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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Milí tuklatští
a tlustovouští,

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

napsat úvodník do Zpravodaje tak,
aby byly informace aktuální v době,
kdy ho čtete, se stává opravdovou
výzvou. Nedokážu předvídat, jaká
další nařízení a změny do konce
června vláda a Ministerstvo zdravotnictví vymyslí. O vývoji situace
čtete každý den a nemá cenu, abych
zde situaci rozebírala. Omezím se
pouze na konstatování, že v době
psaní úvodníku se u nás počty pozitivně testovaných pohybovaly pouze
v jednotkách. Ani testování akreditovanou společností na faře nepřineslo
žádný pozitivní výsledek. Ale dosti
už o Covidu. V Tuklatech se pomalu začínáme vracet zpět do našeho
starého života. Připravujeme kulturní akce, vítání občánků, děti i dospělí se vrátili k fotbalu. Už je otevřena
naše hospůdka Kovárna, o jejíž využití a pronájem prostor např. k oslavám událostí mají zájem občané našich obcí.
Přeji všem dětem krásné prázdniny,
Vám všem krásné léto ať doma nebo
v zahraničí.
Pevně doufám, že už
nás čekají jen
samé dobré
dny, kdy se
budeme moci
všichni scházet na našich
akcích.

situace se z důvodu COVID - 19 pomalu již
stabilizuje. Doufáme, že budeme moci přivítat naše nejmladší občánky dne 4. září
2021 na faře v Tuklatech.

Monika Petrisková

Vážení rodiče,

Žádáme rodiče, kteří mají zájem o přivítání
svého děťátka, o vyplnění formulářů pro přihlášení na webových stránkách obce.
https://www.tuklaty.cz/prakticke-informace/
formulare/
Vyplněné formuláře zašlete do 10. 8. 2021.
S konáním akce se budeme řídit dle aktuálních epidemických opatření.
Těšíme se na vás a naše nejmenší!

Na zvířátka se
nesahá
Stala se tu taková nepříjemná událost.
Na tuklatském rybníku se usídlila dvojice
kachen a podařilo jim mít vajíčka, ze kterých
se mohla vylíhnout mláďata. Bohužel shodou náhod a pravděpodobně nevědomostí
se stalo, že kolem právě líhnoucích mláďat
šli nějací chlapci a na mláďata podle svědků
sáhli. Nevíme přesně co se stalo pak, každopádně mláďata nikde nejsou. Osobně si
myslím, že je matka odmítla a volně žijící
zvířata je pozřela. PROSÍM informujte své
ratolesti o tom, jaký důsledek může mít,
když budou mláďata zvířat chovat v náruči.
Vím, že dětem se zvířátka líbí, ale ať je pozorují zpovzdálí a nepřibližují se k nim moc
blízko. Zvlášť když se teprve líhnou.
Markéta Zmrzlíková

Starostka obce

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Sběrný dvůr
v Úvalech
Od 1.2.2021 je pro naše občany otevřený
sběrný dvůr v Úvalech. Za 3 měsíce letošního roku tam tuto službu využilo 26 našich
občanů, někteří i opakovaně. Ulehčili tím
našim velkoobjemovým kontejnerům, které
do obce necháváme navézt 4x ročně. Pro
občany je tato služba zdarma, ale obec ji
platí. Tato služba občanům ale není určena
pro odpad z podnikání nebo pokud například rekonstruujete dům!
A co se nejvíce odváželo? Byl to právě
směsný velkoobjemový odpad (za který
obec zaplatí 9.289,78Kč), elektroodpad
(889,35Kč), suť – směs demoličních odpadů (721,04Kč), papír a lepenka (114,35Kč).
Celkem máme fakturu za 11.015,00 Kč
Technickým službám města Úvaly.
Jsem ráda, že se sběrný dvůr osvědčil, je
vidět, že občanům nevadí dojet s odpadem
i do vedlejší obce. Uvažuji i o tom, že bychom naše velkoobjemové kontejnery časem zredukovali na 2x ročně, nejlépe jaro
a podzim. Stále funguje služba svozu multikárou pro všechny občany zdarma.
Jen dodatek pod čarou – elektroodpad můžete dovézt do tuklatského sběrného dvoru
(směr Břežany II.), kde je to v rámci zpětného odběru elektrospotřebičů zdarma.
Markéta Zmrzlíková

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 2 – 23.2.2021

- schvaluje budoucí převedení zkolaudované
vybudované stavby polní cesty HPC 6 a pozemku p. č. KN 1568 v k. ú Břežany II do vlastnictví obce Břežany II.
- schvaluje výměnu nevyhovujících dopravních
značek a sloupků za 45.852,00 Kč + DPH
- ruší usnesení č. 6/1/2020 - S m l o u v u
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-126027611/VB/003 p. č. 1168 a schvaluje částku jednorázovou náhradu ve výši 113.300,00
Kč + DPH
- schvaluje Smlouvu o Budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV- 12–6027611/VB/003 Tuklaty,
JTS, KNN, p.č.1168, schvaluje částku jednorázové náhrady ve výši 13.680,00 Kč+DPH

Usnesení ze ZO č. 3 – 30.3.2021

-schvaluje budoucí smlouvu připojení nové hasičárny č.21_SOBSO1_4121760242 a souhlasí s úhradou částky 16.000,00 Kč jako
podíl na oprávněných nákladech spojených
s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
-schvaluje nabídku Ing. Kociána za 78.000,00
Kč za zhotovení geometrického plánu nově
vybudovaných chodníků
-schvaluje účetní závěrku Mateřské školy za
rok 2020
-schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021 tak,
jak bylo navrženo
-schvaluje fakturu za zimní údržbu za Kč
87.483,00 Kč
-schvaluje nabídku Ing. Karla Nováka na výběrové řízení na výstavbu tůní Tlustovousy, manažerské řízení přípravy a realizace za částku
celkem 70.000,00 Kč
-schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6010106/VB/1 na parc.č. 262
/9,262/2,262/3,400,287/2,500,202/44 v k. ú.
Tlustovousy a schvaluje částku jednorázové
náhrady ve výši 12.800,00 Kč + DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy
-schvaluje nabídku společnosti PETRAlaan
s.r.o. sídlo Světlá nad Sázavou na opravu jižní
stěny fary za částku 530.340,36 Kč + DPH
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6010449/VB/2 - Tuklaty, Na
Rafandě, SS100 p.č. 54/11 a pověřuje starostku podpisem smlouvy a schvaluje částku
jednorázové náhrady ve výši 1.000,00 Kč
- schvaluje záměr nákupu použitého hasičského auta. Nákup bude schválen až na základě
předložených nabídek.
- schvaluje nákup traktoru Seco Starjet P6 4x4

PRO za cenu 239.500,00 Kč
- schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-12-6023645/01 – pozemek č. 17/1, pč. St. 41/1 Sportovní ulice,
schvaluje částku za věcné břemeno ve výši
8.310,00 Kč + DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy

Usnesení ze ZO č. 4 – 27.4.2021

- schvaluje 100.000,00 Kč na nákup materiálu
na vestavbu přívěsného vozíku JSDH.
- schvaluje nabídku 3L Studia za technický dozor investora na jižní stěnu fary za hodinovou
sazbu 847,00 Kč, při intenzivních stavebních
pracích 6 hod/týden, při počtu hodin 24/měsíčně částka 20.328,00 Kč
- schvaluje prodej pozemků č. 907/4, 909/32,
357/6 v k.ú.Tuklaty Správě železnic za částku
259.390,00 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje RO č. 2/2021, tak jak bylo navrženo
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby Č.IV-12-607293/SOBSVB/01 v ulici
Ke Školce a schvaluje jednorázové vyrovnání
4.088,00 Kč
- schvaluje 56.000,00 Kč Mysliveckému spolku
Tuklaty a pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
- schvaluje 36.600,00 Kč Kulturnímu sdružení
Tuklat a Tlustovous a pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce
- schvaluje 38.400,00 Kč Rybářskému spolku
Tuklaty a Tlustovousy a pověřuje starostku
podpisem Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu obce
- schvaluje 205.000,00 Kč Čechii Tuklaty ve
složení 40.000,00 Kč na činnost družstev,
75.000,00Kč na údržbu hřiště, 90.000,00
Kčpříspěvek na novou sekačku a pověřuje starostku podpisem Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
- schvaluje smlouvu se společností TIMAO
za cenu 105.270,00 Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice
K Bytovkám a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje smlouvu se společností TIMAO za
cenu 98.010,00 Kč na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci ulice Liliová
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje smlouvu se společností TIMAO za
cenu 142.780,00 Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Na
Patnáctém a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje smlouvu se společností Artendr
za cenu 205.700,00 Kč na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

V Jezírkách a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje smlouvu se společností Jan Šimek,
Horní Cerekev za konečnou cenu 596.530,00
Kč na zpracování projektové dokumentace
tělocvičny u ZŠ Tuklaty a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- schvaluje nákup drobných spotřebičů do hospody v částce do 20.000,00 Kč a skříňku na
nádobí v ceně 5.000,00 Kč

Usnesení ze ZO č. 5 – 25.5.2021

- schvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu
hasičské zbrojnice firmou WITERO a schvaluje odměnu při získání dotace 1,5% ze získané
částky
- schvaluje nabytí pozemku parc.č. 449/2 k.ú.
Tuklaty za cenu 3.900,00 Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy a podáním návrhu
na vklad do katastru nemovitostí
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IE-12-6010448/VB/01, schvaluje
jednorázovou náhradu e výši 94.500,00 Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.IV-12-6028030/SOBS VB/001,
schvaluje jednorázovou náhradu 1.000,00 Kč
a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje Smlouvu o užívání nemovitosti se
společností ABAK, s.r.o. IČ 40763153, která
má na obecní budově Ke Skalce 29 Tlustovousy umístěnu telekomunikační technologii
a schvaluje částku 7.000,00 Kč za každý kalendářní rok a navýšení za 3 roky zpět.
- schvaluje rozpočtové opatření č.3 tak, jak bylo
předloženo
- schvaluje podmínky pro zatím jednorázový
pronájem celého objektu hospody Kovárna
včetně zahrady u hospody

Výstavba chodníku Ke Mlýnu
v Tlustovousech
Výstavbu bude nutno posunout do roku 2022.
Obec obdržela návrh projektové dokumentace na položení kabelového vedení do země.
Jedná se o ulici Ke Mlýnu (od křižovatky s ulicí
K Výmole). Není vhodné, abychom vybudovali
chodník a následně další rok pokládali kabelové vedení. Probíhají jednání o pokládce, abychom nepřišli o dotaci.
Obdrželi jsme ještě další návrh projektové
dokumentace na pokládku kabelu a to v ulici Hlavní v Tuklatech. Čeká nás tedy do budoucna méně problémů při vichřicích a jiných
kalamitách.

Projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny u Základní školy
Tuklaty
Na základě výběrového řízení jsme obdrželi
9 nabídek od částky 493 000 Kč do
1 615 350 Kč.
S vítězným uchazečem s nejlevnější cenou
bude uzavřena smlouva.

Rekonstrukce jižní stěny fary
Do výběrového řízení se přihlásilo 5 společností. Byla vybrána společnost Petralaan s nejlevnější nabídkou 641 711,84 Kč a po kontrole
všech náležitostí nabídky. Nejdražší nabídka
byla za 963 000 Kč. Byla uzavřena smlouva
a práce na rekonstrukci začaly 15. dubna.

Nová hasičárna Tuklaty
Obdrželi jsme projekt pro stavební povolení.
O dotaci bylo zažádáno.

Projektové dokumentace na rekonstrukce 5 komunikací v obcích
Na základě výběrového řízení byly uzavřeny
smlouvy na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci 4 komunikací K Bytovkám,
část ulice Liliová, Na Patnáctém, V Jezírkách.
Ulice Na Kopečku bude znovu soutěžena.

Rekonstrukce obecního bytového
domu Ke Hřišti 22
Konzultovali jsme rekonstrukci objektu se stavebním odborníkem ohledně statiky. V projektu je informace před stavbou dopracovat prováděcí dokumentaci statiky. Poptáme statické
posouzení a poté VŘ na zhotovitele. V případě
vypsání dotace v roce 2022 budeme žádat.

Oprava obecních komunikací
Bude vypsáno VŘ na opravu komunikací. Jedná se o opravu cca 1000 m2 a dvou vpustí
v havarijním stavu.

Rekonstrukce střechy obecního
domu Ke školce 159
Bohužel jsme z důvodu Covidu a distanční

Výstavba tůní v Tlustovousech
Na základě výběrového řízení se přihlásilo
s nabídkami 5 firem. Nabídky byly od částky
2 055 790 Kč do 3 107 243,7 Kč. Po kontrole
všech náležitostí nejlevnější nabídky byla vybrána firma ZEMPRASTAV s nabídkou 2 055
790 Kč.

Výměna pozemků u fary vlastněných církví

sazeny 4 nové. Dále byla provedena údržba
většího množství zeleně dle dendrologického posudku hlavně v Mateřské škole,
na návsi, a u rybníka v Tuklatech). II. etapa
zdravotních řezů dalších stromů bude probíhat na podzim.
• Na základě žádosti obce a zájmu rodičů
bude Mateřská škola v Tuklatech otevřena
o prázdninách od 1. do 23. července.
• Pro údržbu našich obcí byl zakoupen traktůrek SEKO, zaměstnanci měli k dispozici
jen křovinořezy a motorové sekačky. Údržba
obecních pozemků bude nyní efektivnější.

Projekty obce

PROJEKTY OBCE

výuky nemohli realizovat rekonstrukci střechy
domu v ulici Ke Školce. Oprava byla domluvena prostřednictvím Odborného učiliště v Praze
9. Do domu opět zatéká. Zajišťujeme opravu
u jiných dodavatelů.

V květnu došlo k podpisu smlouvy a celá zahrada za farou je v majetku obce. Jednání
s Arcibiskupstvím pražským začala již v roce
2017.

Vodovodní řad ulice v Jezírkách
Ing. Němeček zpracovává projektovou dokumentaci. Ulice V Jezírkách má jen kanalizační
řad. Občané si stěžují na znečištěnou vodu ze
studní a špatný stav komunikace.

Čekárna – úschovna kol na nádraží
Obec uzavřela smlouvu se Správou železnic
na pronájem čekárny na vlakovém nádraží.
Jako úschovna kol bude uzamčena cca od
dubna, v zimě bude otevřena pro cestující. Bohužel jsme v zimních měsících museli čekárnu
pro cestující uzamknout z důvodu přespávání
bezdomovce.

Havarijní stav ulice Hlavní ul.
Krajská správa a údržba silnic byla již několikrát oslovena se žádostí o opravu a rekonstrukci komunikace Hlavní v Tuklatech. Komunikace je dlouhodobě v havarijním stavu,
provedené opravy vydrží vždy jen pár týdnů.
Žádali jsme také o prověření stavu stromů
mezi obcemi, které jsou v majetku Krajské
správy a údržby silnic.
Můžete obec podpořit svou stížností na Krajské správě a údržbě silnic Středočeského
kraje.

BIO odpad z Vašich zahrádek
Nově štěpkujeme větve ze zahrádek. Občané
mohou vozit větve v pondělí a ve středu od
8 do 17 hodin nově na zahradu za farou. Je
ale potřeba třídit na větve z listnatých stromů
a keřů a zbylý odpad – túje, jehličnany a břečťan, který nejde štěpkovat. Ten bude odvážen
do kompostárny Technickými službami Úvaly.
Místo, kde se dříve tento odpad likvidoval,
bude zrekultivováno a zaseta tráva.
• V březnu bylo provedeno v Tuklatech kácení 3 stromů (kaštan na hřbitově, 2 vrby
u rybníka) a jedna lípa, která měla být dle
dendrologa také skácena, nebyla a byl proveden zdravotní řez. Za tyto stromy byly vyZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

• Do obcí byly nainstalovány další 4 koše na
psí exkrementy, ale i pro normální odpad.
Instalujeme raději tyto koše, protože se do
nich nevejde pytel odpadu.
• Nákup zánovní cisterny pro hasiče se neuskutečnil, cena se vyšplhala na 1.400.000
Kč bez DPH, což nebylo pro naši obec již
cenově vhodné.
• Obec obdržela od občana Tuklat dar do hospody Kovárna – indukční sporák za 19.000,
- Kč. Moc děkujeme.

NAROZENÍ:
Amálie Zikmundová
Matteo Riggio

Gratulujeme!

JUBILANTI:
JMarie Barešová
Karel Šebek
Libuše Urbanová
Anna Pelíšková
Vlasta Pilátová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

Oznámení

Na čem pracujeme…

Ulice V Jezírkách
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se ohradili vůči přístupu a chování některých obyvatel
ulice V Jezírkách. V této ulici bylo v letech 2006 - 2020 postaveno
14 domů, z nich někteří si vodovodní přípojku již na vlastní náklad
vybudovali. Zájem o vodovodní přípojku mají samozřejmě i vlastníci
dosud nezastavěných 8 parcel. Majitelé, kteří si zde své domy stavěli, případně si je později koupili, tak činili s vědomím, že v daném
místě není vybudován vodovodní řad a zpevněná komunikace. Z tohoto důvodu musel mít každý dům svojí vlastní studnu. Výstavba vodovodního řádu v této ulici nebyla v době výstavby rodinných domů
navrhována a ani budoucí zhotovení vodovodu nebylo a není nijak
dojednáno, natož jakkoliv s majiteli nemovitostí zasmluvněno. Nyní
se někteří obyvatelé domnívají, že má někdo – tedy obec povinnost
toto vyřešit, za ně a ihned. Zástupci obyvatel této ulice se s námi
chodí hlasitě dohadovat na každé ZO. Jeden z nich si šel dokonce
stěžovat ke starostce sousední obce a připravit ji o drahocenný čas,
jako kdyby ta s tím měla cokoliv společného.
Chtěli bychom tuto věc, o které jste možná už slyšeli z jiných zdrojů,
uvést na pravou míru z pohledu správce veřejných financí.
Někteří majitelé těchto nemovitostí vidí problém v tom, že obec investuje např. do hasičů, hospody, místo toho, aby vybudovala jejich
vodovod a ulici. Asi už sami cítíte, že srovnávají nesrovnatelné. Na
jedné straně máme tuklatské hasiče, s více jak 140-ti letou historií, bez odpovídajícího zázemí zásahové jednotky, zrekonstruovanou obecní nemovitost, která momentálně slouží jako hospoda.
Obec v posledních letech investuje do svého majetku, který byl léta
zanedbáván. Kromě toho také do rekonstrukce chodníků, výstavby
nových chodníků, potřebujeme postavit tělocvičnu, zrekonstruovat

Mateřskou školu. Ještě náš čeká rekonstrukce 3 obecních bytových domů, které opravdu nejsou v dobrém stavu. A to jsme zdaleka nevyjmenovali všechny výdaje, které jsou neméně důležité. Na
druhé straně stojí soukromý zájem 17-ti zájemců. Každý z obyvatel
ulice V Jezírkách přeci kupoval pozemek nebo pozemek s domem
s vědomím, že v ulici není vodovod a místo něj jsou na pozemcích
studny.
Část obyvatel ulice V Jezírkách se snaží srovnávat současnou situaci s dobou, kdy se budoval obecní vodovod. Obecní vodovod byl
v době výstavby před 20 lety financován z 50 % dotací, 25 % přispěl
provozovatel a 25 % obec. Dnes je však situace úplně jiná. Dotace pro takto malý vodovodní řad nepřichází v úvahu, provozovatel
a majitel vodovodu, nyní AG Energie Kolín, příspěvek neposkytne
a zatím nechce připojit ani nové odběratele z důvodu nedostatku
vody, ačkoliv s nimi obec opakovaně jedná. Obec s financováním
řadu též nepočítá, neboť se jedná o soukromý zájem několika jednotlivců a opravdu nelze z veřejných financí zafinancovat něco, co
se následně převede do majetku soukromé firmy, tedy AG Energie
Kolín. Obec již vstřícný krok podnikla a uhradí projektovou dokumentaci ve výši cca 80 000 Kč. Celkové náklady na vybudování vodovodu v této ulici jsou při současných cenách odhadnuty na 2 300
000 Kč. Pokud bychom tuto částku vydělili 17-ti přípojkami, vychází
na každou nemovitost částka 135 000 Kč. Co se týče zpevněné
komunikace v ulici V Jezírkách, obec již vysoutěžila projektanta komunikace. Nadále se touto problematikou zabýváme.
V posledních minimálně 15-ti letech si ve všech nových rozvojových
lokalitách obce investoři veškerou infrastrukturu platili a budovali
sami - vodovod, kanalizaci, chodníky, veřejné osvětlení, komunikace.
Zastupitelé Monika Petrisková, Martina Milotová, ing. Michal Hrouda,
Ivana Güntherová, Václav Zmrzlík, Lukáš Koníček, ing. Jiří Kalivoda

Hospoda Kovárna
Jak už jsem se zmínila v úvodníku, znovu jsme otevřeli hospůdku. Když se
konečně udělalo lepší počasí, otevřeli jsme okénko a hned po rozvolnění
zahrádku a následně i vnitřní prostory, což nás myslím všechny potěšilo.
Přemýšlíme a už i připravujeme víkendové akce v hospůdce, vzpomínáte
na koncert při otevření? Jsme rádi, že jste si k nám našli a nacházíte cestu a uděláme vše proto, abyste byli spokojení. Je nám líto, že v souvislosti
s pandemií plno obdobných zařízení skončilo, a v této souvislosti jsme rádi
za režim, který jsme zvolili. Provozování hospody obcí se ukázalo jako dobrý
nápad, neboť na zisku není nikdo existenčně závislý a na provoz si restaurace vydělá. Což považuji za úspěch, neboť při velikosti našich obcí, malé
návštěvnosti z okolí a sezonnosti provozu vesnické hospody nelze na zisku
z takového zařízení postavit svůj hlavní příjem. Připočtu-li současnou COVID
situaci, tak jsme vyhráli. V minulosti se ukázalo, že pokud někdo provozuje
podobné zařízení jako výdělečnou činnost, v situaci (sezona, počasí) kdy klesnou zisky, klesá i zájem provozovatele, což nakonec vede k situaci, kterou
jsme již opakovaně zažili v Tlustovousech.
Má to však i své nedostatky, které jsme pocítili v současném období, kdy naši
brigádníci, kteří vás obsluhují, skoro všichni maturovali.
Stále platí, že jestli víte o plnoletém studentovi, který by si chtěl přivydělat,
rádi ho v kolektivu přivítáme.
Sledujte facebook hospody KOVÁRNA a na webových stránkách obce se připravuje pro hospůdku záložka.
Těšíme se na Vás i Vaše děti, zahrada za farou je Vám k dispozici, máme pro
Vás připraveny různé hračky pro děti i dospělé např. badminton, stolní fotbal,
hrací pult pro dětské kutily, auta na písek a další.
Monika Petrisková a tým hospody KOVÁRNA

DO HOSPODY KOVÁRNA HLEDÁME OBSLUHU
NAD 18 LET NA DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE,
PRAXE VÝHODOU. ZAUČÍME.
Pište na info@tuklaty.cz
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Základní škola
Letošní školní rok byl z důvodu Covidu pro
všechny náročný. Distanční výuka, ač se
učitelé, rodiče a většinou i žáci, snažili, nemůže plně nahradit prezenční výuku. Proto
jsme byli rádi, že se žáci mohli alespoň na
posledních pár týdnů vrátit do školy. Veškeré učivo jsme stihli probrat, jen by bylo
potřeba ještě více procvičovat. Testování,
roušky a respirátory, organizační opatření,
neustálé změny nařízení, se vším jsme si
nakonec poradili.
Zápis prvňáčků musel bohužel proběhnout
on-line, tedy bez dětí. V červnu, za dodržení nařízení, jsme uspořádali třídní schůzku
rodičů budoucích prvňáčků. V dalším týdnu
jsme je pozvali na prohlídku školy, tentokrát
i s dětmi. Ty se konečně mohly seznámit
s novou paní učitelkou a s prostředím, kam
od září budou chodit. Těšíme se na 22 prvňáčků.
V době letních prázdnin od 1. 7. do 16. 7.
bude letos mimořádně v provozu školní družina pro přihlášené děti.
Přeji všem krásné léto a načerpání nových
sil.
Ludmila Plesná

Lípy na
dětském hřišti
v Tlustovousích
V roce 2018 byla uveřejněná celorepubliková sbírka „Stromy svobody 1918-2018“
a každá obec, která chtěla stromy vysázet,
se mohla připojit. Připojily se i Tuklaty a byla
jsem ráda, že se vybralo z řad občanů dostatek peněz na vysázení 8 lip. 7 lip jsme
vysázeli u dětského hřiště v Tlustovousích,
ta osmá je v Tuklatech, v ulici Rostoklatská.
Dnes, po 2 a půl letech na dětském hřišti
krásně prospívá 5 lip, mají krásné koruny
a zdravé listy. Bohužel 2 další lípy byly zničeny neznámým pachatelem. Jedna lípa má
zdravou jen jednu větev, druhá má viditelně uříznutou hlavní větev, aby se nemohla
košatit. Nemůžu říct, že mě to JEN mrzí.
Nejen, že do toho naše rodina dala vlastní
finance a vnímám to jako poškození majetku, ale zeleň beru všeobecně jako důležitou
součást života, která se má zachovávat.
A myslím, že mluvím i za ostatní, kteří se
na tom podíleli.
Podávám trestní oznámení na neznámého
pachatele, protože si myslím, že některé
činy nemůžou projít bez povšimnutí.
Markéta Zmrzlíková

„Ukliďme Pošembeří 2021“
v rámci akce „Ukliďme Česko“
Ve znamení individuálních úklidů letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 900 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí 22,5 tuny
směsného odpadu a ještě vytřídili 1,5 tuny plastů, 0,5 tuny skla,
1,2 tuny papíru a 162 pneumatik.
(Celorepublikové akce „Ukliďme Česko“ se na zhruba tisícovce míst
zapojilo 40-50 tisíc dobrovolníků.)
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět o něco
prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech našeho regionu.
Podél silnic vedoucích od obcí s obchody se příkopy plní odhozenými plechovkami, plastovými lahvemi a kelímky. Kromě klasických
druhů odpadu letos bohužel přibylo mezi sesbíranými odpadky
mnoho použitých roušek. Z nalezeného odpadu v regionu by se dala
vybavit jednoduchá domácnost: několik gaučů, matrací, křesel, stůl,
televize, několik umyvadel, vana, wc,
Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení do
této akce!
Příští velký úklid plánují organizátoři ze spolku Ukliďme Česko na
třetí zářijový víkend, v rámci již 4. ročníku Celosvětového úklidového dne. Letos poprvé také vyzývají aktivní organizátory úklidových
akcí k zapojení do sázení stromů pod heslem „Na jaře uklidíme,

Měli byste zájem
uspořádat
v našich obcích
podzimní
výprodej Mezi
vraty?
V mnoha obcích se tyto bazary již uskutečnily. Napište nám na urad@tuklaty.cz a můžete se rovnou přihlásit!
Mnohým z vás přijde vhod zbavit se vyřazených věcí a naopak doplnit šatník od sousedů nebo pořídit předměty užitečné i pro
radost.
Můžete nabízet v podstatě cokoliv, prodáváte na svém pozemku v inzerovaném termínu akce. Přihlásíte se jako prodávající na
emailové adrese, vaši adresu zakreslíme do
mapky pro kupující, obec mapky zveřejní
i vytiskne. Bude uvedeno, že zrovna vy prodáváte a jaké zboží prodáváte.
Ti z Vás, kteří se chystají jen nakupovat, jen
přijdete do ulic a hledáte domy, které výprodej inzerují v naší mapce a procházíte
a lovíte poklady.
Podívejte se na fotografie nebo články o již
fungujících akcích podobného typu kolem
Prahy, např. v Černošicích www.garagesalecernosice.cz nebo ve Škvorci https://
www.facebook.com/jarnivyprodejskvorec
Dejte věcem, které už nepotřebujete, novou
šanci, nabídněte je v garážovém výprodeji
nebo si přijďte nakoupit za symbolické ceny.

na podzim vysadíme“. Zájemci (nejen z řad organizátorů úklidových
akcí) mohou do konce července zažádat o grant na výsadbu stromů
až do výše 60 000,- korun díky Nadaci Partnerství a její iniciativě
Sázíme budoucnost. Podrobnější informace k výsadbám najdete na
www.SazimeBudoucnost.cz.
Děkujeme!
Bez vás to nezvládneme!
Za kancelář
Region Pošembeří o.p.s.
Hana Vrbovcová
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Fotbal

Čechie Tuklaty

Hasiči

Mládež Čechie
Mládežnické celky prožily, tak jako i ostatní, velmi zvláštní až možná krušný rok. Omezený
sport, povolený sport, omezený, úplné pozastavení, rozvolňování. Nyní jsme všichni na hřištích,
za přísnějších hygienických podmínek, ale jsme, což je u dětí priorita číslo jedna. Soutěže se
v ročníku 2020/2021 nedohrály a tak všichni netrpělivě vyhlížejí lepší zítřky v podobě nové
sezóny.
Některé týmy již hrají přátelská utkání, dětem opět září oči, že mohou na sebe přehodit fotbalový dres, vstřelit branku, bavit se s kámoši.
Aktuálně trénují tyto celky pod vedením svých trenérů:
2015 – 2014:
Školička – Peter Borovský & Filip Nechanský
2013 – 2012:
Mladší Přípravka – Lucka Nečková & Tomáš Pígl
2011 – 2010:
Starší Přípravka – Míša Pytloun & Láďa Procházka
2006 – 2009:
Starší žáci – Tomáš Kuneš
2002 – 2005:
Dorost – Vráťa Procházka ml.
Od nové sezóny dojde k posunům, o všem vás budeme informovat na webu a na FB. Asi největší problém posledních let je obsazování trenérských míst u jednotlivých kategorií. Pokud by
někdo chtěl vypomoci, napište nám, rádi Vás uvítáme v trenérském kolektivu.
Roman Nešpor
Mládež Čechie Tuklaty
www.cechietuklaty.cz

SDH Tuklaty
15.4. vyjela jednotka na žádost KOPIS Stč. kraje vozy CAS 32 Tatra 148
v počtu 1+2 a DA Fiat Ducato v počtu 1+2. Při příjezdu na místo události
a ohlášení veliteli zásahu byla CAS 32 Tatra odeslána boční ulicí k doplňování vody do CAS v ulici Na Americe II. Bohužel daná cesta nebyla
průjezdná a tak byla CAS32 Tatra držena jako záloha pro případné další
doplňování vody. Mezitím byli NDT vystrojeni DT a čekali na případné
střídání při dohašování budovy. Po dohašení byli členi JSDH Tuklaty nasazeni při dohašování drobných ohnisek a vyklízení napadané suti na
podlaze při pátrání po nezvěstné osobě. Po nalezení pohřešované osoby
byly vyklízecí práce přerušeny a jednotka se vrátila zpět na základnu.
V úterý 25.5. proběhlo on-line školení velitelů.

27.5.2021 ve byla nahlášena na KOPIS Stč.kraje příprava na zásah likvidace včel. Jednotka po vyhlášení poplachu ze strany KOPIS Stč. kraje
vyjela vozidlem DA L1Z Fiat Ducato v počtu 1+5.
Proběhlo několik brigád na technice, budovách a zázemí.
Z důvodu nejisté situace, platných a možných omezení, bohužel ani
v letošním roce nebudeme pořádat pouťovou zábavu. Děkujeme za
pochopení.
Lukáš Koníček a Michal Tuček
http://www.sdhtuklaty.cz/
sdhtuklaty@seznam.cz

https://www.pozary.cz/clanek/243490-jeden-clovek-zemrel-pri-pozaru-rodinneho-domu-v-novych-jirnech-drevostavba-byla-cela-v-plamenech/
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Celkem bylo na brigádnické činnosti členů mysliveckého spolku

Zpráva rybářského spolku
Rybářský spolek Tuklat a Tlustovous i napříč covidovým opatřením
nezanevřel na svoji aktivitu. Pořádá pravidelné brigády. Je stále co
zvelebovat, opravovat, starat se. Rybám byla podána léčiva. Byla
vybudována hráz do rybníka, která bude zabraňovat zabahnění rybníků. Přibyly nové lavičky. Pravidelně se seká tráva.

Myslivci

Přestože myslivecké aktivity měly vzhledem k svému významu
i v době nejtvrdšího lockdownu řadu výjimek, byl např. povolen individuální i společný lov, neplatil zákaz nočního vycházení apod.,
dopady na činnost mysliveckého spolku byly obdobné jako u všech
dalších aktivit a činností. Nebylo možné uspořádat řadu tradičních
akcí, které myslivecký spolek zajišťoval – např. akce pro děti „Pojďte s námi do přírody“, „Poslední leč“ pro veřejnost, nebo výroční
členskou schůzi, kde pravidelně informujeme zástupce obce a dalších spolků o své činnosti. To, co nebylo zásadním způsobem ovlivněno, bylo nasazení členů spolku při péči o zvěř, ochranu krajiny
a výstavbu mysliveckých zařízení. Bylo zajištěno oplocení a výsadba
stromů a keřů v další části biokoridoru Nad Strání, rozšíření mokřadů pro zadržování vody v krajině, oplocení záchytné vodní nádrže
nad hřištěm pro zabránění úrazů dětí. Byla vystavěna a opravena
řada mysliveckých zařízení – krmná zařízení, napáječky pro zvěř,
pozorovatelny zvěře, nory, slaniska a další. V této souvislosti nás
velmi mrzí, že se stále v našem okolí nacházejí lidé, kteří cílevědomě tato zařízení ničí. Vzhledem k pořizovací hodnotě těchto zařízení
a zdroje financování z prostředků státu a obce byly nejkřiklavější
případy již předány k vyšetření Policií ČR.

odpracováno přes 400 hodin, do brigádnické činnosti se však nezapočítává zajištění přikrmování zvěře v době nouze a vody v době sucha. Členové mysliveckého spolku se také věnují kynologii, v uplynulém roce se podařilo se dvěma psy německého křepeláka složit
zkoušky lovecké upotřebitelnosti, které jsou ze zákona pro výkon
práva myslivosti nezbytné.
Z pohledu výskytu zvěře byl zaznamenán mírný vzestup stavů zajíce polního, koroptve polní a kachny divoké, nicméně stavy drobné
zvěře jsou stále nízké a není je možné srovnávat s lety minulými.
Příliš nás netěší, že v okolí našich obcí se již trvale vyskytuje v našem prostředí nepůvodní (invazivní) predátor psík mývalovitý, který
je dalším velkým rizikem pro stavy drobné zvěře, chráněné živočichy, ale třeba i chovatele drůbeže, je také přenašečem řady chorob
nebezpečných např. pro psy.
Tak asi jako všichni věříme, že se co nejdříve naše činnost bude
moci vrátit k normálu. Předpokládáme, že již v červnu se budeme
podílet na zajištění dětského dne na hřišti a že proběhnou i další
tradiční akce.
Pokud chodíte do přírody v okolí našich obcí, asi jste si všimli cedulí „Právě se rodíme“. Již tradičně tímto chceme připomenout, že
v tomto období se rodí nejvíce mláďat, která jsou velmi zranitelná
a zaslouží si alespoň trochu klidu.
Jan Jarolímek – Myslivecký spolek Tuklaty

Rybáři

Myslivecký rok s Covidem

Rybářský kroužek se před prázdninami rozloučil závodami jejich členů.
Závody si děti užily, počasí vyšlo. Každý malý účastník si odnesl
rybářskou cenu. Sejdeme se zase po prázdninách.
Rybářsky spolek Tuklaty a Tlustovousy
https://rybar-tt.webnode.cz/

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Nové knihy z Kutné Hory
V dubnu byl do knihovny zapůjčen nový soubor z Kutné Hory. Vyberou
si malí i velcí – pro děti nechybí první čtení, Kouzelné čtení, fantasy
a dobrodružství, české autorky Pospíšilová, Březinová, Krolupperová,
komiksy a grafické humoristické romány, série Letopisy Narnie a Harry
Potter, slavné Hunger Games pro dospívající. Dospělí se mohou těšit
na současné oblíbené autory jako jsou Patrik Hartl, Robert Bryndza,
Michaela Klevisová, Linda Castillo, Alena Mornštajnová, František Kotleta, na detektivky, thrillery, historii, holocaust, humor, psychologické
romány, postapokalyptickou fantasy. Přijďte si půjčit také časopisy Čtyř-

lístek, Rozmarýna, Rozmarýnka pro děti nebo Kreativ nebo deskové hry.
Všechny knihy je možné vyhledat v online katalogu
https://www.librarycat.org/lib/KnihovnaTuklaty. Zastavte se v knihovně
na faře ve středu od 16.30 do 18.00.
Knihovna zve všechny především školkové děti k procházce, na které mohou poslouchat jednotlivé kapitoly pohádkové audioknihy. Na
29 zastaveních se nachází 29 QR kódů, který každý ukrývá kapitolu
z pohádky. Mapa trasy je k vyzvednutí v knihovně, na obecním úřadě
nebo ve školce. Poslouchat můžete po cestě ze školky, na procházce
nebo večer před spaním. Procházka bude přístupná do 30.6.2021.

Pohádka k poslechu po cestě ze školky, na procházce, před spaním.
Mapa je k vyzvednutí ve školce, v knihovně, na obecním úřadě.
Více na www.tuklaty.cz

Co ukrývá tráva
Myslíte si, že v trávě jsou ukrytí jen brouci, larvy, žížaly a podobná havět? Máte jistě
pravdu, ale zdaleka to není všechno. Vedle
již zmíněných živočichů se tam velice často,
a to v hojném počtu, skrývají i hutné exkrementy vašich psích miláčků. Pokud je
to někde v polích mimo zastavěné území
obce, je to vcelku přijatelné. My však máme
na mysli zelená prostranství v obci jako je
okolí rybníků, louka vedle nového chodníku, nebo třeba travnaté úseky jednotlivých
ulic v obcích. O toto pečují zaměstnanci

obce a členové Rybářského spolku Tuklaty
a Tlustovousy. Ti by mohli vyprávět o tom,
co zažívají, když se pustí do sekání trávy.
Sekačky kolem sebe metají krom trávy též
projektily psích exkrementů. Po skončení
práce jsou pánové kropenatí a potřísnění
právě psími exkrementy a věřte, že je to
přímo hnusné. Tak si klademe otázku, zda
je to normální.
Vlastníci a chovatelé psů jsou povinni po
svých psech exkrementy uklízet a neobtěžovat tím ostatní občany. Pokud tak neučiní,
hrozí jim pokuta za znečištění veřejného

prostranství podle přestupkového zákona.
Naši pejskaři umí docela dobře uklízet po
svých miláčcích na chodníku. Ale když se
psík ukryje do trávy, vykoná potřebu tam,
nemůžou dělat, že „to není vidět“.
Apelujeme tímto na chovatele psů, aby po
svých psech uklízeli všechny exkrementy,
i ty ukryté v trávě. Košů i se sáčky je v obci
dostatek. Pokud se vám zdá, že by byl někde potřeba další koš, ozvěte se na obecní
úřad. Pokusíme se vám vyhovět.
Obec Tuklaty
Rybářský spolek Tuklaty a Tlustovousy
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