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Sloupek pro starostku

TUKLAT A TLUSTOVOUS
MILÍ TUKLATŠTÍ A TLUSTOVOUŠTÍ,

jsou před námi Vánoce - nejkrásnější svátky roku. Letos tak trochu jiné – orouškované. Ale i letošní rok byl celý jiný. Pandemie nám převrátila naše životy – děti nechodily do školy, školky, rodiče pracovali doma a k tomu se ještě učili s dětmi, nemohli jsme
cestovat. Někteří mají obavy ze ztráty zaměstnání, někdo má naopak práce mnohem
víc než dříve.
Nemohli jsme se bavit tak, jak jsme byli zvyklí. Byli jsme více doma, se svou rodinou,
mysleli jsme na své rodiče a prarodiče, kterým koronavirus může hodně ublížit. Tento
divný rok pomalu končí. Bohužel i v tomto roce se mnoho rodin muselo rozloučit se svými blízkými. Zůstanou však v našich vzpomínkách. Bylo to opravdu náročné pro všechny.
Tato doba ale ukázala, že ochotných lidí pomoci spoluobčanům je stále dost. Za to jim
patří mé poděkování. Snad ten další rok bude pro nás všechny příznivější.
Ale i tak se život v našich obcích nezastavil. Máme hotové chodníky, dětské hřiště
v Tlustovousech a otevřeli jsme obecní hospodu. Na faře jsou dokončeny realizace
z akce energetické úspory, na kterou jsme obdrželi dotaci –
zateplení stropu, nová venkovní a vnitřní zrepasovaná okna
a vyřešené vytápění celého objektu. Před pár dny jsme se dozvěděli, že jsme byli úspěšní v získání financí na vybudování
tří tůní v Tlustovousech. Stále se snažíme pracovat na zvelebení našich obcí, aby naše obce byly krásné místo pro život.
Mé přání pro Vás je, ať jste zdraví a spokojení v kruhu Vašich
nejbližších, mějte radost z maličkostí, které utváří náš každodenní život. Udělejme z roku 2021 rok splněných přání, které Monika Petrisková
jsme díky koronaviru nemohli letos realizovat.
Starostka obce

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Kvůli koronaviru a s tím spojenými vládními opatřeními jsme bohužel nemohli uskutečnit slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Tuklatech.
Velmi nás mrzí, že jsme se s vámi nemohli sejít
a oslavit přicházející adventní čas.
Náš vánoční strom, který jsme minulý rok vysadili,
se rozsvítil v neděli 29. 11. 2020.
Také dětem v Mateřské škole jsme rozsvítili na
jejich zahradě vánoční strom.
Pevně věříme, že v příštím roce se budeme moci
sejít u všech plánovaných akcí, které pro vás připravujeme.
Monika Petrisková
Martina Milotová

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Betlémské světlo bude jako vždy k dispozici
v kostele na Štědrý den od 14,00 do 15,00 hodin.
Bude možné vstupovat jen jednotlivě (s rodinou)
bez venkovního shromažďování.
Půlnoční se v letošním roce nebude konat.

OMEZENÍ PROVOZU
OBECNÍHO ÚŘADU
V TUKLATECH
Na základě nařízení vlády ČR omezujeme do odvolání provoz obecního úřadu v Tuklatech takto:
Obecní úřad bude pro veřejnost otevřen pouze
v pondělí od 8 do 11 hodin, od 12 do 14 hodin a ve středu od 12 do 17 hodin. Vstup bude
umožněn pouze jednotlivě, po zaklepání a se
zakrytými ústy. Prosíme, nevstupujte s příznaky virového onemocnění. Od 23. 12. 2020 do
3. 1. 2021 bude OÚ Tuklaty uzavřen. V lednu bude
oznámeno datum k úhradě poplatků za komunální odpad na rok 2021. Známky na popelnice
poté budou vydávány pouze v úředních hodinách.
I nadále s námi můžete komunikovat telefonem
281 981 774, 702 111 612 nebo přes email
info@tuklaty.cz.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V souvislosti s COVID 19 nemůžeme přivítat nově
narozená miminka z Tuklat a Tlustovous. Až to situace dovolí, těšíme se, že nové občánky na faře
přivítáme. Děkujeme za pocho-pení a těšíme se
na Vás.

- schvaluje Rozpočtové opatření č.6/2020 tak jak
bylo navrženo
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-6026431/1 a schvaluje částku 9.000,-Kč
- schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje a schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 952.000,Kč na akci Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlusto-vousy
- schvaluje částku 65.460,-Kč na rekonstrukci
střechy domu Ke Školce 159 a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IE-12-6010106/VB/1. Na základě směrnice
vydané obce Tuklaty dojde k přepočtení částky
za věc-ná břemena.
- schvaluje nabídku firmy Jablotron ve výši
1.150,-Kč + DPH na zabezpečení objektu Hospoda Kovárna, s výjezdy zdarma
- schvaluje nabídku JUDr. Němečkové za 24.000,Kč + DPH v zákonné výši na výběrové řízení na
dodavatele projektové dokumentace - hasičárna
- schvaluje výběr společnosti CreoPlan s.r.o. Pardubice jako vítězného uchazeče výběrového řízení na projektovou dokumentaci – hasičárna za
423.400,-Kč + DPH v zákonné výši a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- souhlasí k oslovení projektantů k vytvoření projektové dokumentace vodovodní přípojky v ulici
v Jezírkách

Usnesení ze ZO č. 10 – 22. 9. 2020
- schvaluje Rozpočtové opatření č.7/2020 tak jak
bylo navrženo
- schvaluje smlouvu se společností ACER Woodway s.r.o. na doplnění herních prvků na dětském
hřišti v Tlustovousech na částku s DPH 564 441
Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy

Usnesení ze ZO č. 11 – 15.10.2020

- souhlasí s výsadbou 3 ks stromů a 5 keřů nad
tlustovouskými rybníky dle návrhu arch. Burešové. Konečná cena bude rozhodnuta podle nejvhodnější, nejlevnější nabídky.
- schvaluje cenovou nabídku společnosti Witero
na administraci ulice Ke Mlýnu v Tlustovousech,
za 19.000,-Kč za VŘ na zhotovitele, 4.000,- Kč
za žádost o proplacení a 7.000,-Kč za závěrečné vyhodnocení akce + ke každé částce DPH
v zákonné výši a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje vypsání výběrového řízení na zhotovitele výstavby ulici Ke mlýnu
- schvaluje hospodářský výsledek MŠ za
rok 2019 a převedení hospodářského výsledku 163.674,34Kč do rezervního fondu
153.674,34Kč a 10. 000,-Kč do fondu odměn
- schvaluje Mateřské škole použití přeplatku
z elektřiny 58.000,-Kč na nákup pomůcek a her
pro pobyt dětí na zahradách
- schvaluje vytvoření internetových stránek
od společnosti Galileo Corporation za částku
24.900,-Kč, poplatek za provoz 7.900,-Kč, verze
GDPR a SSl certifikát – výroba 4.000,-Kč + roční
poplatek za provoz 1.950,-Kč. Schvaluje modul
rozklikávací rozpočet 12.500,- Kč + roční popla-
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tek za pro-voz 2.450,-Kč. Všechny částky jsou
bez DPH, takže bude připočteno DPH v zákonné
výši
- bere na vědomí, že KS Tuklat a Tlustovous bude
vybírat finance na vysázení cesty na p. č. 367
a schvaluje, že obec bude provádět zálivku v následujících třech letech po vysázení stromů
- schvaluje návrh ceny pachtovného 4,5 % z ceny
půdy vyměřené pro daň z nemovitosti za jeden
pronajatý hektar a rok a pověřuje starostku podpisem dodatku
- schvaluje Rozpočtové opatření č.8/2020 tak jak
bylo navrženo
- schvaluje využití prostoru na části pozemku
č.126/1 pro tréninkové hřiště Čechie Tuklaty
s oplocením, velikost 54x25 metrů. Přesné
umístění dle dohody. Hřiště bude veřejně přístupné, nebude uzamčené. Čechie Tuklaty se
bude podílet na výstavbě hřiště.
- souhlasí se žádostí pana Z. Ženíška se založením stolního tenisu v Tuklatech, obec poskytne
k tréninkům spodní sál fary. Oddíl stolního tenisu
bude mít svoje IČO, bude zapsaný spolek.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
TUKLATY
Mateřská škola hraje podstatnou roli v přípravě
dětí na školní docházku. Využíváme proto různé
činnosti, hry a zábavná cvičení, pracovní listy pouze v rozumné míře, protože nejdůležitější je ponechat dětem dostatečný prostor pro objevování,
chtění si něco vyzkoušet. Nezaměřujeme se však
pouze na oblasti, ve kterých dítě selhává, zařazujeme i činnosti, ve kterých dosahuje úspěchu,
abychom kompenzovali případné pocity neúspěšnosti. Snažíme se, aby dítě nedosáhlo cíle příliš
snadno, ale také ne příliš obtížně. Při neúspěchu
vždy vyjádříme dítěti podporu a důvěru v jeho
schopnosti, pomůžeme částečně s řešením, pokud to dítě nebo situace vyžaduje. Dítě by se mělo
vyvíjet vlastním individuálním tempem na základě
vlastní vnitřní motivace a také podle toho, na jaké
úrovni jsou jeho aktuální schopnosti.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Jsme rádi, že opět můžeme chodit do školy. Distanční výuka byla velmi náročná pro rodiče, učitele i žáky. Všem patří velké poděkování za to, jak
nelehké období zvládli.
Přejeme všem do nového roku zdraví, štěstí a otevřenou školu.
Ludmila Plesná

KULTURNÍ
SDRUŽENÍ TUKLAT
A
TLUSTOVOUS
přeje všem dětem i dospělým krásné Vánoce
a těšíme se na Vás na akcích v příštím roce.
Naďa Lojínová, předsedkyně

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

DROBNÉ PŘIVÝDĚLKY
A POMOC NA AKCÍCH
Každý rok se stane, že obec hledá dobrovolníky,
ať je to na výsadbu keříků či jiných rostlin, na
akce pro děti či dospělé nebo třeba do volebních komisí. I v roce 2021 je bude hledat. Baví
Vás práce s dětmi, rádi byste pomohli na veřejných akcích? Většinu těchto akcí pořádá Kulturní sdružení ve spolupráci s obecním úřadem
a tudíž na dobrovolné bázi a bez výplaty. Zato většinou s občerstvením. Chcete si vyzkoušet zodpovědnější práci a být u sčítání volebních lístků?
Můžete být členem volební komise. Tady se odměna pohybuje kolem 2 000,- Kč. Zabýváte se zahradničením a rádi byste pomohli s vysazováním
rostlin? Dejte nám vědět. Pokud chcete cokoliv
z výše uvedeného vyzkoušet, napište nám na
email info@tuklaty.cz, nebo tel: 702 111 612.
Děkujeme.
Markéta Zmrzlíková

VELKOOBJEMOVÉ
KONTEJNERY
V tomto roce došlo ke změně počtu a velikosti
velkoobjemových kontejnerů. Místo dosavadních
12 ks úřad objednává pouze 2 ks, zato mnohem
větší a lépe přístupné. Oproti roku 2019 tato změna přinesla úsporu téměř 220.000,- Kč za rok.
Naši občané vozí ve velké míře odpad už rozebraný, pokud se jedná třeba o skříně, případně ho
rozeberou na místě. Velkým plusem je i to, že se
odpad dá celkem dobře skládat úhledně na hromady, čímž se ušetří i dost místa. Mám radost,
když vidím, že si lidé i navzájem pomáhají a skládají společně. Pro občany, kteří nemají možnost si
odpad odvézt sami, nabízíme odvoz zdarma multikárou. Stačí, když to nahlásí předem na obecní
úřad.
V roce 2021 počítáme se stejným způsobem
vyvážení odpadu. Kontejnery necháme navézt
v těchto termínech: 20.3., 15.5., 18.9., 20.11.
O případných změnách budeme informovat.
Markéta Zmrzlíková

SKLÁDKA BIO ODPADU
U HASIČSKÉ NÁDRŽE
Pro příští rok 2021 bude řešena likvidace velkého
bioodpadu jinak než doposud. Žádáme obyvatele, aby na PŮVODNÍ místo u hasičské nádrže již
žádné větve, trávu a listí NEODKLÁDALI. O dalším
řešení budete včas informováni.
Obecní úřad

SILNIČNÍ
VÝSTRAŽNÝ KUŽEL

V noci z 21. na 22. listopadu si někdo ,,vypůjčil“
v Tuklatské ulici Na Rafandě před domem čp. 64
silniční výstražný kužel z díry na vozovce, který
zde byl umístěn pro zamezení odstřelujícího kamení do oken a poškození podvozků projíždějících
vozidel. Žádáme vypůjčitele o navrácení kužele na
původní místo. Děkujeme.
Olszowy

Info

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 9 – 25. 8. 2020

Oznámení

JUBILANTI:

ÚMRTÍ:

PŘESTUP DĚTÍ ZE ZŠ TUKLATY NA 2. STUPEŇ
Podle školského zákona je obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu na jejím území, a to buď zřízením
vlastní školy, nebo zajištěním plnění povinné školní
docházky v základní škole zřizované jinou obcí nebo
svazkem obcí.
Obec Tuklaty pro žáky 2. stupně tuto svou povinnost
vždy splnila a místa zajistila. Problém je v tom, že
ředitelé škol jsou povinni přednostně přijmout žáky
s trvalým bydlištěm v obvodu své školy a jen na volná
místa mohou přijmout žáky z jiné obce. Tuto povinnost
mají ze zákona. Veřejnoprávní smlouvy se uzavírají se
zřizovateli, nikoliv se ZŠ. Není v silách Tuklat, aby zajistila pro všechny žáky místo v jedné škole, ale doposud
vždy zajistila umístění všech žáků.
Na druhou stranu je oprávněním rodičů zvolit pro žáka
jinou školu. Aby obce mohly umístit děti do jiných
ZŠ bez problému, slouží vytvoření svazkových škol.

NAROZENÍ:

smlouvy s Českým Brodem zatím dle sdělení vedení
Tomáš Hrouda
obce není.
Štěpán Přibyl
Abychom to shrnuli, co si Tuklaty postavily, to mají,
avšak v případě Českého Brodu platí dvojnásob, slibem
Jakub Plaček
nezarmoutíš.
Eliška Švecová
Na posledním zastupitelstvu obce se otevřela diskuze, zda vedení obce má informace, co lidé chtějí, a to
Anna Faitlová
v souvislosti s plněním povinné školní docházky na
druhém stupni. Lze říci, že stanovisko rodičů páťáků
Libuše Kulovaná
bylo vcelku jasné, preferovali bychom dostavbu plnohodnotné devítileté školy v Tuklatech či Tlustovousech.
Gratulujeme!
Už slyšíme, je to skvělý nápad, ALE proto i na ALE rovnou zkoušíme najít odpověď.
a) Nevíme o pozemku - možnost přestavby MŠ, hasičské klubovny, objektu v ulici Ke Skalce, na pozemku za farou, za nádrží u hřiště, na západním konci
Tlustovous, případně lze nějaký pozemek vykoupit
Věnceslava Procházková
a upravit územní plán.
b) Nejsou na to dotace – jsou do 20 mil. Kč, prověříme.
Jarmila Hickmanová
c) Neseženeme učitele – v obdobně velkých obcích
Eva Bartošová
jako jsou Kounice, Škvorec a Světice školu postavili
a učitelský sbor sehnali.
Alena Rusá
d) Nebudou děti, máme demografické studie – naopak, jak je z katastrální mapy Tuklat vidět, plánuje
Do dalších let přejeme mnoho
se zde nově rozsáhlá výstavba minimálně padesáti
zdraví, štěstí a pohody!
RD.
e) Nezvládneme to - pojďme to zkusit sami nebo někoho najmout.
f) Lidi to nechtějí - tak to nevíme, a proto píšeme tento
článek, abychom zjistili, jakou podporu tento záměr
má a zda se škola stane tuklatskou prioritou napříč
všemi generacemi.
Lenka Ostružlíková
Jak jsme popisovali na začátku, martýriem hledání volného místa na druhém stupni jsme si už prošli, tedy vyVladimír Pospíšil
loženě snaha otevření druhého stupně ZŠ v Tuklatech
Josef Smetana
není motivována jen pro nás, ale spíš do budoucna
a za účelem rozvoje obce z pohledu vyššího komfortu,
Hana Smetanová
ale i vzniku pracovních příležitostí a investování našich
peněz do nás, nikoliv vyvádění prostředků obce do exZdeňka Vokáčová
terních firem či organizací.
Dle zjištěných informací je možné dostavbu školy
Marcela Strachotová
realizovat v horizontu dvou let (včetně zajištění dotace) od získání pozemku. Protože jsme realisté, poČest jejich památce.
čítali bychom roky tři. Pokud se setkáme
s kladnou odezvou na uvedený záměr, rádi
přiložíme ruku k dílu (někteří spíš k počítači).
Tedy tímto článkem chceme vyvolat veřejnou diskuzi, znát vaše názory, připomínky,
možná jiný pohled na věc. Vedení obce bylo
naším návrhem trochu zaskočeno, nicméně v diskusi nebyla myšlenka druhého
stupně zcela zavržena. Pokud chcete nebo
máte co říct, určitě se těšíme na vaše reakce. Samozřejmě budeme rádi i za názor
a vyjádření zastupitelů obce.
S přáním klidných vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku
Přeji Vám i Vašim blízkým klidné a příjemné prožití
Jan Drbohlav
vánočních svátků a v novém roce pevné zdraví,
e-mail: vinor@seznam.cz
mnoho štěstí a spokojenosti.
Jiří Vyhnal
e-mail.: Forza4t@ seznam.cz
Pavla Prosová
Tomáš Kuneš
e-mail: tomaskunes@me.com

Obce v okolí Českého Brodu včetně obce Tuklaty jsou v
jednání o svazku s Českým Brodem a Doubravčicemi.
V případě vstoupení do svazku by bylo zajištěno místo
pro celé ročníky. Není třeba zastírat, že splnění této povinnosti je čím dál obtížnější a diskuse na toto téma je
zcela jistě na místě.
Otázek, na které je třeba najít odpověď při úvahách
o vybudování i druhého stupně základní školy je mnohem víc, např. parkovací místa pro rodiče dojíždějících
žáků, kapacita tělocvičny pro oba stupně základní školy, stravování žáků a pedagogických pracovníků, možnosti odpolední zájmové činnosti atd.. Dále je ještě potřeba zmínit, zda budeme podpořeni z dotací, když jsou
v blízkém okolí naplánovány výstavby dvou svazkových
škol taktéž z dotací. Takže nejen finance, pozemek
a ochota jsou limitujícími faktory.
Monika Petrisková
Martina Milotová

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

RYBÁŘSKÝ SPOLEK

TUKLATY-TLUSTOVOUSY

V letošním roce nám epidemie moc nepřála,
proto se naše srazy během roku omezily jen na
minimum. Scházíme se jen v počtu množství
členů, abychom splnili některé úkoly, které byly
neodkladné. Chtěl bych touto cestou upozornit
všechny členy na povinnost odevzdání úlovkového lístku do 15.1.2021 hospodáři spolku Petru
Tomanovi. Jako novinku jsme obnovili internetové stránky, na kterých se můžete dozvědět
nejen o našem spolku a dětském kroužku, ale
i další zajímavé informace a fotografie z akcí.
Hezké prožití Vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2021 přejí
rybáři.
www.rybar-tt.webnode.cz

Inzerce

Zkusme začít veřejnou debatu o tom, kam a jak budou dojíždět nebo docházet naše děti na druhý stupeň
základní školy. Jakou mají, a jakou budou mít v budoucnu možnost výběru, a jakou roli v tom má a může
mít obec.
Základní školní docházka je povinná, a to klade povinnost jak na děti a rodiče, tak na stát prostřednictvím
obcí, aby ji děti měly kde plnit. Bohužel rozšiřování obcí
v okolí Prahy na základě územních plánů nereflektuje
oprávněné potřeby obyvatel, kdy k jejich naplňování
dochází se značným zpožděním. A právě jednou z těchto potřeb stávajících i nově přistěhovalých obyvatel je
plnění výše uvedené zákonné povinnosti.
V následujícím textu bychom vám chtěli sdělit, do jaké
situace jsme my, rodiče páťáků, postaveni a otevřít diskusi o tom, kdo a co s tím může udělat. Tato situace se
opakuje a bude se zřejmě v případě nečinnosti opakovat i v dalších letech.
V minulosti bylo rozhodnuto o otevření mateřské školy,
následovalo otevření základní školy, a pak její modernizace a rozšíření na pět plnohodnotných tříd. Jak se
ukázalo, škola i školka si na nízký počet žáků nemůže
stěžovat, ba naopak, hlásí se k nám i děti z jiných obcí.
Dále bylo rozhodnuto, že druhý stupeň základní školy
klade na obec příliš vysoké nároky, a proto se hledala
škola v okolí, která by byla ochotna umístit absolventy
ZŠ Tuklaty. V úvahu připadaly Úvaly a Český Brod. Na
základě tehdy představených podmínek bylo rozhodnuto, že se Tuklaty připojí ke školám v Českém Brodě.
To bylo smluvně uzavřeno, smlouva je platná i účinná.
Potud pozitiva končí.
Český Brod nám žádná místa pro naše děti negarantuje
a prakticky pro jejich umístění nemá kapacity, smlouva tedy nefunguje. Zoufalí rodiče si v minulosti našli
možnost umístit děti do ZŠ Nehvizdy, které svou školu
rozšířily až až a potřebovaly vykrýt prázdná místa. Jak
se praví, jednou je to nic, dvakrát zvyk. Ale chyba lávky,
kapacita ZŠ Nehvizdy se letos naplnila, žáky nepřijímají
a v budoucnu přijímat nebudou. A co dál?
Zoufalí rodiče si našli díky vlastní iniciativě příslib možnosti umístění cca více jak poloviny (max. 8) dětí do
kapacitní ZŠ Jirny (pokud se do Jiren nepřestěhují noví
obyvatelé). Co se zbytkem dětí, se neví. Tato situace se
příští rok bude zcela jistě opakovat.
Nevýhodou tohoto přístupu je jednak to, že děti
z jedné rodiny chodí do dvou různých škol, mají pak
jiné termíny jarních prázdnin a zároveň denně tráví
více jak dvě hodiny cestou do školy (v budoucnu i bez
přímého spojení).
Co na to vedení obce? To se upírá k možnosti transformace ZŠ Žitomířská na svazkovou školu v horizontu
minimálně 3 let, což je spíše přání, nežli realita. Vedení
obce v minulosti (rok 2015) odmítlo vstoupit do svazkové školy Úvaly, kde se měly Tuklaty podílet částkou
cca 2,6 mil. Kč za možnost umístění 58 žáků (dvě plné
třídy). Tato škola doposud nestojí. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že Český Brod bude muset
doplácet mimo dotace na jednu třídu (celkové náklady/
počtem tříd) skoro 6 mil. Kč, tedy za dvě třídy 12 mil.
Kč. Lze předpokládat, že pro vstup do svazkové školy
bude po Tuklatech Český Brod vyžadovat větší finanční
prostředky, nežli Úvaly.
Jaké konkrétní podmínky vstupu do svazkové školy
budou, můžeme jen předpokládat, protože žádný návrh

Rybáři

Od občanů

KAM DO ŠKOLY, CO S PÁŤÁKY?

V rámci plánu odborné přípravy na rok 2020 jsme se
11.10. v 9:48 vyjela jednotka na žádost KOPIS Stč.
ve dnech 11. - 12.9.2020 zúčastnili taktického cvičení
kraje vozem CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 k ohláPOVODŇOVÁ VLNA 2020 pořádané HZS Středočeskéšenému požáru trafostanice u betonárny Konekta na
ho kraje v obci Zbečno v okrese Rakovník. Výcvik byl
silnici I/12. Při příjezdu na místo události byl průzkuurčen pro jednotky dobrovolných hasičů, které jsou
mem zjištěn dostatečný počet sil a prostředků. Jedpředurčeny a vybaveny pro ochranu obyvatelstva.
notka nezasahovala a byla velitelem zásahu poslána
Naše JSDH Tuklaty sice není předurčena na tento typ
zpět na základnu.
mimořádné události, ale přesto jsme měli možnost se
18.10. byla jedna tomto výcviku aktivně podílet - a to jako figuranti.
notka povolána
Úkolem figurantů bylo navodit atmosféru evakuovana požár RD
ných občanů ze zasažených míst povodňové vlny při
v obci Břežany
protržení přehrady vodního díla Klíčava. V průběhu
II a vyjela v potaktického cvičení, které probíhalo od večerních 19
čtu 1+4 v 9:16
hod do ranních 7 hod, bylo simulováno několik mohod. Po příjezdu
delových situací. Úkolem, vždy 2 cvičících jednotek,
na místo zásabylo zabezpečit chod evakuačního střediska, provést
hu,
provedeevidenci evakuovaných osob, zajistit ubytování, tepelní
průzkumu
ný komfort, pitný režim a stravu. V každé modelové
a nahlášení se
situaci bylo určeno několik osob, které měly za úkol
veliteli
zásaztížit bezproblémový chod centra. Jednalo se napříhu, byli 2 členi
klad o nespokojenou osobu, podnapilou osobu, nebo
jednotky s dýo psychicky traumatizovanou osobu. Po vystřídáchacími přístroji
ní všech zasahujících jednotek bylo v 5 hodin ráno
vyčleněni jako
cvičení ukončeno a mohlo se na několik málo minut
záloha pro záusnout. Velkým přínosem v naší skupince figurantů
sah a čekali připraveni na případné nasazení. Další
byla i přítomnost operačního technika z KOPIS Stře2 členi jednotky prováděli ve spolupráci s dalšími
dočeského kraje a my měli možnost dozvědět se něco
jednotkami dohašovací a odklízecí práce na venkovo této profesi. Ráno po snídani provedla psycholožka
ním požářišti. V 10:02 byla jednotka velitelem zásaHZS Středočeského kraje kpt. PhDr. Eva Biedermanová
hu poslána zpět na základnu, počet sil a prostředků
vyhodnocení a lehké školení, jakým způsobem se chobyl již dostačující. Jednotka přijela zpět na základnu
vat k evakuovaným osobám po psychologické stránce.
v 10:16hod.
Tohoto výkladu jsme se bohužel nemohli zúčastnit po
21.11. byla jednotka povolána KOPIS Kladno vozem DA
celou dobu. Na sobotní 9. hodinu jsme měli domluvené
L1Z a Tatra CAS 32/6600/25 – S3R na požár za obcí
další školení členů jednotky přímo na stanici HZS StřeTlustovousy. Vyjela v počtu 1+4. Po příjezdu na nahládočeského kraje v Berouně. Zde si nás vzali na starost
šené místo zásahu jednotka žádný požár nenalezla.
chlapi ze směny A, kteří se již několik let zabývají kulJednotka prozkoumala území mezi obcemi Tlustovousy,
turou hašení pomocí tzv. D-programu. Naše jednotka
Horoušany a Horoušánky, ale všude byla pouze tmazakoupila set D-programu na hašení lesních požárů.
vě šedá stoupající mlha. Jednotka po poradě s KOPIS
Během několika školení jsme zjistili, jakým způsobem
a informace od HZS Český Brod odjela zpět na základnu
a co nejefektivněji hadicemi D zacházet. Bohužel vya na základně byla opět připravenak zásahu.
šlo najevo i několik problémů, se kterými jsme potřePrůběžně, i když s omezeními vzhledem k nouzovému
bovali poradit. A právě proto jsme berounské hasiče
stavu, probíhají brigády na údržbě výzbroje a výstroje,
pomocí kontaktu Hasič V Praxi kontaktovali, abychom
absolvování STK, údržba nemovitostí a okolí atd. Techjim předvedli naše zacházení s hadicemi a problémy,
nika již byla z důvodu nevytápěné garáže zazimována.
které nás tím doprovází. Hned na začátku byla odhalePřipomínám pravidelné čištění a kontroly spalinové
na chyba při tvorbě útočného D vedení, kdy docházelo
cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., požárů komínů je
k zamotání samotné hadice. V průběhu dopoledne
stále mnoho:
jsme byli seznámeni se začátky
této myšlenky, postupným vývojem
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
a plány do budoucna. Nakonec jsme připojeného
Pevné
Kapalné
Plynné
Činnost
vyzkoušeli práci s hasícími útočný- spotřebiče
Celoroční Sezónní Celoroční Sezónní
paliv
mi a obrannými hřeby.
provoz provoz provoz provoz
Čištění
Dne 4.10.2020 proběhl v dýmnici
spalinové 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
na stanici HBZS v Praze Motole
cesty
do 50 kW
pravidelný výcvik nositelů dýchací
včetně
Kontrola
techniky v naší jednotce. Vstřícným
spalinové
1 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
cesty
přístupem jsme využili polygon
Čištění
v dýmnici, lezeckou stěnu a jako
kontrola
bonus jsme dostali vynikající bram- nad 50 kW aspalinové
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
boračku včetně plného servisu po
cesty
použití dýchací techniky.
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Vysvětlivky a podmínky
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové
cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a
čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát
ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových

odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí
uplynout doba kratší 3 měsíců.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin
od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze
zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve
stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na
pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně
jedenkrát za dva měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění provádí
nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní
spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí
kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt
čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není
nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se
provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv
do provozu.
8. U nepoužívaného komína, od kterého je odpojen
spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu
uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání
dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se
kontrola a čištění neprovádí.
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního
spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.
Za sbor dobrovolných hasičů mi dovolte popřát vám
klidné a pohodové prožití Vánočních svátků a mnoho
štěstí a zdraví do Nového roku.

Lukáš Koníček a Michal Tuček
web: http://www.sdhtuklaty.cz/
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

ČECHIE TUKLATY
Čechie zahájila v srpnu po dlouhé COVID pauze přípravu na podzimní část sezóny. Děti opět začínaly
fotbalovým kempem v Tuklatech, kterého se zúčastnilo přes 40 dětí. Nově vstupuje do mistrovských
soutěží po několika letech tým dorostu. Čechie má
tak kompletní mládežnická družstva od minipřípravky až po dorost. Dále mistrovská utkání hrají i muži
(„A“ tým a „B“ tým) a ženy. Podzimní část sezóny
je vzhledem aktuální COVID situaci přerušena na začátku října, kdy většina týmů má odehranou necelou
polovinu soutěže. Dohrávky podzimní části sezóny
by měly být v zimních měsících před začátkem jarní
sezóny.
Rok 2020 bohužel fotbalu moc nepřál, přesto děkujeme všem trenérům za jejich práci, nadšencům
a fotbalovým fanouškům za podporu. Všechny aktuality najdete na webových stránkách www.cechietuklaty.cz nebo na www.facebook.com/cechietuklaty
Do Nového roku 2021 přejeme všem hlavně pevné
zdraví a pohodu. Doufáme, že se opět brzy všichni
potkáme!

Martina Pacovská
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