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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Milí tuklatští a tlustovouští,
začátek roku byl náročný, opět karantény ve školce i ve škole. Ani jsme se
z Covidu nestihli vzpamatovat a už nám život obrátila naruby jiná událost.
Překvapili jsme sami sebe obrovskou vlnou solidarity napříč celým Českem.
Vážím si toho, jak se lidé snaží pomáhat a zapojují se každý, jak může. Na
úřadě jsme od Vás shromáždili oblečení a další potřebné věci pro Diakonii
Broumov určené pro sociálně slabší rodiny i jednotlivce. Ještě ani nebyla
odvezena a máme další sbírky v obci pro uprchlíky z Ukrajiny.

Ohlašování
pálení
Prosíme občany, kteří se chystají pálit biologický odpad, aby pálení nahlásili na Hasičský záchranný sbor ČR na https://paleni.
izscr.cz/ nebo telefonicky na čísle 950 471
100 a dále na SDH Tuklaty sdhtuklaty@
seznam.cz. Děkujeme.

Těžké chvíle nás spojují a dělají nás lepšími, a to se zde opět potvrdilo.
Chtěla bych všem, kteří přivezli potřebné potraviny či
oblečení, moc poděkovat.
Jsem opravdu ráda, že mám kolem sebe takové lidi
jako jste vy.
I přes to všechno negativní, co se kolem nás děje, se
těším na naše společná setkání na připravovaných
akcích. O všech se dočtete v tomto Zpravodaji, ve
vývěskách budou vyvěšeny plakáty nebo budete informování smskou.
Přeji Vám všem alespoň trochu klidné jaro.

Monika Petrisková
Starostka obce

Sraz je v sobotu 7. května,
v 9 hod. na Faře v Tuklatech
Zveme děti, které si chtějí prověřit své znalosti a mají zájem o přírodu. Vítáni jsou děti
všech věkových kategorií i jejich rodiče. Děti
čeká naučná a soutěžní stezka, dovednostní

Ukliďme Pošembeří – ukliďme
Tuklaty a Tlustovousy
Tato akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu Pošembeří. Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem
je uklidit nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé černé skládky. Uklízet s námi můžete
v organizovaném termínu 2. dubna nebo individuálně, dle Vašich možností.

i znalostní soutěže a občerstvení.
Myslivecký spolek Tuklaty

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme manželům Ivetě a Vlastimilu kry-

V sobotu 2. dubna v 10 hodin budeme vydávat pytle a rukavice před OÚ Tuklaty a v Tlustovousech na autobusové zastávce před rybářskou klubovnou. Když budete chtít uklízet individuálně, v případě zájmu si můžete u nás na úřadě vyzvednout pytel a rukavice a můžete
do terénu vyrazit kdykoliv. Pytle s odpadem pak, prosíme, nahlaste pomocí sms nebo přes
whts na obecní úřad (777 981 793). Naši techničtí pracovníci budou pytle svážet.

tinářovým za velikou pomoc po úmrtí naše-

Děkujeme, že vám prostředí, ve kterém žijete, není lhostejné!

manželé Rusý
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ho syna Jana a v době covidu. Dále bychom
chtěli poděkovat obecnímu úřadu za pomoc
s vyřízováním záležitostí naší rodiny.

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 11 ze dne
16. 12. 2021

- Zastupitelstvo schválilo rozpočet obce na rok
2022. Celkové příjmy ve výši 24 020 000 Kč,
celkové výdaje ve výši 31 989 000 Kč, rozdíl 7 969 000 Kč. Rozpočet byl schválen jako
schodkový, schodek bude uhrazen z rozdílu
hospodaření z minulých let. Podrobný rozpočet naleznete jako přílohu zápisu ze ZO č. 11
na stránkách obce.
- Zastupitelstvo předalo starostce kompetence,
aby upravila rozpočtové opatření v prosinci 2021 v souladu se zákonem a následně
o úpravě informovala zastupitele v lednu 2022.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že Ing. Michal
Hrouda a Václav Zmrzlík budou provádět kontrolu a řešit modernizaci IT na Obecním úřadě.
- Starostka informovala ZO o havarijním stavu
nemovitosti v Tlustovousech, Ke Skalce 29.
Zastupitelstvo pověřilo starostku zajištěním
statického posudku domu a souhlasilo s prověřením stavu přístavku v ulici Akátová v Tuklatech pro možné bydlení nájemců z domu Ke
Skalce 29 v Tlustovousech.

Usnesení ze ZO č. 12 ze dne
28. 12. 2021

- Zastupitelstvo schválilo upravenou obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité
věci. Oproti původní verzi bylo schváleno vybírání poplatku do 31. 3. téhož roku, kdy odpad vzniká, namísto roku následujícího. Tuto
úpravu navrhla obec Tuklaty a byla schválena
Ministerstvem vnitra.

Usnesení ze ZO č. 1 ze dne
25. 1. 2022

- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o spolupráci
mezi obcemi. Jedná se o smlouvu mezi obcemi Tuklaty, Břežany II, Rostoklaty, Přišimasy
a Tismice, ve které se obce dohodly, jakým
způsobem se budou společně podílet na nákladech spojených s pořádáním kulturních
a společenských akcí, které obce společně
organizují.
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o vedení
účetnictví a zpracovávání mzdové agendy
se společností R J&D Bene s.r.o., se sídlem:
Na Hůře 418, 251 66 Mirošovice, s náklady
za každý účetně zpracovaný měsíc ve výši

19 600 Kč a pověřilo starostku podpisem
smlouvy. Společnost R J&D má mnohaleté
zkušenosti s vedením účetnictví obcí a obce,
kterým tato společnost spravuje účetnictví,
prochází všemi audity v pořádku a bez připomínek.
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o sdružených
službách dodávky elektřiny. Obec byla nucena
uzavřít co nejdříve novou smlouvu z důvodu
odejití od poskytovatele poslední instance.
Obec oslovila všechny poskytovatele, obdržela
nabídky a ty vyhodnotila. Nabídka společnosti
Innogy byla pro obec nejvýhodnější.
- Zastupitelstvo schválilo Obecně závaznou
vyhlášku o stanovení systému odpadového
hospodářství, která nahrazuje OZV č. 4/2021,
která byla schválena dne 30. 11. 2021. Původní vyhláška byla upravena a vrácena Ministerstvem vnitra k úpravě stávající. Úprava
byla pouze v systémovém nastavení.
- Zastupitelstvo projednalo výběr zhotovitele
pro ošetření vybraných dřevin na hřbitově.
Obec nechala zpracovat dendrologický posudek pro stromy na hřbitově, na jehož základě byly poptány firmy na cenové nabídky
na ošetření dřevin. Obec obdržela 2 cenové
nabídky a Zastupitelstvo schválilo cenově výhodnější nabídku pana Semíka za 86 000 Kč.
Práce budou ukončeny do 31. 3. 2022.
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu na odkup
8 m2 p. č. 457/2 a pověřilo starostku podpisem této smlouvy. Pod rekonstruovanou ulicí
Spojovací se nacházelo 8 m2, které nepatřilo
obci. Byla potřeba právně zatřídit pozemek
z orné půdy na ostatní plochu/ ostatní komunikace. Po domluvě s vlastníkem byla určena
cena prodeje 300 Kč za m2, celková cena je
tedy 2 400 Kč.
- Zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod
pozemku p. č. 920/1 k. ú. Tuklaty od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví obce Tuklaty. Tento pozemek
se nachází pod místní komunikací v ulici Na
Vyhlídce a jeho převodem do vlastnictví obce
se sjednotí vlastnictví pozemků pod komunikací a usnadní se napojení sousedních parcel
č. 1048/1 a 1047/1 na místní komunikaci.
- Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo
Rozpočtové opatření č. 8/21 pro úpravu rozpočtu za rok 2021. Jedná se o úpravu v příj-

mech – navýšení o daňové příjmy dle skutečnosti a zmenšení o příjmy dotace na výstavbu
tůní, která bude čerpána v roce 2022. Výdaje
jsou upraveny o navýšené výdaje např. na
projekty opravovaných silnic, pasport dešťové
kanalizace, dotace na psycholog. poradnu, el.
energii v Kovárně z důvodu doplatku za rok
2020 a snížení výdajů na výstavbu tůní.

Usnesení ze ZO č. 2 ze dne
24. 2. 2022

- Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku Ing.
Řady za technický dozor investora na stavbě
chodníku v ulici Ke Mlýnu v Tlustovousech ve
výši 27 588 Kč za měsíc a pověřilo starostku
podpisem smlouvy. Termín zahájení prací je
v jednání, stavba bude trvat 3 měsíce.
- Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o zajištění
a financování dopravní obslužnosti s IDSK
a pověřilo starostku podpisem. Do roku 2021
jsme hradili platby jednotlivým dopravcům,
ARRIVĚ a POLKOSTU, kteří zajišťovali dopravní
obslužnost. Od roku 2022 jsou platby sjednoceny pod IDSK a v systému vyúčtování se nově
zohledňuje významnost linky, obslužnost, nadstandardní spoje, vlakové spojení apod.
- Zastupitelstvo schválilo střednědobý výhled
obce, který zohledňuje plánované příjmy a výdaje pro roky 2022 – 2024. Výhled byl vyvěšen na úřední desce a je součástí zápisu ze
zastupitelstva č. 2 na stránkách obce.
- Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku Mgr.
Alexandra Kozlova, Ak. Soch. na opravu pískovcových ostění oken na západní straně fary,
která je potřeba opravit před opravou omítek.
Cenová nabídka je ve výši 199 375 Kč. Pana
Kozlova obci doporučil Památkový úřad.
- Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2022, kterým byl opraven rozpočet mateřské školky o 80 000 Kč na částku, o kterou
původně mateřská školka požádala.
- Zastupitelstvo schválilo připojení k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a vyvěšení
tibetské vlajky.
- Zastupitelstvo schválilo více práce ve výši
13 652 Kč na projektu odtoku vody v Tlustovousech. V rozpočtu bylo počítáno se třemi
dny prací, ale díky průrazům důkladných základů betonových podezdívek a následných
úprav dle požadavků spolku rybářů s úpravami břehu se práce protáhly na sedm dní.
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Celkem

PROJEKTY OBCE
Projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny u Základní školy
Tuklaty
Práce na projektové dokumentaci pokračují.
Nyní probíhá vyjadřování dotčených orgánů.
V dohledné době bude podána žádost o stavební povolení. Dokumentace pro provedení
stavby by měla být hotova do května 2022.

Výstavba tří tůní v Tlustovousech
Jak jste si určitě všimli, práce na výstavbě tůní
jsou v plném proudu. Každé dva týdny probíhá kontrola prací s technickým dozorem Ing.
Štamberkem. Tůně by měly být dokončené
k 30. 4. 2022. Rozprostření zetlelých travin
bude provedeno v roce 2023.

Výstavba chodníku Ke Mlýnu
v Tlustovousech

žádost o stavební povolení, které jsme prozatím neobdrželi vzhledem k tomu, že se změnil vlastník jednoho z pozemků a je potřeba
dořešit jeho stanovisko k vodovodní přípojce.
Projekt byl odeslán k posouzení pro žádost
o dotaci. Hledáme vhodný dotační titul.

Dotace na rekonstrukce VO,
chybějící veřejné osvětlení /ulice
K Lávce, Na Valech/
Obdrželi jsme 2 nabídky na podání žádosti
o dotaci na rekonstrukce VO. Nabídka bude
schválena na příštím zastupitelstvu. Mezitím
pracujeme na přípravě dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotaci.

Stromy na hřbitově
Stromy na hřbitově právě ošetřuje pan Semík,
jehož cenová nabídka zvítězila ve výběrovém
řízení. O všechny stromy by mělo být postaráno do konce března.

Rekonstrukce obecních nemovitostí

Komunikace K Bytovkám a Liliová – čekáme
na stavební povolení a poté bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Pokud obdržíme
dotaci, a my věříme, že ano, začnou práce nejpozději v září tohoto roku.
Ulice Na Patnáctém - 11. 2. 2022 byla podána
žádost o stavební povolení.

Ke Hřišti 22, Tuklaty
Stavební kanceláří Vejvoda byla prověřena
zadávací dokumentace na rekonstrukci. Dokumentaci je potřeba podrobněji prověřit i za
účasti zodpovědného projektanta. Nyní není
z jejich pohledu akce připravena k vypsání
výběrového řízení na zhotovitele a tím i pro
podání žádosti o dotaci. Byla uskutečněna
schůzka s projektantem pro úpravu projektu.
Další úpravy by měly být provedeny až po vypsání vhodného dotačního titulu. V tuto chvíli
žádná dotační výzva neodpovídá potřebám
tohoto projektu.
Ke Skalce 29, Tlustovousy
Obdrželi jsme statický posudek domu a zastupitelstvo bude řešit další postup.

Výstavba hasičské zbrojnice

Bezpečnost v našich obcích

Z Ministerstva vnitra – HZS jsme obdrželi dotaci 4,5 mil. Kč. Na konci ledna byla podána
žádost na kofinancování na Středočeském
kraji, kde žádáme o dotaci ve výši 3 mil. Kč.
Zároveň finalizujeme práce na úpravě projektové dokumentace /snížení ceny výstavby/.
V polovině roku bude projektová dokumentace
schvalována na Ministerstvu vnitra. Ihned po
schválení bude následovat výběrové řízení na
zhotovitele stavby.

Byla navržena možnost instalace semaforu
v ulici Hlavní spolu s přechodem pro chodce.
Poptáváme projektanta.

Byla podepsána smlouva s Ing. Řadou jako
technickým dozorem investora pro stavbu.
Aktuálně se snažíme zkoordinovat termín zahájení prací s ČEZem, který bude v ulici také
pokládat vedení do země. Práce by měly být
zahájeny na jaře a budou trvat 3 měsíce.

Projektové dokumentace na rekonstrukce 3 komunikací v obcích

Vodovodní řad V Jezírkách
Obdrželi jsme stanovisko od AG Energie Kolín,
ze kterého vyplývá, že z důvodu nedostatku
vodních zdrojů pro oblast skup. vodovodu
Škvorec nebude uvolněna kapacita pro hromadné napojení všech odběrných míst na
předmětný vodovodní řad. Roční kapacita je
stanovena pro připojení 3 rodinných domů za
rok do doby navýšení kapacity vodních zdrojů
skup. vodovodu Škvorec. V lednu byla podána

Vzpomínka

Rekonstrukce hasičské nádrže
Vzhledem k právě vypsané dotaci Ministerstva
zemědělství, která má podpořit opatření na
drobných vodních tocích a malých nádržích,
zvažujeme možnost využití této dotace na
opravu naší hasičské nádrže, která je v havarijním stavu. Zahájili jsme jednání s dotačními
agenturami a poptáváme projektanta.

Fara
Zastupitelstvem byla schválena oprava kamenného ostění západní fasády. Práci bude
provádět akademický sochař Mgr. Kozlov,
který nám byl doporučen Památkovým ústavem. Na opravu fasády vyhledáváme vhodné
dotační tituly.
Monika Petrisková
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Dne 25.dubna uplyne již 10 let, kdy nás
opustil náš drahý a milovaný tatínek, dědeček, tchán, bratr a bývalý starosta Tuklat
a Tlustovous, pan Ing. Jan Svatoš z Tuklat.
Současně si v říjnu letošního roku připomeneme jeho nedožité 100. narozeniny.
S láskou stále vzpomínají rodiny Svatošova
a Okrouhlíkova.

NAROZENÍ:
Anna Kosková
Vladimír Kašpar
Vilém Drastík

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Václav Bešťák
Zdeněk Týbl
Václav Krupka
Petr Chott
Blanka Šmejkalová
Hana Pokorná
Lidmila Lopatková
František Netřeba
Růžena Skořepová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Josef Pokorný
Vlasta Pilátová
Věnceslava Procházková
Jozef Hanulík
Čest jejich památce.

Oznámení

Projekty obce

Na čem pracujeme…

Škola

Základní škola Tuklaty zve na

Den otevřených
dveří
ve čtvrtek 31. 3.
8 - 11.40 h - možnost prohlédnout si
školu a podívat se na výuku
v 9.00, 10.00 a 11.00 - podá ředitelka
zájemcům informace o škole
13 - 17 h - program školní družiny,
prohlídka školy a podávání informací od
13.00 do 16.00 vždy v celou hodinu

Zápis žáků
do 1. ročníku
ve čtvrtek 7. 4.
od 13.30 do 17 h
Přijďte s dítětem. Vezměte s sebou svůj
občanský průkaz a rodný list dítěte.
Formuláře k vyplnění dostanete ve škole, případně si je můžete stáhnout na
stránkách školy a přinést už vyplněné.
e-mail: zstuklaty@seznam.cz
tel.: 359 602 006, 608 263 411
www.zstuklaty.estranky.cz

Mateřská škola Tuklaty
V úterý 3. 5. 2022 od 15.30 do 19.00 hodin proběhne zápis dětí do Mateřské školy Tuklaty.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/23 je možné vytisknout z odkazu na stránkách školy: http://www.školkatuklaty.cz, oddíl Zápis, případně lze
žádost vyzvednout v kanceláři školky ve dnech 25. - 29. 4. 2022 od 11. 00 do 12. 30 hodin.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví s vyplněnou žádostí, potvrzením od dětského lékaře, že je dítě očkované (toto neplatí pro děti v posledním ročníku povinného předškolního
vzdělávání), dále s rodným listem dítěte a občanským průkazem zákonného zástupce. Při
zápisu se děti žádným způsobem nepřezkušují, protože mateřská škola přijímá děti podle
místa trvalého bydliště a podle věku (,,Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“
jsou k dispozici na stránkách školy), nikoli dle jejich schopností. V době zápisu dětí probíhá
též tzv. odpoledne otevřených dveří, rodiče a děti se mohou seznámit s prostorami školky.
Kapacita mateřské školy je 50 dětí. Od školního roku 2022/23 můžeme přijmout 10 - 13
dětí, dle toho, kolik dětí bude mít doporučený odklad školní docházky.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Společenské akce
DATUM
2. 4.
2. 4.
15. 4.
30. 4.
7. 5.
21. 5.
bude upřesněno později
bude upřesněno později
10. 6.
18. 6.
24. 6. - 26. 6.

AKCE
Ukliďme Česko
Obecní ples
Pomlázkování
Pálení čarodějnic
Děti, pojďte s námi do přírody
Tuklatské gulášování
Chytá celá rodina
Den dětí na Čechii
Noc kostelů 2022
MotoROCK
Oslava 100 let Čechie

Pohled z okna
Škola v knihovně
Žáci 3. – 5. třídy byli v den pololetního vysvědčení na návštěvě v knihovně v Tuklatech, kde nám paní Šrajerová připravila
program o poezii s pěknými ukázkami, obrázky a plněním zajímavých úkolů. Program
byl zapůjčen z Městské knihovny v Českém
Brodě. Děti se hravou formou seznámily
s několika autory dětské poezie, aktivně se
zapojovaly.
Měli jsme také možnost podívat se do
knihovny a prohlédnout si nové knihy pro
děti. Mnozí se začetli do knížek a časopisů,
které si sami vybrali.
Děkujeme paní Šrajerové za krásný zážitek
i za další pořady, které pro školáky připravuje.
Ludmila Plesná
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

POŘÁDÁ
Obec Tuklaty
Obec Tuklaty
Kult. sdružení TaT ve spolupráci s obcí
Kult. sdružení TaT ve spolupráci s obcí
Myslivecký spolek ve spolupráci s obcí
Obec Tuklaty ve spolupráci s hasiči
Rybáři Tuklat a Tlustovous
Spolky obce ve spolupráci s obcí
Kult. Sdružení TaT ve spolupráci s obcí
Obec Tuklaty ve spolupráci s hasiči
Čechie Tuklaty, obec Tuklaty

Vrácení části dotace na
chodníky
Od června 2021 do listopadu 2021 probíhala kontrola stavby chodníků z roku 2020 - Chodníky, místní komunikace, autobus. zastávky Tuklaty – Tlustovousy auditním orgánem Ministerstva financí.
Byl kontrolován jeden projekt ze čtyř. Všechny projekty byly součástí jednoho výběrového řízení.
Obec uzavřela s firmou ARTENDR s.r.o., IČO: 24190853, se sídlem
Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, zastoupenou Dr. Markem Semerádem, příkazní smlouvu na zabezpečení a organizaci výběrového
řízení na zhotovitele této stavby dle zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek. Kontrola shledala závažná pochybení,
která vyplývala z chybné činnosti firmy ARTENDR, výběrové řízení
neproběhlo v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.
Zásadní pochybení spočívalo v tom, že vybraný dodavatel, společnost Tost s.r.o., IČO: 11981148, se sídlem Habrek 8, 584 01 Ledeč
nad Sázavou, nesplňoval požadavky na referenční zakázky. V jednání administrátora veřejné zakázky byla zjištěna další závažná
pochybení, zejména chybně stanovená kvalifikace, výše skládané
jistoty, neprovedení aktualizace stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky, stanovená ekonomická kvalifikace, nesoulad/
neúplnost v rámci technické kvalifikace (nedoložení požadovaných
3 referenčních zakázek ze strany vítězného uchazeče, nedodržený
objem investičních nákladů).
V rámci velmi aktivní obrany obce byly podány JUDr. Němečkovou
námitky proti zjištění auditního orgánu, kterými se obec snažila
zvrátit negativní zjištění auditorů Ministerstva financí. Přes uvedenou obranu obce a podání 2 námitek včetně žádosti o snížení
procentní sazby finanční vratky, byla obci vyměřena vratka ve výši
484 526,05 Kč.
Protože ostatní 3 projekty byly též součástí výběrového řízení,
byli jsme upozorněni, že finanční oprava se bude muset rozšířit
na ostatní projekty. Obdrželi jsme Rozhodnutí na vrácení dalších
celkem Kč 489.845,41 Kč za zbývající 3 projekty. Proti tomuto
rozhodnutí obec podala opět námitky a čekáme na rozhodnutí ze
strany poskytovatele dotace.
Obec v této souvislosti kontaktovala firmu ARTENDR s.r.o., jednatele PhDr. Bc. Marka Semeráda, s výzvou k náhradě škody, která
obci jednáním jeho společnosti vznikla. Proběhlo jednání na OÚ
v Tuklatech, za účasti jednatele firmy a právního zástupce obce
a JUDr. Němečkové. PhDr. Bc. Marek Semerád vyjádřil svou lítost
nad vzniklou škodou, omluvil se za způsobené komplikace. Byla
navržena řešení vzniklé situace, zastupitelé byli seznámeni s možnými řešeními, rizikem soudního sporu, vymahatelností soudního
rozhodnutí, poskytnutí protiplnění. Jednání nebyla ukončena.
Obec si v minulosti vybrala společnost Artendr pro její úspěchy
v získávání dotací, předložila reference mnoha obcí. Dotaci na
stavbu chodníků pro nás získali. Jednatel společnosti je také starostou obce Cerhenice, která je z velké části zrekonstruovaná právě z dotací.
Zastupitelé přijali opatření, kdy další výběrová řízení pro obec bude
do budoucna zpracovávat JUDr. Němečková, která má zejména
adekvátní právní vzdělání k administraci zadávacích řízení a je dle
platných právních předpisů pojištěna na vzniklou škodu.
O dalším postupu Vás budu informovat.
Monika Petrisková

Jak pokračují jednání
ohledně svazkové školy
v Českém Brodě?
V minulém čísle Zpravodaje jste se dočetli o možnosti zapojit se do
svazkové školy v Českém Brodě, kterou zastupitelstvo obce považuje v tuto chvíli za nejlepší řešení druhostupňového vzdělávání pro
děti z našich obcí. V této variantě také pokračujeme v jednáních
a já bych vás nyní ráda seznámila s jejich pokračováním.
Svazková škola v Českém Brodě má dvě části – jednu přímo v Českém Brodě a druhou v obci Doubravčice. Obě části musí být zrealizovány, aby mohla být využita dotace na svazkovou školu z MŠMT.
Žádost o dotaci z MŠMT, program Prstenec, se již připravuje. Část
v Českém Brodě je těsně před vydáním společného územního
rozhodnutí a stavebního povolení. V Doubravčicích je zpracovaná
projektová dokumentace k územnímu řízení, které bude probíhat
samostatně. Protože vlastní hodnocení žádosti o dotaci trvá na
MŠMT 3-4 měsíce, má dobrovolný svazek obcí s MŠMT předjednáno, že v průběhu března předloží neúplnou žádost, aby mohla být hodnocena Komisí odborníků jmenovanou MŠMT alespoň
projektová dokumentace. V případě splnění podmínek dotačního
řízení a s tím souvisejících okolností by první část plánované Svazkové školy v Českém Brodě mohla začít fungovat od školního roku
2024/2025.
Pro kladné vyřízení žádosti o dotaci je nutné, aby obce v dobrovolném svazku měly smluvně zajištěný způsob a výši spolufinancování výstavby školy. Toto je velmi náročná a důležitá část procesu,
proto jsem oslovila pana senátora Kárníka z Kolína, který souhlasil
se schůzkou u nás na obecním úřadě společně s dalšími starosty
zainteresovaných obcí. Pan senátor s námi prodiskutoval celou situaci, slíbil, že zjistí více informací o tom, jak byly řešeny jiné svazkové školy, a následně domluvil jednání s radním Váchou, radním
pro oblast vzdělávání a sport pro Středočeský kraj. Pan radní se
již s podobnou situací setkal a řešil ji a navrhl proto svolat jednání
zástupců obcí, které mají zájem do svazkové školy v Českém Brodě umisťovat své děti, se zástupci z MŠMT a Ministerstva financí
a projednat možnosti financování ze strany obcí a případně navýšit
prostředky ze strany MŠMT.
Pro zajímavost zřídit svazkovou školu umožňuje legislativa teprve
od roku 2005 a vzhledem k malému povědomí o této možnosti
je na území ČR pouze sedm takových škol. Osm dalších se podle
informací z MŠMT připravuje a jednou z nich je právě svazková
škola v Českém Brodě. Ministerstvo školství podporuje výstavbu
svazkových škol jako nejvhodnějšího řešení pro menší obce (např.
u výstavby svazkové školy je nižší koeficient spolufinancování), ale
zároveň má zájem, aby v obcích zůstávaly prvostupňové základní
školy vzhledem k jejich nezastupitelné funkci v utváření komunitního života obce. Věřím proto, že toto řešení je tím nejlepším i pro
naše obce.
Co se týče přestupu dětí, které jsou aktuálně v páté třídě, v polovině května budou rozhodovat školy o přijetí dětí na gymnázia.
V návaznosti na to bude na začátku června znám počet volných
míst pro přechod do 6. tříd. Podle možností v Základní škole v Českém Brodě a Jirnech budeme ve spolupráci s rodiči řešit přestup
našich dětí.
Monika Petrisková
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Hasiči

SDH Tuklaty
8.1. se v obci uskutečnil Tříkrálový běh. Zajišťovali jsme na něm bezpečí zúčastněných
a přesuny koncových bodů.
15.1. proběhla valná hromada sboru a také
jsme se zúčastnili několika valných hromad
okolních sborů a místních spolků.
I přesto, že je z důvodu nevytápěné garáže
technika zazimována, byli jsme na základě
vyhlášeného poplachu 30.1. povoláni k výjezdu na požár lučního porostu u obce Květnice. Jednotka vyjela vozem CAS 32 Tatra
148 a vozidlem Fiat Ducato s dalšími členy
jednotky. Po dohodě s KOPIS a VZ vyjela CAS
bez vody s tím, že se voda doplní na místě.
Při příjezdu na místo byl proveden průzkum
a následně se členové jednotky začlenili
do hašení pomocí vysokotlaké proudnice
z CAS 30 HZS Říčany. CAS 32 JSDH Tuklaty
byla na místě jako záloha pro případnou kyvadlovou dopravy vody. Po ukončení zásahu
se jednotka vrátila na základnu.
12.2. jednotka po vyhlášení poplachu vyjela
vozem CAS 32 Tatra a DA Fiat. Po příjezdu
na místo byly průzkumem zjištěny neuhašené žhnoucí zbytky po pálení, kdy na jejich
likvidaci již začala pracovat jednotka Český
Brod. Jednotka Tuklaty prováděla asistenci
při zásahu a řízení provozu na komunikaci.
V zimním období probíhá např. praxe s motorovými pilami.

Být dobrovolným hasičem je jedinečná zkušenost pro celý Váš život. Zajišťujeme nejen bezpečnost v obci, ale podílíme se i na kulturně-společenském
životě. Zasahujeme nejen na území obce, pravidelně se účastníme školení
a výcviků ve Středočeském kraji a hl.m. Prahy, systémem vzdělávání a odborným výcvikem dosáhnete profesionálních znalostí, které budete využívat i ve svém osobním životě. Pokud splníte podmínky pro přijetí, budete zařazeni do výcviku, kde Vás seznámíme se základy hasičské abecedy,
zdravovědy i základů specifické sebeobrany pro případ nouze při zásahu,
k ochraně života, zdraví a majetku, včetně psychologické přípravy vedené
k optimalizaci zvládání zátěž. situací. Další odborný růst záleží jen na Vašem individuálním přístupu a chuti. Pro přijetí do výjezdové jednotky JSDH
nepotřebujete žádné specifické hasičské znalosti a dovednosti, jen chuť
a čas se je naučit. Do výjezdové jednotky JSDH bude zařazen každý, který již
dovršil 18 ti let, bez rozdílu pohlaví.
POSTUPNĚ
BUDETE
VYCVIČENI
PRO
TYTO
ČINNOSTI:
- hašení požárů, první pomoci, technické zásahy (řezání stromů, odstraňování nebezpečných látek atd.), záchrana a evakuace osob, zvířat a majetku,
obsluha speciálních záchranných prostředků (motorové pily, čerpadla, dýchací přístroje, atd.), řízení, obsluha a údržba zásahových vozidel, školící
a vzdělávací činnost a mnoho dalších.
CO ZÍSKÁTE: - moderní výstroj pro zásahovou činnost – vyšší společenský
kredit - odborné vzdělání v netradičním oboru, možnost neustálého vzdělávání a osobního rozvoje, fajn kolektiv lidí, kteří Vás nezklamou, vždy podpoří,
když bude třeba.
POŽADUJEME:
- min. věk 17 let
-trestní bezúhonnost
-zdravotní způsobilost (kontrola u praktického lékaře)
-dobrou fyzickou zdatnost
-zodpovědnost a ochotu pomáhat druhým - chuť pracovat, jezdit na výcviky
-bydliště v blízkém okolí.
-výhodou je platné řidičské oprávnění B případně i C.
Pokud Vás tato výzva oslovila, neváhejte a kontaktujte nás! Pokud máte jakékoli
dotazy, napište nebo si domluvte schůzku, rádi vám vše zodpovíme.

Připomínáme pravidelné čištění a kontroly
spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb.
Lukáš Koníček a Michal Tuček

web: http://www.sdhtuklaty.cz/
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

3. ročník
Tříkrálového běhu
Tuklat a Tlustovous
V sobotu 8.1.2022 proběhla s podporou Kulturního
sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s. a SH ČMS Sboru dobrovolných hasičů Tuklaty běžecká akce pro
všechny věkové kategorie - nejmladším závodnicím
byly 2 roky a nejstaršímu účastníkovi 78 let. Všech
38 účastníků se s vybranou tratí popralo jak nejlépe
mohli a všichni si mohli v cíli vyzvednout vzpomínkovou medaili. Chtěl bych tímto poděkovat všem organizátorům i účastníkům za krásně strávené dopoledne
a těším se opět na dalším ročníku.
Příspěvek připravil: Michal Okrouhlík
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DĚTSKÉ HRADY.CZ

NOVÁ PŮJČOVNA SKÁKACÍCH HRADŮ V TUKLATECH!
Vhodné pro malé děti na rodinné oslavy, nebo jen tak pro radost.
Darujte dětem zážitek!
Více informací vč. rezervace přijímáme přes e-mail: detskehrady@seznam.cz,
nebo telefon +420 773 594 245, Adresa: Spojovací 262, 250 82 Tuklaty

Něco ke čtení?
Poslechu?
Hraní?
Tuklatská knihovna se snaží nabízet literaturu všech žánrů pro všechny věkové skupiny. V tom jí výborně pomáhá spolupráce
s Městskou knihovnou v Kutné Hoře, která
do Tuklat dlouhodobě zapůjčuje knihy z tzv.
výměnného fondu.
V průběhu dubna bude objednán nový soubor knih, a pokud máte nějaký tip na dobrou
knihu, audioknihu, povinnou četbu, nového
autora, téma či obor, který by vás zajímal,
neváhejte mě kontaktovat na email knihovna@tuklaty.cz. Pokusím se knihy zajistit.
Jitka Šrajerová, knihovna

Rozšířili jsme sbírku
historických předmětů
našich obcí
Na začátku roku se nám podařilo vydražit dva předměty z historie Tuklat a Tlustovous. Prvním je mramorová plaketa s medailí z roku 1934
ze závodu Dělnické tělovýchovné jednoty Tlustovousy, jejíž tři členové
v tomto roce obsadili 1. místo ve výročním závodu v Holešovicích. Druhým předmětem je odznak Ferdinanda Klindery z roku 1937. Odznak
sloužil nejen jako upomínka na zasazování pamětní desky s bustou
na rodném domě v Tuklatech, ale i jako vstupenka na slavnostní akci.
Rádi bychom tímto poděkovali panu Janu Psotovi za upozornění na
aukci těchto předmětů a poskytnutí informací o jejich historickému
významu. Oba předměty jsou vystaveny v interiéru Obecního úřadu.
Přijďte se podívat!
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Fotbal

Čechie Tuklaty
Hráči a hráčky Čechie vyhlíží již jarní sezónu. V lednu jsme měli naplánovaný
sportovní ples, který musel být vzhledem
k epidemiologické situaci zrušen. V březnu
proběhla Valná hromada.
ROK 2022 ve znamení 100 let založení
klubu
V termínu 24. – 26.6.2022 proběhnou
v areálu Čechie Tuklaty slavnosti ke 100.
výročí založení klubu. Připravujeme bohatý
program, který budeme zveřejňovat postupně na našem facebooku a webu. Těšit
se můžete na program pro děti i dospělé,
uvidíte v akci všechna naše družstva a budete se moci vyfotit se známými osobnostmi
z kulturního a sportovního života.
Všichni jste srdečně zváni! Budeme rádi,
když všichni společně oslavíme tak krásné
kulatiny!
Mládež
Mládež zahájila zimní přípravu. Starší přípravka absolvovala zimní soustředění, další celky poctivě trénují 2 - 3x týdně. Jsou
přihlášené zimní ligy, zimní turnaje. Mladší
žáci hrají zimní ligu v Nehvizdech, kde se
fotbalově velmi dobře prezentují. Školička
a mladší přípravka se pomalu také probouzí ze zimního spánku a brzy to rozjedou
na plné pecky. Ještě před hlavní částí jarní
sezóny se celý trenérský tým sešel, aby si
nastínil plány na jaro a další sezónu.
Dorost oproti podzimu oslabil, nicméně věříme, že nadějné hráče se nám podaří v Tuklatech udržet a dále kádr opět rozšířit.
V květnu bude probíhat nábor nejmenších
nadějí. Přesný termín bude upřesněn a zveřejněn na webových a facebookových stránkách klubu a dále plakátech ve vývěskách.
V případě, že by se někdo chtěl připojit k jakémukoliv mládežnickému týmu již nyní,
kontaktujte prosím vedoucího mládeže: Michal Pytloun, e-mail: mpytloun@gmail.com.
Dospělí
V průběhu ledna zahájilo zimní přípravu „A“
mužstvo. Zatím odehrálo jedno přípravné
utkání, které prohrálo 5:2. Další přátelské
utkání je plánováno s Nehvizdy. První mistrovská utkání okresního přeboru startují o víkendu 26-27.3. 2022, kdy naše „A“
mužstvo bude v sobotu 26.3. 2022 bojovat
o body v Krakovanech.
„B“ mužstvo zahájilo přípravu v březnu.
Čeká ho jedno přátelské utkání, sezónu začne domácím zápasem v neděli 10.4. 2022
od 16:30 proti týmu Svojšic.
Ženy poctivě trénují od ledna. V rámci zimní
přípravy sehrály 3 přípravná utkání. V době
vydání zpravodaje již za sebou mají i boje
o mistrovské body.
Dětský den
V měsíci červnu čeká na děti sportovní dětský den. Přesný termín bude upřesněn.
www.cechietuklaty.cz
https://www.facebook.com/cechietuklaty
https://www.facebook.com/cechietuklatyzeny

Vyhlašujeme 1. ročník zábavně
gurmánské show TUKLATSKÉ
GULÁŠOVÁNÍ
Kdy: sobota 21. května,
Kde: prostor za OÚ Tuklaty, Na Valech 19
Pravidla soutěže:
• Přihlásit se mohou družstva s 1-10 kuchaři (další osoby mohou pomáhat se
servírováním apod.)
• Guláš z min. 4 kg masa musí být uvařen
na otevřeném ohni v libovolné nádobě
(kotlík, hrnec)
• Nádoby na vaření si každé družstvo zajistí
samo
• Každé družstvo obdrží příspěvek na maso
ve výši 600 Kč (po registraci na místě)
• Obec zajistí dřevo a chléb
• Hodnotí se výsledná chuť guláše, ale také
celkový dojem družstva

V případě zájmu se hlaste do 30. dubna na
info@tuklaty.cz nebo na tel. 702 111 612.
V případě, že nebudete vařit, přijďte ochutnat a hlasovat pro nejlepší kotlíkový guláš
uvařený v Tuklatech.
Doprovodné akce:
• Hornická výstava na faře
• Skákací hrad pro děti
• Výstava historických traktorů
• Další překvapení
• Večer vystoupí skupina Pátý element
V případě, že budete chtít při této akci prodávat své výrobky, ozvěte se nám.

CHTĚLI BYSTE SE DO AKCE ZAPOJIT JINÝM ZPŮSOBEM? BUDEME RÁDI ZA POMOC
S PLÁNOVÁNÍM A ORGANIZACÍ. VOLEJTE 702 111 612 NEBO PIŠTE NA INFO@TUKLATY.CZ.
Děkujeme.
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Naše myslivost v Tuklatech

dím Labe jsme získali zelenou a připravili tento projet, na který obec
získala dotaci ve výši 100% nákladů. V současné době již probíhá
jejich výstavba.
Hlavním iniciátorem pro výstavbu tohoto biokoridoru byl pan Bedřich Procházka. Spolu se členy spolku se pak podílel na výstavbě
a údržbě.

Návrat vody do krajiny.
Roku 1960 bylo založeno Myslivecké sdružení Tuklaty – Tlustovousy. Tento spolek fungoval a funguje bez přerušení, aktuálně pod
názvem Myslivecký spolek Tuklaty. V současné době hospodaříme
v honitbě o výměře cca 700 ha. Tato výměra se vzhledem k prosazované zástavbě a rozšiřování obce neustále zmenšuje. Do polí
se nám stěhuje asfalt a v obci jezdíme po „silnicích“, po jakých
jezdíme.
I přes tyto problémy se snažíme navázat na práci našich předchůdců a dle tradic našeho spolku neustále zkvalitňovat životní prostředí a vytvářet vhodné podmínky pro zvěř. Hlavní náplní bylo v tomto
směru vysazování stromků, vytváření mysliveckých políček, v neposlední řadě vybudování biokoridoru. V loňském roce jsme oplotili
požární přednádrž. Od roku 2018 jsme se začali zabývat myšlenkou
návratu vodních ploch do naší krajiny. Svépomocí, kdy členové spolku odpracovali stovky brigádnických hodin a za finančního přispění
obce se nám podařilo vybudovat již čtyři takové tůně, které se staly
domovem nejen vodního ptactva. Slouží jako napáječky pro zvěř
a jako místo, kde se může zvěř v horkých letních měsících ochladit. V neposlední řadě se nám těmito projekty podařilo zadržet vodu
v krajině. V tomto směru je naším největším projektem výstavba tří
neprůtočných tůní v lokalitě U Mlýna. Po jednání na obci a s Povo-

MLÝNSKÁ CESTA
OSÁZENÁ ALEJÍ
Za chladivého podmračeného počasí se
v neděli 28. listopadu 2021 ve 14 hodin poblíž Mariiny studánky u Tlustovous setkalo
několik desítek obyvatel Úval, Tuklat a Tlustovous, aby se zúčastnily slavnostního otevření Mlýnské aleje. Skupina spolupracovníků okolo Petra Urbana se spolkem Otevřené
Úvaly ve spolupráci s Technickými službami
města Úvaly a pod patronací starostky obce
Tuklaty Moniky Petriskové a starosty města
Úvaly Mgr. Petra Boreckého, na tomto místě
obnovila původní barokní úvozovou cestu.
Cesta byla v délce 1 135 metrů osazena
alejí 171 mladých dubů, které zakoupili
dobří lidé ze jmenovaných obcí.
Krajina v sobě uchovává paměť dávných
příběhů a událostí. Svůj název alej získala
s ohledem na skutečnost, že obnovovaná
úvozová cesta kdysi spojovala barokní Hodovský mlýn (poprvé zmíněný roku 1701)
s pískovcovým křížkem mlynáře Jana Šípka
u Tlustovous z roku 1812, který před třiceti
lety (1991) z trosek obnovila skupina dvou
místních nadšenců Václava Krupky a Josefa Nedrdy. Přestože již nápis na křížku není
z větší části čitelný, podařilo se ho zpětně

Snažíme se věnovat
náš čas i naší mládeži, každoročně se
účastníme dětského
dne na hřišti Čechie.
V roce 2018 se nám
podařilo uspořádat
okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej a v této tradici jsme chtěli pokračovat. Jenže
přišel Covid. Na letošní rok již máme pro tuklatské děti naplánovaný
termín na 7. května. Stejně jako v minulých letech byla naplánována
„Poslední leč“, ale …… Tak snad to vyjde letos a podaří se nám
tuto akci uspořádat v plném rozsahu.
Jaro máme za dveřmi, blíží se čas hnízdění a malí zajíčci prvně
vykouknou na tento svět. Dovolte, abych apeloval na majitele psů.
Mějte své mazlíčky pod kontrolou a nenechávejte je volně pobíhat.
Samozřejmě jsme myslivci a také lovíme, ale to je až za odměnu!
Přejeme Vám mnoho krásných jarních dnů!
Za MS Tuklaty V. Procházka

přečíst a zjistit i účel jeho postavení. Na
soklu kříže bývalo uvedeno „Tato statue
nákladem P. Jana Šípka z Tlustovous 28.
July A[nno] 1812“. Na boku pískovcového
pylonu se dochovaly iniciály Kameníka „K.
F.“ a datum dokončení kříže „11. června
[1812]“. Při dalším pátrání se podařilo zjistit, že mlynář Jan Šípek nechal křížek nad
Tlustovousy postavit na věčnou památku
jeho zesnulé snachy (manželky mlynářova
syna Václava Šípka) Marie Šípkové, rozené
Černé, která zemřela 3. května 1812 ve
věku 58 let na plicní tuberkulózu.
Pokud se vydáme hlouběji do historie, zjistíme, že prostor mezi Horoušany a Tuklaty
nejméně dvakrát navštívila vojska. Poprvé
se tak stalo po 21. květnu 1434, kdy tudy
procházely jednotky vrchního hejtmana
polního vojska sirotků Jana Čapka ze Sán,
které předtím 5 dní ležely před lesem Fidrholcem u Jiren a nyní se potřebovaly přesunout ke kostelu sv. Jiří na Hradešíně, kde se
sirotci setkali s jednotkami táboritů Prokopa
Holého. Od kostela si vyhlíželi volnou cestu
na Českobrodsko a Kolínsko, kde by ve věrných městech nabrali zásoby a posílili své
řady. Jen o 9 dní později se spojená táborská a sirotčí vojska střetla v proslulé bitvě
u Lipan proti utrakvisticko-katolické alianci
vedené Divišem Bořkem z Miletínka, kde se
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Jan Čapek v prohraném boji proslavil svým
útěkem ke Kolínu.
O druhé možné návštěvě vojska víme díky
mapové sbírce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde se dochoval kolorovaný vojenský plán ze srpna 1748, který
přináší informaci o rozložení rakouských
vojsk se stany a koňmi podél Ouvalského
potoka (původní název Výmoly) mezi městečkem Úvalem a Vyšerovicemi (původní
název Úval a Vyšehořovic). Jednotlivé části
vojenského ležení měly využít výše položených poloh u Tlustovous a Hodova, včetně
prostoru historické cesty ke mlýnu Hodovu
a křížení cest u budoucího Šípkova kříže.
Mapa však neříká, zda ke skutečnému ležení vojsk došlo či nikoliv.
Co se týče dějin Hodovských a Tlustovouských mlýnů (v obou lokalitách stála
dvojice mlýnů) v současné době s historikem Oblastního muzea v Brandýse nad
Labem Mgr. Martinem Hůrkou připravujeme
novou knihu, která se bude zabývat dějinami vodních děl (tj. mlýnů a rybníků) na říčce
Výmole. Až bude vydání knihy aktuální, určitě vyvěsíme informaci na webových stránkách www.janpsota.cz nebo v tuklatském
zpravodaji.
Jan Psota

Rybářský spolek Tuklaty a Tlustovousy
pořádá pro děti a mládež od 7 do 15 let

Rybářský
kroužek

Vyhrazujeme si
právo na změnu.

Zápis a první setkání proběhne

v neděli 10. 4. od 16:30
v klubovně v Tlustovousích u rybníka!
Prosíme, aby rodiče přišli s dětmi.
ZPRAVODAJ Tuklat a Tlustovous Vydáva: Obecní úřad Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, tel.: 281 981 774, email: info@tuklaty.cz, www.tuklaty.cz
Redakční rada: Ing. Pavla Holoubková, Václav Krupka, Ing. Miloslav Polášek Sazba a grafika: paintboard.cz Tisk: FAST digital print studio s.r.o. - www.faststudio.cz
Vyšlo v nákladu 420 výtisků, neprodejné, neprošlo jazykovou úpravou. Redakce si vyhrazuje právo příp. krácení nebo nezveřejnění příspěvku
(z důvodu omezeného prostoru či konfliktního textu. Děkujeme za pochopení.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

