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Sloupek pro starostku

TUKLAT A TLUSTOVOUS
ZHODNOCENÍ
MINULÉHO
VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Na konci září nás čekají volby, které ukončí
toto volební období. Je na čase zhodnotit jaké
bylo. Byly to roky pěkné i těžké, kde se ledacos podařilo, jiné zase ne.
Co se podařilo:
Rekonstrukce ulice Spojovací.
Chodník mezi obcemi, chodníky a autobusové
zastávky v Tuklatech a Tlustovousech.
Na faře jsme od roku 2019 do roku 2021 nainstalovali tepelná čerpadla, zateplili strop nad
2. NP a máme repasovaná vnitřní okna a nová
venkovní křídla. Fara nyní slouží tak, jak bylo
plánováno – jako společenský prostor pro
občany obce – konají se zde plesy, myslivecké leče, kulturní představení, vítání občánků,
vyřezávání dýní, je to prostor pro doprovodné
akce např. při rozsvícení vánočního stromu,
konají se zde letní příměstské tábory pro děti
a spousta dalšího.
Rekonstrukce jižní stěny, která byla v havarijním stavu.
Projektová dokumentace na rekonstrukce ulic
K Bytovkám a část ulice Liliová v Tuklatech
a Na Patnáctém v Tlustovousech.
Získali jsme 7,5 mil. Kč na výstavbu hasičské
zbrojnice. Je dokončen upravený projekt. Po výstavbě se obci vrátí budova hasičské klubovny
– kterou bude možno upravit na využití pro dětskou skupinu nebo pro úpravu na bydlení pro
učitele MŠ nebo ZŠ. Dále obec získá zpět garáž
za sýpkou a 2 menší garáže vedle sýpky. Obec
tyto garáže potřebuje pro uskladnění techniky,
materiálu a nářadí pro údržbu obce.
V roce 2019 jsme dokončili přestavbu objektu
Kovárna. Nevyužitý objekt v blízkosti uzavřeného klidného prostoru. Nyní čekáme na nabídku na zpracování dokumentace na snížení
energetické náročnosti této budovy pro žádost
o dotace.
Dětské hřiště v Tlustovousech.
Rekonstrukce rybářské klubovny v Tlustovousech.
Na fotbalovém hřišti je hotova rekonstrukce
klubovny a rekonstrukce šaten pro hráče.

Sjednocení pozemků za farou do vlastnictví
obce. Proces probíhal od roku 2017.
Rekonstrukce střechy obecního domu Ke
Školce 158.
Vybudovali jsme 3 tůně v Tlustovousech.
Koncem léta bude dokončen chodník v Tlustovousech Ke Mlýnu /průjezdná komunikace
obcí s velkým počtem nákladních aut/.
Projektová dokumentace na výstavbu vodovodu ulice V Jezírkách a k myslivecké klubovně
včetně stavebního povolení.
Dosázení prostoru nazývaného Třešňovka nad
hasičskou nádrží. Původní výsadba se neujala,
některé stromy zašly. Dosázení provedla firma
Morfico jako náhradní výsadbu za vykácení prostoru pro podnikání v průmyslové zóně Tuklaty.
Osázení Mlýnské cesty 171 stromy. Bohužel
několik stromů zašlo, náhrada bude řešena na
podzim.
Pro efektivní údržbu obce byl zakoupen traktůrek a další pomocná technika.
Co se nepodařilo:
Rekonstrukce 2 obecních domů ve špatném stavu. Na rekonstrukce objektů nejsou
momentálně vypsány dotace, které bychom
mohli čerpat a které by opravu pokryly.
Kvůli covidu se nerozeběhla hospoda tak, jak
jsme předpokládali a tím pádem obec doplácela na elektr. energii. V tuto chvíli, stejně jako
všude jinde, nám scházejí zaměstnanci do
provozu. Budeme řešit výběrovým řízením na
pronájem hospody.
Na chodníky jsme získali 5 mil. dotaci. Ale 954
tis. jsme museli vrátit z důvodu špatně vypsaného a vyhodnoceného výběrového řízení na
zhotovitele. Výběrové řízení zpracovala firma,
která pro nás dotaci získala. Bohužel jsme nebyli jediná obec, která měla problémy s touto
společností. Nám se však podařilo domluvit,
že firma si tuto částku odpracuje na projektových dokumentacích pro další akce obce.
Co je rozdělané:
Dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení
v obou obcích.
Projektová dokumentace na rekonstrukce ulic
K Bytovkám a část ulice Liliová – dotaci jsme neobdrželi, probíhá výběrové řízení na zhotovitele.
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Projektová dokumentace na rekonstrukci ulice Na Patnáctém – na podzim 2022 budeme
žádat o dotaci.
Projektová dokumentace na výstavbu tělocvičny u ZŠ Tuklaty a dvou učeben, které chybí.
Návrh pro vybudování pumptrackové dráhy na
pozemku mezi obcemi. Více v tomto Zpravodaji.
Pro bezpečnost v našich obcích byl navržen
v Tuklatech na Hlavní ulici přechod se semaforem a nahrazení stávajících radarů za modernější typ. Je poptáván zhotovitel projektové
dokumentace.
Hledáme vhodné dotační tituly na opravu fary.
Na MAS Pošembeří jsme zažádali o dotaci
na opravu schodů, opravu podlah v salonku
a školním muzeu v přízemí a výměnu podlahy
sálu v 1. patře. Dále řešíme dotace na opravu
fasády celého objektu. Dokumentace musí být
upraveny vzhledem k nárůstu cen a pokračujícímu zvětrávání fasády. Budeme žádat o dotaci na Ministerstvu kultury v Programu na
záchranu architektonického dědictví, kde jsme
již v minulosti žádali a na Středočeském kraji.
Řešíme rekonstrukci hasičské nádrže u fotbalového hřiště. Na podzim po vypuštění bude
možno zpracovat projektovou dokumentaci
a zažádat o dotaci.
Připravujeme spolu se zahradní architektkou,
která pro naše obce zpracovávala Koncepci veřejné zeleně, návrhy pro úpravu farské
louky. K těmto návrhům bychom chtěli pozvat
širokou veřejnost, aby se vyjádřila, co by si
v tomto prostoru lidé představovali a jak by
měl být v budoucnu využíván.
Protože vím, že obcemi létají zaručené informace a fámy, nebojte se mne kontaktovat, ať
už telefonicky nebo
emailem, abyste se
dozvěděli, jak to ve
skutečnosti je. Dále
mi dovolte Vám
poděkovat za trpělivost při dopravních uzávěrkách
v rámci stavebních
akcí v obci.
Přeji Vám krásný
zbytek léta a pevné Monika Petrisková
zdraví do podzimu. Starostka obce
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Usnesení ze ZO č. 3/2022 ze dne
5. 4. 2022
Účetní závěrka MŠ a ZŠ Tuklaty
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku MŠ
s mínusovým hospodářským výsledkem ve
výši 5 093,70 Kč a pokrytí deficitu z rezervního
fondu. A také schválilo účetní závěrku ZŠ se ziskem ve výši 84 492,89 Kč a převedení částky
do rezervního fondu.
Zapojení se do svazkové školy Český Brod
Zastupitelstvo obce deklarovalo svůj zájem
zajistit povinnou školní docházku dětí, které
mají místo trvalého pobytu na území obce, ve
spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí Český
Brod – Doubravčice. Zároveň pověřilo starostku
obce jednáním s tímto svazkem o podmínkách
spolufinancování výstavby nové svazkové základní školy.
Smlouvy o poskytnutí dotace spolkům
a sdružením
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí dotace
Čechii Tuklaty na provoz ve výši 120 000 Kč,
Rybářskému spolku ve výši 44 000 Kč a Mysliveckému spolku ve výši 126 000 Kč.
Položení kabelu NN pro č. par. 1161/1
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby ČEZd-SoSB VB 20533/IV-126031083/Tuklaty a náhradu za věcné břemeno
ve výši 4 647 Kč. Jedná se o položení kabelu NN pro pozemek p.č. 1161/1 k.ú. Tuklaty,
které povedou přes pozemky obce p. č. 1176
a 1167/1 v délce 105 bm, přičemž přes pozemek p. č. 1176 bude proveden překop.
Příspěvky na kulturní akce obce
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na Tuklatské
gulášování ve výši 20 000 Kč, který byl ponížen
o vybrané vstupné. A dále příspěvek na MotoROCK ve výši 90 000 Kč, který byl ponížen o vybrané vstupné v procentní výši vynaložených
nákladů mezi obcí a KVPO.
Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo schválilo nabídku společnosti ČEZ na zpracování energetického posudku
a projektové dokumentace pro rekonstrukci
veřejného osvětlení ve výši 76 485,31 Kč. Dále
schválilo nabídku společnosti Metrolux na podání žádosti o dotaci ve výši 15 125 Kč.
Pronájem prostor v budově OÚ
Zastupitelstvo schválilo cenu za pronájem
1 sálu v budově OÚ pro právnické osoby se
sídlem na území obce ve výši 2 500 Kč/den
nebo 200 Kč/hodinu. A pro právnické osoby se
sídlem mimo území obce ve výši 5 000 Kč/den
nebo 400 Kč/hodinu.
Zpráva finančního výboru k hospodaření
hospody Kovárna

Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu finančního výboru k hospodaření hospody Kovárna a vyjádření starostky k této zprávě. Zastupitelstvo
bude řešit další provozování hospody, souhlasí
s dalším provozováním a vyhodnocením jejího
provozování k 31. 12. 2022. Budou připraveny
měsíční výkazy ke kontrole zastupitelům.

Usnesení ze ZO č. 4/2022 ze dne
24. 5. 2022
„My třídíme nejlépe“
V rámci vyhodnocení soutěže pro obce Středočeského kraje „My třídíme nejlépe“ za rok 2021
jsme obdrželi finanční dar ve výši 40 000 Kč
za 2. místo v této soutěži, a to v kategorii 1 000–
2 999 obyvatel. Zastupitelstvo obce schválilo
přijetí tohoto daru.
Projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“
Zastupitelstvo schválilo finanční příspěvek ve
výši 9 990 Kč na projekt „Vzkvétání škol Českobrodska“, který navazuje na předešlé tři
úspěšné projekty spolupráce škol, jejich zřizovatelů i ostatních aktérů ve vzdělávání v rámci
správního obvodu ORP Český Brod. Celkové
plánované výdaje projektu činí 2 578 998,80
Kč, z toho má být 95 % financováno z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání.
Finanční příspěvek pro obec Tuklaty byl stanoven s ohledem na počet dětí ve věku 0-14 let
ve výši 9 990 Kč.
Smlouva mezi obcemi o zajištění povinné
školní docházky v jiné obci
Zastupitelstvo schválilo navrženou veřejnoprávní smlouvu pro školní rok 2022/23. Na jednání
rady města Český Brod bylo odhlasováno navýšení částky pro příští školní rok na 8 000 Kč za
žáka/kalendářní rok.
Počet zastupitelů pro příští volební období
Prezident republiky vyhlásil na dny 23. a 24. 9.
2022 volby do zastupitelstev obcí. V souladu
s § 67 a 68 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
a s přihlédnutím k doporučením v § 68 bylo
navrženo a schváleno ponechat stejný počet
zastupitelů, tedy devět, pro další volební období.
Výstavba nového světelného bodu v ulici
Spojovací
V části Spojovací ulice od ulice J. Cimrmana
do Topolové chybělo veřejné osvětlení. Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku od JK
STADO na instalaci 1 nového světelného bodu
ve výši 22 640 Kč a na výkopové práce ve výši
27 769,50 Kč.
Oprava poškozeného kabelu VO v ulici
Spojovací
Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku od
Genos, p. Gebhart, na výměnu poškozeného
kabelu VO v ulici Spojovací ve výši 9 960 Kč
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a nabídku od JK STADO na výkopové práce ve
výši 81 312 Kč.
Žádost o dotaci z MAS Pošmbeří
Zastupitelstvo schválilo záměr zpracovat a podat žádost o dotaci v rámci MAS Pošembeří
z Programu rozvoje venkova FICHE 14 – Základní služby a obnova vesnic - vybrané kulturní památky. Jedná se o obnovu schodů do
1. patra, výměnu 2 schodů do sálu v přízemí,
obnovu podlahy v obou saloncích v přízemí, obnovu podlahy v sále 2.NP. Žádost o dotaci byla
podána v červnu, prošla kontrolou formálních
náležitostí a postoupila do dalšího kola hodnocení. Vyhodnocení žádostí by mělo proběhnout
na konci tohoto roku.
Změna nájemní smlouvy s Algeco s.r.o.
Jedná se o nájemní smlouvu na kontejnery
u ZŠ Tuklaty. Původní smlouva byla uzavřena
v roce 2014 a postupnými dodatky byla prodloužena do 31. 7. 2020, přičemž platí ujednání,
že za každý měsíc po uplynutí doby nájmu se
účtuje cena 17 848 Kč vč. DPH. Podle zákona
o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
§ 222 jsou zakázány podstatné změny smlouvy.
Novou smlouvu tedy nemůžeme uzavřít, aniž
bychom ukončili dosavadní smlouvu a vypsali
nové VŘ. Z uvedených důvodů jsme neakceptovali nabídku na uzavření nové smlouvy. Zastupitelstvo vzalo na vědomí možnost dodatku
k původní smlouvě.
Bezúplatný převod pozemků
Geometrickým plánem č. 326-3/2022 zpracovaným Ing. Čestmírem Kociánem bylo zaměřeno skutečné provedení stavby chodníku včetně
autobusových zastávek Tuklaty-Tlustovousy.
Z geometrického plánu vyplývá, že část zastávek je vybudována na pozemku par. č. 263/9 k.
ú. Tlustovousy, který je ve vlastnictví Středočeského kraje. Zastupitelstvo schválilo záměr obce
požádat vlastníka o bezúplatný převod těchto
pozemků do vlastnictví obce.
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Na dotačním orgánu nebylo vyhověno naší žádosti na snížení vratky dotace na chodníky. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření, které
zahrnuje vratky ze čtyř poskytnutých dotací
v celkové výši 974 371,47 Kč.
Přípolož kabelu na veřejné osvětlení v ulici Ke Mlýnu a K Výmole
V ulici Ke Mlýnu budou z důvodu ukládání
kabelů do země zrušeny sloupy, na které má
obec namontovány lampy VO. Dále je potřeba
přesunout jednu lampu v důsledku výstavby
chodníku. Zastupitelstvo schválilo cenovou nabídku společnosti Elmoz Czech za 131 328,56
Kč včetně DPH.
V ulici K Výmole jsou na začátku jen 2 lampy,
které jsou na sloupech, vedení je vzduchem.

Usnesení ze ZO č. 5/2022 ze dne
21. 6. 2022
Závěrečný účet obce Tuklaty za rok 2021
Zastupitelstvo projednalo Závěrečný účet společně se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty za rok 2021 a schválilo
je s výhradou a přijalo tato nápravná opatření:
Při přezkoumání hospodaření obce Tuklaty
za rok 2021 byly zjištěny chyby a nedostatky,
které nemají závažnost nedostatků podle paragrafu 10 odst. 3 písm. C): Investiční dotace na
akci Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy ve výši 952 000 Kč byla omylem zaúčtována

jako provozní dotace do výnosů na synt. účet
672. Správně mělo být účtováno jako investiční
dotace na synt. účet 403. Chyby a nedostatky
se již nebudou opakovat a bude postupováno
v souladu se zákonem.
Účetní závěrka obce Tuklaty za rok 2021
Zastupitelstvo schválilo v souladu s vyhláškou
č. 220/2013 Sb., řádnou účetní závěrku obce
Tuklaty, sestavenou k 31. 12. 2021, na základě
těchto předložených dokumentů: Rozvaha obce
Tuklaty, Výkaz zisku a ztráty obce Tuklaty a Příloha obce Tuklaty 2021. Zastupitelstvo současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku
za rok 2021 ve výši 3 607 933,35 Kč na účet
432 Výsledek hospodaření předcházejících
účetních období.
Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření,
které je upraveno z důvodu navýšení částky na
spotřebu el. energie v MŠ, dále byly k 31. 12.
2021 zrušeny některé paragrafy. Je přidána položka za projektovou dokumentaci na vodovod
v ulici V Jezírkách.
Nákup zásahových bot pro hasiče
Zastupitelstvo schválilo nákup 7 párů zásahových bot pro hasiče za celkovou částku 42 494
Kč. Současné zásahové boty jsou již 11 let staré
a neplní dostatečnou ochrannou funkci. Jako
nejvíce podobné současné obuvi, se kterou
jsou hasiči po technické i funkční stránce velice
spokojeni, byl vyhodnocen typ zásahové obuvi „DEMON FIRE IV. Generation PROTECTOR“
s kevlarem. Cena na trhu se pohybuje od 6 200
Kč za pár. Firma PROBO-NB, od které dlouhodobě obec nakupuje, nabízí cenu 6 070 Kč za pár.
Peníze budou čerpány z rozpočtu.
Vícepráce – chodník Ke Mlýnu – zničená
dešťová kanalizace
Při výstavbě chodníku Ke Mlýnu byla zjištěna
nefunkční dešťová kanalizace, která byla zřej-
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mě zničena při výstavbě splaškové kanalizace.
Zastupitelstvo schválilo dostavbu poškozené
dešťové kanalizace dle cenové nabídky ve výši
126 696,70 Kč a pověřilo starostku jednáním
s KSÚS o spolufinancování.
VŘ na zhotovitele rekonstrukce komunikací K Bytovkám, část ulice Liliová
Obec bohužel neobdržela dotaci. Důvod neobdržení dotace bude sdělen dopisem. Dle
dostupných informací bylo 125 doporučených
žádostí, 728 náhradníků a 375 nedoporučených žádostí. Zastupitelstvo schválilo vypsání
VŘ na zhotovitele a financování rekonstrukce
z rozpočtu obce. Rozpočet za obě komunikace
je celkem 4 821 000 Kč.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem přátelům, známým a obecnímu úřadu za projevy soustrasti při úmrtí
pana Josefa Myslivečka.
Manželka Růžena a děti

NAROZENÍ:
Matěj Pacovský
Ester Köváry

Oznámení

Při pokládce kabelů do země budou připravena
4 stožárová pouzdra. Zastupitelstvo schválilo
cenovou nabídku společnosti Elmoz Czech za
143 415,25 Kč včetně DPH.
Žádost o podporu na oslavy 100. výročí
založení fot. klubu Čechie
Zastupitelstvo schválilo příspěvek na oslavy
100 let Čechie Tuklaty ve výši 50 000 Kč, z toho
20 000 Kč hudba sobota, 20 000 Kč kulturní
program, 10 000 Kč náhrada a občerstvení
soupeřům.
Schválení přijetí dotace ze Středočeského
kraje na výstavbu hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace ve výši
3mil. Kč z rozpočtu Středočeského kraje na
akci Výstavba hasičské zbrojnice Tuklaty. Jedná
se o druhou dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice. Obec již dříve získala dotaci z Hasičského
záchranného sboru Ministerstva vnitra ve výši
4,5 mil. Kč.
Oprava dotace pro Myslivecký spolek
Do dotace bylo omylem zahrnuto pořízení
bubnové sekačky, která již byla pořízena před
schválením dotace. Výše dotace byla tedy ponížena o tuto částku na 98 000 Kč.

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Jiří Buriánek
Hana Vávrová
Anna Pelíšková
Jana Froncová
Jitka Paulínová
Jiří Bartoš
Jitka Richtrová
Jindřiška Lukšová
Oldřiška Froncová
Helena Říhová
Máří Magdaléna Zikmundová
Jana Voříšková
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Josef Mysliveček
Marie Barešová
Čest jejich památce.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS
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Akce obce

NA KUS ŘEČI S...
TOMÁŠEM
TÖPFEREM

Jeden březnový večer byl na faře věnován
povídání „Na kus řeči...“, tentokrát s Tomášem Töpferem, uváděl PhDr. Jiří Vaníček. Přijeli k nám lidé z celého okolí, ale do našeho
spodního sálu jsme se vešli.
Děkujeme za krásné povídání a těšíme se na
další večery se zajímavými hosty.

SETKÁNÍ SENIORŮ

OSLAVY DNE ZEMĚ
NA KLEPCI

V sobotu 23. dubna jsme se s některými z vás
za krásného slunného počasí potkali na oslavách Dne Země na Klepci. Pro děti, a nejen
pro ně, bylo připraveno mnoho zábavných aktivit, jako orientační běh, lukostřelba, malování
na kamínky a jiné kreativní aktivity a zábavné
soutěže. Děti si mohly vyzkoušet práci hasičů
s SDH Škvorec a policistů s Městskou policií
Úvaly. Samozřejmě nechybělo dobré jídlo a pití.
V průběhu akce došlo k napínavému policejnímu
zásahu, kdy byl zatčen nebezpečný gang místních starostů. Ti prokázali svou odolnost a ani
v želízkách jim úsměv ze rtů nezmizel. Všichni
byli nakonec propuštěni pro nedostatek důkazů.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali dětem
z naší MŠ za odvahu vystoupit před plnou
loukou lidí a za jejich krásné vystoupení.
A také jejich paní učitelkám za přípravu a nacvičení písniček. Také děkujeme Evě Karbanové za pomoc u tuklatského stánku.

TUKLATSKÉ
GULÁŠOVÁNÍ
30. března byl uspořádán společenský večer
na faře pro naše seniory. Skupina Staropražští pardálové měla minule velký úspěch, proto rádi opět přijeli našim spoluobčanům zahrát k poslechu i tanci. Mezi vystoupeními si
všichni stihli popovídat, občerstvit se. Jsme
rádi, že se setkání těší velké oblibě a dorazilo
více než 40 seniorů.
Další setkání je naplánováno na 22. září, zahraje Vám pěvecké duo Vlasta a Pavla, které
jste již viděli na hasičské zábavě.
Těšíme se na Vás!

UKLIĎME ČESKO –
UKLIĎME TUKLATY
A TLUSTOVOUSY

Děkujeme všem, kteří v sobotu 2.4. přišli
i přes mrazivé počasí a občasné sněžení uklízet Tuklaty a Tlustovousy. Akce se zúčastnilo
16 dobrovolníků, z toho 6 dětí, kteří společnými silami sesbírali 200 kg odpadu.
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Letos poprvé se konal v Tuklatech v sobotu
21. května 1. ročník Tuklatského gulášování.
1. ročník a tak klasika – budeme vařit guláš
z hovězího masa. Přihlásilo se 6 družstev,
každé družstvo mělo jméno. Vařit se začalo ve
12 hodin, v 16 hodin byly guláše připraveny
k hodnocení. Zájemců o ochutnávky bylo víc
než navařeného guláše, každý guláš si našel
své příznivce a brzy se po nich zaprášilo.
Po ochutnávce přišlo na řadu hodnocení.
Bylo rozděleno celkem 70 hlasů. Vítězem
se stal guláš družstva Důchodci. Těsně za
nimi se umístil družstvo Čendíci a třetí místo
obsadil Frost Team. Účastníci obdrželi velkou
vařečku, karton piva a něco dobrého.
Děkujeme všem účastníkům a návštěvníkům
za hodnocení. K dobré náladě přispěla reprodukovaná hudba, děkujeme moderátoru
Pepovi za provázení a hodnocení při vaření.
Děkujeme hasičům za ukázku techniky, majitelům traktorů za předvedení jejich naleštěných veteránů. Děti pobavil zábavný program
o vaření s Aničkou a skákací hrad. Na zakončení dne nám zahrála skupina Pátý element.
Těšíme se na další ročník!
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

MOTOROCK
TUKLATY 2022

V červnu se po třech letech konal opět
MotoROCK. Obec tuto akci spolupořádala se
spolkem KVPO (Kochací vyjížďky po Praze
a okolí), z.s.
Dopoledne začalo požehnáním motorek od
našeho jáhna, pana Pečeného. Proběhla
i modlitba za motorkáře, kteří neměli to štěstí a žádné podobné akce se již nezúčastní.
Poté se motorkáři vydali na spanilou jízdu,
okruh dlouhý přibližně 50 kilometrů. Se zajištěním plynulosti a bezpečnosti pomohli
tuklatští hasiči a policie ČR. Spanilá jízda se
povedla a po příjezdu do Tuklat mohl začít
hlavní odpolední program. 5 kapel odehrálo
svá vystoupení, zasoutěžili jsme si. Přípravy
probíhaly od listopadu, modlili jsme se, aby
bylo pěkné počasí. Takové vedro jsme si ale
asi nepřáli.
Kromě motorek si návštěvníci mohli prohlédnout trucky od Marpet trans s.r.o.
Děkujeme Hasičům Tuklaty nejen za pomoc
při organizaci spanilé jízdy, ale i za vodní mlhu
a další osvěžení, které ocenily hlavně děti.
Děkujeme Ženíšek Catering za občerstvení
a dobré jídlo, Hájek Autodoprava za přistavení návěsů, které se již poněkolikáté osvědčily
jako super podium.
Díky skvělé pořadatelské službě a detailně
promyšlené organizaci akce vše proběhlo
v klidu a bez jakýchkoliv problémů.
Děkujeme také všem ostatním sponzorům TUCAR PLUS s r.o., RAVAFOL CZ s.r.o,
Konekta s.r.o., Jiří Hovorka, partnerům a dalším příznivcům nejen motorek.
Vyúčtování akce:
Náklady obce:
70 928 Kč (69,25%)
Náklady KVPO, z.s.: 31 500 Kč (30,75%)
Zisk z prodeje lístků: 57600 Kč Zisk byl rozdělen dle procentního podílu nákladů.
Rozdíl mezi výdaji a příjmy obce ve výši
31 040 Kč byl uhrazen ze sponzorských darů
výše uvedených společností.
Náklady obce: 0 Kč
Za obec Monika Petrisková a Renata Matějčková
Za KVPO z. s. Václav Zmrzlík

OHLÉDNUTÍ
ZA AKCEMI
KULTURNÍHO
SDRUŽENÍ Z. S.
Tuklatské čarodějnice 2022 se moc
povedly!

Bylo vidět, že jsme se všichni po dvouleté přestávce na letošní čarodějnice hodně
těšili! Což dokládá letka čarodějů a čarodějnic, která v doprovodu rodičů, babiček
a dědečků zaplnila celou louku.
Všichni jsme se bavili a popíjeli, najednou
se ozvala siréna. Mysleli jsme si, že je to
součást programu, ale nebyla. Za pár minut

už z farské louky vyjížděla požární technika
s majáky. Samotnou mě překvapil fakt, že
i když jsou s námi na louce a baví se, naši
hasiči drží pohotovost.
Tentokrát to byl planý poplach, ale příště to
tak být nemusí. DĚKUEME, PÁNI HASIČI!
Za přípravu této akce moc děkuji členům
a příznivcům Kulturnímu sdružení Tuklat
a Tlustovous, hasičům za připravení hranic
a dohled nad ohni.
Noc kostelů v Tuklatech
Po covidové pauze jsme se sešli v podvečer
v pátek 10. června na Noci kostelů,
respektive večeru kostelů v kostele sv. Jana
Křtitele v Tuklatech. Po úvodním slovu pana
Jana Pečeného připravil koncert pěvecký
sbor Orfej. Část koncertu se odehrála za
krásného letního počasí i venku před kostelem.
Děkuji všem členům a příznivcům Kulturního sdružení za vyzdobení kostela, za upečení kostelíčků z lineckého těsta, které mohli
všichni návštěvníci ochutnat. Děti si mohly
odnést zvonečky a drobné dárky.
Děkujeme všem, kteří navštívili Tuklaty
v rámci celorepublikové akce Noc kostelů.
Naděžda Lojínová

Pomlázkování

Po dvou vynechaných ročnících v Tuklatech
opět proběhlo Pomlázkování, aneb společné
pletení pomlázek, v pátek 15.4.2022. Jako
vždy bylo k dispozici kvalitní košíkářské
proutí dvojího druhu (zelené a červenožluté) od jemných proutků po silné pruty, takže
každý si mohl uplést pomlázku podle svého
přání, kterou si na závěr dozdobil barevnou
pentlí. Pletli účastníci všech věkových kategorií. Zkušení učili začátečníky. Malým koledníkům pomáhali rodiče nebo starší sourozenci. Počasí bylo ideální, takže se pletlo
pod širým nebem v prostoru za farou před
Hospodou Kovárna. Hospoda Kovárna poskytla potřebné občerstvovací zázemí, takže všichni byli po všech stranách spokojení.
Děkujeme všem za účast a doufáme, že se
na jaře 2023 u společného pletení pomlázek opět sejdeme v hojném počtu.
Věra a Milan Pěnkavovi

BEZPEČNOST NA NAŠICH KOMUNIKACÍCH KONTEJNERY NA
Již od roku 2016 apeluji na potřebu řešit šení, což potvrzují stížnosti ostatních občanů VELKOOBJEMOVÝ
rychlost na našich komunikacích v obou ob- z lokalit, které dobře znají, jelikož v nich žijí.
cích, vozidel každým rokem přibývá, nejen Pouze v ul. Hlavní je nyní navržen zpomalo- ODPAD
s rozrůstající se okolní výstavbou domů, ale
především nákladních vozidel z areálu sběrných surovin a uhelných skladů v Tuklatech.
Nejednou se stal případ, kdy z nákladního
vozu sběrných surovin vypadly za jízdy kusy
odpadu. Nejzávažnější byl případ v ul. Akátová, kdy řidič nejel evidentně předepsanou
rychlostí, z korby vozu vylétaly těžké kusy
železné zárubně na chodník a vozovku, rány
byly silné, bylo štěstí, že v té chvíli nikdo po
chodníku nešel, řidič ujel. Tímto případem se
ukazuje, že primárním řešením bezpečnosti
nejsou pouze chodníky, ale je důležité zajistit
dodržování rychlosti.
Namalované pruhy při vjezdu do Tlustovous
od Tuklat a v ul. Akátová v Tuklatech jsou
neefektivní, na což jsem v případě pruhů v ul
Akátová upozorňovala ještě před realizací,
odpovědí ze strany starostky bylo mimo jiné
– obec to neplatí (!?). Osobně zastávám názor, že je lépe nerealizovat neefektivní řešení,
ale jít si za skutečným řešením.
Velmi zřídka prováděné měření rychlosti policisty nemá, kromě v daném momentu, žádný efekt, což sami často potvrzují i policisté.
Přes všechny sliby nedošlo k žádnému zlep-

vací semafor.
Je snad řešením chodit ven jen o půlnoci,
neotvírat okna kvůli emisím, prachu a hluku?
Je nutné řešit rychlost v obou obcích komplexně, připravit se na to, že to bude vyžadovat úsilí a něco stát, zvláště, když se to
tak dlouho neřešilo. Projektů je hodně, bezpečnost na našich komunikacích patří mezi
jedny z nejdůležitějších projektů.
Průžková

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
v měsíci říjnu budeme vítat naše nejmladší
občánky na faře v Tuklatech. Přesné datum
bude upřesněno.
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o přivítání
svého děťátka, o vyplnění formulářů pro přihlášení na webových stránkách obce.
https://www.tuklaty.cz/prakticke-informace/vitani-obcanku/
Vyplněné formuláře zašlete na mail:
urad@tuklaty.cz. Děkujeme a těšíme se na
vás a naše nejmenší!

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Žádáme občany, aby do velkoobjemových
kontejnerů dávali jen odpad, který tam patří. Opady, které jdou vytřídit – papíry, plasty
a sklo, prosím, odložte do kontejnerů na tříděný odpad. Odvoz tříděných kontejnerů
také stojí obec peníze, ale část peněz se po
odkupu vrátí obci. Pokud potřebujete pomoc
s odvozem velkoobjemového odpadu, prosím,
kontaktuje obecní úřad a připravte odpad před
dům tak, aby byl volně přístupný z ulice.
Do kontejnerů patří:
Starý nábytek, pohovky, gauče, koberce
a linolea, zrcadla, umyvadla, vany, WC mísy,
staré sportovní náčiní, autosklo a kovové
předměty (např. staré bojlery).
Do kontejnerů nepatří:
Živnostenský odpad, nebezpečný odpad
(např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje a obaly od nich), bioodpad, stavební odpad, dále pak pneumatiky,
výrobky podléhající zpětnému odběru (např.
vyřazené elektrozařízení, TV a PC monitory,
počítače, lednice, mrazáky).
Vyřazené elektrospotřebiče, prosím, vyvážejte do Sběrných surovin v Tuklatech.
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DRUHÉ MÍSTO! V SOUTĚŽI
MY TŘÍDÍME NEJLÉPE

V pátek 29.4. proběhlo vyhlášení 17. ročníku soutěže středočeských obcí ve třídění odpadu, kde naše obec, zastoupená paní
starostkou Monikou Petriskovou a místostarostkou Martinou Milotovou, převzala od zástupců Středočeského kraje a autorizované
společnosti EKO-KOM ocenění za druhé místo v třídění odpadů
v kategorii obcí s 1 000 až 2 999 obyvateli. Součástí ocenění byla
také odměna 40 000 Kč pro naši obec.
Do soutěže bylo zařazeno 1 138 středočeských obcí, které byly
dle soutěžních pravidel rozděleny do čtyř velikostních skupin podle počtu obyvatel. Hlavním kritériem v soutěži je množství vytříděného plastu, papíru, skla a kovů v kilogramech připadající na
jednoho obyvatele.
„Cíl soutěže je jednoduchý – motivovat k třídění odpadu. Čím více
papíru, skla, plastů a dalších znovu využitelných složek komunálního odpadu najde nové uplatnění, tím lépe. Děkuji všem Středočechům za to, že třídí, a vítězným obcím blahopřeji,“ uvedla radní
pro oblast životního prostředí a zemědělství Jana Skopalíková.
Z ocenění máme velikou radost a děkujeme vám všem, že vám
naše životní prostředí není lhostejné a třídíte odpady.

PROČ JEŠTĚ NENÍ NOVÁ
SILNICE V TUKLATECH?
Možná jste se také jako mnozí pozastavili nad tím, proč udělali
novou silnici jen od napojení na okresní silnici ke křižovatce ulic
Hlavní a Spojovací. Důvod je jednoduchý. A to plánovaná pokládka kabelů NN do země, kterou bude v Tuklatech provádět ČEZ.
V situaci níže vidíte, kde všude budou kabely pokládány do země.
V tuto chvíli je dokončena projektová dokumentace a bylo vydáno územní rozhodnutí.
Na podzim by měl ČEZ
vypsat výběrové řízení
na dodavatele a pokud
vše půjde hladce, tak by
příští rok na jaře mohla
začít pokládka kabelů
NN do země. Zároveň
jednáme s Krajskou
správou a údržbou silnic o rekonstrukci ulice
Hlavní, aby proběhla co
nejdříve po dokončení
pokládky kabelů.
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LOUKA ZA FAROU…
JAK BY MĚLA VYPADAT?

V roce 2020 se po více než tříletém úsilí povedlo s církví vyjednat směnu pozemků za farou a hřbitovem a tím sjednotit tyto pozemky do vlastnictví obce. Otázkou teď je, jak tyto pozemky můžeme využít. V hlavě se
nám rojí spousta nápadů, ale protože to má být prostor pro nás všechny,
rádi bychom do této kreativní práce zapojili také vás.
V našich představách se rýsuje upravený zelený park se vzrostlými stromy, posezením a různými volnočasovými aktivitami přirozeně
vetknutými do tohoto prostoru. Aktivitami pro všechny věkové kategorie. Jako třeba opičí dráha nebo nějaká stezka pro děti, pódium možná
i s menším parketem, ohniště, hřiště na pétanque nebo třeba velké
šachy. Prostě prostor, kde by bylo pěkně, kde by se dalo procházet, relaxovat, potkávat se a příjemně trávit volný čas.
Pokud jste při svých výletech objevili aktivity, které vás opravdu bavily
a které by se vám líbilo mít i u nás, posílejte nám své návrhy (ideálně
i s obrázky) na info@tuklaty.cz. Vaše nápady necháme zpracovat ve
studii, kterou vám poté představíme. Těšíme se na vaši inspiraci!

OD NÁVŠTĚVNÍKŮ TUKLAT
NĚVĚDÍ CO MAJÍ

Každá správná vesnice má kostel, úřad, školu a hospodu. Tuklaty –
Tlustovousy toto splňují. A my jim můžeme jen závidět.
Jsem z malé vísky na západě Čech. Asi 500 obyvatel. My kostel
a školu nemáme. A teď už ani pořádnou hospodu. A to je velký problém. „Á jé,“ říkáte si „ to je nějaká opilecká vesnice.“ No ano, kdyby to tak bylo, tak bych vám nepsala. Je pravda, pivo a jiný alkohol
se u nás točí, ale to není to důležité. V hospodě se pořádaly mnohá
kulturní a sportovní představení. Maškarní, Velikonoční a Adventní
zdobení, Turnaj ve stolním tenise, Havelské posvícení a tak dále.
Bylo jich dvacet čtyři do roka. Všimli jste si? Pořádaly. Obec hospodu
prodala. Nebyla totiž výdělečná.
Ze začátku to šlo. Nová hospodská byla vstřícná, ale jak šel čas,
byla méně ochotná a skončilo to tak, že je z hospody vývařovna,
pivo mizerné, večer a o svátcích zavřeno. A nikdo s tím nemůže nic
udělat. Ženy chodí cvičit do zasedačky, ale ta je malá. Kulturní akce,
včetně Mikuláše, pořádáme venku, ale než rozdáme dárky, děti jsou
zmrzlé. A nakonec i sousedské popovídání u piva lidem začalo chybět. Co bychom dali aspoň za víkendovou hospodu! No nakonec se
zastupitelstvo rozhodlo postavit budovu se společenskou místností,
kde by se lidé mohli scházet a akce, na které jsme zvyklí, pořádat.
Určitě by bylo levnější, kdyby stará hospoda byla v majetku obce,
a to i v případě, že by na výnosech trochu tratila. No, to je naše
zkušenost.
A hospodu Kovárna s příjemnou obsluhou a dobrým pivem Vám tiše
závidíme.
JV
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TUKLATSKÝ PŘÍMĚŠŤÁK JIŽ
POTŘETÍ!
Na přelomu července a srpna proběhl v Tuklatech již třetí ročník příměstského tábora. Dvou turnusů se celkem zúčastnilo 46 dětí, většina z nich již poněkolikáté. Kromě vyhlášeného bungee runningu děti
letos testovaly svou rovnováhu na slack-line a volné chvíle trávily
u přehazované nebo každoročně nejoblíbenější vybíjené. Program

byl plný zajímavých aktivit. Pondělí se nesla v duchu seznamovacích
her a sportu, úterky byly věnovány celodenní soutěži, středy jsme od
rána do dopoledne trávili na výletě v okolí a navštívili např. úvalské
menhiry, rozhlednu a park Vinice. Čtvrtky patřily kreativitě a výrobě
koláží a v pátek jsme každý z turnusů zakončili slavnostním piknikem. Oba turnusy se velmi vydařily a budeme na ně rádi vzpomínat.
Za táborový tým, Zuzana Dorážková, Tomáš Grundza, Vít Dorážka,
Anežka Kastlová, Michal Jarolímek

ZPRÁVY Z KNIHOVNY
Od dubna v knihovně opět fungoval Klub deskových her. Knihovna
měla možnost pořídit několik nových her, např. Spící královny, Bananagrams nebo Carcassone. Velký úspěch mezi dětmi měly i zapůjčené
hry Minecraft nebo Desítka junior.
Knihovna již tradičně zve na zábavně-literární pořady třídy naší základní školy. Před koncem školního roku přišly třídy na program
s názvem Čarokrásnické světy Roalda Dahla, zapůjčený z Městské
knihovny v Českém Brodě. Roald Dahl je skvělý vypravěč, jeho příběhy jsou plné kouzel, fantazie a bláznivin. Jeho postavy jsou často
vystaveny zlému a zlomyslnému jednání, kterému musí uniknout. Děti
se seznámily s Obrem Dobrem, Prevítovými, Jirkou a jeho zázračnou
medicínou, Matyldou a dalšími knížkami, z nichž některé si mohou
půjčit v knihovně.
Další, již tradiční červnovou akcí, bylo pasování prvňáčků na čtenáře.
Celý rok se noví školáci učili číst, psát a počítat. Za odměnu se na
konci první třídy setkali s Písmenkovou královnou. Po splnění jednoduchých čtenářských úkolů byli pasováni na čtenáře a dostali pěknou knížku. Letos se jednalo o knihu spisovatelky Kláry Smolíkové
a fotografa Petra Václavka s názvem Dubánek a tajný vzkaz, kterou
knihovna pro děti získala v rámci zapojení do projektu Knížka pro prvňáčka – Už jsem čtenář.
V květnu a červenci knihovna dostala dva soubory nových knih z Kutné Hory. Přijít si mohou děti i dospělí a celý katalog knih dostupných
v knihovně najdete na webu obce nebo pod QR kódem níže.
Jitka Šrajerová, knihovna

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS
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JAK NA KOMUNÁLNÍ
VOLBY V TOMTO
ROCE
Kdo bude spravovat naši obec v následujících čtyřech letech? O tom můžete rozhodnout svými hlasy již za pár týdnů.
Do letošních komunálních voleb se přihlásily dvě volební strany, každá s 9 kandidáty. Naše devítičlenné obecní zastupitelstvo
tedy budeme volit z 18 kandidátů. Pojďme
si připomenout základní principy, abychom
všichni věděli jak na to:
Kdy a kde se budou volby konat?
Volby se konají 23. a 24. září 2022, v pátek
23. září od 14 do 22 hodin a v sobotu 24.
září od 8 do 14 hodin. Hlasuje se ve volební
místnosti. Ve spodním sále Obecního úřadu,
Na Valech 19, Tuklaty pro voliče s trvalým
bydlištěm v Tuklatech. V klubovně rybářského spolku, Tuklatská 14, Tlustovousy (u autobusové zastávky) pro voliče s trvalým bydlištěm v Tlustovousech.
Kdo může volit?
Voličem je občan ČR nebo jiného členského
státu EU, který dosáhl alespoň ve druhý den
voleb (tedy 24. 9. 2022) věku 18 let a má
trvalý pobyt na území obce (nebo přechodný pobyt v případě občana jiného státu EU).
Občan členského státu EU musí požádat
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
pro danou obec.
Jak můžete volit?
Pomocí hlasovacího lístku, který vám bude
doručen nejpozději 20. září. V komunálních

POHLED Z OKNA
Člověk dostává od života mnoho darů. Mým
velkým darem je místo, kde žiju již několik
let.
Když se podívám z okna, jsem snad už potisícáté překvapena a unešena.
Obraz, který se mi nabízí, se nikdy neokouká. Vždy mě zastaví. Uvědomím si, že svět je
nádherné místo.
Vidím bílou vysokou zvonici, která je obklopena stromy a keři. Vedle stojí hřbitov se
starou kamennou zdí vypovídající o dávné
historii místa, vysoký kostel a fara. Kostel
má novou žlutou fasádu, fara je budova ve
tvaru svatoondřejského kříže.
Pohled se postupem roku neustále mění.
Snad žádné dva dny není stejný.
Na jaře se zvonice koupe v záplavě bílých
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volbách je jeden hlasovací lístek společný
pro všechny volební strany. Každá strana
má jeden sloupec, ve kterém jsou uvedeni
její kandidáti. Hlasovací lístek se upravuje
ve volební místnosti v prostoru k tomu určeném, a to označením volební strany či
kandidátů křížkem. Hlasovat je možné pro:
1) Volební stranu – křížkem můžete označit
jednu volební stranu
2) Jednotlivé kandidáty – křížkem můžete
označit max. 9 kandidátů – křížkovat
můžete kandidáty všech volebních stran
nehledě na jejich pořadí na kandidátce
3) Kombinace – můžete zaškrtnout jednu volební stranu a max. 9 kandidátů
ostatních volebních stran – první se započítají hlasy pro jednotlivé kandidáty
a zbylé hlasy získá volební strana (např.
je zakřížkována jedna volební strana a 4
kandidáti ostatních volebních stran –
nejprve se počítají hlasy pro 4 jednotlivé
kandidáty a zbylých 5 hlasů získají kandidáti na prvních pěti místech označené
volební strany, pokud je zakřížkováno 9
jednotlivých kandidátů, získávají nejprve
hlasy tito kandidáti a označená strana již
žádný hlas nezískává)
Kdy je hlasovací lístek neplatný?
Hlasovací lístek je neplatný např.:
- pokud je označen jinak než křížkem,
- pokud je nějak poškozený,
- není označena ani volební strana ani
žádný kandidát
- je označena více než jedna volební strana
- je označeno více kandidátů, než je počet
volených zastupitelů (více než 9)

VOLBY OČIMA
OBČANA

květů a připomíná nevěstu ve svatebních šatech. Postupem času květy opadají
a zvonice je obklopena sytě zelenou trávou,
stromy plnými života, které jsou útočištěm
ptáků a hmyzu. Je to pastva nejen pro oči,
ale i pro uši. Koncert přírody.
Na podzim je zvonice oblečena v pestrobarevném hávu. Žlutá, oranžová, červená, celá
malířova paleta dodává zvonici slavnostní
ráz. Je zajímavé, že příroda dokáže barvy
vždy sladit.
Nejkrásnější je zvonice v zimě. Stojí na kopečku, všichni vítáme, když se zahalí do
sněhobílé peřiny. Je to místo, které vyhledávají lidé celý rok, ale sníh přiláká i děti.
Kopeček se zvonicí ožívá dětským smíchem
a brebentěním. Děti sáňkují, bobují, klouzají se. Zvonice na ně shlíží pozorně, vypadá
to, jako by je hlídala a chránila. Děti dodají
tomuto místu další význam a smysl. Je to

požehnané místo, s dětmi dvojnásob.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Brzy budou volby do Obecních zastupitelstev. Je na nás občanech, abychom rozhodli, kdo bude zvolen do OZ. Podle čeho
rozhodnout? Jedno z vodítek by bylo. Je
potřeba si připomenout, co se pro naše občany za poslední 4 roky udělalo. Např. se
vybudoval chodník z Tuklat do Tlustovous,
chodníky v Tlustovousích. rekonstrukce
a přístavba školy, apod. Pokračuje rekonstrukce nejkrásnější stavby v okolí - fary.
O chodníku do Tlustovous se uvažovalo min.
před 40 lety. Z peněz ušetřených za nájem
kontejnerů při přestavbě školy se zprovoznila hospoda. Při těchto i jiných akcích pomohly i dotace. Získat dotaci v dnešní době
není vůbec jednoduché. Vyžaduje to spoustu času a nervů. Pokud se rozhodneme pro
svědomité obecní zastupitelstvo, budou
naše obce i nadále vzkvétat.
Václav Krupka.

Když nastane adventní čas, zvonice září,
je vánočně nasvícená, vedle ní hrdě stojí
nádherný živý vánoční strom. Je to smrk,
který tam roste celý rok, ale vánoční světla
zviditelní jeho krásu. Je rovný, štíhlý, tmavě
zelený a v této době září do širokého okolí.
Vánoční světlo propojuje vánoční strom se
zvonicí, je z nich nerozlučná dvojice. Kolem nich tančí stíny dalších stromů, je to
pohádka. Kulisu tomu všemu dělá prastará
kamenná hřbitovní zeď, kostel a fara.
Při pohledu z okna vždy užasnu. Je to místo
zaslíbené. Bohu, přírodě, člověku.
Lenka Foučková

OBEC DOPLÁCÍ NA
PROVOZ HOSPODY
NEMALÉ SUMY
Hospoda ve vesnici je skvělá věc. A to beze
srandy. Lidé se mohou scházet, diskutovat
o tématech co znamenají svět a zažije se
zde mnoho srandy.
Obec se postarala o rekonstrukci Kovárny,
což je bezesporu záslužný počin a je třeba
za to zastupitelům poděkovat. Zchátralý
prostor přetvořila v malebné místo k odpočinku, relaxaci a hodování. Opravdové díky,
hospodu naše vesnice potřebovala!
Tady ale veškeré díky končí. Představitelé obce v čele s paní starostkou se totiž
rozhodli, že se jako mávnutím kouzelného
proutku promění v hospodské.
Kromě zajišťování chodu vsi si ještě k balíčku povinností přibalí vedení hospody se
vším všudy. Jakoby snad povinností starosty bylo umět čepovat pivo, starat se o pivní
hospodářství, hygienické normy, výdej jídel
a nápojů včetně nezbytného úklidu před
a po směně. O starostech o sklad, personál
a dalších povinnostech ani nemluvě.
Bůh ví, že jsem našim představitelům obce
fandil. Každý by měl dostat šanci a když si
starosta obce usmyslí, že se stane hospodským, možná svým elánem a přístupem se
stane z kozla zahradníkem.

To se ovšem nestalo.
Málokdo to ví, ale naše milá hospoda v čele
se starostkou obce, vykázala ztrátu ve výši
103 000 Kč za rok 2020 a opět ztrátu 186
000 Kč za rok 2021! Vše je uvedeno ve Finanční zprávě o hospodaření Hospody na
webu obce.
Ekonomický zázrak se nekonal.
Pojďme se, paní starostko, podívat kruté
pravdě do očí. Vaše hospoda neprosperuje.
Marníte zde svůj čas a snažíte se o nemožné. Možná jednou překlopíte ekonomickou
rozvahu vaší hospody do černých čísel, ale
připravte se, že to je a bude vykoupeno obrovskou investicí do vašeho času, do energie, kterou takové hospodě musíte dávat,
aby prosperovala. Jenže vy máte kromě
hospody ještě na starost celu obec, snad
o tom víte.
Tato obec totiž má dostatek témat, které ji
pálí.
Chátrající fara, stav hlavní komunikace
protínající Tuklaty, chybějící vodovodní řad
v některých ulicích, zimní hřiště s umělým
povrchem pro fotbal a další sporty, chybějící
sportoviště na další sporty, zchátralé koupaliště, chodníky, parkování apod.
To jsou témata k řešení, jejichž řešení od
vás jako od nejvyšší představitelky obce
očekáváme. Nikoliv o to, zda konečně najdete opravdového číšníka či servírku, zda
máte včas vyčištěné pivní trubky nebo zda
nakoupíte dostatek párků na čarodějnice.

HOSPODA KOVÁRNA
Hospoda KOVÁRNA je otevřena od září 2020. Bohužel jsme se s otevřením akorát trefili do covidové doby. Nemohli jsme mít otevřeno
tak, jak by zákazníci chtěli, v minulém roce jsme museli kontrolovat
očkování, nebylo to jednoduché. Mnoho hostů to odradilo.
Před otevřením jsme měli dva zájemce na provozování hospody.
O jednom jsme neměli dobré reference od minulého pronajímatele
a druhý zájemce neměl pochopení pro to o co by naši občané měli
zájem.
Proto jsme zvolili model provozování obcí – vytvořili jsme pracovní
místa např. pro studenty nebo občany, kteří by si chtěli přivydělat na
dohody o provedení práce, která vyjde z hlediska mzdových nákladů
nejoptimálněji. Byl to dobrý nápad, protože když přišel covid a s tím
i uzavření provozoven, nemuseli jsme vyplácet mzdy, prostě jsme

OBNOVENÍ
ČINNOSTI SPOLKU
PŘI MATEŘSKÉ
ŠKOLCE
Rádi bychom touto cestou informovali, že na
konci června jsme obnovili činnost Spolku
rodičů a přátel při MŠ Tuklaty. Naší motivací
je poskytnout dětem v naší mateřské škole
širší nabídku volnočasových aktivit přímo

Přitom řešení ohledně hospody je tak jednoduché! Hospodu nemusíte zavírat. Zkrátka ji
pronajměte!
Není to nic složitého. Při vašich zkušenostech věřím, že si dokážete lépe ohlídat
nájemní smlouvu takové hospody, než její
provoz. Nebojte se, v nájemní smlouvě můžete ošetřit vše týkající se majetku hospody
a jejího možného poškození. Zájemci o pronájem zde byli.
Budete mít téměř bezrizikový a bezstarostný fixní příjem do obecního rozpočtu. Obec
již neponese břímě v podobě tzv. podnikatelského rizika, což je pojem, který vám ani
čtenářům nemusím vysvětlovat. O dalších
rizicích jsem psal výše.
Taktéž se prosím připravte na to, že pokud
by se snad v obci objevila hospoda jiná, dle
zákona byste takové hospodě měla poskytovat zcela stejnou podporu, jako v hospodě
obecní. Zkuste si jen najít na Internetu články s názvem „Hospodu nesmí obec provozovat tam, kde by šlo o nedovolenou podporu“, který popisuje danou problematiku.
Na závěr mi dovolte poděkovat za vaši snahu a píli, týkající se naší hospody. Když budete stejnou píli a snahu věnovat obecním
tématům, které popisuji výše, bude tato
vesnice vzkvétat.
Ondřej Kňava

zavřeli. V covidové době mnoho provozoven ukončilo svou činnost
a v podstatě všichni prodělali stejně jako my. Zájem studentů při
otevření provozovny byl, ale po covidu bohužel již ne.
Při rekonstrukci jsme nechali způsob vytápění tak jak byl. A to se
projevilo negativně zvlášť v zimě. Bylo otevřeno jen 2 dny v týdnu,
dům stihl vychladnout, a i když se zatopilo v kamnech, přeci jen
byla v hospodě zima. Hledáme dotační tituly na zlepšení energetické
náročnosti této budovy.
Dobrá zpráva je, že od letošního ledna, kdy pominuly covidové
restrikce, si na sebe hospoda již vydělá.
Budeme pro naši hospodu hledat vhodného nájemce. Louka v těsné
blízkosti je vhodná pro konání nejrůznějších akcí a možnost občerstvení tyto akce ještě více zatraktivňuje. Zkrátka v obci je potřeba prodejna i hospoda, jinak budou naše vesnice jen místo pro přespávání.
Monika Petrisková

v místě bydliště a zároveň podpořit komunikaci mezi rodiči školkových dětí i komunikaci se školkou jako takovou.
Z konkrétních aktivit připravujeme od října
spuštění tanečního, hudebního, výtvarného
a pohybového kroužku, kroužku na rozvoj
řeči, kroužku keramiky a angličtiny s rodilým mluvčím. Máme radost, že vedení většiny kroužků se chopí tuklatští/tlustovousští
lektoři a že jsme při jejich organizaci narazili na mnoho aktivních a talentovaných lidí.
Na zimní období plánujeme obnovení dříve
pořádaného 5-denního lyžařského kurzu
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

v Mnichovicích. Webové stránky spolku
naleznete na adrese www.KrouzkyTuklaty.
cz, facebooková skupina pro rodiče dětí je
@Kroužky Tuklaty (Spolek rodičů).
Celkově budeme naši práci považovat za
úspěšnou, když se do budoucna podaří propojit děti i rodiče v našich obcích a děti dostanou možnost rozvíjet svůj talent a zkusit
věci, ke kterým by se třeba jinak ani nedostaly.
Za Spolek rodičů a přátel při MŠ Tuklaty
Roman Schichman, Martina Okrouhlíková
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Sdružení nezávislých kandidátů

Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy
DO KOMUNÁLNÍCH VOLEB 23.-24.9. 2022
Dovolte mi Vám, občanům našich krásných obcí, poděkovat za důvěru a
možnost být uplynulé volební období starostkou Tuklat a Tlustovous.
Starostování pro mě není pouhé zaměstnání, je to pro mě životní náplň.
Něco se již povedlo dokončit, ale hodně projektů je rozpracovaných a
kontinuita je u nich podstatná.
Mít dobrý nápad, tím vše začíná, ale převést ho do reality v dnešní
byrokratické době, je běh na dlouhou trať.
Ráda bych pokračovala v započaté práci, a tak budu vděčná za Vaši
podporu.
Byla jsem mile překvapená, kolik nových lidí má zájem podílet se na
věcech ve prospěch ostatních.
Kandidáty našeho sdružení Vám představíme ve volebním letáku, který
Vám bude doručen do schránky.
Monika Petrisková, starostka obce

Kandidátní listina Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy:
1. Monika Petrisková
2. Martina Milotová 3. Ing. Michal Hrouda
4. Tomáš Kolínský 5. Ing. Miroslav Vlk
6. Ing. Karla Kyjonková 7. Mgr. Jitka Šrajerová
8. Lukáš Koníček 9. Ing. Simona Borovičková
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Fotbal

ČECHIE SLAVILA
100 LET

Na příznivce a fanoušky Čechie čekal pestrý
třídenní program.
V pátek obcí prošel jeden z největších průvodů v historii místních fotbalových slavností – zakončený vyvěšením vlajky. Během tří
dnů se odehrálo 8 utkání všech věkových
kategorií. Kromě dětí bylo vždy trhákem dne
utkání dospělých – v sobotu přijel výběr bývalých ligových hráčů. Zmíníme legendu legend
Antonína Panenku, Dobiáše, Řepku, Fenina
a další. Utkání proti výběru hráčů Tuklat mělo
spád a fotbalovou krásu. V neděli se naší staré gardě postavil tým hvězd Real Top Praha.
Je těžké někoho nejmenovat, ale Ivan Trojan,
Robert Záruba, Jan Koller, Kamil Střihavka, Jakub Voráček, Ondřej Pavelec, Vladimír Šmicer,
Marek Matějovský, Jaromír Bosák - opravdu
úctyhodný soubor nejznámějších tváří v České republice! Ti všichni ukázali, že to s míčem
překvapivě umí a fotbal je baví.
Oba dva dny tribuny praskaly ve švech. Atmosféra byla výborná a v neděli snad až elektrizující. Stovky diváků, fanoušků a příznivců fotbalu se bavilo a fandilo. K tomu pomohla naše
nová, božská hymna – děkujeme všem klukům co se na ní podíleli! Hrála se každý den
a sklidila vždy pořádný aplaus. A nesmíme
zapomenout na zábavu. Během dne kouzelníci, cyklotrial, taneční vystoupení. Každý večer
hudba, v sobotu ohňostroj a tombola. A navíc
se vybralo 105.000,-Kč na rehabilitace pro
Míšu Tabačka, který je upoután na invalidní
vozík a pokouší se opět chodit.
Bylo to nabité a povedené. Chválit se může-
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me, ale nejvíce těší pochvala těch, co přijeli.
Ať bývalí ligoví hráči, nebo celý Real Top Praha
a vlastně snad všichni co přišli, se shodli, že
takovou atmosféru, skvělé zázemí a nádherné
hřiště už dlouho nezažili. A taková poklona nás
fakt hřeje u srdce.
Děkujeme místním spolkům, které nám přišly
blahopřát k výročím, dále všem sponzorům,
bez kterých by to bylo složité celé uspořádat.
A hlavně děkujeme vám, fanouškům Čechie,
že jste přišli a oslavili to s námi. DĚKUJEME!!!

FOTBALOVÉ JARO
2022

Čechie vstoupila do jarní části roku 2022 opět
se všemi týmy v soutěžích. My se Vám teď pokusíme alespoň částečně přiblížit, jak poslední
čtvrtletí probíhalo v jednotlivých kategoriích.
Začneme u těch nejmenších – školičku
úspěšně vedl trenér Pepa Zikmund. Nové
naděje s radostí chodily mezi své kamarády
potrénovat, pobavit se a pak šly vždy spokojené s úsměvem domů. V této kategorii je
nejdůležitější, aby to byla zábava a my věříme,
že kluci i holky chodí do Tuklat na fotbal rádi –
důkazem je opět úspěšný nábor, který proběhl
v květnu. Další nábor bychom chtěli uspořádat
v září.
Mladší přípravku vede Peter Borovský a postupuje tak se „svými“ dětmi, které si připravil
ve školičce. Je znát, že děti na fotbal už chodí
nějaký ten pátek, a i když neradi koukáme na
výsledky v takto malých kategoriích – nemůžeme nezmínit, že v Okresní soutěži na Kolínsku skončili na krásném 1. místě. Více než
1. místo nás ale těší předváděná hra a zápal
všech hráčů a hráček.
Starší přípravka pod vedením Lucie Nečkové
a Tomáše Pígla se po úspěšném podzimu dostala o soutěž výše – do Okresního přeboru na
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Kolínsku. Kluci a holky předváděli skvělé výkony a v dobré společnosti skončili na 4. místě
z 8. Zajímavost je, že ostatní týmy hrály převážně s ročníky 2011. Naše starší přípravka je
převážně složená z početného ročníku 2012,
a tak se těšíme na příští rok – to už budou ve
své kategorii „nejstarší“.
O mladší žáky se starali Milan Šindelář s Láďou Procházkou a po „nepovedeném“ podzimu (spousty nemocí, zranění a jiných indispozicí, některé zápasy se ani neodehrály)
skončili v horší výkonnostní skupině. Tak nějak
jsme tušili, že si to tým nezasloužil, a to na jaře
potvrdil. I na jaře byl někdy problém sejít se
na zápas, ale ani to nezabránilo klukům jednoznačně vyhrát celou svoji skupinu a potvrdit
tak, že v horší skupině se ocitli omylem.
Starší žáky vede Michal Pytloun. Po podzimu
přezimovali na posledním místě. V zimě se
poměrně dobře potrénovalo, navíc se z Xaverova vrátila jedna ztracená ovečka a rázem
to byl úplně jiný tým. Když budeme počítat
pouze jarní část, tak starší žáci skončili přesně
v polovině tabulky na 5. místě. Víc než umístění nás těšily předvedené výkony – diváci si
rádi udělali čas a přišli nás podpořit, ve většině případů nás chválili za koukatelný fotbal
a dechberoucí přestřelky.
O nejstarší „děti“ se stará Vráťa Procházka
mladší - dorostenci skončili na 7. místě z 9. Po
Covidu jsme se obávali, aby se tahle kategorie
kvůli dlouhé pauze nerozpadla, ale opak byl
pravdou. Ke konci jara jsme udělali „nábor“ na
házené v Úvalech a přišli 3 noví kluci ročníku
2006. Dorost už dost výrazně pomáhá i dospělému „áčku“ a vzhledem k velké základně mládeže očekáváme víc a víc místních kluků, kteří
začnou naskakovat do dospělé kategorie a budou úspěšně a co nejlépe reprezentovat Tuklaty.

FOTBALOVÝ
PODZIM 2022
Do podzimní sezóny vstupuje „A“ mužstvo
bojovat o body ve III. třídě a pokusit se vrátit
tým do okresního přeboru. Výraznou posilou
je návrat rodáka Honzy Zábranského, který
působil ve Viktorii Žižkov. Novinkou jsou i hrací
dny, kterými se staly neděle odpoledne.
„B“ mužstvo nebylo letos do soutěže přihlášeno, místo toho budou hráči „B“ mužstva hrát
ligu starých gard.
Ženám byla letos obměněna divize „B“, kdy
potkají nové soupeřky z Chocně, Starého Mateřova, Chotusic, Vlašimi, Třebeše či Světlé nad
Sázavou.
Do soutěží jsou opět přihlášeny všechny mládežnické týmy od mladší přípravky až po dorost. Máte se na co těšit! Rozpis je zveřejněn
na facebookových a webových stránkách.
www.cechietuklaty.cz
https://www.facebook.com/cechietuklaty
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

MARATON
ROZHOVOR
8. května letošního roku se konal v Praze tradiční Volkswagen Marathon, kterého se úspěšně zúčastnil i Jan Pečený z Tlustovous. Využila
jsem příležitosti a položila mu několik otázek.
Tak jak jste dopadl?

SPORTOVNÍ DEN
MLÁDEŽE S TAJV
V TUKLATECH
1. ročník oblíbené národní soutěže Sportovní
den mládeže s TAJV v Tuklatech byl zrealizován
ve středu 1.6.2022 v odpoledních hodinách na
venkovním fotbalovém sportovišti Čechie Tuklaty. Jednalo se o semifinálové kolo z celkového
počtu 250 turnajů v České republice. Žáci a žákyně ze základní školy vytvořili celkem 6 smíšených týmů, které se na sportovišti utkaly ve
fotbale, florbale, házené, frisbee a tenise.
Nejlepší tým postoupil do závěrečného finále,
kde na jeho členy čekal rozstřel o tři postupová
místa. Z vítězství se nakonec zaslouženě radovali Štěpán Hrčiřík, Pavel Vacek a Matěj Kýr.

Skončil jsem na 2410. místě z 4602 doběhnuvších v čase: 4:14:56. V kategorii 65-69 let
jsem byl 14. z 56ti. Limit závodu je 7 hodin,
takže jsem byl už doma, když poslední ještě
dobíhali. Ale za rok postoupím do kategorie
sedmdesátníků a tam bude menší konkurence.
(smích)
To je úctyhodný výkon. Jak jste se na závod připravoval? Jistě je to extrémní zátěž i pro mnohem mladší běžce.
Bez tréningu to samozřejmě nejde. Připravoval
jsem se od začátku roku. Nemohu říct, že jsem
trénoval systematicky. Někdy to bylo obden,
jindy byla i delší pauza. Zpočátku to bylo 6 km
a vzdálenosti jsem pak prodlužoval. Do přípravy
jsem zahrnul i oficiální pražský půlmaraton.
Jak jste se cítil v cíli?
Psychicky v euforii, fyzicky na invalidní vozík.
(smích)
Co byste chtěl říct na závěr?
Ne každý může běhat maratony, ale pravidelný
běh třeba i na mnohem menší vzdálenosti je
zdraví prospěšný a udržuje člověka v kondici.
A začít není nikdy pozdě, já začal prakticky až
v 60ti létech.
Ptala se a děkuje za odpovědi
Monika Petrisková
Finalisté semifinálového turnaje v Tuklatech
získali upomínkové diplomy, věcné odměny
a mnoho dalších sponzorských cen. Společně
s cenami obdrželi finalisté vstupenku na závěrečný celorepublikový turnaj, Národní finále
v Poděbradech, který se bude konat v předvánočním termínu 3.12. – 4.12.2022. Na tomto
turnaji budou postupující hráči reprezentovat
zejména základní školu, obec Tuklaty a Středočeský kraj. Vítěz Národního finále v Poděbradech převezme putovní pohár TAJV od ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petra
Gazdíka.
Sportovní den mládeže s TAJV v Tuklatech byl
zrealizován za podpory Obce Tuklaty, Krajského
úřadu Středočeského kraje a partnerů projektu.
Mgr. Jan Váňa
Organizátor soutěže TAJV
www.tajv.cz
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PUMPTRACK
V TUKLATECH –
CO VY NA TO?

Proč zrovna pumptrack? Protože u nás máme
několik dětských hřišť, kde si mohou hrát naše
menší děti, ale přiznejme si upřímně, že pro
větší děti a mládež tady až tak moc zábavy
nemáme. Hodně dětí vídáme jezdit na kolech,
koloběžkách nebo skateboardech, tak nás napadlo pro ně vybudovat pumptrackovou dráhu, kde by mohly své dovednosti rozvíjet.
Co to vlastně pumptrack je?
Pumptrack je typ zábavného sportoviště pro širokou veřejnost určený pro jízdu na kole, popř.
koloběžkách, skateboardu apod. Pumptrack je
prostor obdélníkového tvaru, který se skládá
z hlavního velkého okruhu se skokovou sekcí a malého okruhu pro menší děti. Jedná se
o přesně tvarované vlny a klopené zatáčky,
které umožňují při správných pohybech těla,
tzv. pumpování, jízdu bez šlapání.
Jaké možnosti pumptracku máme?
Základní stavební materiál pro pumptrack
je hlína a štěrk. Finální povrch je buď hliněno-štěrkový (hliněný pumptrack) nebo asfaltový beton (asfaltový pumptrack). Hliněný
pumptrack je určený výhradně pro horská
kola nebo BMX, jeho výstavba je levnější,
ale vyžaduje pravidelnou údržbu. Asfaltový
pumptrack je využitelný pro kola, koloběžky,
skateboardy, longboardy i brusle, náklady na
jeho výstavbu jsou vyšší, ale je bezúdržbový,
provozuschopný již chvíli po dešti a při mírnějších zimách v podstatě celoročně.
Kde by se pumptrack nacházel?
Zvažovali jsme za tímto účelem využít pozemky na rozhraní mezi Tuklaty a Tlustovousy podél chodníku mezi obcemi. Jedná
se o pozemky parc. č. 126/2 v k.ú Tuklaty
a parc. č. 72 v k.ú. Tlustovousy. Toto místo
se nám zdá vhodné, protože je dobře přístupné z obou obcí, parcely jsou ve vlastnictví
obce a nejsou určené k zástavbě. V územním
plánu jsou tyto pozemky vedené jako travní plochy, proto zde není možné udělat ani
např. betonový skatepark nebo multifunkční
hřiště s pevným podkladem apod. Co se týče
pumptracku, musíme ověřit, jaký povrch by
nám zde povolili.
Líbí se vám tento
záměr? Nebo máte
nápad na vybudování
jiného volnočasového prostoru pro děti?
Pokud se chcete k tomuto záměru vyjádřit,
napište nám na info@tuklaty.cz.
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Hasiči

SDH TUKLATY
Z jara se zástupci spolku účastnili valných hromad ostatních spolků v obci.
12.3. vyjela jednotka na požár travního porostu
do Úval požadovaným vozidlem Tatra CAS 32
a také dopravním automobilem Fiat DA-L1Z. Po
příjezdu na místo a nahlášení se veliteli zásahu
zůstala CAS na místě jako záloha pro případné
doplnění vody a členi jednotky pomáhali rozhrabávat požářiště. Po likvidaci, na povel velitele
zásahu, jednotka odjela zpět na základnu.
19.3. se zástupce spolku zúčastnil shromáždění delegátů sborů v Klučově.
Na základě vyhlášeného poplachu KOPIS Stč.
kraje vyjela jednotka dne 31.3.2022 v 1:41
hod vozidlem CAS 32 Tatra 148 na požár domu
v Květnici. Vzhledem k početnímu stavu členů
jednotky a uložené dýchací technice na vozidle
DA Fiat Ducato byl na KOPIS Stč. kraje nahlášen
výjezd i této techniky. Při příjezdu na místo události byl proveden průzkum. Na základě rozhodnutí velitele zásahu jsme byli přiděleni na bojový
úsek č.2. Na tomto úseku jsme v rámci střídání
zasahujících členů v dýchací technice prováděli
hašení 1C z vnější strany budovy v 1. nadzemním podlaží z bočního venkovního schodiště. Po
vydýchání vzduchu z DT jsme provedli výměnu
tlakových lahví. V této době začal zásah hašení z výškové techniky. V úseku č. 2 v tuto chvíli
zásah neprobíhal. Po ukončení zásahu z výškové techniky jsme byli opět nasazeni v dýchací
technice 1C na hledání a dohašování skrytých
ohnisek v 1. nadzemním podlaží nejprve z nastavovacího žebříku a následně z bočního schodiště jsme vstoupili do budovy, kde jsme prováděli rozebírání střešní konstrukce. Na rozebírání
a dohašování byl použit 1C proud, termokamera
Reveal FirePRO a 1 díl nastavovacího žebříku.
Po celou dobu zásahu strojník JSDH Tuklaty obsluhoval plovoucí čerpadlo JSDH Úvaly, kterým
byla doplňována voda do CAS 32 Tatra JSDH
Tuklaty a CAS 30 Tatra JSDH Úvaly, kterou byla
voda dodávaná na bojový úsek č.2. Po ukončení
zásahu a sbalení věcných prostředků jednotka
JSDH Tuklaty ve 4:41 odjela zpět na základnu.
Ke konci března proběhlo několik hodin praxe
s motorovými pilami.
Po dobu přílivu válečných uprchlíků z Ukrajiny
jednotka drží pohotovost na případný převoz
uprchlíků z KACPU v Kutné Hoře.
Dne 10.4. provedla jednotka vozem Fiat DA-L1Z převoz válečných uprchlíků z KACPU
v Kutné Hoře do Starého Kolína.
Dále 10.4. provedla jednotka revize hydrantů
v obcích.
Na základě žádosti starostky obce vyjela jednotka dne 20.4.2022 v 15:00 vozidlem DA Fiat
Ducato v počtu 1+0 na únik oleje v obci Tuklaty
ul. K Lávce. Na místě průzkumem zjištěna olejová skvrna v místě popelnic na tříděný odpad
o velikosti 15x2m. Olejová skvrna byla zasypána sorbentem na únik látek a po nasátí byla
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plocha zametena u uklizena.
23.4. provedli členi spolku stavbu hranic na plánované pálení čarodějnic.
Dne 24.4. provedla jednotka vozem Fiat DA-L1Z převoz válečných uprchlíků z KACPU
v Kutné Hoře do Zruče nad Sázavou.
30.4. při pálení čarodějnic prováděla jednotka

požární dozor s prezentací techniky.
21.5. jsme prováděli požární dozor a prezentaci
techniky na Tuklatském Gulášování.
4.6. jsme se zúčastnili dětského dne na Čechii.
Pro děti jsme připravili jako disciplínu hašení
domečku, vázání uzlů, znalostní kvízy, výstavu a možnost vyzkoušení techniky a nakonec
pěnu.
Na základě vyhlášeno poplachu z KOPIS dne
11.6.2022 jsme vyjeli Tatrou CAS 32 na požár
v areálu sběrných surovin u silnice I/12 před
obcí Úvaly. Při příjezdu na místo události byl

zjištěn kouř z nástavby popelářského vozu,
který byl určen k likvidaci a rozřezáván pomocí
autogenové soupravy. Vlivem této činnosti došlo
k hoření izolace kabelů ovládací skříňky. V době
průzkumu přijeli další zaměstnanci, kterým
bylo doporučeno umístění hasicího přístroje.
Dále byly uhašeny hořící zbytky izolace. Poté se
jednotka vrátila zpět na základnu.
18.6. jsme spolupracovali s obcí na akci Motorock, kde jsme prováděli uzavírku a řízení
dopravy na nájezdu na na silnici I/12, požární
dohled na akci a osvěžení přítomných před horkem.
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

26.6. se zástupci spolku zúčastnili slavnostní
schůze při příležitosti oslav 100 let Čechie Tuklaty.
2.7. vyjela jednotka vozidlem Tatra CAS 32 na
zatopený podchod pod tratí a lávku pro pěší.
Voda z podchodu byla odčerpána plovoucím
čerpadlem PH Poseidon s použitím 1 hadice B.
6.7. vyjela jednotka vozidlem Tatra CAS 32
a Fiat DA-L1Z opět na zatopený podchod pod
tratí a lávku pro pěší. Voda z podchodu byla
odčerpána plovoucím čerpadlem PH Poseidon
s použitím 1 hadice B. Bylo opraveno, v jímce podchodu umístěné, čerpadlo, které vodu
z podchodu standardně čerpá.

Požár bývalého statku v Květnici. Po příjezdu
jednotky na místo 12.7.2022 22:42 vozem
CA32/6600 HKO680 v počtu 1+2 byla jednotka zařazena na úsek č.2. Zde doplnila vodu
do vozu jednotky Úvaly, byla doplněna vodou
z vozu jednotky Jirny a opět doplnila vodu do
vozu jednotky Úvaly. Následně jednotka odjela
k místnímu rybníku na doplnění vody. Zde z důvodu obsazenosti čerpacího místa vytvořila další
čerpací místo čerpadlem PH Poseidon, doplnila
CAS a část odjela doplnit vodu vozu jednotky
Úvaly, část zůstala provozovat čerpací místo.
Dále jednotka použila 2 přejezdové můstky na
hadici. 13.7.2022 ve 2:00 hod byla jednotka velitelem zásahu odeslána zpět na základnu.
Na jaře proběhlo několik hodin teoretického
školení základního kurzu hasiče na Červeném
Hrádku. Po prázdninách nás čeká pokračování
praktickým cvičením a teorií.
V souvislosti s požárem v Českém Švýcarsku
jednotka drží pohotovost a čeká na případné
nasazení.
Petr Polášek se zúčastnil jako rozhodčí několika
soutěží, včetně hasičské olympiády ve Slovinském Celje.
Proběhlo několik brigád na technice (absolvování STK, výměna vybledlých majáků na Tatře,
oprava laku, výměna oleje, montáž držáků na
svítilny, výměna stěračů,...) a budovách (výměna vadných svítidel, oprava oplechování,...).
Před topnou sezonou připomínáme pravidelné
čištění a kontroly spalinové cesty dle vyhlášky
č. 34/2016 Sb.
Lukáš Koníček
web: sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

JARO A LÉTO
TUKLATSKÝCH
MYSLIVCŮ
Jako každý rok, tak i letos pokračujeme
v ochraně a údržbě místních lesních porostů. V době vegetačního klidu jsme provedli
prořezávku lesního porostu v lokalitě Na
Stráni. Ta byla provedena po odborné konzultaci a označení stromů. O pár metrů výše
jsme byli nuceni vyřezat některé jehličnaté
stromy (smrk), které byly napadeny kůrovcem. V této lokalitě jsme provedli vyčištění
lesa a vysadili zde 150 ks smrků a borovic.
O tyto stromky se pak staráme po celý rok.
Stromky je třeba mazat proti okusu zvěří
a pravidelně ožínat, aby je neudusil travní
porost. Od začátku vegetace udržujeme
okolí kolem vybudovaných tůní, biokoridorů
a políček pro zvěř.
Výsadba nového lesního porostu.

V dubnu se nám podařilo po dvou pandemických letech uspořádat akci „Děti pojďte
s námi do přírody“. Počasí nám přálo, a tak
si děti celé dopoledne parádně užily. Akce se
zúčastnilo 51 dětí, včetně několika ukrajinských, a také někteří rodiče. Děti zdolávaly
naučnou stezku se soutěžními úkoly, které
byly zaměřeny na přírodu, poznávání zvěře a rostlin, ochranu přírody a zdravovědu.
Součástí byla také střelba ze vzduchovky
na divočáka :). Všechny děti byly odměněny a ty nejlepší ve svých kategoriích získaly
pěkné poháry.

je především nočním lovcem a dokáže zlikvidovat velkou část populace drobné zvěře
a ptactva.

Psík mývalovitý zachycený na fotopast.

V letních měsících, především v období velkých veder, pravidelně doplňujeme vodu ve
vybudovaných napáječkách a tím zlepšujeme životní prostředí zvěře ve vyprahlé zemědělské krajině.
Samozřejmě se věnujeme také lovu zvěře
a to zejména té škodné. Bohužel se zde velmi dobře daří lišce obecné a velké starosti
nám dělá invazivní druh psík mývalovitý. Ten

Letošní jaro se ukázalo jako příznivé pro
přírůstky drobné zvěře. Můžete při vycházce vidět hejnka malých bažantíků, ale třeba
i koroptví. Při troše štěstí křepelek, ty se
ozývají v letních večerech svým typickým
„Pět peněz“.
Až půjdete se svými čtyřnohými kamarády
do přírody, myslete na tuto zvěř, která zde
má svůj domov. Pohybujte se prosím po
cestách a nerušte zvěř na biokoridorech,
uprostřed polí a v mokřadech.
Přejeme vám všem hezký zbytek léta a prosluněný podzim!
Za MS Tuklaty
V. Procházka

VANDAL
Byl bych rád, kdyby Zpravodaj TaT přinášel samé pozitivní zprávy.
Tak jedna z těch negativních. Který vandal dokáže počárat nedávno osazené a opravené lavičky, dopravní značky, dokonce i křížek
nad farou? Jistě se najde někdo, kdo o tom něco ví, možná že by
stačila i domluva.
Ještě bych se chtěl zmínit o studánce. Proč mají být v okolí poházeny např. pet lahve, v ohništi posmrkané kapesníky, krabičky od
cigaret, nedopalky a pod. Není žádný problém si svůj nepořádek
odnést s sebou domů! Líbí se vám lípa zasazená blízko ohniště?
Pokud si dobře prohlédnete její kmen, najdete tam kolem deseti
záseků od sekery! Veškeré stromy, které jsme tam zasadili, jsme
museli ochránit před dlouholetým suchem. S Pepou Zikmundem
jsme je zalévali někdy i obden. Z dřívějších slabých proutků dnes
vyrostly krásné stromy. Pokud je ochráníme před vandaly, přežijí
staletí. Ještě bych chtěl připomenout, že slušní lidé jsou zde vítáni.
Mohou si zde rozdělat malý oheň, grilovat, případně i stanovat.
Václav Krupka

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

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK
V ZÁŘI ZAČÍNÁME CHYTAT!
Zavolej na tel.:
775 955 456 nebo 602 209 055,
nebo napiš na mail:
rybaritt@seznam.cz
Přidej se k nám!
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS
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JSTE DODAVATEL SLUŽBY
NEBO VÝROBKU Z ÚZEMÍ
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY
REGION POŠEMBEŘÍ?

JSTE TEN, CO CHCE NAKUPOVAT OD MÍSTNÍCH?
NAVŠTIVTE STRÁNKU HTTP://TRZNICEPOSEMBERI.CZ/
MAS Region Pošembeří by rád podpořil místní ekonomiku, zejména
podporou nákupu výrobků a služeb od českých výrobců. Ke konci
dubna 2020 jsme zahájili kampaň na podporu menších a středních
podnikatelů v území formou bezplatné on-line inzerce na http://
trzniceposemberi.cz/, kde je možné sdílet informace a prezentovat
nabídku služeb a výrobků z regionu Pošembeří a blízkého okolí.
Záměrem je podpoření lokálních producentů a služeb a propojení
nabídky a poptávky v regionu. Na webových stránkách pracujeme
a příspěvky postupně vkládáme. Příspěvek si můžete vložit i sami,
my jej schválíme, případně upravíme a následně zveřejníme. Pokud
něco vyrábíte nebo poskytujete služby, tak neváhejte a kontaktujte
nás. Pokud někoho takového znáte, žádáme Vás, řekněte mu o nás.
Kdo si chce nakoupit od místních, koukněte na stránky a oslovte je.

Dále máme otevřenu 5. výzvu Programu rozvoje venkova, koukněte
na https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/
prv/5-vyzva/
Uzavřeli jsme a vybrali 3 projekty a 2 jako náhradní projekty k podpoře z 8. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP) zaměřenou na Bezpečnost https://www.posemberi.cz/dotace-mas-1/dotace-2014-2020/irop/8-vyzva-bezpecnost-dopravy-cyklodoprava/.
Co nás čeká nyní? Příprava Akčních plánů nové Strategie na další
dotačního období 2021-2027. Pojďte s námi na ní pracovat!
Za Region Pošembeří o.p.s.
Ing. Šárka Pučálková

„UKLIĎME POŠEMBEŘÍ 2022“
V RÁMCI AKCE „UKLIĎME
ČESKO“

nu. Ve výčtu odpadu, po 11ti letech systematických úklidů, pomalu
přibývá odpadu biologického a zvolna ubývá letitých skládek a odhozených pneumatik. Doufejme, že si toho všimnou i ti, kteří si stále
naše okolí pletou se sběrným dvorem.

S úlevou bez covidových omezení letos úspěšně proběhl hlavní termín jarní akce Ukliďme Pošembeří. V regionu Pošembeří se jej zúčastnilo na 1300 dobrovolníků, kteří sesbírali ve svém okolí bezmála
15 tun směsného odpadu a ještě vytřídili 0,8 tuny plastů, 0,3 tuny
skla a 80 pneumatik.
Naše příroda (ale i města a obce) během jarních týdnů opět o něco
prokoukla díky úklidu nepořádku po všech koutech našeho regio-

Děkujeme partnerům a dobrovolníkům za podporu a zapojení do
této akce!
Velký dík patří zapojeným spolkům a učitelům, aktivním občanům,
pracovníkům obecních úřadů a velmi ochotným cestmistrům!
Děkujeme! Bez vás to nezvládneme!
Za kancelář Region Pošembeří o.p.s.
Hana Vrbovcová
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