Vážení a milí spoluobčané,
dostáváte do rukou poslední letošní vydání Tuklatských
novinek. To, čím bych chtěla začít, již většina z Vás četla,
ale jsou mezi námi občané, kteří přístup k internetu a facebooku nemají, a tak se omlouvám, že se budu opakovat.
Děkuji Vám všem, kteří jste přišli k volbám, a děkuji všem,
kteří nám vyjádřili podporu a rozhodli o jednoznačném
volebním výsledku. Je to dobrý pocit, děkujeme Vám za důvěru. Vážíme si toho a uděláme, co bude v našich silách,
abychom Vás nezklamali.
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ZPRAVODAJ
T U K L AT & T LU S TOVO U S

Je předvánoční čas a jako posledních několik let Vás zvu
na tradiční akce. První je vyzvednutí Betlémského světla
na Štědrý den v kostele sv. Jana Křtitele v Tuklatech. Kostel
bude pro Vás otevřen od 14 hodin. Ve 22 hodin na Štědrý
den začíná Štědrovečerní mše. V soboru 29. 12. v 16 hodin
Vás zvu opět do kostela na vánoční koncert.
Přeji Vám krásné vánoční svátky, pohodu v kruhu nejbližších a hodně zdraví v novém roce.
Monika Petrisková
Starostka obce

Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s. ve spolupráci
s Obecním úřadem Tuklaty Vás srdečně zve na

SVÁTEČNÍ
KONCERT
v sobotu 29. prosince 2018 v 16 hodin
v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Tuklatech
Učinkují: Štěpánka HEŘMÁNKOVÁ - soprán
Jan THURI - hoboj
Miroslav LAŠTOVKA - trubka a vysoká trubka
František ŠŤASTNÝ - varhany
G. F. händel Canticorum Iubilo
J. Stanley Voluntary in A
G. F. Händel Arie: „Meine Seele hört im Sehen“
G. F. Händel Gloria in excelsis deo
J. S. Bach Fuga G – Dur
J. TEML PASTORELA in C
Ch. Gounod Ave Maria

J. K. Kuchař Fantasie G – moll
A. Michna Andělské přátelství
B. Marcello Koncert d moll (Allegro giusto)
J. J. Ryba Spi, spi neviňátko
I. Berlin Bílé vánoce
J. Michalička Pastorela
Tradicionál Adeste Fideles
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OBECNÍ ÚŘAD TUKLATY

KONTAKT

Starostka (uvolněná)

Monika Petrisková

608 823 992

starostka@tuklaty.cz

Místostarostka (neuvolněná)

Martina Milotová

603 593 239

martina.milotova@tuklaty.cz

Účetní, asistentka

Markéta Zmrzlíková

702 111 612, 281 981 774

info@tuklaty.cz

Administrativní pracovník

Monika Kotková

702 111 612, 281 981 774

urad@tuklaty.cz

ORGÁNY ZASTUPITELSTVA
Finanční výbor
Předsedkyně

Martina Pacovská Ing.

člen

Tomáš Kuneš

člen

Miloslav Polášek Ing.

martina.pacovska@tuklaty.cz

Kontrolní výbor
Předseda

Michal Hrouda Ing.

člen

Lukáš Koníček

člen

Milan Pěnkava Ing.

michal.hrouda@tuklaty.cz

KONTAKT A ÚŘEDNÍ HODINY
Pondělí, středa

8:00 - 11:00 12:00 - 18:00

Starostka

středa od 16:00 do 18:00, v ostatní dny po telefonické domluvě

Adresa:

Obec Tuklaty, Na Valech 19, 250 82 Tuklaty, okres: Kolín

Telefon:

702 111 612, 281 981 774

IČO:

00235822

ID datové schránky

nszbkj8

Zprávy z obecního zastupitelstva
Ustavující zasedání ZO ze dne 31.10.2018

Zastupitelstvo obce na ustavujícím zasedání:
- zvolilo starostkou Moniku Petriskovou veřejnou volbou
- určilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn
- schválilo zvolení jednoho místostarosty
- zvolilo místostarostkou Martinu Milotovou
- stanovilo odměnu členů zastupitelstva ve výši 700,-Kč
- stanovilo odměnu neuvolněné místostarostky ve výši 24.814,-Kč
- stanovilo odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1.600,-Kč
- určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem
zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši
- zřídilo finanční a kontrolní výbor, oba výbory budou tříčlenné
- zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Martinu Pacovskou
- zvolilo předsedou kontrolního výboru Ing. Michala Hroudu

Zasedání ZO ze dne 14.11.2018

Zastupitelstvo obce :
- schválilo Tomáše Kuneše a Ing. Miloslava Poláška jako členy finančního
výboru a Lukáše Koníčka a Ing. Milana Pěnkavu jako členy kontrolního výboru
- schválilo poskytování finanční podpory z rozpočtu obce na kulturní,
společenské a sportovní akce pořádané pro občany výhradně právnickými osobami zapsanými ve veřejném rejstříku
- schválilo záměr obce smluvně zřídit právo stavby ve prospěch Čechie
Tuklaty pro stavbu víceúčelového hřiště
- schválilo celkový počet zaměstnanců obecního úřadu Tuklaty s pravidelnou pracovní dobou na 8 osob a pověřilo starostku výběrem za-
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městnanců s pravidelnou pracovní dobou a volbou osob zaměstnanců
na DPP v rozsahu rozpočtových nákladů
- schválilo nákup multifunkční tiskárny v ceně Kč 39198,- schválilo navýšení počtu spojů linky 484 a to v časech: 16:33, 17:33,
20:03 a 21:03, měsíční částka Kč 16334,- schválilo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech
v částce 476 982,-, schvaluje spoluúčast obce ve výši 30% z uvedené
částky
- schválilo rozpočtové opatření č. 7/2018
- schválilo proplacení faktur za přepracování projektu na chodníky (rozdělení pro MAS a SFDI) v celkové částce Kč 50 100,- schválilo uspořádání letního festivalu dne 8.6.2018 na farské louce,
honoráře hudebních skupin uhradí obec, zisk z prodeje vstupenek
zůstane obci

Zasedání ZO ze dne 3.12.2018

Zastupitelstvo obce
- schválilo přeložku CETIN v částce Kč 172.661,90 + DPH 36.258,99 celkem 208.921,00Kč a přeložení chodníku v částce Kč 146.812,40 + DPH
30.830,60 celkem 177.643,00Kč. Celkem za obě akce 386.564,00Kč
- schválilo uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby IV -12-6023204/1 Tlustovousy ,
Ke Skalce p. č. 13/2 na základě smlouvy ze dne 12. 11. 2018 za jednorázovou náhradu ve výši Kč 1.000,-Kč.
- schválilo uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti –
č. EP-12-6003178/01 Tuklaty, Na Rafandě p. č. 34 – přeložka
- schválilo Usnesení č. 257/12/2018 - podání Žádosti o udělení nadačního
příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert ve výši 108.888,-Kč
a schvaluje spoluúčast obce, v případě neudělení celkové částky.

Oslavy 100. výročí založení republiky
v Tuklatech a Tlustovousech
V sobotu 27. 10. 2018 se konal na faře
ples. Celá fara byla vyzdobená do barev naší vlajky. Nevíme, zda se v těchto
prostorech kdy ples konal, možná to
byl tedy úplně první. Návštěvníci plesu
mohli sedět jak dole v přízemí, tak i nahoře v 1. patře. Do 1. patra se promítalo
na velkoplošné pláno dění v přízemí. Při
vstupu každý návštěvník obdržel chlebíčky ozdobené státní vlajkou. K tanci

i poslechu hrála do 23 hodin skupina
Rošáda a od 23,30 hodin Pátý element.
Před půlnocí bylo vylosováno v tombole
18 hodnotných cen. O půlnoci jsme se
všichni venku shromáždili na velkolepý
ohňostroj! Spát jsme šli až hodně k ránu!
Pro faru to byla další zatěžkávací
zkouška. První byla s dětmi Noc s knihou a fara obstála. Teď už víme, že bude
spolehlivě sloužit na plesy, které se
v našich obcích vždy konaly – např. ples
Čechie nebo Myslivecká poslední leč.
Děkuji Vám všem, díky kterým se mohl
ples uskutečnit, všem šikovným rukám,
které pomohly s nazdobením, úpravou
a úklidem, všem sponzorům a partnerům,
kteří věnovali hodnotné dárky do tomboly
a Vám všem, kteří jste přišli!
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1918 - 2018

Sázení lip – stromů naší republiky
Nedělní sváteční odpoledne nebylo
z důvodu špatného počasí věnováno sázení lip, tak jak bylo původně avizováno
na plakátech. Sešli jsme se jen na sousedské popovídání v obecním domě v Tlustovousech se slavnostním dortem v barvách
naší republiky. Děkuji Míše Fárové - byl
nádherný a moc dobrý! Všichni jsme si
pochutnali, popovídali a shrnuli zážitky
z plesu!

Lípy jsme sázeli až v neděli 4. 11.
2018 v Tlustovousech u nového dětského hřiště. Vysázeli jsme 7 lip. Poslední
8. lípa se na toto místo již nevešla, byla
zasazena v Tuklatech v ulici Rostoklatská na obecním pozemku. V budoucnu
na toto místo přidáme ještě lavičku
a vznikne hezké odpočinkové místo
pro Vaše procházky našimi obcemi.
Děkuji všem dětem i dospělým, kteří se

zúčastnili sázení a i všem, kteří na lípy
darovali finanční prostředky ve veřejné
sbírce. Děkuji panu Pokornému z Tlustovous za vodu pro zalévání stromů.
Musím říci, že nyní tato část vesnice se
zasazenými stromy vypadá moc hezky.
Všichni se těšíme na jaro, až se zazelenají
a budou poskytovat v létech, jako bylo to
letošní, potřebný stín.
Monika Petrisková
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Vánoční strom v Tuklatech
V sobotu 8. 12. byl v Tuklatech rozsvícen vánoční strom. Před rozsvícením
probíhaly ve spodním sále fary dílničky
pro děti a v chodbě bylo možno si vybrat
za dobrovolný příspěvek vánoční dekorace, které vyráběly děti z mateřské a základní školy. Pro mateřskou školu jsme
od Vás vybrali 4800 Kč a pro základní
školu 3 570 Kč. Sál byl nádherně vánočně vyzdoben. Děti psaly dopis Ježíškovi
nebo si mohly vyrobit voňavou vánoční

SPOLEČENSKÁ
RUBRIKA
NAROZENÍ:
Štibichová Nora
Richterová Miriam Lea

GRATULUJEME
NAŠIM JUBILANTŮM
Významné životní jubileum
oslavili tito občané:
Novotná Ludmila
Lafek Jaroslav
Králová Marcela
Güntherová Alžběta
Obec přeje jubilantům
pevné zdraví a hodně osobní
spokojenosti do dalších let.

ÚMRTÍ:
Čížková Anna
Čest její památce
UPOZORNĚNÍ
Prosíme občany, kteří si nepřejí být uváděni v Tuklatských novinkách (jubilea,
narození, úmrtí), aby toto oznámili na OÚ
Tuklaty tel. 2 819 817 74 nebo na email:
urad@tuklaty.cz. Děkujeme
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dekoraci, svícen nebo ozdobit perníčky.
Pro dospělé bylo připraveno svařené
víno, jehož veškerý výtěžek 20 000 Kč byl
rozdělen rovným dílem mezi základní
a mateřskou školu. Na vánoční naladění
byly připraveny vánočky, štoly, cukroví
a plno dalších dobrot. Kdo neměl chuť
na sladké, mohl si dát i pivo.
Ráda bych poděkovala všem dětem, které u stromečku vystoupily a které pomohly
při přípravě ozdob na náš stromeček.

Děkuji také všem, kdo se podíleli
na přípravě a organizaci odpoledne
a za nádhernou vánoční výzdobu fary.
Maminkám z Tuklat a Tlustovous děkuji
za úžasné cukroví, vánočky, štoly a jiné
dobroty a tatínkům za technickou pomoc
s ozdobami a ozvučením.
Monika Petrisková

Informace pro rodiče k vítání občánků
Obec Tuklaty informuje rodiče (zákonné zástupce dítěte), že se rodiče na vítání
občánků musí přihlásit, a to v souladu
s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., ob-

Diamantová svatba

Měli jsme možnost se připojit ke gratulantům na faře, kde si manželé Vondráčkovi z Tlustovous řekli své ANO
před 60 lety. Do dalších společných let
přejeme mnoho štěstí a spokojenosti.
Monika Petrisková
Obecní úřad Tuklaty

čanský zákoník, v platném znění a zák. č.
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů (GDPR). Vyplněnou a podepsanou
přihlášku k vítání občánků doručte osobně na obecní úřad Tuklaty popř. zašlete
na adresu Obec Tuklaty, Na Valech 19,
250 82 Tuklaty.
Bližší informace získáte na tel. číslech:
+420 2 819 817 74. Přihlášku je možné
získat v tištěné podobě na obecním úřadě
nebo si ji můžete stáhnout z webových
stránek Tuklat https://tuklaty.cz/obecni-urad/formulare/. Na základě odevzdané
přihlášky zašle následně OÚ rodičům
dítěte pozvánku.

Vítání občánků
Zveme všechny rodiče s novými
občánky na Vítání.
Vítání se uskuteční
v sobotu 2. února 2019
v 15 hodin na Obecním úřadě,
Na Valech 19.
Těšíme se na Vás!

Obecní knihovna Tuklaty
Tuklatská knihovna byla otevřena
ve velkém stylu v sobotu 15. září 2018
akcí „Noc s knihou na faře“. Kulturní
sdružení TT pro děti připravilo večer
plný her, výtvarných aktivit a čtení
a na závěr společné přespání ve spacácích na faře. Šlo se spát pozdě a vstávalo se brzy, nikdo se nebál a nadšení
všech zúčastněných i organizátorů
bylo veliké.
Knihovna s čítárnou jsou umístěny
v 1. patře bývalé fary, knihovna poskytuje všechny základní knihovnické
služby (půjčování knih, meziknihovní
výpůjční službu z jiných knihoven ČR,
reprografické služby včetně laminování), možnost příjemného posezení
v čítárně a také se bude snažit pořádat
různé akce pro děti i dospělé. Veškeré informace o knihovně naleznete
na webu obce http://www.tuklaty.cz/
obecni-knihovna-tuklaty/.
Základem fondu tuklatské knihovny byly knihy, které byly pozůstatkem
po původních dvou knihovnách v Tuklatech a Tlustovousech. Tato sbírka
byla plná sice krásných, ale pro dnešního čtenáře již těžko čitelných a neaktuálních knih. Díky darům od obyvatel
Tuklat a díky spolupráci s Městskou
knihovnou v Českém Brodě se postupně daří fond obnovit a knihovna tak
může nabídnout i velice současné tituly pro dospělé i děti. Obecní knihovny
našeho typu nemají obvykle možnost
nakupovat každý rok velké množství
knih. Proto je pro knihovny podstatná
spolupráce s regionální knihovnou,
v našem případě s Městskou knihovnou
v Kutné Hoře. Ta do Tuklat dodává tzv.
výměnné soubory knih, které obsahují
aktuální literaturu všech žánrů. Díky
těmto souborům bude v knihovně stále
něco nového ke čtení.
Fond knihovny je postupně vkládán
do online katalogu, aby bylo možné
z pohodlí domova zjistit, jaké knihy
jsou dostupné. Online katalog je k dispozici na adrese https://www.librarycat.org/lib/KnihovnaTuklaty (odkaz
naleznete na webu knihovny). V současné době je v katalogu cca 1000 knih

(včetně výměnného souboru z Kutné
Hory). Na doplňování katalogu se
intenzivně pracuje, aby byla online
nabídka co nejdříve kompletní.
Knihovna kromě knih nabízí také
audioknihy a časopisy. Od srpna
je předplácen časopis dTest (včetně
online přístupu do kompletní dTest
databáze z počítačů v knihovně), dále
je k vypůjčení řada přírodovědných
časopisů (National Geographic, Moje
příroda), časopisů o bydlení (Bydlení,
Moderní byt), o jídle a vaření (Apetit,
Gurmet, FOOD) a kreativní časopisy
(Amos). Velice oblíbené audioknihy
jsou zapůjčené z Kutné Hory a v současné chvíli jsou k dispozici např.
Bídníci od Victora Huga, Psi z Rigy
od Henninga Mankella, Průšvihy Billa
Madlafouska od Davida Laňky a další.
V rámci dalších služeb knihovna nabízí pomoc všem studentům středních
a vysokých škol, kteří se trápí s citacemi nebo se jim nedaří sehnat plné texty
článků při zpracovávání seminárních/
bakalářských/diplomových prací.
Knihovna si je vědoma toho, že otevírací doba 1x týdně 1,5 hodiny nemusí vyhovovat všem, kdo by o vypůjčení
knih měli zájem. Proto je možné využít
následující postup – v online katalogu
vyberte knihy, které si chcete půjčit,
napište na email knihovna@tuklaty.
cz (případně napište alespoň autora,
žánr), knihy Vám budou v nejbližší
středu připraveny a budete si je moci
vyzvednout kdykoliv v úřední době
na OÚ. Pokud by měl někdo zájem
o donáškovou službu (prosím, pouze
v opodstatněných případech), neváhejte knihovnu kontaktovat na emailu
knihovna@tuklaty.cz nebo volejte telefonní číslo obecního úřadu, knihovna
Vás bude po obdržení zprávy kontaktovat zpět.
Poslední zmínka by byla o listopadovém pohádkovém promítání.
Klasickou promítačkou na diafilmy se
promítlo několik známých pohádek,
děti byly úžasné, některé si zkusily
promítat, pomáhaly vyprávět příběh.
Odhadem dorazilo okolo čtyřicítky

d-Test v knihovně

Obecní knihovna Tuklaty

Obec Tuklaty předplatila pro
své obyvatele časopis dTest.
Dotupný je v tištěné podobě
v knihovně (od čísla 08/2018) .

každou středu
16.30 – 18.00

Online přístup do kompletní
databáze dTestu je možný
z počítače v knihovně.

(fara 1.patro)

knihovna@tuklaty.cz
https://tuklaty.cz/obecniknihovna-tuklaty/

dětí a dospělých. Pohádek k promítnutí je ještě spousta, takže knihovna
může slíbit, že se po Novém roce kino
na faře zopakuje. K dispozici je ovšem
i celá řada diafilmů s tématy umění,
literatura, zemědělství, zdravotnická
osvěta. Vše samozřejmě desítky let
staré, poplatné době. Pokud by někdo
měl o prohlédnutí těchto filmů zájem,
neváhejte se na knihovnu obrátit.
Věřím, že bude knihovna obyvatelům Tuklat a Tlustovous dobře sloužit
a bude se těšit na všechny současné
i nové uživatele a čtenáře.
Jitka Šrajerová, knihovnice

Lampionový průvod
V sobotu 3.11. jsme opět šli s dětmi
Lampionovým průvodem z Tuklat do Tlustovous. Počasí bylo na listopad velmi
příjemné, děti si přinesly krásné lampiony.
Prošly stezkami odvahy, některé se bály, jiné
byly statečnější. Všechny byly odměněny
svítícím náramkem. Opekli jsme si buřtíky
a večer zakončili krásným ohňostrojem.
Užili jsme si to všichni a těšíme se na vás
opět za rok!
Naďa Lojínová

Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous z.s.

Bojovníci ve světové
válce 1914–1918 z obcí
Tuklaty a Tlustovousy
Na základě rešerše provedené u příležitosti 100. výročí vzniku Československé
republiky Janem Psotou bylo zjištěno, že
na památnících v našich obcích nejsou
uvedeni všichni bojovníci, kteří položili
životy v 1. světové válce.
Na pomník padlých v Tuklatech bylo
doplněno 6 jmen vojáků z Tuklat a Tlustovous - Junek Antonín, Král Josef, Lacina
Josef a Svatoš Jan, Herodes Václav a Lula
Tomáš.
Čest jejich památce!
Kdo by měl o tuto rešerši zájem, napište
na info@tuklaty.cz nebo zavolejte na tel. č.
2 819 817 74, rádi Vám jí poskytneme.
Celkový vzhled pomníčku v Tuklatech
prochází nyní úpravami, jejichž výsledný
vzhled uvidíme až na jaře.
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Novinky při správě hřbitova
Obecní úřad připravil nový Řád
veřejného pohřebiště v Tuklatech, který
reaguje na změny zákona o pohřebnictví účinné od 1.9.2017. Po povinném
souhlasu Krajským úřadem Středočeského kraje byl schválen zastupitelstvem
27.8.2018. Naposledy byl schválen Řád
pro pohřebiště v listopadu 2003 a od té
doby byl zákon o pohřebnictví několikrát novelizován, takže tento řád z roku
2003 již neodpovídal zákonné úpravě.
Nový Řád veřejného pohřebiště obce
Tuklaty (dále jen „Řád“) přináší některé
novinky.
Především bude úplné znění Řádu
zveřejněno přímo na hřbitově ve vývěsce
a současně na webu obce https://tuklaty.
cz/obec-tuklaty/hrbitov/, tak, aby s ním
veřejnost byla dostatečně seznámena.
Ve vývěsce bude též zveřejněn plán hřbitova pro usnadnění orientace na hřbitově a orientace v pronajatých a volných
hrobových místech a ceník nájemného.
Provozovatelem hřbitova je ze zákona obec Tuklaty, za kterou bude jednat
starostka (podpis nájemních smluv, vyřizování stížností a reklamací, povolování
výjimek z Řádu) a ve všech ostatních záležitostech pověřený zaměstnanec obecního
úřadu, kterým je paní Božena Palusová.
Nájemci hrobových míst, zájemci o nájem,
vypravitelé pohřbů, pohřební služby jakož
i osoby budující či opravující náhrobky
a hrobová zařízení jednají ve všech záležitostech s paní Boženou Palusovou.
Služby poskytované obcí jsou omezeny na pronájem hrobových míst pro
uložení do kopaného hrobu nebo uložení urny, údržbu pohřebiště v letním
i zimním období, zajištění sběru, třídění,
odvozu a likvidace komunálního odpadu, zveřejňování informací ve vývěsce.
Obec neprovádí hrobnické práce. Na pohřebišti se nezřizují hrobky, vsypové
a rozptylové louky.

Právo užívat hrobové místo vzniká
uzavřením písemné nájemní smlouvy.
Není-li nájemní smlouva uzavřena, hrozí uvolnění hrobového místa pro jiného
nájemce. (Aktuálně máme uzavřeno jen
cca 60 nájemních smluv z evidovaných
290 hrobových míst.) Právo nájmu
trvá po dobu zaplaceného nájemného.
Provozovatel může v případě neplacení nájemného od smlouvy odstoupit
a uvolnit hrobové místo pro jiného
nájemce. V nájemní smlouvě se určí
osoba, na kterou přejde právo nájmu
v případě smrti nájemce. Jestliže není
určen nástupce, přechází právo nájmu
na příbuzné původního nájemce v pořadí určeném zákonem o pohřebnictví
nebo na dědice. Osoba, na kterou přešlo
právo nájmu, je povinna toto oznámit
provozovateli pohřebiště
Nájemci hrobů, vypravitelé pohřbu,
pohřební služby, objednatelé exhumace
jsou povinni provozovateli pohřebiště
poskytnout údaje a dokumenty o pohřbených osobách v rozsahu jméno
a příjmení zemřelé osoby, jejíž lidské
pozůstatky nebo ostatky budou na pohřebišti uloženy nebo exhumovány, místo a datum jejího narození a úmrtí, List
o prohlídce zemřelého, druh a číslo urny
u zpopelněných ostatků, datum uložení
a určení hrobového místa. To vše předem před pohřbením nebo exhumací.
Veškerá manipulace s lidskými ostatky
vyžaduje předchozí souhlas provozovatele pohřebiště. Formuláře pro předání
potřebných údajů a získání souhlasu
jsou k dispozici u pověřeného pracovníka a na webu obce https://tuklaty.cz/
obec-tuklaty/hrbitov/. Provozovatel pohřebiště může ve svém souhlasu stanovit
podmínky.
Provádět hrobnické práce, otevřít
hrob a provést pohřbení mohou jen
provozovatelé pohřební služby, kteří

doloží odbornou způsobilost v tomto
oboru. Služby provozovatele pohřební
služby objednává a hradí vypravitel pohřbu. Pohřbení i exhumace vždy vyžadují souhlas nájemce hrobového místa,
bez tohoto souhlasu neudělí správce
pohřebiště souhlas s pohřbením nebo
exhumací.
Osoby, které chtějí zhotovit nebo
opravovat náhrobek a hrobové zařízení,
jsou povinny tento záměr oznámit provozovateli pohřebiště a připojit nákres
nebo popis zamýšlené práce a foto hrobu
před provedením práce. Provozovatel
pohřebiště stanoví podmínky zbudování
nebo opravy. Po skončení nájmu je nájemce povinen odstranit hrobové zařízení, pokud tak neučiní, může to odstranit
provozovatel.
Pověřený zaměstnanec vede evidenci
související s provozováním hřbitova.
Ve Hřbitovní knize vede záznamy
o všech pohřbených včetně exhumace,
o nájemcích hrobového místa a jejich
nástupcích, o placení nájemného, o náhrobku a hrobovém zařízení. Uděluje
souhlasy a vydává potvrzení o pohřbu,
reguluje výsadbu a udržování stromů
a keřů, informuje nájemce a veřejnost
o volných hrobových místech a o rozhodnutích týkajících se provozu hřbitova. Zkrátka paní Božena Palusová
má vědět o všem, co se týká hřbitova.
Respektujte tedy její odpovědnost a obracejte se na ni ve všech záležitostech
týkajících se hřbitova a včas jí oznamujte
změny související s pohřbenými, hrobem a nájmem.
Zastupitelstvo současně schválilo
i nový ceník nájemného. Nájemné na jeden rok činí Kč 4,- za m2 pronajatého
hrobového místa a paušální roční poplatek Kč 40,- za provoz a údržbu hřbitova.
Nájemné se zpravidla platí na 10 let.
Milena Sankotová

INFORMACE K PLATBÁM KOMUNÁLNÍHO ODPADU PRO ROK 2019
Poplatky je možné platit HOTOVĚ na pokladně obecního úřadu nebo bankovním převodem na účet číslo 2835260379/0800
s variabilním symbolem:
PRO TUKLATY 111 + číslo popisné Vašeho domu,
PRO TLUSTOVOUSY 999 + číslo popisné Vašeho domu.
Do poznámky uveďte jméno plátce. Po zaplacení obdržíte na obecním úřadě známku na popelnici. Poplatek je potřeba uhradit
do 31.3.2019. Na známku z roku 2018 se budou popelnice vyvážet do 31. 3. 2019.
Nádoby jsou pro občany zdarma, v případě, že nádobu máte rozbitou, zavolejte na OÚ. V případě, že ji máme na skladě,
vyměníme Vám ji nebo objednáme.
Bohužel do uzávěrky vydání těchto novinek jsme neobdrželi od zástupce svozové společnosti FCC přesné informace o navýšení
poplatků za odvoz komunálního odpadu. Zda a o kolik se budou navyšovat poplatky za komunální odpad nebo o znovuzavedení
poplatku za BIO popelnici, rozhodne zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání v tomto roce 20. 12. 2018.
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„A“ tým

A tým skončil podzimní část okresního přeboru na 12. místě a na jaře ho čeká
boj o záchranu v této soutěži. Tým vede
bývalý kapitán Čechie Jirka Halgaš a nutno podotknout, že situaci má velmi těžkou. Mužstvo místo posilování oslabilo,
tréninková morálka nebyla vůbec dobrá,
ať už z důvodu zranění starších hráčů,
pracovní vytíženosti či lenosti mladých.
Chybí nám kvalitní hráči, starost o tým
také není jednoduchá a časově nenáročná záležitost. První tým tak aktuálně
hledá svoji tvář a bude muset postupně
začít budovat nové mužstvo, kolem nového kapitána Werbynského, musí přijít
na řadu omlazení a budeme muset myslet spíš na budoucnost než na aktuální
výsledky. Ovšem bez tréninků to nepůjde a nikdo nebude obětovat vlastní čas,
aby se mu na tréninku sešlo 5 lidí. Pro
každého by měl být fotbal radost, zodpovědnost vůči týmu, kamarádům a každý
by si měl uvědomovat, že fotbal (vlastně
každý kolektivní sport) není jen taková
hra, je to závazek, který přináší radost,
odpovědnost, ale i zklamání z proher.
Vše pak prožívá celý tým. Na závěr bych
rád poděkoval všem fanoušků, kteří
za námi stojí i přes nedobré výsledky
a rád bych vzkázal, asi možná všeobecně,
ostatním, že pokud byste chtěli nadávat
či negativně pokřikovat na vlastní hráče,
je lepší na fotbal nechodit, těžko budeme
přemlouvat mladého kluka ke sportu,
když při utkání uslyší nadávky. Nikdo
na hřišti nekazí schválně, pořád je to jen
sport.
Roman Nešpor

„B“ tým

Po mnoha letech Čechie opět přihlásila B tým. Základ tvoří zkušení hráči,
z nichž většina prošla „áčkem“. Podařilo
se nám získat i několik nových nebo
staronových hráčů a mladé tváře.
Po několika úvodních utkáních nám
bylo jasné, že ani v nejnižší soutěži to
nebudeme mít jednoduché. Stále se
sehráváme a poznáváme. Trápí nás zejména nestálá sestava, ale postupně se
výkony zlepšují. Bylo by sice fajn bojovat o čelní příčky, ale víme, že od těch
máme zatím herně daleko.
I když je po podzimní části „juniorka“ na předposlední příčce, věřím,
že v jarní části se budeme prát o střed
tabulky. Myslím, že i diváci si užili své.
Např. derby s Rostoklaty bylo, alespoň
pro nás, fotbalovou třešničkou s vítězným koncem.
Jedním z našich dlouhodobějších
cílů je hráčsky podporovat A tým. Ne-

8

jen „dodávkou“ zkušených hotových
hráčů, ale i prostorem pro mladé hráče,
kteří do seniorského fotbalu teprve
míří. Zároveň chci poděkovat hráčům
áčka, kteří naopak pomohli nám, když
bylo třeba.
Děkuji i divákům za podporu, i když
nám to ne vždycky jde tak, jak bychom
si představovali.
Do jarní části se nám podařilo sehnat
první posilu, na dalších hráčích pracujeme. Zároveň bych chtěl touto cestou
oslovit mladší ročníky, odchovance
Čechie, aby se nebáli přijít na trénink
a zahrát si s námi. V případě zájmu pište na e-mail paco13@centrum.cz
David Pacovský

Ženy

Ženy ukončily sezónu na 4.místě.
V průběhu sezóny se střídaly průměrné
výkony a celé skupině jasně dominoval
tým Sparty Prahy „B“. Pozitivem je kádr
hráček, který je konečně několika letech
široký. Trenér Urminský má příjemné
starosti: k dispozici je 22 hráček a tak
má trenér konečně z čeho vybírat.
Děkujeme za podporu všem našim
fanouškům a příznivcům a těšíme se
opět na viděnou v jarní sezóně.
Zimní příprava začne v Tuklatech
v pondělí 21. ledna 2019 od 18:30h.
V průběhu zimní přípravy absolvují
ženy také soustředění v Třemošnici
a na první mistrák se můžete těšit v polovině března. Více o zápasech a přípravě najdete na https://www.facebook.
com/cechietuklatyzeny/ či na webových
stránkách www.cechietuklaty.cz/zeny
Martina Pacovská

Mládež Čechie

Čechie ve druhé půlce roku 2018
má zhruba 70 aktivních dětí, které má
na starost 9 trenérů respektive trenérek.
Funguje u nás školička, o kterou se stará Peter Borovský, mini-přípravku vede
Martina Pacovská s Luckou Nečkovou,
mladší přípravku já a Michal Pytloun,
starší přípravku Vláďa Procházka a Tomáš Růžička, u mladších žáků zaskakuji
já a případně Tomáš Kuneš s Vráťou Procházkou, kteří mají na starost starší žáky.
Myslím, že podzimní část můžeme považovat za velmi úspěšnou, děti fotbal
a pohyb baví, pravidelně dochází v hojném počtu, konec podzimu téměř oplakaly a už nyní se těší na další tréninky
a turnaje. I proto jsme navýšili zimní
turnaje, bude jich více a budeme se snažit, aby děti byly i nadále spokojeny. Jsem
také rád, že se dobrým směrem hýbe
vysněné hřiště s umělým povrchem.
Jsem hrozně rád za skupinu lidí, která se
v Tuklatech o děti stará a doopravdy jim
za to patří obrovské díky, protože způ-

sob, jakým u nás trénujeme a bavíme se,
není všude automatický a na hodně místech se pořád fotbal dělá tak nějak „hrubě“. Nedá mi to a musím přiblížit časový harmonogram většiny trenérů dětí:
2x týdně 1,5 hodiny na hřišti s dětmi,
po tom 1,5 hodiny svého tréninku s
dospělými, o víkendu 5-6 hodin na turnaji, někteří pak druhý den ještě 2-3
hodiny na zápase žáků, do toho vlastní
zápasy za dospělé. V mezičase domlouvání, řešení, přípravy na tréninky.
Všichni se pak zapojují do dalších brigád na hřišti, kde nám areál kvete každým dnem a to hlavně díky obětavosti
Václava Bareše a Vráti Procházky st.
Takže pro představu a možnou odpověď
pro některé, co nemají představu a myslí
si, že sami dělají časově náročný koníček.
Na závěr zpátky k mládeži, děkuji rodičům, dětem a trenérům za celý rok
2018 a v lednu se uvidíme na prvních
trénincích, turnajích a třeba dalších
akcích, které bych rád nově uspořádal.
Za mládež Čechie,
Roman Nešpor

Mini přípravka

Minipřípravku v současné době tvoří
14 hráčů a hráček. 12 hráčů ročník 2012
jeden 2013 a jeden 2014.
Poctivě jsme trénovali od letního
soustředění 2 x týdně a pro mnoho
dětí byl fotbalový podzim jejich prvním. Seznamování s míčem formou
her, překážkové dráhy, slalomy, střelba
na branku, ale i samotný fotbal byl
náplní jednotlivých tréninků. Podzim
ukončilo přátelské utkání se zkušenějšími Nehvizdy, děti poprvé okusily, jaké je
to hrát fotbal na větším hřišti. I přesto,
že první utkání skončilo prohrou, dokázaly děti vstřelit 7 branek a vyzkoušely
si atmosféru fotbalového utkání.
Děkujeme všem dětem a rodičům
za podzimní část a už teď se těšíme
na jaro!
Martina Pacovská & Lucka Nečková

Mladší přípravka

Mladší přípravka skončila podzimní
část. Po odchodu ročníku 2009 do starší
přípravky a zvláště pak dvojice tahounů
minulého ročníku Šímy Ducháče a Lukáše Daňka jsme do této sezóny vstupovali s otazníkem, jak to vlastně bude vypadat. Hned první turnaj nás velmi mile
překvapil a vlastně to byl náš nejlepší
turnaj. První turnaj v sezóně, na domácí půdě a pět výher z pěti zápasů, první
místo, ale i když to bude znít jako fráze,
tak my jsme byli nadšeni, jakým způsobem jsme ten turnaj vyhráli. Předváděli
jsme velmi pěknou týmovou hru. Velké
vystřízlivění přišlo na druhém turnaji
v Úvalech, do turnaje jsme nastoupili
velmi vlažně a i možná s pocitem, že bu-

deme vyhrávat bez běhání a chuti hrát.
My jsme je v tom první utkání nechali
a nezasahovali jsme do jeho průběhu.
Herně ani výsledkově jsme úvodní duel
nezvládli a na řadu musela přijít debata,
takhle jsme pokračovat rozhodně
nechtěli. Zbylé tři turnaje jsme odehráli
dost vyrovnaně z pohledu celkového.
Takže nás „zdobil“ klasický pomalý,
ospalý začátek, velmi kvalitní střed turnaje a poslední zápasy se většinou tak
dohrávaly, i když jsme je vyhrávali, tak
kvalitou už malinko pokulhávaly.

Mezi našimi soupeři byli:

Úvaly, Liblice, Šestajovice, Nehvizdy
a Kounice. Z pěti turnajů se nám podařilo 3 vyhrát a celkově jsme podzimní
část turnajové soutěže zakončili na prvním místě. Největší bitvy jsme sváděli
s rivalem z Úval, kolikrát to byly nervy
až do konce, celkově jsme měli společnou bilanci 3 výhry, dvě prohry a jednu
remízu.

Podzimní části se zúčastnili:

Tonda Vébr většinu utkání odchytal
v brance, pokud nastoupil, tak i on
se podílel na vstřílení branek. Ondra
Pokorný odehrál téměř každou minutu, tvořil hru a zásoboval levačkou
či pravačkou svoje spoluhráče, střílel
důležité branky. Lukáš Šindelka, neúnavný bojovník týmu, který taktéž
odehrál většinu minut, prorazil by
i zeď, kdyby to znamenalo vstřelení
branky. Lukáš Voženílek a Benjamin
Ackah doplnili tuhle dvojici a v mých
očích udělali za poslední rok největší
posuny, hbitý Benja a střelec Lukáš
rozhodně přispěli velikou mírou k našemu úspěšnému podzimu. Patrik
Tomek zdárně sekundoval a bojoval
ve prospěch týmu. Dvě stabilní dva-jedenáctky, to je Domča Borovský a Táďa
Procházka, první se dostal jak do branky, tak do pole, pohybově velmi nadějné
„křídlo“, druhá 2011ka, Táďa, snad ani
jiný sport v Tuklatech hrát nemůže,
díky svému příjmení a jestli jsem zmínil veliký výkonnostní skok u předešlé
dvojice, tak Táďa roste každým týdnem
díky pilnému tréninku. Tým poté ještě
doplnila na jednom turnaji Anička

Drbohlavová, která nakoukla do turnajů již v minulém ročníku, bratrskou
dvojici vytvořil společně s Lukášem
Máťa Voženílek, který se také dostával
pravidelně do hry a poslední článkem
týmu byl nováček Tom Kolínský, který
si odkroutil první dva turnaje v kariéře.
Všem těmto patři veliké díky za parádní výkony a super zážitky. V zádech
tohoto týmu pak stál Míša Pytloun,
který si zaslouží veliký díky za jeho zápal a pevně věřím, že bude ve své práci
úspěšně pokračovat, protože má úspěch
a troufnu si tvrdit, že ho děti poslouchají,
respektují a hlavně je to baví.
Na závěr pak děkujeme s Míšou rodičům za téměř včasné příjezdy na turnaje a bezproblémovou komunikaci,
mírné resty tam jsou a máme je zapsané
v hlavách, stejně tak jako první branky
v kariéře, zapomenuté věci či porušení
životosprávy před turnajem! :-)
Roman Nešpor

Starší přípravka

Podzimní sezóna starší přípravky
byla započata letním soustředěním
v srpnu. Na tomto kempu jsme s trenérským týmem vytvořili domácí
atmosféru, kladný přístup k tréninku
a především souznění jednotlivých věkových kategorií mládežnických týmů
v Tuklatech.
V tomto duchu se taky odehrála celá
podzimní sezóna a nebyl problém doplňovat a míchat jednotlivé fotbalisty/
fotbalistky starší přípravka, mladší žáci
a starší žáci.
Starší přípravka skončila v podzimních turnajích celkově na pěkném
2. místě. Kvalitní výkony se střídaly
se slabšími, ale to k mládežnickému
fotbalu patří. Do této věkové kategorie
jsme začali postupně začleňovat i kluky
z mladší přípravky. Sezónu hodnotíme
velmi pozitivně a všichni se těšíme
na sezónu následující.
Tomáš Růžička & Vláďa Procházka

Mladší žáci

Mladší žáci ukončili podzimní část
na 5. místě se 13ti body, stejným po-

čtem jako třetí Dobré Pole. Převážná
část hraje také za starší žáky, a proto
byly zápasy kolikrát velmi obtížné,
protože někteří odehráli dva zápasy
během jednoho dne, Luky Daněk
kolikrát absolvoval turnaj starší přípravky jeden den, následující den pak
obě dvě žákovská utkání, stejně tak
Jenda Vavrek. Z tohoto pohledu jsme
podzim zvládli poměrně dobře, veliké
díky patří rodičům, kteří měli velmi
zajímavé fotbalové víkendy. I díky
veliké vytíženosti jsem kolikrát nemohl
klást důraz na lepší pohyb, únava byla
znát, co se týče fotbalové stránky, tak
je před námi hodně práce. Myslím, že
bychom se měli více zaměřit na techniku a pilování nedostatků. Mladší žáci
jsou takovým tím jedním z posledních
stupínků, kdy by se nemělo tolik koukat
na výsledek v utkání. Hezkým příkladem je domácí utkání s Radimí, které
výsledkově skončilo prohrou 4:0, ale
herně jsme nepropadli a byli jsme velmi
vyrovnaným soupeřem.
Děkuji všem hráčům a hráčce Evě
za podzimní výkon a docházku, rodičům za super spolupráci. Osobně jsem
rád, že nám zatím premiérový ročník,
kdy máme všechna mládežnická družstva, vychází bez větších problémů
s absencemi.
Roman Nešpor

Starší žáci

Starší žáci v první části soutěže ukázali, že je fotbal prostě baví.
Tréninky a samotné zápasy byly, co
se docházky týká až na malé výjimky
v plné sestavě, což se v dnešní době
plné jiných zájmů oceňuje. V samotné
soutěži se tým částečně doplňuje hráči
z mladších žáků a kluci se na hřišti
potkávají s fotbalisty soupeře staršími
někdy o dva či tři roky.
V těchto náročných utkáních ale celý
tým ukazuje soudržnost a bojovnost. I přes někdy velký věkový a následně gólový rozdíl se šlo do dalších utkání
bez respektu a s plným nasazením.
Musíme také zmínit rodiče našich
hráčů. Někteří se zúčastnili se svými
dětmi o víkendu nebo dokonce v jeden
víkendový den dvou utkání právě za obě
kategorie, tedy mladší i starší žáky.
Je to náročné jak časově, tak logisticky
a za podporu jim tímto vážně děkujeme.
Celkově sezónu hodnotíme jako úspěšnou. U našich hráčů a hráček vidíme
v zápasech velké pokroky a opravdovou
radost ze hry. A proto se těšíme na přípravu a následně samotnou jarní část
soutěže. Děkujeme také celému klubu
za perfektní zázemí a ostatním našim
trenérským kolegům za spolupráci.
Vratislav Procházka a Tomáš Kuneš
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18. 8. nás nečekaně, na největší hasičské
slavnosti Pyrocar v Přibyslavi, navždy
opustil pan Ing. Karel Richter, starosta
všech hasičů. 28. 8. jsme se ve velké
obřadní síni Strašnického krematoria
zúčastnili posledního rozloučení.
2. 9. jsme se u tlustovouských rybníků
zúčastnili akce rozloučení s prázdninami.
Vystavovali jsme výzbroj a výstroj s rozpoznáváním, přítomní si mohli vyzkoušet
napsat hasičské testy pro děti i dospělé,
proběhlo stříkání z děla Tatry i hadice.
8. 9. jsme se, na pozvání, zúčastnili v Dobřichově oslav 130 let od založení sboru.
Prezentovali jsme se s Pragou V3S a dopravním Fiatem.
13. 9. bylo zástupcům zúčastněných sborů v Hlavním sále Valdštejnského paláce
z rukou předsedy senátu poslanecké sněmovny ČR pana Milana Štěcha předáno
poděkování za aktivní účast při realizaci
„Hasičská fontána Praha 2018“ která významným způsobem přispěla k oslavám
výročí 100 let československé státnosti.
Zároveň byl předán i certifikát o vytvoření světového rekordu „NEJVĚTŠÍ HASIČSKÁ FONTÁNA“.
21. 9. padla větev přes celou silnici z Tuklat do Tlustovous. Jednotka vyjela dopravním automobilem Fiat, byla použita
motorová pila a větev odstraněna.
Dne 13. 10. jsme se s družstvem 1+4
zúčastnili praktického výcviku jednotek,
který pořádali členi JSDH Rostoklaty.
Celkem nás čekali tři disciplíny.
1. disciplína - Požár rodinného domu.
Simulace požáru probíhala při noční pohotovosti družstva na zbrojnici. Po přijetí
události se jednotka aktivovala z nočního
odpočinku. Bylo potřeba se v požadovaných dvou minutách obléci, vybavit se
výzbrojí a výstrojí a nahlásit na KOPIS
výjezd jednotky. Po příjezdu na místo zásahu bylo potřeba komunikovat s KOPIS.
Průzkumem bylo zjištěno, že se jedná
o požár v patře rodinného domu, ve kterém se nacházejí dvě osoby a domácí
kočka. Jedna osoba se již nacházela mimo
objekt. Bylo vytvořeno dopravní vedení
s rozdělovačem před budovu a dvoučlenná průzkumná skupina vybavena útočným 1C proudem prohledávala objekt.
Po vynesení nebezpečných předmětů (kanystr s benzínem), nalezení a vyvedení
osob z objektu, bylo provedeno zchlazení
propan-butanové lahve v kuchyni, která
zapříčinila požár. Intoxikovaným osobám
byla poskytnuta první pomoc v podání
kyslíkové masky.
2.disiplína - Dopravní nehoda s větším
počtem zraněných
Simulace dopravní nehody byla jednotce
vyhlášena pomocí RDST. Jednotka měla
za úkol předvést, jak by postupovala při

dopravní nehodě s větším počtem raněných. Celkem se jednalo o 6 zraněných
osob - dvě děti s lehkými odřeninami,
které se nacházely mimo vozidlo, jedno
dítě ve vozidle v bezvědomí, jedna dospělá osoba ve vozidle v bezvědomí, jedna
osoba ve vozidle s tržnou ránou na hlavě
s podezřením na otřes mozku a jedna
osoba při vědomí s dolními končetinami
pod vozidlem. Na místě jsme vytvořili
bezpečné odstavení vozidla v tzv. nárazníkové zóně, provedli označení místa dopravní nehody a protipožární zabezpečení. Průzkumem bylo zjištěno počet osob
a specifikace poranění. Děti nalezené
mimo vozidlo s drobnými oděrkami byly
předány strojníkovi k vozidlu. Souběžně
probíhala první pomoc a vynesení osoby
v bezvědomí. Následně byla vyvedena
z vozidla osoba s tržnou ránou na hlavě
s podezřením na otřes mozku. Tímto
mělo dojít k uvolnění místa, abychom se
dostali ke zraněnému dítěti v bezvědomí.
V tu chvíli byla naše činnost ukončena
pořadatelem.
3. disciplína - Požární útok se signály pro
dodávku vody
Tato disciplína měla pouze prověřit a procvičit signály při dodávce vody. Jednalo se
o fiktivní požár s dopravním vedením 2B
hadicemi a vytvoření útočného proudu
2C hadicemi. Procvičovaly se především
signály „VODU VPŘED“ „SNÍŽIT/ZVÝŠIT TLAK“ „ VODU STAV“.
Tohoto cvičení se účastnilo celkem 6
jednotek z JSDH Rostoklaty, JSDH Mančice, JSDH Tuklaty, JSDH Poříčany, SDH
Štítary, JSDH Břežany II.
Negativní vliv na jinak propracované
cvičení mělo, že byli jen dva organizátoři
a rozhodčí v jedné osobě. Tudíž nebylo
možné disciplíny plnit souběžně. Jednu
disciplínu muselo splnit všech šest jednotek a následně bylo možné zasahovat
na další. Tímto systémem po první disciplíně došlo k výraznému časovému posunu a tímto byly další disciplíny výrazně
časově zkráceny.
Celé cvičení nebylo soutěžní ani bodované, ale mělo nás seznámit s různými
nástrahami při zásazích a výměnou zkušeností.
Velké poděkování patří pořádajícím
z JSDH Rostoklaty Mírovi Kašovi a Pavlovi Svatoňovi a zúčastněným členům
JSDH Tuklaty.
29. 10. Jednotka vyjela na žádost KOPIS
Stč. kraje s CAS 32 Tatra 148 a DA Fiat
Ducato na požár u zemědělské budovy
do obce Doubek. Cestou k zásahu se
jednotka potýkala s technickými problémy na palivové soustavě na CAS 32. Při
příjezdu na místo bylo zjištěno, že hoří
uskladněné dřevo pod přístřeškem. V těsné blízkosti se nacházel stožár vysokého
napětí, u kterého vlivem požáru došlo
k poškození statiky. Dále byly požárem
zasaženy 3 osobní automobily odstavené
na zahradě a živý plot. CAS 32 a plovoucí

čerpadlo byly využity ke kyvadlové dopravě vody a zbytek členů jednotky se podílel na hasebních a likvidačních pracích.
31. 10. byly v důsledku větrného počasí
popadané větve na silnici mezi Tuklaty
a Úvaly. Vyjeli jsme Fiatem, větve jsme
odstranili.
3. 11. proběhl praktický výcvik jednotek
v Poříčanech. Cvičení bylo na vysoké
úrovni. Jako bonus jsme obsadili 4. místo.
10. 11. jsme se v Chotouni zúčastnili
shromáždění starostů a delegátů sborů.
Sbor schválil zapůjčení ping-pongového stolu pro děti na faru.
Až do podzimu jsme zalévali obecní
stromky a dětské hřiště v Tlustovousech.
Průběžně probíhají brigády na údržbě
výzbroje a výstroje, absolvování STK,
údržba nemovitostí a okolí atd.
Pomáháme obci při organizaci různých akcí, pomáhali jsme rybářům při
opravě lávky.
Za sbor dobrovolných hasičů mi
dovolte popřát vám klidné a pohodové
prožití vánočních svátků a mnoho štěstí
a zdraví do nového roku.
Lukáš Koníček, Michal Tuček
web: http://www.sdhtuklaty.cz/
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

Vážení spoluobčané. Dovolte, abych
Vás touto cestou informoval o činnosti
rybářského spolku.
V měsíci březnu proběhla Výroční valná
hromada. 24. 3. od sedmi hodin započala
velká oprava mola ve skále a přístupové
cesty. 14. 5. byl založen kroužek mladých
rybářů, do něhož se přihlásilo hodně dětí.
V měsíci červnu probíhají dětské rybářské
závody s ukázkou ručního vázání mušek.
20. října probíhá vybudování nového
přechodu přes jez, tato lávka slouží též
jako navazující na pěší turistiku. Během
celého roku probíhají brigády na údržbě
budovy a revírů.
Dovolte, abychom Vám všem popřáli
příjemné prožití svátků vánočních, mnoho úspěchů a hodně zdraví v roce 2019.
Za rybářský spolek T+T
Miloš Skořepa
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Co vy na to, občané
Tuklat a Tlustovous?
Jistě není v tento adventní čas příliš
vhodné se zabývat událostmi, které souvisí
s nevhodnou činností některých občanů.
Jistě si mnozí všimli, co se za tento rok dokázalo udělat ve prospěch našich obcí, a to
i za aktivní pomoci mnoha našich občanů.
Je ale nejenom pro mne zarážející, co
někteří, zřejmě nejenom naši občané, dokáží ničit i zničit a často znehodnotit práci
těch druhých. Pokusím se uvést stručně
několik z mnoha případů.
- Zničená závora na nedávno vybudované
Slezské, Oprava 8 000 Kč
- Opět Slezská - rozdělaný oheň přímo
v asfaltové části a poškozená krajnice
od čtyřkolek.
- Sadová - již dříve poškozený povrch
silnice nyní přímo vytržený kus asfaltu
pluhem.
V tomto případě by nebyl problém koupit
pytel studeného asfaltu a silnici opravit. Je
to tak veliký problém?
- Lavička u sv. Jana, parkoviště u hřiště
pod skálou atd.....neustále odklízíme
spoustu odpadků. Je velký problém si své
odpadky odnést domů, případně je donést
do nejbližšího koše na odpadky?
- Sobota 1.12 2018. Někdo v odpoledních
hodinách pořádal čtyřkolkou smyky před
vchodem do obecního úřadu a na parkovišti u hřbitova, kde se podařilo zlikvido-

vat další kousek trávníku. V kombinaci
se zmrzlou půdou a nedávno napadaným
sněhem to celkem slušně klouzalo. Byli
jsme tam na procházce, děkujeme za ,,příjemný“ zážitek.
Dalo by se možná nekonečně pokračovat, ale jistě mnohem více událostí
a zážitků je takových, jaké bychom si přáli
a představovali. Přidejme si k nim mnoho
zdraví a to vše do nového roku.
Václav Krupka

Sbírka hraček, oblečení…
pro Klokánek (Štěrboholy)

Počernicích, které bych chtěla poděkovat.
S uložením věcí a následným odvozem
celé sbírky mi pomohli místní hasiči, jim
také patří velké poděkování.
Hlavně mé poděkování patří Vám, milé
maminky, které jste do této sbírky přispěly.
Věřte, že věci, které již doma nepotřebujete, v Klokánku způsobily ohromnou
radost a nadšení jak u dětí, tak u místního
personálu.
Na závěr mi dovolte Vám popřát vše
nejlepší do nového roku.
Černušková Petra

Tak jako každý rok touto dobou jsem
uspořádala za přispění několika maminek
sbírku hraček, které zůstávají doma po našich ratolestech, které je už nepotřebují, ale
jinde ještě rozzáří spoustu dětských očí.
Tentokrát z důvodů rekonstrukce
Kolínského dětského oddělení sbírka neputovala na tuto adresu, ale do dětského
Klokánku – Štěrboholy. Po domluvě byli
ochotni přijmout veškeré hračky, ale nejen
to, stáli o oblečení, obuv, zkrátka všechno
co malé děti potřebují pro běžný život.
Sbírka trvala 1 měsíc.
Povedlo se vybrat spoustu věcí od hraček, knih, hudebních nástrojů, oblečení,
obuvi, společenských her a dětských věci.
Sešly se jak věci použité, tak zcela nové.
Sponzorským darem v podobě výtvarných
potřeb přispěla MŠ Orangery v Dolních

Pouliční
hokej
Od začátku září jsme obnovili v ulici Ořechová v Tuklatech

pouliční hokej. Účast bývá různorodá. Apeluji na rodiče: Vyžeňte
děti v sobotu od 10:00 na ulici, ať se přijdou zahrát a netráví čas
u TV nebo PC. Je lepší se hýbat! Hrajeme každou sobotou! Plánujeme udělat turnaj dvojic nebo trojic. Dáme včas vědet, abyste se
mohli přihlásit a zahrajeme si o nějaké ty ceny. Ještě bych byl rád,
kdyby se s námi počítalo i při stavbě multifunkčního hřiště, které
se plánuje. Stačil by nějaký asfaltový plácek, kde by se dalo bruslit
in-line, jezdit na skejtu a zahrát si s hokejkami.
Peter Borovský

Potřebujete krevní testy?
Přijďte na odběr krve k nám.
Vaše nejbližší odběrové pracoviště je NOVĚ i v Úvalech
u Prahy. Můžete přijít na základě doporučení od svého
praktického či odborného lékaře (s vyplněnou žádankou)
nebo sami na preventivní vyšetření jako takzvaný samoplátce.
Pražská 1144, Úvaly u Prahy
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734 392 231
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