouvu nebo jiné podmínky, my
se změnám nebráníme.
S pozdravem Gabriela Procházková

Doplnění informací do článku finanční
komise z Tuklatských novinek č. 4 ze dne 4.
12. 2012
V článku byla nesprávně uvedena částka,
která byla uhrazena obcí za úklid v roce 2011.
Byla uvedena částka 93.843,- Kč + nafta.
Celková částka za úklid obce v roce 2011
je 340.691,- Kč + nafta.
Pro porovnání – celková částka v roce
2012 vynaložená na úklid obce je 399 004,- +
nafta.
Jak sami vidíte, finanční prostředky, které
jsou vydávány za úklid obce rostou a jsou
pro naši obec neúnosné. Proto se tyto náklady musí řešit jinak, viz nabídka společnosti
ASA.
Monika Petrisková
Lence by se do budoucna líbilo, kdyby se
lidé více setkávali, např. na různých akcích.
Má ráda život na vesnici, kde se téměř všichni
znají a přejí si jen to dobré. Tuklaty se jí líbí
tak, jak jsou, vlastně by tady nic neměnila.
Mně osobně se moc líbí akce „Sochy
v pohybu“. Vím, že Lenka je „duší„ těchto
oprav, proto mě toto téma zajímalo. Nápad
vznikl na akci Kulturní léto v Tuklatech,
kde pan Kulhánek, restaurátor a umělec, navrhl opravu a záchranu soch. Žádost podalo
Kulturní sdružení T+T a díky pomoci místní
akční skupiny Pošembeří se podařila zajistit
dotace (Fiche 3 – Návrat ke kořenům – cestou našich předků, Opatření III.2.2. Ochrana
a rozvoj kulturního dědictví venkova), která
umožnila restaurování soch. Začalo se sochou
sv. Jana Nepomuckého, v roce 2012 byla
dokončena oprava sochy sv. Panny Marie
s Ježíškem. Došlo i k úpravě okolí soch, musela být pokácena stará lípa, místo ní je už vysazena nová. Došlo k průřezu stromů, vysetí
trávy, u sochy sv. Jana Nepomuckého je nová
lavička. Akce se uskutečnila rámci dotačního
programu „Obnova venkova“, přesný název
je „Na počátku byla kniha aneb obnova dvou
památek obce Tuklaty. Knihou je myšlena
knížka Drobné památky v Úvalech a okolí.
Pošembeří je občanské sdružení, které
sdružuje obce kolem Českého Brodu a Úval
a zajišťuje realizaci různých dotačních programů zlepšujících život na vesnici v různých
oblastech – kulturní, sportovní, historické
apod. Lenka je v dozorčí radě, hodnotí s dalšími členy plnění projektů.
Sama o sobě si Lenka myslí, že je idealista
a není praktický člověk. Váží si spousty lidí,
nejvíce asi Václava Havla. Do dalších let by si
přála co nejvíce zdraví a lásky. Jejím životním
heslem je heslo „Pravda a láska zvítězí nad lží
a nenávistí“. Je to prostě nádherný idealista.
Mgr. Lenka Foučková

V sobotu 8. prosince 2012 jsme
uspořádali Rozsvícení Vánočního stromu spojené s vánočním trhem. Tohoto
trhu se zúčastnili obchodníci s pečenými
kaštany, horkou medovinou, „svařákem“
a s vánočními dekoracemi, včetně jmelí.
Opět nás potěšila účast našich občanů
v akci nazvané „Šikovné ručičky“.
Na přání vystavovatelek bude výtěžek
z této akce věnován naší mateřské
školce. Nabízela se zdarma ochutnávka vánočního cukroví, vánoční štoly
a vánočního štrůdlu. Děti z MŠ a ZŠ za
dobrovolný příspěvek nabízely různé
výrobky, které si pro tuto příležitost připravily. Velký potlesk pak byl odměnou
dětem z MŠ a ZŠ za jejich vystoupení.
Dle hojné účasti si troufáme říct, že Vy
co jste přišli tak jste nelitovali.
Děkujeme: kolektivu MŠ Tuklaty
a ZŠ Tuklaty, paní V. Šimáčkové, účastnicím akce ,,Šikovné ručičky“, dále pak
andílkům a panu starostovi.
Zvláštní poděkování za vzornou
a nezištnou pomoc při zajištění celé akce
patří našim dobrovolným hasičům.

• 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
Narození:
Andrea Šmídová, 21. 11. 2012
Bibiana Borovská, 21. 2. 2013
Jubilea:
Zdeněk Vávra, 75 let
Božena Pírová, 80 let
Jiří Vondráček, 75 let
Jaroslava Kafková, 75 let
Vladislav Hromádka, 75 let

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

1. 12. jsme se zúčastnili v Kolíně
setkání starostů SDH.
8. 12. pořádal Sbor pro občanské záležitosti akci Rozsvícení vánočního stromu s doprovodnými akcemi. Pro zajištění 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.
19. 1. proběhla každoroční Výroční
valná hromada, na které sbor hodnotí
předcházející rok a nastiňuje výhled
do budoucího roku. V průběhu ledna
a února se sbor zúčastňoval také výročních valných hromad okolních sborů
a místních spolků.
6. 1., 8. 1., 9. 1., 10. 1., 12. 1., 13. 1.,
17. 1. a 20. 1. sbor zasahoval v podchodu pod tratí na železniční zastávce, kde
prováděl odčerpávání vody z podchodu. V některých dnech byl i dřevěný
přechod posypán solí. K zaplavování
podchodu docházelo proto, že neznámý
vandal ukradl z jímky čerpadlo a přívod-

Dne 22. 3. 2013 od 13.00 hodin
do 17.00 hodin se koná zápis dětí
do MŠ. Od školního roku 2013/ 14 bude
ve školce 15 volných míst. Přednostně
se přijímají děti s odkladem školní docházky a v posledním roce předškolního
vzdělávání, dále dle věku dítěte. Dítě
musí mít trvalé bydliště v Tuklatech
nebo v Tlustovousích.
Při zápisu zákonný zástupce dítěte
obdrží žádost k přijetí, kterou odevzdá
3. 4. nebo 4. 4. v kanceláři MŠ.
3. 5. bude zveřejněn seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem
s výsledkem řízení.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody do dalších let.
Úmrtí:
Miroslav Prkno - rodák z Tlustovous
Karel Krytinář
Květoslava Kolářová

Co bude náplní naší práce tento rok:

Čest jejich památce.

• Vítání Občánků (duben) – podle počtu narozených dětí pak ještě v září
• Posezení pro naše seniory

Za SPOZ v Tuklatech
Vendulka Jenšovská, jednatelka

ní kabely, které jinak vodu odčerpává.
Správci podchodu následně trvalo skoro
dva týdny, než zajistil opravu.
Přes zimu proběhla oprava soutěžní
stříkačky PPS15 a plovoucího čerpadla.
1. 2. a 15. 2. proběhly pro členy sboru
v klubovně kurzy první pomoci s praktickými ukázkami.
Na 29. 6. pro vás opět připravujeme
Pouťovou zábavu. Budeme rádi, když
přijdete.
Lukáš Koníček

UPOZORNĚNÍ: Občané kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí) ať tuto skutečnost
oznámí na místním OÚ tel. 281981774 p. Růžičkovi.

web: www.cechietuklaty.cz

Všechna družstva Čechie zahájila
zimní přípravu, kdy k přípravě využívají
hlavně Klánovickou halu.
Ženy se zúčastnily následujících halových turnajů
Sázava – 3. místo (8. týmů) – individuální ocenění: nejlepší gólmanka Dana
Honlová
Sázava – 2. místo (6 tymů), individuální
ocenění: nejlepší gólmanka Dana Honlová, kanonýrka turnaje: Iveta Dvořáková
Choceň – 5. místo (9 týmů)
Tým žen pravděpodobně opustí Petra
Peceková, která již trénuje v Ďáblicích,
naopak kádr rozšíří Šárka Jiráková.
Jarní mistrovské zápasy:
„A“ mužstvo začíná v neděli 24. 3. 2013
doma proti Dobřichovu od 15:00, ženy
na domácím trávníku uvidíte poprvé
na jaře v sobotu 6. 4. 2013 od 15:00 proti Všestudům. Žáci začínají až v neděli
5. května 2013 od 15:00 proti Kouřimi.

Pomalu se nám krátí zimní čas a začínají přípravy na novou lovnou sezonu.
Tak jako i v předešlém roce i letos budeme zarybňovat obě dvě lokality, kaprem
a candátem.
V měsíci květnu a červnu budeme pořádat rybářské závody. Termín konání bude
včas upřesněn.
Přijímají se noví členové, kteří se mohou přihlásit a zakoupit povolenku u pana
Františka Průžka ulice na Rozkoši 141
v Tuklatech. Členové, kteří mají zájem
odpracovat si brigádní hodiny mohou se
přihlásit u brigádního referenta pana Tomana.
Výbor rybářského spolku Vám přeje
krásné prožití roku 2013 a mnoho krásných

chvil v přírodě.
Candát obecný
Za rybářský spolek Miloš Skořepa

Jarní bazárek dětského oblečení, bot a hraček
Od pátku 1. do soboty 2. března proběhl
další, v pořadí již 4., bazárek dětského
oblečení bot a Hraček. V pátek přicházeli
prodávající od 16h, aby odevzdali označené
věcičky k prodeji. Přestože vzhledem k začínajícím jarním prázdninám nebyla účast
prodávajících tak vysoká jako na minulých
bazárcích, sešlo se na 14 prodávajích. Veliké
díky patří paní ředitelce, která opět uvolnila
k uspořádání bazárku jednu třídu v přízemí
základní školy. Díky mnoha stolům a židlím
mohly být všec hny prodávané kousky rozděleny do jednotlivých kategorií a rozloženy
do prostoru tak, aby se v kupičkách oblečků
dobře vybíralo.
Návštěvníci a kupující přicházeli v sobotu

od 9h až do půl dvanácté, kdy se dveře bazárku zavřely. Každý kdo přišel, odešel alespoň
s jedním úlovkem. Po skončení pro kupující
se všechny přijaté věci rozdělené podle druhu
musely znovu roztřídit dle prodávajících, aby
si je ti mohli opět vyzvednout. O úspěšnosti
celé akce svědčí fakt, že naši zákazníci nakoupili celkem za 6.035,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se našeho bazárku
zúčastnili ať už na straně prodávajících nebo
na straně kupujících a paní ředitelce ZŠ
Ludmile Plesné, za její vstřícný přístup a poskytnutí prostor. Budeme se na Vás všechny
těšit opět na podzim, kdy budeme pořádat
podzimní bazárek.
Lucie Mázná

Poznámka redakční rady: Pokud neobdržíte výtisk Tuklatských novinek do schránky, volejte prosím
tel. 723 200 783 nebo pište na mail: matana@centrum.cz. Výtisky můžete též vyzvednout v budově
obecního úřadu nebo v obchodě smíšeným zbožím v Tuklatech. Náhled ve formátu .pdf lze též stáhnout na www.tuklaty.cz nebo www.nove-tuklaty.cz/tuklatske-novinky.
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