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Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Vážení a milí spoluobčané,
v době, kdy dostáváte toto číslo Tuklatských novinek do
rukou, začíná babí léto. Děti jsou již ve škole a my dospělí
máme většinou po dovolených. Toto vydání Vás bude informovat o hlavních tématech rozvoje obce, kterou je zejména
rekonstrukce základní školy.
Děti, které nastoupily do základní školy v Tuklatech, se
některé učí v náhradních prostorech, než bude dokončena
rekonstrukce a přístavba školy. 1. a 2. třída je umístěna
v objektu za farou, 3. a 5. třída zůstane ve stávající kontejnerové třídě u ZŠ, kde bude dětem umožněn bezpečný přístup,
a 4. třída je umístěna v klubovně hasičů. Ruku na srdce,
taková velká akce, jako je rekonstrukce a rozšíření naší základní školy, se nemohla povést za pár měsíců, jak si někteří
myslí. Smlouva s dodavatelem na tuto rekonstrukci a přístavbu byla podepsána již v červenci 2016, kde byl podrobný
harmonogram na 9 měsíců trvající stavební práce.
Abychom zajistili náhradní řešení výuky, poptali jsme
okolní obce, zda nemají volné objekty na přestěhování dětí
do dokončení stavby. Bohužel bez kladného výsledku, např.
v Liblicích již je přestěhována škola z Bylan, kde také bude
probíhat rekonstrukce. Obce v přímém okolí neměly žádné
volné objekty a dojíždění do vzdálenějších obcí se nám pro
naše ještě „malé“ dětí nezdálo vhodné. I pro rodiče by to bylo
složité. Další možnost, kterou jsme zvažovali, bylo objednání dalších kontejnerových tříd, tato varianta by ale stála
obec cca 900 000 Kč a kontejnery by byly poté odvezeny.
Zastupitelstvo obce se rozhodlo pro variantu zhodnocení
obecního majetku a za peníze, které bychom dali za pronájem kontejnerových tříd nebo zajištění dopravy dětí jinam,
jsme se rozhodli upravit hospodářskou budovu za farou.
Zvlášť poděkování za to, že se podařilo upravit prostory,
patří všem zaměstnancům Obecního úřadu v Tuklatech,

Historie Tuklat a Tlustovous
Kniha „Dějiny Tuklat a Tlustovous“
k prodeji za 150 Kč
na Obecním úřadě v Tuklatech,
Infocentru Český Brod, podatelně
Městského úřadu Úvaly.
Společně s kronikou obce od roku 1669
„Paměti obcí Tukalty a Tlustovousy“
za zvýhodněnou cenu 350 Kč.
Na Obecním úřadě si můžete dále zakoupit
Kroniku a upomínkové předměty,
které byly v prodeji na oslavách obcí
pexeso, tašku, žeton do vozíku,
placky, reflexní pásky,
pohlednice, papírovou skládačku zvonice

zdarma do všech schránek

místostarostce paní Martině Milotové, členu stavebního
výboru ing. Zdeňku Milotovi, Sboru dobrovolných hasičů
Tuklaty a všem dodavatelským firmám, které nám s dodacími lhůtami vyšly maximálně vstříc a přispěly ke zdárnému
dokončení.
Dalším tématem je údržba veřejné zeleně. Uvědomuji si,
že veřejnou zeleň netvoří jen travnaté plochy v centru Tuklat,
ačkoliv posekaná tráva vytváří dojem upravené obce. Údržbář pan Mixa a jeho spolupracovníci se proto věnovali téměř
celé jaro a léto údržbě míst dosud zanedbaných. Takových
míst je v obci hodně. Důležité je také správné využívání pracovní doby. Protože považuji za samozřejmé, aby obec byla
upravená, budeme se nadále starat o veřejnou zeleň včetně
travnatých ploch nejen v celé obci, ale také v jejím okolí.
Ráda bych se ještě jednou vrátila k oslavám prvních
písemných zmínek Tuklat a Tlustovous. Oslavy si všichni
návštěvníci a hosté včetně paní hejtmanky užili a do budoucna nám na oslavy zůstala památka v podobě zajímavé knihy
k historii Tuklat a Tlustovous od Jana Psoty. Všem organizátorům a pomocníkům ještě jednou veliké díky! V návaznosti
na mapování naší historie jsme přistoupili k vytvoření obecních symbolů: obecního znaku a vlajky. Návrhy vypracované
heraldikem Kasíkem vycházejí z historie obou vsí. Neexistenci obecního znaku, který bude reprezentovat naši obec,
považuji za důležitý krok nejen vůči okolnímu světu, ale
hlavně ve vztahu k jejím obyvatelům. Proto jsme pro výběr
obecního znaku připravili anketu. Tu najdete také v tomto
vydání Novinek.
Přeji Vám pěkný podzim a nám všem aby byla dokončena
rekonstrukce naší budoucí krásné a nové školy!
Monika Petrisková, starostka obce
Vážení rodiče,
připravujeme slavnostní
přivítání našich
nejmladších občánků.
Jakmile to technické možnosti
fary dovolí, obdržíte pozvánku
do Vašich schránek.
Těšíme se na Vás,
za obec Tuklaty
Monika Petrisková, starostka

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 27. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schválilo rozšíření stavebního výboru
o dva členy: Ing. Zdeňka Milotu a Ing. Miroslava Vlka.
- souhlasilo s nabídkou firmy GIS projekt
na pasport místních komunikací v celkové
ceně 35.592 Kč vč. DPH
- schválilo jednorázový příspěvek na podporu činnosti Region Pošembeří o.p.s. na rok
2017 ve výši 5.000,- Kč.
- pověřilo starostku předáním odkupu
ideální poloviny spolu-vlastněné nemovitosti
na pozemku parc. č. st. 36 o výměře 1.787m2
(zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou
č.p. 24 (rodinný dům), vedlejšími stavbami,
venkovními úpravami a trvalým porostem,
který se nachází v obci a v k.ú. Tuklaty,
Mgr. Zhřívalové k vyjednávání s rodinou
Novákových
- pověřilo starostku jednáním ohledně pozemků parc. č. 5/2 k. ú. Tlustovousy od pana
Ing. Ondřeje Vojty, MUDr. Mohamplové
a Ing. Jana Vojty s vlastníky ohledně získání
pozemku do vlastnictví obce
- schválilo objednání tisku 500 ks publikace
o historii Tuklat a Tlustovous na základě nabídky za 90.000,-Kč bez DPH od JR-Grafik
s.r.o.
- schválilo vyhlášení výběrového řízení – zakázku malého rozsahu na zpracovatele dotace na vypracování a administrace projektové
žádosti o dotaci IROP výzva sociální bydlení
II v lokalitě Na Skalce 29
Zasedání ze dne 24. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schválilo odměny za výkon funkce neuvolněným zastupitelům za člena zastupitelstva a předsedu výboru dle nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce
členům zastupitelstev, ve znění pozdějších
předpisů.
- vzalo na vědomí přijetí daru od místních
podnikatelů na knihu o historii obcí v celkové
výši 60.000 Kč.
- souhlasilo s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z Programu 2017 z Rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu
sportu, volného času a primární prevence
v rámci Tematického zadání „Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích
aktivit“. ZO souhlasí s doplatkem této akce
jen v případě, že rekonstrukce proběhne za
předpokladu udělení dotace
- souhlasilo s podpisem objednávky s LK
Advisory na zpracování Žádosti o poskytnutí
dotace Na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty
za cenu 10.000 Kč bez DPH za zpracování
žádosti a následně 30.000 Kč bez DPH v případě poskytnutí dotace
- Souhlasilo s proplacením faktury firmě
LK Advisory za zprostředkování a administraci dotace na „Rekonstrukci a rozšíření
kapacity ZŠ Tuklaty“ dle SOD odst. 5, složky
b), ve výši 514.779 Kč vč. DPH
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- vzalo na vědomí dar rodiny Vojtových ve
formě pozemku parc. č. 5/2, k. ú. Tlustovousy obci, o celkové výměře 579 m2
- souhlasilo s pořádáním Tuklatského kulturního léta ve dnech 1. – 3. 9. 2017.
Zasedání ze dne 10. 5. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- souhlasilo s výběrem nejvhodnější nabídky na zabezpečovací systém fary pana Jana
Boháče za 48.514,95 Kč vč. DPH
- souhlasilo s příspěvkem na topení pro
paní Jindřišku Šichovou ve výši 3.500 Kč.
- souhlasilo s příspěvkem na topení pro
paní Vitošovou ve výši 3.500 Kč.
- souhlasilo s vytvořením znaku a vlajky
obce
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo
o vypracování návrhů obecního znaku a vlajky a dokumentace potřebné k podání žádosti
o jejich udělení se Stanislavem Kasíkem,
Heraldická kancelář „Dauphin“.
Zasedání ze dne 29. 5. 2017
Zastupitelstvo obce
- projednalo závěrečný účet společně se
zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty za rok 2016, schvalujeme
s výhradou a přijímáme tato nápravná opatření: mimořádná inventarizace bude provedena k 31. 10. 2017
- schválilo výsledek hospodaření ZŠ za rok
2016 zisk, který činí 6.495,20 Kč
- projednalo program oslav 810/790 let od
prvních písemných zmínek o obcích
- souhlasilo s náklady na oslavy ve výši
75.000 Kč.
- schválilo zadání sazby a grafiky knihy
o historii Tuklat a Tlustovous Jana Psoty společnosti JR-GRAFIK s.r.o. ve výši 50.250 Kč
vč. DPH
- schválilo tisk knihy o historii Tuklat
a Tlustovous Jana Psoty společností Tiskárna
Úvaly spol. s r.o. ve výši 67.430 Kč
- schválilo prodejní cenu knihy o historii
Tuklat a Tlustovous Jana Psoty 150 Kč za kus
- souhlasí s podáním žádosti o dotaci OPŽP
na snížení energetické náročnosti veřejných
budov, výzva č. 70, současně se zavazuje ke
spolufinancování akce ve výši 50% celkových
nákladů akce.
- vzalo na vědomí havarijní stav stromů
v Topolové ulici a zajistí posudek dendrologa
- schválilo proplacení faktur za výstavbu
propojovacího krčku na ZŠ Tuklaty z roku
2014, výstavbu protipožární příčky na faře
z r. 2016, na výmalbu ZŠ Tuklaty z roku 2014.
- schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2017 o nočním klidu a zrušilo tímto vyhlášku č. 6/13/2016.
- schválilo nový návrh pojistné smlouvy ve
stejné výši jako v roce 2016, v částce 33.257
Kč, pro pojištění majetku a obecné odpovědnosti Obce Tuklaty.
- souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky dodavatele na stěhování zařízení a vybave-

ní základní školy
- souhlasilo s rozpočtem na novou střešní
krytinu ZŠ Tuklaty ve výši 350.000 Kč + rezerva 15% dle nutnosti opravy krovu + DPH.
- vzalo na vědomí nutnost provedení proti
radonových opatření v ZŠ Tuklaty na základě
projektu v částce 500.000 Kč + DPH, které
budou provedeny jako vícepráce
- souhlasilo s příspěvkem na linku bezpečí
ve výši 3.000 Kč.
- projednalo informaci o obecní knihovně
Tuklaty
- vzalo na vědomí, že knihovnicí bude paní
Jitka Šrajerová
- souhlasilo s postupem starostky ve věci
ztracených knih ze zápůjčního fondu Kutná
Hora
- pověřilo starostku vyhlášením výběrového
řízení na zhotovitele rekonstrukce instalace
silnoproudé elektrotechniky obecního domu
Na Valech 19
- souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky na zhotovitele instalace silnoproudé
elektrotechniky obecního domu Na Valech
19 a pověřilo starostku podpisem smlouvy
s vybraným zhotovitelem.
- přijalo podnět od Václava Krupky
- předalo jej kontrolnímu výboru k prošetření v termínu do následující schůze ZO,
do 26. 6. 2017
- vzalo na vědomí, že obec obdržela dotaci
na obnovení herních prvků na zahradě MŠ
Tuklaty
- pověřilo starostku výběrovým řízením na
zhotovitele rekonstrukce a pověřilo starostku
podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem.
Zasedání ze dne 26. 6. 2017
Zastupitelstvo obce
- pověřilo starostku vyhlášením zadávacích
řízení na stavební úpravy určených prostor
pro dočasné umístění ZŠ do dokončení rekonstrukce a přístavby ZŠ Tuklaty (4. 9. – 30.
11. 17)
- pověřilo starostku vypsáním VŘ na dodávku 2 kontejnerů se sociálním zařízením pro
dočasné využití
- schválilo prodloužení platnosti smlouvy
na pronájem kontejnerové třídy dle dodatku
č. 3 do 31. 7. 2020 (výpovědní lhůta 1 měsíc
- schválilo podání žádosti o dotaci z Nadace
ČEZ oranžové hřiště ve výši 529.100,- Kč,
v případě obdržení dotace pověřuje starostku
vypsáním výběrového řízení
- schválilo zápis Kroniky za rok 2016
- schválilo návrh Strategického plánu tak,
jak byl projednán s veřejností a se spolky
v obci
- schválilo vypsání zadávacího řízení na
dodávku interiérového vybavení ZŠ Tuklaty
Zasedání ze dne 28. 7. 2017
Zastupitelstvo obce
- schválilo změnu povahy komunikace v ul.
Spojovací na místní komunikaci
- souhlasilo s podáním žádosti o zařazení
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Navýšení počtu autobusových linek od září 2017
Fary do programu architektonického dědictví
Ministerstva kultury se spoluúčasti obce na
dotaci 20%.
- souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení
na malířské služby v 2. N.p. objektu Na Valech 19
- schválilo příkazní smlouvu s JUDr. Němečkovou ve znění, v jakém byla předložena
- schválilo vítězného uchazeče VŘ na parkovací dům firmu Witero s.r.o.
- schválilo cenovou nabídku firmy Logla na
odvoz odpadu z budoucího dětského hřiště
v Tlustovousech
Zasedání ze dne 28. 8. 2017
Zastupitelstvo obce
- souhlasilo s vyhlášením ankety mezi občany a shodlo se na 4 návrzích, které budou do
ankety zařazeny
– zrušilo organizační složku obce obecní
knihovna s názvem Obecní knihovna Tuklaty
a Tlustovousy a její zřizovací listinu ze dne
9. 12. 2002
– zrušilo organizační složku obce Knihovna
Tlustovousy s názvem Knihovna Tlustovousy
a její zřizovací listinu ze dne 30. 11. 2007
– schválilo provozování obecní knihovny
v rámci činností vykonávaných obecním úřadem
– pověřilo starostku provedením změny
v evidenci knihoven vedené Ministerstvem
kultury ČR
– schválilo knihovní řád
– schválilo druhy a výši poplatků za knihovní služby
– souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti - IE-126005498/1, Tuklaty, Hlavní č. p. 34 – úprava
venkovního vedení
– souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - IZ12-6000434/VB/01, Tuklaty, Na Statku
p. č. 551, 555 přeložka NN,
– schválilo Vyhlášku o nočním klidu
č. 2/2017 tak, jak byla předložena
– schválilo navýšení plateb na linky autobusů 482 a 484 od 1. 9. 2017 měsíční částkou
celkem 11.371 Kč
- souhlasilo s limitem plnění u odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci
navýšeným na 20 000 mil. Kč a zároveň limit
plnění u odpovědnosti z výkonu veřejné moci
navýšeným na 20 000 mil. Kč – dodatečné
roční pojistné pak činí 49 000 Kč
- souhlasilo s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 s tarifem Základní ochrana v ceně 480 Kč/měsíc + DPH
- souhlasilo s rozpočtovým opatřením
č. 3/2017
- souhlasilo s oslovením tří dodavatelů
zahradnických služeb o cenovou nabídku
a materiálu a materiálu na obnovu alejí
v Tuklatech jako podklad k žádosti o dotaci
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Od září vznikla nová linka 482 Úvaly - Nehvizdy a u linky 484 bylo rozšíření počtu spojů. Měsíční náklady na rozšíření provozu těchto linek PID jsou
97.847,- Kč.
Středočeský kraj obce podpořilo zaplacením velké většiny z této částky - tj.
70.847,- Kč za měsíc.
Na obce zbyl měsíční doplatek v celkové výši 27.000,- Kč, který byl rozpočítán mezi obce Vyšehořovice, Tuklaty, Mochov, Horoušany a Úvaly.
Bohužel byl zrušen noční spoj 484. Při monitoringu tohoto spoje bylo zjištěno, že byl využíván velmi málo a přesunutí na odpolední hodinu rozšířil možnosti přestupu z vlakové stanice Úvaly na autobus a dopravu do našich obcí bez
nutnosti použití automobilu.

KOMPOSTOVAT MŮŽE KAŽDÝ
Ač se to může zdát neuvěřitelné, bioodpad tvoří až 40% komunálního odpadu. Zbytečně tak končí na skládkách. Kompostování přitom představuje nejpřirozenější způsob nakládání s bioodpadem. S jeho pomocí vracíme zemi to, co
jsme si vzali a odpad přetváříme na přírodní hnojivo, které můžeme přidat ke
každé rostlině na zahradě či v bytě. Kompost zlepšuje vlastnosti půdy a dodává
jí základní živiny, zlepšuje její úrodnost, strukturu a pórovitost, upravuje její pH
a přirozenou cestou snižuje rizika chorob rostlin.
Kompostovat je navíc možné nejen na zahradě, ale i doma v bytě. Například
pomocí takzvaného vermikompostéru. Kompostování není náročné na čas ani
prostor a nabízí tak snadnou a ideální možnost, jak přispět k ochraně životního
prostředí.
VÁHÁTE SE ZALOŽENÍM KOMPOSTÉRU? NEVÍTE, CO DO NĚJ PATŘÍ A CO NE? V NÍŽE UVEDENÉM PŘEHLEDU SE V KOMPOSTOVÁNÍ
SNADNO ZORIENTUJETE.
ANO: Posekaná tráva / Biologický odpad z kuchyně, natě ze zeleniny, uvadlé
květiny / Čajové sáčky / Kávová sedlina / Hobliny a piliny / Kartonový papír /
Proložky od vajíček
NE: Plasty / Sklo / Čistící prostředky / Chemikálie / Kosti, odřezky masa, kůže
/ Rostliny napadené chorobami / Prachové sáčky z vysavače / Popel z uhlí, cigaret / Textil* (*textil ze 100% přírodních vláken - len, biobavlna, vlna, konopí
lze kompostovat)
					
Děkujeme, že třídíte!
Monika Petrisková

O SVATBĚ

Dne 18. 8. 2017 jsme udělali
historicky první zápis do Tuklatské
knihy manželství.
Tento den se uskutečnil před
Tuklatskou zvonicí první svatební
obřad.
Přejeme novomanželům Hroudovým do společného života mnoho
šťastných chvil.
Monika Petrisková
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Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty

Mnohým z vás jistě neuniklo, že v ulici Na Rafandě u křižovatky s Akátovou
došlo na přelomu března a dubna t.r.
k určitým omezením provozu zúžením
průjezdu a vytvořením koridoru pro
pěší. Důvod byl zcela prozaický, snažili
jsme se bezpečně oddělit probíhající
stavební práce od běžného provozu
v ulici. Díky schválené dotaci se započalo s tolik očekávanou a potřebnou
rekonstrukcí budovy Na Rafandě 14,
kde po jistou dobu sídlil v nižší části
Obecní úřad a v hlavní části objektu
byla (a i nadále bude) základní škola.
Obecní úřad se přestěhoval na faru
a jeho část uvolněných prostor pak
sloužila k rozšíření ZŠ o počítačovou
učebnu a družinu. Objekt Na Rafandě,
který působil jednotným dojmem, byl
ve skutečnosti tvořen dvěma částmi,
které byly k sobě pouze přistavěny. Nižší část, sloužící dříve jako OÚ, byla ve
stavu, který neumožňoval rekonstrukci, a proto byl úplně zbourán. Na jeho
původním půdorysu se nyní buduje
zcela nová část, která bude ve finále
navazovat na stávající dvoupodlažní
budovu, která zůstává navenek beze
změn, ale její interiér včetně podlahových konstrukcí prochází zásadní úpravou. Díky prostoru, který je k dispozici,
vzniknou mimo jiné nové nezbytné
technické místnosti, sborovna, ředitelna, jídelna, počítačová učebna a 4 třídy.
Jako pátá třída bude sloužit i nadále přidružená kontejnerová sestava. Na jižní

Údržba zeleně

straně dojde i k úpravám venkovních
prostor u školy. Nad celou rekonstrukcí
drží „ochrannou ruku“ jako autorský
dozor Ing. Arch. Senka Příhodová.
Za naši obec nad samotnou realizací
(dodržování termínů realizace, pracovních postupů, rozpočtových nákladů,
dodržování pravidel bezpečnosti práce
atd.) dohlíží technický dozor investora
Ing. Aleš Řada. Jak autorka projektu,
tak technický dozor a generální dodavatel stavby - Polabská stavební CZ,
s.r.o., mají s obdobnými realizacemi
zkušenosti. Věříme proto, že celá akce
dopadne dle našich představ. V duchu zásady „důvěřuj, ale prověřuj“
samozřejmě vše probíhá na základě
naší kontroly, souhlasu, doporučení
či dopřesnění. Členové stavebného
výboru se každý týden účastní kontrolních dnů. Celý projekt rekonstrukce je
velice technicky i organizačně náročný.
Reálný stav některých konstrukcí byl
staticky ve velmi špatném stavu nebo
nevyhovoval novým požadavkům.
Kromě standardních věcí, se kterými
se při rekonstrukcích počítá, se bohužel
vyskytly i některé zásadní problémy,
které jsou pro nás časovou a hlavně
finanční zátěží, ale i s tím se musíme
vypořádat. Jak jsme se již zmínili, část
objektu se staví zcela nová a část prochází zásadní rekonstrukcí. Z hlediska
technologických postupů, návazností
jednotlivých profesí, realizací úplně
nových částí TZB (technické zařízení
budov: elektro, vzduchotechnika, voda,
kanalizace) je v podstatě celý objekt
v jedné chvíli totálně rozestavěný. Nové

Sekání trávy a prořezávání náletových dřevin se v letošním létě věnovali jen 3 lidé. Spolupracovali jsme s Úřadem
práce při zaměstnávání občanů, kteří jsou v jeho evidenci.
Bohužel se nám nepodařilo získat více zaměstnanců. Je to
škoda, protože na úpravě naší obce by to bylo určitě vidět
a ještě bychom nezatížili obecní rozpočet.
Přednostně byla udržována zeleň v centru obou obcí,
na dětských hřištích, v okolí
školky a OÚ. Během roku
probíhal rozsáhlý úklid na
farské louce, kovárny a před
kovárnou, což bylo nezbytné
především pro zpřístupnění
kovárny jako náhradních
prostor pro základní školu.
Začali jsme také s úklidem
okolo hřbitovní zdi, kde
ji nálety velmi ničí. Není
v dobrém stavu, ale její
rekonstrukce zatím není
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části TZB bude možné doinstalovat,
propojit a zprovoznit až jako jediný
funkční celek ke konci realizace projektu. Do té doby jsme museli vyřešit,
kde se budou děti učit. Bylo více variant
–dojíždět do jiných obcí, nové kontejnery… Po všech jednáních s okolními
obcemi, propočtech nákladů byly pro
náhradní prostory výuky školního roku
2017/2018 od září do konce realizace
a kolaudace zrekonstruovány / upraveny stávající prostory v majetku obce –
objekt vedle fary a částečně i hasičárny.
Tato varianta dočasného zajištění výuky byla z ekonomického a logistického
hlediska po zvážení dalších variant pro
žáky, rodiče i obecní rozpočet jako jediná možná. Určitá část vynaložených
nákladů bude sice na odpis (pronájem
sanitárních kontejnerů, provizorní spojovací krčky), ale zbytek byl investován
do zvelebení obecního majetku, tedy ku
prospěchu všem. V současné době jsme
za polovinou realizace rekonstrukce
ZŠ. V nejbližší době budou dokončeny
nové krovy se střešní krytinou a započne se s fasádou objektu. Uvnitř však
zůstává spousta práce s dokončováním
hrubých rozvodů TZB, nových podlah,
omítek atd. Na druhou stranu by už nás
v této fázi výstavby neměly překvapit
žádné nepředvídané okolnosti. Všechny kostlivce jsme snad už ze skříní
vytáhli. Přes všechny komplikace na
počátku věříme, že se celá realizace
zvládne se ctí a děti a personál školy se
budou moci včas vrátit na novou a moderní Rafandu.
Monika Petrisková a Ing. Zdeněk Milota

naplánována. Přijďte se podívat, jak část zahrady u OÚ
prokoukla!
V případě, že byste měli
zájem v průběhu roku
odvézt ze svých pozemků
např. ořezané větve, pařezy
apod. zavolejte na OÚ tel.
281981774 a po domluvě je
můžete odvézt ke koupališti
nebo na jiné určené místo.
Neházejte je prosím jen tak
v okolí obce do příkopů,
nebo i do blízkosti jiných
obcí, vždy se najde řešení!
Obyvatelé obcí sledují své
okolí a může se stát, že Vás vyfotografují a předají k řešení
bud Obecnímu úřadu dotčené obce nebo Policii ČR.
Děkuji také všem našim občanům, kteří se pravidelně starají o okolí svých domů. I díky Vám bude naše obec krásná
a upravená.
Monika Petrisková
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Údržba zeleně v našich obcích
Jsou mezi námi občané, kteří kritizují
její úroveň a vyhledávají maličkosti, a šíří
nepravdivé zprávy. Příkladem tohoto
jednání může být např. údržba příkopů na
cestě k Rostoklatům.
Přitom mnozí z nich si nedokáží udělat
pořádek před svou nemovitostí. A to jenom
proto, že je to obecní. Od některých občanů
jsem dokonce slyšel, jaký byl dříve,, pořádek“. Zřejmě je asi nezajímal zubožený
stav obecních nemovitostí, neoprávněný
pronájem dílny na faře, umožnění její vykradení atd.
Zajímá tyto občany fakt, že obec zaměstnává na údržbu zeleně 3 zaměstnance?
Všichni mají značné zdravotní potíže. Navíc pomáhají např. při stěhování nábytku,
úklidu a pod.
Včetně řidiče multikáry. Ten často sám
seká trávu včetně jejího naložení na multikáru. Dříve bylo více zaměstnanců. Mnozí
z nich odešli do důchodu, nebo jsou nemocní a pod.
V mnoha jiných vesnicích a často i v těch
našich, se občané snaží, aby i před jejich
domem i plotem byla upravená zeleň i pořádek. Málokdo si ale uvědomí např. to, že
kdysi protékal obcí potok dlážděným korytem s pěkně upraveným okolím. A dnes?
Zarostlý roštím a náletovými dřevinami.
A je tam i hromada kamení včetně jakési železné konstrukce. Ani v okolních vesnicích
takový nepořádek nenajdete. Copak by si
asi mysleli naši předkové, kteří tuto náves
budovali?
Václav Krupka

Obecní knihovna Tuklaty

Již v minulém vydání Tuklatkých novinek bylo možné si přečíst informaci o plánovaném znovuotevření obecní knihovny pro obyvatele Tuklat a Tlustovous. Při úpravách fary se podařilo vytvořit velice pěkný prostor pro zpřístupnění fondu původně
dvou knihoven – tuklatské a tlustovouské. Součástí knihovny je také útulná čítárna.
Knižní fond byl protříděn tak, aby měl šanci oslovit současného čtenáře a i díky darům od obyvatel nabízí tituly klasické i současné, nevyjímaje oblíbené severské detektivky, romány pro ženy, současnou českou i světovou literaturu, tituly sci-fi, ale také
literaturu naučnou, zejména historickou a životopisnou. Celý fond je zpracováván
do online katalogu, který je dostupný na https://www.librarycat.org/lib/KnihovnaTuklaty. Vkládání titulů do katalogu probíhá postupně a pomalu, děkuji za trpělivost.
Z finančních důvodů byl zvolen pro katalog nástroj LibraryThing, který zatím není
zcela přeložený do češtiny, ale věřím, že to nebude překážkou. Vyhledání podle názvu,
autora či klíčového slova tím není omezeno.
Fond tuklatské knihovny bude pravidelně obohacován o soubory zapůjčených knih
z Městské knihovna Kutná Hora. První výměnný soubor je již v knihovně a obsahuje
novinky z pultů knihkupectví, včetně množství knih pro děti a mládež, komiksů pro
děti i dospělé, samozřejmě současné beletrie i naučné literatury a také audioknih. I tyto
knihy budou vyhledatelné v online katalogu a také jako seznam na webu knihovny.
Knihovna v současné době disponuje jedním počítačem, ale věřím, že díky dotačním programům se podaří nabídnout pracovní místo pro širokou veřejnost s možností
přístupu na internet, tisku, kopírování či skenování. Dále je knihovna schopná pomoci při zajištění knih či plných textů článků
z fondů knihoven z celé České republiky,
pomoci v orientaci v odborných zdrojích,
pokud Google nenabízí dostatečně důvěryhodné odpovědi (oborové databáze
článků z odborných časopisů), pomoci
nejen studentům správně citovat při psaní
referátů, závěrečných prací apod.
Knihovna již dříve avizovala možnost
zakoupení předplatného časopisů. Tato
nabídka stále platí, nechceme však vybírat
časopisy pro sebe, ale pro vás. Pokud máte
tip na titul, který by byl do obecní knihovny
vhodný a pro který byste si třeba do knihovny přišli, neváhejte nás s návrhem kontaktovat.
Z akcí, které plánujeme v nejbližší době, bych ráda upozornila na Knihu do vlaku.
Chceme se připojit k řadě jiných českých obcí, které na svá nádraží umístily regál s kniLikviduje se skládka suti v Tlustovou- hami pro veřejnost pro zpříjemnění cesty vlakem. Pravidla jsou jednoduchá – vybrat si
sích. Proč tam vůbec vznikla na tehdejším knihu, (ne)přečíst, ponechat si, pokud vás zaujala, případně vrátit v Tuklatech či kdekoli
dětském hřišti? To jistě vědí místní pamět- jinde na nádraží do regálu s knihami. Do vlakové knihovny můžete i vy přispět knihami,
níci. Cena za její likvidaci bude značná, které již doma nechcete, ale je vám líto je vyhodit a věříte, že by někoho mohly zaujmout.
přestože je velmi výhodná.Podobných skláDále se plánujeme zapojit k akcím typu Noc s Andersenem spojeným s přespádek je ovšem více. Např. na farské zahradě, ním dětí na faře. Plánuji zimní promítání
za hřbitovní zdí a pod. U té poslední bych klasických pohádek pro děti, setkání s káse pozastavil. Za starostování pana Svatoše
vičkou na faře, zvažuji i donášku knih pro
byl proveden úklid na farské zahradě podél
spoluobčany s omezenou pohyblivostí.
hřbitovní zdi. Týkal se uklízení odpadků
Informace o knihovně, knihovní a výa likvidace náletových dřevin. Částečně se
půjční
řád a služby, které knihovna nabízí
i obnovila alej ovocných stromů souběžná s touto zdí. V současné době se tento či plánuje nabídnout, naleznete na weboprostor nalézal v mnohem horším stavu, vých stránkách obce v záložce Život v obci.
než tehdy. Náletové stromy prorůstaly i ze Kontaktní email na knihovnu je knihovzdi hřbitova, prostor podél zdi byl pokryt na@tuklaty.cz. Předpokládaná otevírací
vrstvou odpadků ze hřbitova. Tento úklid je doba bude prozatím 1-2x týdně 1 hodinu.
i součástí možnosti opravy této zdi, pokud Samozřejmě podle zájmu veřejnosti bude
se ovšem na ní podaří získat dotace. Nyní možné upravit rozsah hodin. Součástí tohoto vydání Tuklatských novinek je také anje u zadního vchodu do hřbitova veliká hro- keta. Děkuji, pokud budete mít chuť anketu vyplnit. Odevzdat ji můžete do schránky
mada odpadků, které se mnoho let nevyvá- obce, případně je anketa dostupná také online na webu knihovny.
žely. Chtěl bych při této příležitosti požádat
Ještě malá poznámka a prosba. Během předchozího fungování knihovny se ztraobčany, aby odpadky ze hřbitova dávali na tilo cca 30 knih z výměnných fondů Kutné Hory. Jejich seznam je vystaven na webu
určené místo, aby se z okolí hřbitova opět knihovny. Pokud by si někdo vzpomněl, že některou z knih zapomněl vrátit, prosím,
nestávalo smetiště. Snad se jednou podaří udělejte to nyní. Obci hrozí, že tyto tituly bude muset zaplatit a je to celkem zbytečné.
i tento odpad třídit. Vydělá na tom předeOtevření knihovny veřejnosti je úzce spojeno s úspěšnou kolaudací fary. Bližší
vším životní prostředí a pravděpodobně
informace
tedy očekávejte formou SMS, emailu či článku na webu obce.Věřím, že
také obec.
knihovna
bude
sloužit ku radosti vám uživatelům. Budu se těšit na setkání.
Václav Krupka
Jitka Šrajerová, knihovnice
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous
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Likvidace skládek

PROJEKTY
Chodník Tuklaty - Tlustovousy
· Projekční kancelář podala žádost
o územní rozhodnutí 24. 7. 2017, sledujeme dotační tituly.
Chodník Tlustovousy
· Jednáme s projekční kanceláří ohledně zpracování projektu pro napojení
chodníku Tlustovousy a Chodník
Tuklaty – Tlustovousy.
· Přes dotační agenturu připravujeme
žádost o dotaci.
Parkoviště u nádraží
· Připravujeme smlouvu o smlouvě budoucí s majiteli pozemku, který chceme
směnit za obecní pozemek. Ihned po
podpisu smlouvy bude dotační agenturou vypsáno výběrové řízení na projektanta a připravována žádost o dotaci.
Výsadba alejí (obnova polních cest)
· Připravujeme další podklady pro
podání žádosti o dotaci na výsadbu
alejí - obnovu polních cest. Jedná se
o pozemky 1270 k. ú.Tuklaty, 467 k.ú.
Tlustovousy, 1026,147/14, 1012 vše
v k.ú. Tuklaty. Cesty byly vyměřeny
Pozemkovým úřadem v Kolíně.
Rekonstrukce Spojovací
· Připravujeme žádost o stavební povolení a vyhledáváme vhodné dotační

Z pohádky do pohádky
již po osmé

Již po osmé jste mohli potkat
v centru Tuklat postavičky z českých
pohádek. V sobotu 16. 9. čekalo na děti
rekordních 16 zastavení u Víly Amálky,
Ferdy a Berušky nebo Makové panenky a Motýla Emanuela, Vochomůrky
a Křemílka, Červené Karkulky, čertů,
vodníků nebo čarodějnice. Děti na
začátku cesty přivítala paní starostka
Monika Petrisková jako královna. Cestou děti plnily nejrůznější úkoly. Skákaly panáka s Pipi Dlouhou Punčochou,
házely šišky do nůše u Rumcajse, Manky a s Cipískem ty větší střílely z praku.
Pat a Mat pro ně přichystali zatloukání
hřebíčků a Mach s Šebestovou ztratili
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tituly na rekonstrukce místních komunikací.
Fara
Náš záměr rekonstrukce fary na
spolkový dům ocenila při své návštěvě
při oslavách obce paní hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová, která si se
zájmem prohlédla objekt, zejména již
dokončenou obecní knihovnu. Vyzvedla skutečnost, že památkově chráněná
budova bude sloužit spolkovému a společenskému životu v obci.
Fara nás zatím stále vítá oznámením, že je z technických důvodů uzavřená. Důvodem je, jak již bylo dříve
vysvětleno, probíhající stavba, která
byla na základě stavebního povolení z r.
2008 zahájena v roce 2009. Aby mohla
být stavba alespoň částečně užívána,
je nutno získat schválení předčasného
užívání stavby před dokončením. Stavební úřad v Českém Brodě požaduje
úplné dokončení všech prací v těch
částech, které hodlá obec jako vlastník
objektu předčasně užívat. Tímto úkolem byl sice starosta pověřen již v lednu
2015, řešit se začíná bohužel až od
ledna letošního roku. Do předčasného
užívání bude zahrnuto zatím horní
patro. Veškeré práce, které se tedy jak
v rovině technické tak administrativní
dějí, jsou zaměřeny na získání souhlasu s předčasným užíváním stavby.
Největší problém, se kterým je potřeba
utržené sluchátko. Naštěstí ho všechny děti pokaždé našly. I přes nepřízeň
počasí si tradiční zábavu užili všichni
- děti i účinkující. Nemilejší na celé akci
je zapojení dorůstajících dětí, které tak
postupně navazují a jednou převezmou
naši práci pro společný život v obci.
Jana Ammerlaan
Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous, z.s.

se vypořádat a ukázal se jako veliký
oříšek, je vměstnání barokního objektu
památkově chráněného do požárních
norem 21. století. Z projektu pro stavební povolení bylo nutno realizovat
nové elektrické rozvody, technicky je
tímto horní patro k předčasnému užívání dle původního projektu připraveno. Došlo také ke zjednodušení rekonstrukce stavby ve srovnání s původním
projektem: zjednodušení v umístění
sociálních zařízení pouze do jedné
místnosti, odstranění výtahu, jiné řešení statiky stropu mezi hlavními sály.
I tyto změny musí projít schvalovacími
řízeními, na čemž nejvíce pracují Pavla
Holoubková a Jana Ammerlaan.
Souběžně jsou připravovány žádosti
o dotace z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva
kultury a ze Státního fondu životního
prostředí. O obě žádosti bylo již žádáno
v loňském roce, zatím neúspěšně.
Velkým přínosem pro celý areál fary
je postupný úklid nepořádku, který
sem byl za 12 let nashromážděn. Úklid
provádí zaměstnanci obce pod vedením správce fary p. Krupky. Pro oslavy
bylo také vyklizeno horní patro barokní
sýpky a pan Ammerlaan obnovil dřevěné schody do tohoto patra.
Objekt kovárny byl po devastaci nájemníkem vyklizen a opraven tak, aby
zde mohly být dočasně umístěné dvě
třídy základní školy.

Překvapení pro děti
v MŠ Tuklaty

Na naše děti v mateřské školce čekalo po prázdninách překvapení v podobě
nového herního prvku PIRÁTSKÁ
LOĎ. Loď byla pořízena z dotace
Ministerstva pro místní rozvoj se spoluúčastí obce. Čekali jsme na příhodný
okamžik a loď společně s dětmi pokřtili! Přejeme dětem mnoho vyhraných
pirátských bitev!
Monika Petrisková
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Ohlédnutí za oslavami
Jak jsme slavili kulatá výročí našich
obcí Tuklaty a Tlustovousy. V neděli
18. června letošního roku jsme oslavili
dvojitá kulatá výročí obcí Tuklat - 810
let a Tlustovous - 790 let, které jsou
sousedsky na sebe navázané.

Kromě významných hostí slavnost
navštívili okolní starostové, archivářka
PhDr. Helena Klímová z Národního
archivu v Praze, archivář Jaroslav Pejša
z Okresního archivu v Kolíně, heraldik

Stanislav Kasík, sběratelé, umělci,
pamětníci, děti, dospělí, lidé všeho pokolení, národnosti i jazyka.
Středověké zvony sv. Jana Křtitele
a mistra Bartoloměje v místní zvonici,
toho času věži starobylé tvrze Tukleky,
se hodinu po polední rozezněly, aby
svolaly oslavence - spoluobčany obcí
Tuklat, Tlustovous i přespolní návštěvníky. Všechny přivítala starostka obce
Monika Petrisková, za přítomnosti
paní Jaroslavy Pokorné Jermanové hejtmanky Středočeského kraje, pana
Tomáše Kádnera - pravnuka tuklatského rodáka Ferdinanda Klindery a pana
Jana Psoty - autora nové publikace
„Dějiny Tuklat a Tlustovous“.
Po úvodním přivítání jsme se v kostele Narození sv. Jana Křtitele inspirovali varhanním vystoupením předního

českého varhaníka Jana a poutavým
povídáním Jana Psoty, v podobě medailonků z historie obcí. A ten, kdo kostel ještě dobře neznal, měl
možnost si jej prohlédnout
s výkladem Jana Psoty.
Oslava obcí se stala
skvělou příležitostí
uctít památku Ferdinandu Klinderovi - významnému
rodákovi a vůdci
agrárního
družstevnictví.
Paní
starostka společně
s
Klinderovým
pravnukem Ing.
Kádnerem slavnostně odhalili
pamětní desku na domě, kde
v tu dobu Klindera pobýval.
Bylo to vlastně znovuodhalení po sedmdesátých letech, kdy původní desku
rozbili nacisti. Osazení pamětní desky
financovala obec s dnešními majiteli
selské usedlosti čp. 37.
Poslední částí
oficiálního
programu se stal slavnostní křest knihy
„Dějiny
Tuklat
a
Tlustovous“.
Společně s Janem
Psotou přijali čestnou roli kmotrů
významní občané
obou obcí: paní
Kamarytová, pan

hy by nebyl křtem bez autogramiády
a krájením lahodného a krásného dortu
ve tvaru tuklatské zvonice věnovaného

Jiřím Kolenatým z rukou paní starostky.
To nebylo všechno, protože všichni
si mohli během celé doby vychutnat
zahradu barokní fary se zábavou,
správným letním občerstvením a posezením ve stínů ořechů. Štamgasti
historie viděli výstavu k historii Tuklat
a Tlustovous - včetně archeologických
vykopávek, účastnili se komentované
prohlídky fary, razili tuklatského groše,
projeli se kočárovou vagonettou nebo
veteránem Wartburg 311.
Bylo to prosluněné nedělní odpoledne. Kdo jste přišli mezi nás, věříme, že
jsme si společně slavnosti krásně užili.
Adéla Chroustová, kronikářka obce
Tuklaty, s přispěním Jana Psoty, regionálním historikem

Krupka, paní starostka Petrisková a
paní Jana Ammerlaan, která stála nad
projektem vydání
knihy jako matka.
Jak jinak, křest kni-

PODĚKOVÁNÍ

Oslavy 810. výročí první písemné
zmínky o Tuklatech a 790. výročí první
písemné zmínky o Tlustovousech o víkendu 17.-18.6. 2017 se podle reakcí
od Vás podařily. Jejich přípravy nám
zabraly více než půl roku. Proto bych
ráda všem organizátorům z řad dobrovolníků i zaměstnanců obce chtěla ještě
jednou poděkovat!
Jana Ammerlaan
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Obecní znak
Předkládáme Vám návrhy znaku
naší obce. Návrhy vypracoval heraldik
Stanislav Kasík v několika variantách.
Pro návrhy použil symboly spojené
s historií a památkami naší obce.
Všechny návrhy obsahují pouto s oběma částmi naší obce. Najdeme zde
- symboly z erbů Jana z Tuklek, se kterým je spojená první písemná zmínka
o Tuklatech a také zakladatele Tlustovous Kojatou z Mostu.
- v návrzích znaků se také objevují symboly spojované s narozením Jana Křtitele, kterému je zasvěcený tuklatský
kostel a který tvořil významné místo
v životě našich předků. Jsou to jednak
červená barva, dále hvězda a kříž.
- další varianty obsahují tuklatskou
zvonici a mlýnské symboly, které připomínají tlustovouské vodní mlýny ,
jako první mlýny na Českobrodsku či
ondřejovský kříž.
Dokumentace k návrhům a vysvětlení symboliky je uveřejněna na webo-

vých stránkách obce. Pro pochopení
symbolů je užitečné znát historii obce,
kterou nejprve zmapoval Jan Psota ve
své publikaci Historie Tuklat a Tlustovous.
Obecní znak je symolem obce a jejích
obyvatel. Pomozte tedy vybrat znak,
který bude důstojně reprezentovat naši
obec. Znak, který se Vám nejvíce líbí,
označte na přiloženém letáku a odevzdejte do schránky obecního úřadu
nebo v Tlustovousech do schránky
starostky Moniky Petriskové do 25. 10.
2017.
Anketa je přílohou tohoto vydání
Tuklatských novinek. Na jeden hlasovací lístek může svůj hlas zaznamenat
víe osob v jedné domácnosti. Protože
znak bude vybírat obec i pro další generace, jsou názory a hlasy dětí také
vítány. Bližší pokyny jsou na anketním
lístku.
Jana Ammerlaan

Proces udělení
obecního znaku a vlajky
Právo obce mít a užívat znak a
vlajku je dnes dán zákonem o obcích,
podle kterého předseda Poslanecké
sněmovny může obci, která nemá
znak nebo vlajku obce, na její žádost
znak nebo vlajku obce udělit. Zákon
také stanoví ochranu a tím i vážnost
těchto obecních symbolů. Bez souhlasu obce mohou znak používat jen
organizační složky a právnické osoby
založené nebo zřízené obcí. Tvar i grafická podoba obecního znaku musí být
vytvořen podle platných heraldických
pravidel. Proto obec oslovila zkušeného heraldika Stanislava Kasíka, který
vytvořil i obecní znaky okolních obcí.
Pan Kasík vytvořil několik návrhů,
ze kterých obecní zastupitelstvo
vybere jeden a požádá o jeho udělení
předsedu Poslanecké sněmovny. Před
jeho udělením návrh obecního znaku
posuzuje Výbor pro vědu, vzdělání,
kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny - Podvýbor pro
heraldiku a vexilologii. Ten zasedá
zhruba dvakrát ročně. Završení procesu udělení znaku je oficiální předání znaku a vlajky zástupcům obce
předsedou Poslanecké sněmovny. Je
to tedy proces zdlouhavý, zdůrazňuje
však vážnost a úctu k obecním symbolům.

Den Země na Klepci: Jan Psota představuje vlajky všech zúčastněných obcí, v pozadí Tuklaty reprezentované vlajkou ČR, zatím.

Proč obecní znak

Znaky a erby historicky vznikly, aby se rytíři, válečníci nebo vojska
rozpoznali. Vždy plnily hlavně reprezentativní úlohu. Uvědomme si ale,
co cítíme, když vidíme stoupat vlajku České republiky.
Obecní znak a vlajka jsou symbolem obce a její vizitkou, ale hlavně ztotožňuje občany obce s místem, kde bydlí, s místem jejich domova. Jsou
to tedy právě obyvatelé obce, které by symbolické prvky užité ve znaku
měly oslovovat. Obecní znak posiluje vědomí lidské sounáležitosti v obci.
S tímto cílem obecní zastupitelstvo přistoupilo k vytvoření obecního
znaku Tuklat. Ačkoliv o návrhu obecního znaku rozhoduje obecní zastupitelstvo, je důležité, aby se jednalo o výběr vycházející z širšího konsenzu
jejích obyvatel. Formou ankety bychom chtěli obyvatele a spolky zapojit
do výběru nejvhodnějšího návrhu z předložených heraldicky přesných
variant.
8
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Poznámky k návrhům obecního znaku a vlajky
O TVORBĚ OBECNÍCH ZNAKŮ
Z poznání historického vývoje městských a obecních znaků
lze ze skladby užitých znakových figur a dalších souvislostí odvodit pohnutky, stanovit příčiny a inspirace jejich volby. Mnoho
obecních znaků je odvozeno od znaků vrchností, od přírodních
podmínek, dále znaky ukazující užitými symboly na jméno obce.
Tak jak je například jabloň ve znaku Jablonce nad Nisou, rak ve
znaku Rakovníka, sova ve znaku Sovínek, či měsíc - luna ve znaku Loun. Takovým znakům se říká „znaky mluvící“.
Současné tendence ve tvorbě obecních znaků se přidržují již
osvědčených metod a postupů. Přesto jsou některé figury pro
obce bez statutu města nepoužitelné. Například hradby, jejichž
fyzická existence byla vysoce ceněnou výsadou a pýchou každého
města a zároveň jejich nejpřípadnějším symbolem.
Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky preferuje u obcí znaky jednodušší,
které více odpovídají původním praktickým funkcím znaků a také
významu uživatele. Podoba navrženého znaku musí bezpodmínečně být v souladu s pravidly, zásadami a uzancemi heraldiky.
Nemá kolidovat se znaky již v České republice užívanými. Má být
jednoznačným a nezaměnitelným symbolem konkrétní obce.
O „VĚŽI“ V TUKLATECH
Nepřehlédnutelnou dominantou Tuklat je věž na návrší nedaleko kostela Narození sv. Jana Křtitele. První zpráva o „věži“
pochází z počátku 15. století. V roce 1428 je zmiňována jako
pustá. Funkce věže je předmětem diskusí. Zřejmě byla součástí
tvrze obehnané valem a suchým příkopem. V areálu tvrziště
byla zřejmě i obydlí z netrvanlivého materiálu („chalupa, stojící
naproti věži“). Stavba věže je v mnoha ohledech pozoruhodná.
Je vystavěna z lomového kamene a nebyl zde zjištěn žádný opracovaný kamenný článek. Štěrbinová okna vylučují funkci trvale
obydlené věže. Vchod do věže v úrovni okolního terénu znatelně
deklasuje její obranyschopnost. V 18. století byla věž zvýšena
o patro s velkými barokními okny a upravena na zvonici. Mohu
spekulovat o tom, že věž nemusela nutně plnit funkce obranné,
útočištné a fortifikační, ale mohla sloužit ke zcela mimořádným
potřebám. Takovou potřebou mohla být funkce signální, pomocí
ohně nebo kouře. V Čechách existují místa, která takovým potřebám sloužila a signalizovala do Prahy např. napadení země.
Taková místa byla nejen na vrcholcích kopců, ale i na některých
hradech. Ostatně úsporné stavební konstrukce věže svědčí
o stavbě spíše účelové. Původně byly na věž zavěšeny tři zvony
datované do roku 1506, 1624 a 1695. Ale v roce 1844 byly již jen
dva.
O KOSTELU V TUKLATECH A O SV. JANU KŘTITELI
Existenci kostela v Tuklatech v polovině 14. století potvrzují
registry papežského desátku, založené při nově založeném pražském arcibiskupství jako součást reorganizace církevní správy za
prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. Původní kostel nahradila v roce 1688 barokní stavba. Mimořádnou stavbou je
patrová budova fary v těsném sousedství kostela. Mimořádností
je její půdorys ve tvaru ondřejského kříže, který byl vlastní především reprezentativním zámeckým budovám (Veltrusy, Liblice,
Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou). Fara byla postavena
v roce 1729 tehdejším farářem Václavem Pečeným za finanční
podpory Marie Terezie vévodkyně ze Savoyen-Carignanu, roz.
z Liechtensteina (www.tuklaty.cz).
Zasvěcení kostela v Tuklatech „Narození sv. Jana Křtitele“ je
poměrně vzácným patrociniem právě oním „Narozením“. Vedle
prostého nerozlišeného jmenovitého zasvěcení je obvyklejší zasvěcení „Stětí sv. Jana Křtitele“, vztahované k jeho mučednické
smrti.
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Jedna ze scén ze života svatého má ustálený název „Narození a
pojmenování sv. Jana“. Dějištěm je ložnice, kde Alžběta porodila
chlapce. Příbuzní ho chtěli pojmenovat po otci Zachariášem, ale
Alžběta toto jméno odmítla a prohlásila, že se bude jmenovat Jan.
Zeptali se tedy přítomného Zachariáše. Ten souhlasil, ale protože
byl němý, napsal svůj souhlas na tabulku: „Jeho jméno je Jan“.
V tom okamžiku se mu vrátila řeč.
Středověké umění, chtělo-li vyjádřit mluvenou řeč, pak použilo tzv. banderoly, čili mluvící nebo také hovořící pásky. Na pásce
bylo umístěno jméno, průpovídka, legenda, citát, biblické sdělení
apod. V pozdním středověku se s páskou v uvedené funkci setkáváme na obrazech, malbách na skle, reliéfech, závěsných obrazech, textiliích. V grafice nabyla páska mimořádného významu
také jako kompoziční prvek. Nápisy také charakterizují některé
světce, např. kříž s páskou a nápisem „Ecce Agnus Dei“ mívá
Jan Křtitel. Páska může být postavou držena jako vlající textový
svitek, může se v prostoru vznášet, nebo postavu obtáčet. Konce
pásky bývají zahnuty a dekorativně podány.
O ERBECH VLADYKŮ Z TUKLAT A KOJATY Z MOSTU
Nejstarší známý heraldický projev spojený s uživatelem přídomku z Tuklat je pečeť Jana z Tuklat z roku 1320 – štít polcený
čtyřikrát doprava lomeným stupňovitým řezem o třech stupních.
Barevnost erbu není známa.
S nejstaršími poznatelnými počátky vsi Tlustovousy je spojena osobnost Kojaty z Mostu, jehož pečeť z roku 1227 známe.
Kojata patří do rozrodu nazvaném Františkem Palackým Hrabišici, podle často užívaného jména Hrabiše a také podle erbovní
figury hrábí. Rod je v dalších obdobích znám s přídomkem z Rýzmberka, z Oseka, z Bečova, z Bochova atd. Pečeť Kojaty z Mostu
je nejstarší pečetí, která se u Hrabišiců dochovala. Na ní jsou
zcela výjimečně zkřížené hrábě. V dalších pečetích příslušníků
stejného rodu jsou již jen jedny hrábě. Z pozdějších vyobrazení
erbu pánů z Oseka barevnost variovala – za ustálenou podobu
můžeme považovat variantu ve zlatém štítě černé hrábě .
O KLÁŠTERU ŘÁDU KŘÍŽOVNÍKŮ – STRÁŽCŮ
BOŽÍHO HROBU A JEJICH ZNAKU
Řád byl založen ve 12. století v Jeruzalémě a existuje dosud
(Fratres Cruciferi, Canonici Sacrosancti Sepulcri Dominici Hierosolymitani). Později se řád rozšířil po Evropě a byl činný v charitativních službách ve špitálech, svou činnost zaměřoval na školní výuku a výchovnou práci. Vykonával také duchovní správu na
inkorporovaných farách. Nejstarší řádový dům v Čechách vznikl
někdy kolem roku 1190 při starším kostele sv. Petra na Zderaze
a byl soukromou nadací bratrů Kojaty a Všebora, synů nejvyššího
komorníka Hrabiše (+ j. 1207). Kojatova manželka Vratislava byl
zakladatelkou ženské větve řádu v Čechách zřízením konventu ve
Světci (u Teplic). Konvent byl zrušen reformami císaře Josefa II.
v roce 1785.
Příslušníci řádu se také nazývali Křížovníci s červeným křížem
(Ordinis canonicorum S. Sepulcri Hierosolymitani cum rubea
cruce). Jméno bylo odvozeno od červeného dvouramenného tlapatého kříže, který byl nošen na levé straně hrudi černého taláru.
Proboštství na Zderaze používalo uvedený kříž nad lodičkou.
Všechny návrhy znaků i vlajek jsou tvořeny na základně příslušných oborových pravidel, zásad a usancí. Volba kteréhokoliv
z nich je volbou dobrou.
Přeji Vám při Vašem rozhodování šťastné okolnosti.
Stanislav Kasík, heraldik
(pozn.: redakčně zkráceno, celý text na webu obce)
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Dětské hřiště v Tlustovousech

V květnu 2017 proběhlo positivní jednání s vlastníky pozemku č. 5/2 v Tlustovousech (naproti truhlárně), který obec chtěla získat pro umístění dětského
hřiště. Na začátku června 2017 byl tento pozemek obci darován MUDr. Marií
Mohaplovou, Ing. Janem Vojtou a Ing. Ondřejem Vojtou. Za což jim patří velké
Září v mateřské škole začalo velmi
poděkování. Díky tomuto vstřícnému kroku bude moci obec zřídit dětské hřiště pěkně. Děti, které již do školky chodily,
přímo ve středu Tlustovous, a také vytvořit upravenou náves, která zde doposud se těšily na kamarády a nové dětičky
chybí.
si pomalu začaly zvykat na prostředí
Na konci června a července 2017 proběhly na pozemku dvě brigády za účelem školky. Ve školce se budeme se učit
vykácení náletů, zejména okolo zchátralé zdi, a pozemek byl připraven k rekulti- říkanky, zpívat veselé písničky, cvičit,
vaci. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří obětovali svůj volný čas a přišli po- poslouchat pohádky, malovat, tvořit,
moci. Na pozemku je odhadem asi 700 t hlíny a kamenů, které budou na přelomu poznávat pravidla ve třídách a hlavně
srpna a září 2017 na náklady obce odvezeny. Přilehlá zeď bývalé stodoly, která je hrát si, protože hra je v předškolním
bohužel v desolátním stavu, bude zbourána a kameny z části zdi budou zachovány věku velice důležitá, děti se tak přirozepro budoucí plot.
ně učí novým věcem.
Rádi bychom, aby zde vzniklo přírodNa menší zahradě u školky bude
ní dětské hřiště z akátového dřeva, naistalována nová velká prolézačka
o kterém se tvrdí, že vydrží na věky. Pro a pískoviště. Na přípravě projektu,,
nejmenší děti nebude chybět pískoviš- Obnova dětského hřiště v Mateřské
tě, dvě pružinové houpačky a závěsná škole v Tuklatech“ se společně podílehoupačka se sedákem pro malé i starší ly děti od 3 do 7 let. Po prohlédnutí
děti. Pro ty starší je navržena věž se obrázků hřišť a herních prvků děti
skluzavkou (s výškou podesty 1m) s ne- nakreslily svá vysněná hřiště. Navrhotradičními výstupy vzhůru např. bude valy ponejvíce velké průlezky ve tvaru
možné vyskákat po kůlech nebo vylézt lodě a sestavy s různými klouzačkami
po položeném kmeni, řetězovém žebří- a šplhacími stěnami.
ku nebo klasickém dřevěném žebříku.
V září k nám přijede divadýlko s poDále je navržena 11 m dlouhá lanová hádkou o veverce Zrzečce a ještě nás
dráha, která se skládá z řetězového mostu, dřevěného mostu, soustavy dvou lan čeká výlet do Šestajovic, kde budeme
a přechodu přes šikmé kmeny. Nebude chybět ani vahadlová houpačka. Pro nej- mít možnost zhlédnout, jak se vystarší děti je navržena tzv. slackline. Jedná se o 5-7m dlouhé lano, natažené mezi rábí parafínové svíčky. Poté si každé
dvěma kůly jen několik centimetrů nad zemí, po kterém se chodí. Děti (možná dítě bude moci vlastnoručně nabarvit
i někteří rodiče) si zde prověří svůj smysl pro rovnováhu a správné držení těla. svíčky a naplnit sáček koupelovou solí
Dále je pro starší děti navržena lezecká stěna- bolder o výšce 2m ve tvaru písmene různých barev. Ve výběhu se zvířátky
L. Nebudou chybět ani lavičky pro odpočinek. Ukázky herních prvků můžete najít budeme pozorovat ovečky, kozy, oslíka,
na stránkách obce v sekci projektů- dětské hřiště Tlustovousy.
poníky a koně. Uvidíme také drůbež
Hřiště bude z důvodu beza sovy pálené.
pečnosti oploceno. Na místě
Za dětmi do školky přijedou zákamenné zdi (tedy ze západu) je
chranáři s programem, ve kterém se
navržen vysoký plot z poplastoformou hry dovědí, které aktivity jsou
vaného pletiva. Pro zbylé strany
bezpečné, na co dát pozor a co dělat,
jsou navržené dvě varianty: První
když se kamarád zraní. Záchranáři
variantou je jednoduchý nízký
nám také předvedou, jak například zaplot z poplastovaného pletiva
stavit krvácení, ošetřit drobná zranění,
porostlý stálezeleným břečťapřiložit dlahu a,,rozpumpovat“ zastanem. Druhou možností je nízký
vené srdíčko. S dětmi si prohlédneme
gabionový plot (drátěné klece),
skutečný záchranný vůz a všechny
který by byl naplněn kameny ze
přístroje a pomůcky, které záchranáři
zbourané zdi (pískovec a opuka).
používají.
Tato varianta je sice hezčí a vyuV říjnu začnou ve školce probíhat
žije místní materiály, je však výrazně náročnější na čas a vyžaduje více lidí k její v odpoledních hodinách kroužky
realizaci. Jelikož je prozatím počítáno s tím, že plot bude realizován svépomocí, keramiky, tanečků, cvičení a pokusů.
ráda bych Vás tímto poprosila, pokud byste měli chuť přijít pomoci se stavbou Budeme také jezdit do oblíbené solné
gabionů, abyste se ozvali buď mně nebo na obecní email info@tuklaty.cz. Podle jeskyně v Českém Brodě. V listopadu
počtu dobrovolníků budeme moci rozhodnout, zdali se do gabionového plotu začneme s přihlášenými dětmi jezdit na
můžeme pustit nebo zdali zvolíme snadnější a rychlejší variantu poplastovaného plavání do Čelákovic.
pletiva.
Ve školce jako v minulých letech,
A jak to vypadá s termínem vlastní realizace hřiště? Odhadovaná cena takto i letos proběhne screening školní zravelkého hřiště je mezi 400 – 500 tis Kč. Bez dotace je hřiště tedy těžko realizova- losti, který může pomoc i odhalit obtelné. V červnu 2017 obec žádala o dotaci z fondu Nadace ČEZ, která nám bohu- lasti, na kterých bude u jednotlivých
žel nebyla přidělena. V prosinci 2017 bude obec žádat o dotaci Ministerstvo pro dětí potřeba pracovat, aby úspěšně
místní rozvoj (program podpora obnovy a rozvoje venkova). V případě získání zvládly zápis a následný vstup do školy.
dotace je realizace hřiště naplánována na léto 2018.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ
Vladimíra Nováková
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous
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Základní škola zahájila nový školní
rok v náhradních prostorech. Jedna
třída je u hasičů, kteří nám v místnosti
vymalovali, uklidili, umyli okna a ušili
závěsy. Díky nim máme pěknou třídu,
ve které se učí čtvrtý ročník s třídním
učitelem Radomírem Holečkem. Zcela
nové prostory upravila obec pro školu
v bývalé kovárně za farou. Jsou zde dvě
třídy, ve kterých se učí 1. a 2. ročník.
Ráno a odpoledne si tady hrají děti ve
školní družině. Přivítali jsme 19 nových
prvňáčků, třídní učitelkou je Ludmila
Plesná. Druhý ročník má paní učitelka
Sirůčková. Žáci třetího a pátého ročníku se učí tak jako dříve dohromady
v kontejnerové třídě u školy. Třídní
učitelkou je Lenka Rozenská.
Letos má škola celkem 76 žáků.
Rekonstrukce a rozšíření kapacity
školy bude probíhat přibližně do prosince. Potom se budeme těšit na krásnou novou školu.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli
při stěhování a úklidu.
Ludmila Plesná

ZAJÍMAVOST

Ze školní půdy: tuklatská základní
škola je stará a tak se na její půdě nasbíralo hodně věcí. V jedné zaprášené
krabici jsme objevili i tyto nálezy z doby
kamenné. Snad osvícení místní rolníci,
snad některý nadšený pan řídící nám
zanechal tyto připomínky na pravěký
život. Nálezy budou vystaveny na faře.
Na půdě jsme našli i vybavení školní
třídy z dob našich babiček: lavice nebo
počítadlo. Po nutné opravě bude vše
vystaveno také na faře.
Jana Ammerlaan

Sejdeme se u Donáta

Nedávno proběhlá komentovaná
vycházka „Túra za humna Škvorce“
neposkytla výletníkům jen příležitost,
jak navštívit a seznámit se s památkami
našeho okolí. Přítomné starosty z Úval
a Přišimas navíc cesta od barokní sochy
sv. Donáta inspirovala k myšlence vzájemné spolupráce. Letitým problémem
těchto turisticky značených a využívaných polních cest a stezek je zarůstání
náletovými dřevinami a keři, jiné stezky
postupem let naprosto pozbyly svého
významu a jsou neprůchodné. Ovocné
stromy jsou přestárlé, dožívají a kdysi
tolik významné poutní místo u Donáta
vlivem pravidelné neúdržby zarůstá.
Starostové se rozhodli tento problém
definitivně vyřešit: v součinnosti obce
Úvaly, Přišimasy, Škvorec a Hradešín
a Technické služby města Úvaly se
Spolkem sousedů ze Škvorce společně
vyvíjí iniciativu (brigády) k předpřípravě (vysekávání náletů, sanace černých
skládek) historických stezek v okolí sochy sv. Donáta, kde letos proběhne protažení stezek HPC 4 a HPC 6 stříkaným
asfaltem v rámci úprav Pozemkového
úřadu. Brigád se účastní občané všech
4 obcí. Dosud proběhlo 8 brigád, 25
lidí, zprůchodnění 1 km stezky, odvoz

Vážení spoluobčané. Dovolte, abych
Vás touto cestou informoval o činnosti
rybářského spolku.
Dne 25.3 2017 proběhlo bagrování
přítoku rybníka a skály. Vybagrované
sedliny byly po vyschnutí rozhrabány,
pročištěny a následně osety trávou.
4.6 byly uspořádány dětské rybářské závody pod názvem Chytá
celá rodina. Účast na závodech
byla ohromující. Zúčastnilo se
třicet dětí se svými rodiči. Dětem
i rodičům se závody líbily. Účastníci byli odměněni cenami a pamlsky.
Na 1. místě se umístil Koukal
Martin, který nachytal 197 centimetrů
ryb.
Na 2. místě se umístil Novotný Tonda, který nachytal 192 centimetrů ryb.
Na 3. místě se umístil Voženílek Lu-
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6 m3 sutě, skla a odpadu. Na cesty HPC
4 a HPC 6 je vypracován projekt Osazení stromů a keřů, který počítá s řízeným
vysekáním a nahrazováním přestárlých
nebo poškozených stromů ve skladbě
(višeň, dub). V návaznosti na tento
projekt Spolek sousedů ze Škvorce připravuje podklady k restaurování sochy
sv. Donáta z roku 1765 a Božích muk
u Hradešína z roku 1739.
Tato iniciativa nás zve k vycházce
starými barokními cestami s úvozy
a krásnými výhledy do okolí a objevování krás staré krajiny kolem nás.
Jan Psota

káš, který nachytal 183 centimetrů ryb.
Největší ulovená ryba Kvasnička Jonáš, který chytil úhoře 59 centimetrů
Na závěr jsme se rozloučili s Martinem Koukalem, který přechází po
dovršení 15. let mezi starší rybáře.
18. června proběhly oslavy obce,
na kterých jsme se též prezentovali
publikací o spolku, různýmy trofejemi
a rybářským náčiním.

Z 30.6. na 1.7. byl uskutečněn noční
lov na rybníce se zaměřením na odchyt
sumců. Ve večerních hodinách přišel
očekávaný záběr a byl uloven sumec,,
Albín“ 124 centimetrů.
Miloš Skořepa, Petru zdar
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Přátelské posezení s důchodci
Vážení spoluobčané, dne 24.6.2017
se uskutečnilo ,, přátelské posezení
s důchodci“ u hasičů. Účast i nálada
byla velmi dobrá a příjemná. Doufáme,
že hudební skupina V. Dědiny přispěla
k této příjemné atmosféře. Díky patří
SDH Tuklaty za přípravu prostoru i za
ochotnou obsluhu.

se ho nikomu nepodařilo ulovit. Děti
si zastřílely na terč z kuše a luku, odměnou jim byly diplomy a sladkosti.
Více soutěží nám počasí nedovolilo
uskutečnit. Tohoto setkání se zúčastnili více rodiče a děti, kteří se do našich
obcí přistěhovali, než ,,starousedlíci“.
Nicméně si myslím, že ti, co přišli, se
dobře bavili. Pro příští rok bychom si
přáli lepší počasí.
Tuto akci sponzoroval OÚ Tuklaty.
Děkujeme panu Petru Procházkovi,
který posekal celý prostor okolo rybníčku.
G. Procházková a V. Jenšovská

ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
je naplánováno na 9.12.2017, vše
o této akci bude upřesněno a plakátováno ve vývěskách OÚ a rozesláno
obecní sms zprávou.
J. Šimáček a V. Jenšovská

NAROZENÍ
Filip Kroupa
Viktor Beneš
Michal Škarpa
Emilly Lauberova

Vítání prvňáčků

Rozloučení s prázdninami

Dne 4.9.2017 se zástupci SPOZ
zúčastnili zahájení nového školního
roku. Děti, které nastoupily do 1.třídy,
dostaly na upomínku první školní den
knihu pohádek s věnováním od SPOZ.
Do 1.třídy nastoupilo celkem 19 dětí.
Uvítání paní ředitelkou a učitelkami
bylo příjemné a milé.

V letošním roce oficiálně převzal
SPOZ, po zrušeném spolku rybářů
Tuklaty, ,,Rozloučení s prázdninami“. Toto setkání se konalo 3.9.2017
u rybníčku v Tuklatech. Přes nepřízeň

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Předseda SPOZ přišel pogratulovat
k životnímu jubileu 70. let našemu bývalému dlouholetému starostovi panu
Petru Jenšovskému.
počasí byla účast velká. Pro zúčastněné
děti i dospěláky bylo zajištěno posezení
kolem ohně a opékání špekáčků. Děti
si přinesly rybářské pruty a zkusily
chytit jediného kapra , který je v tomto
rybníčku - kam byl p. Jenšovským vypuštěn (ostatní ryby bohužel vyhynuly
po letošní mrazivé zimně), bohužel

JUBILEA
Josef Hanulík, 80 let
Jiří Bartoš, 75 let
Oldřiška Froncová, 75 let
Jaroslav Majer, 75 let
Jitka Richtrová, 70 let
Helena Říhová, 70 let
Josef Váňa, 85 let
Zdeňka Vokáčová, 80 let
Jana Voříšková, 75 let
Magdalena Zikmundová, 70 let
Josef Mysliveček, 91 let
Jaroslav Vojtěch, 75 let
Bedřich Procházka, 85 let
Emilie Zajacová, 80 let
Stanislava Duchanová, 75 let
Vlasta Foučková, 90 let
Jiřina Vondráčková, 75 let
Václav Šlégr, 70 let
Josef Smetana,70 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody do dalších let.

ÚMRTÍ
Josef Šimek
Anna Bucmanová

zemřela v den svých 92.narozenin,
byla nejstarší občankou našich obcí a
velkou fanynkou Čechie Tuklaty

Jaroslava Kafková

byla dlouholetá občanka Tuklat,
zemřela dne 25.8.2017 v nemocnici
v Plzni – obec Obory , kam se se svou
rodinou před dvěma lety přestěhovala

Josef Zikmund
Čest jejich památce

UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí), ať tuto skutečnost oznámí na místním OÚ tel. 281
981 774, paní Zmrzlíkové. Pokud nám nebude oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.
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www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
Dne 29.3.2017 proběhlo předání
nového dopravního automobilu ve firmě
Progres servis Sibřina se sídlem v Masojedech. Předání proběhlo v zastoupení
starostky obce, paní Moniky Petriskové a
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů Tuklaty, pana Michala Tučka. 		
Jde o historicky první nový vůz zakoupený
pro potřeby dobrovolných hasičů v Tuklatech. Jedná se o dopravní automobil Fiat
Ducato Light 2,3 MTJ 150k 33 L2H2
Combi E6 s označením DA - L1Z (do-

pravní automobil lehké váhové kategorie
pro městský provoz se základní požární
výbavou dle vyhlášky 53/2010) zakoupený za finančního přispění obce Tuklaty a
50% dotací MV GŘ HZS ČR. Tento 9-ti
místný dopravní automobil slouží především k dopravě hasičů na místo zásahu a
různá školení, kterých se členové jednotky
účastní. Dále může být použit na evakuaci
obyvatel při živelných pohromách.
Standardní výbava vozu FIAT Ducato
obsahuje: Vyhřívané sklo v dvoukřídlých
zadních dveří, Elektricky ovládaná, vyhřívaná (odmlžovací) zpětná zrcátka, Příprava pro autorádio včetně reproduktorů,
Zadní zástěrky, dvoumístná lavice v kabině
řidiče s tříbodovými pásy, TPMS (kontrola tlaku v pneumatikách), ESC včetně
ASR+LAC (adaptivní kontrola nákladu)+EBD+systém kontroly proti převrácení,
Airbag řidiče, prosklené zadní dveře, Síťka
na dokumenty, Posuvné pravé prosklené
postranní dveře, Stop & Start, Posuvná
boční okna ve 2. řadě (z obou stran vozu),
Světla pro denní svícení, Tkaninové potahy,
Naviják rezervního kola, Ozdobná mřížka
chladiče, Vyhřívané odvětrávání klikové
skříně, plnohodnotná rezerva, Kuřácký kit,
Centrální zamykání s dálkovým ovládáním,
Třímístná lavice jako třetí řada sedadel pro
cestující Manuální klimatizace Odkládací
přihrádka nad čelním sklem Posilovač řízení s proměnlivým účinkem Přední mlhová
světla Přídavná klimatizace pro zadní část
Tažné zařízení - fixní Silnější baterie Airbag spolujezdce.

Součástí výbavy podle technických
podmínek GŘ HZS a vyhlášky č. 50/2010
je: inteligentní nabíjecí zařízení, analogová radiostanice, ruční radiostanice,
ruční svítilny, hasicí přistroj práškový
a CO2, zdravotnickým batohem velikosti
3, požárními světlomety 12V se světelným tokem každého světlometu nejméně
1300 lm s magnetickým uchycením a
kabelem o délce 3 m, osvětlení prostoru
okolo vozu je zajištěno vně umístěnými
zdroji neoslňujícího světla typu LED
částečně zapuštěného do bočních stěn
a do zadní stěny účelové nástavby, kabina osádky je vybavena klimatizační
jednotkou a druhým výměníkem topení
umístěným v prostoru druhé a třetí řady
sedadel, autorádiem, v dosahu sedadla
velitele vybavena dvěma samostatnými
automobilovými zásuvkami s napětím
12 V a elektrickým proudem 8 A, dále
dvěma zásuvkami USB s elektrickým
proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,
zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“
umožňuje reprodukci mluveného slova
a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla,
oranžová blikající světla na zadní stěně
účelové nástavby jsou v provedení LED
a jsou sdružena do jednoho celku.
Od 28.4.2017 je vozidlo přihlášeno do
registru vozidel a do systému IZS. Od té
doby již plně slouží nejen pro potřeby činnosti v jednotce hasičů, ale i pro potřeby
obce v součinnosti s dobrovolnými hasiči.
13.5.2017 se členové jednotky účastnili
tematického školení
na vyhledávání osob
v podzemí a rizika s tím
spojená. Cvičení probíhalo v Praze – Hloubětíně v tzv. Fejkově
pískovně v lokalitě Bílý
Kůň.
2.5.2017 proběhlo
školení na HZS v Kolíně na používání radiostanic a komunikace
s operačním střediskem.
16.7.2107 jsme pro
děti členů SDH uspořádali exkurzi na HZS
v Kolíně, kde se děti
dozvěděly více o práci
profesionálních hasičů, jejich vybavení a
techniky.
Dále byl dopravní automobil použit
ve spolupráci s obecním úřadem při organizaci oslav obcí Tuklaty a Tlustovousy na
rozvoz stolů, židlí apod..
Během pouťového přátelského posezení důchodců jsme prováděli odvoz spoluobčanů z Tlustovous a Tuklat.
Během jarních měsíců jsme prováděli
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drobné úpravy na garáži a obou našich
cisternách. Po zaparkování dopravního
automobilu do garáží nastal problém
s výjezdem techniky současnými vraty. Ve
spolupráci s panem Urbanem bylo jedno
křídlo vrat zvětšeno. Tím byl zajištěn bezproblémový výjezd jakéhokoliv vozu bez
nutnosti popojíždění ostatních vozů.
Závažnější problém byl na cisterně
Praga V3S, kde byla prasklina, na již
několikrát svařovaném sacím potrubí,
o průměru cca 8cm. Tento problém nám
pomohl vyřešit pan Jirkovský z Čelákovic
a provedl kompletní výměnu sacího potrubí za kabinou.
Na podzim zakoupené Tatře T148 jsme
si předělávali a přidělávali police a držáky
v úložných prostorách podle našeho vybavení. Během jarní údržby jsme zjistili
prorezavělé potrubí ke středotlaké hadici
v zadní části vozu. Jelikož se potrubí nachází uvnitř nádrže a jakékoliv svařování
by bylo náročné, bylo ocelové potrubí nahrazeno novým plastovým vodovodním
potrubím. Tato „staronová“ cisterna je
kromě základního požárního vybavení vybavena
hasící pěnou v 25 litrovém
kanystru a sorbentem na
likvidaci ropných produktů. V nejbližší možné
době bychom ji chtěli ještě
vybavit elektrocentrálou
a osvětlovacím stožárem.
Původní Tatru T138,
která byla užívána Tuklatskými hasiči od roku 1986
se zajímavou minulostí
(http://www.sdhtuklaty.
cz/technika), obec odprodala do obce Pečice okr.
Příbram.
28.5.2017 jsme se zúčastnili dětského dne, kde
jsme pro děti připravili
ukázku techniky a dovádění v pěně.
30.5. a 3.6.2017 členové sboru provedly kropení staveniště v Černíkách.
24.6.2017 jsme pořádali tradiční posezení pro důchodce a pouťovou zábavu.
Přes prázdniny jsme prováděli potřebné úpravy v klubovně, kterou jsme po
dobu rekonstrukce ZŠ uvolnili pro jednu
ze tříd.
Michal Tuček a Lukáš Koníček
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startovala i mladší přípravka tréninky
soustředěním a první turnaj odehraje
v sobotu 9.9.!
A tým
Áčko Čechie v ročníku oslav 95.
výročí založení postupuje do Postřižinského okresního přeboru. Před sezónou jsme odehráli 2 přípravná utkání,
proti namíchanému týmu Sadské jsme
vyhráli 9:1 a v generálce proti týmu
Nebovidy/Pašinka 3:0! Od začátku
přípravy se zapojuje do tréninků velký
počet lidí a na žádném tréninku neklesl
počet pod 8, většinou trénuje 10 a více
lidí. Včetně několika dobrovolných tréninků, takže se některé týdny trénovalo
3x týdně. Do sezóny nevstupujeme jako
favorité, ale budeme se snažit hrát důstojnou roli v zápasech s ekonomicky
silnějšími a mladšími týmy. Přes léto se
nepodařilo sehnat k týmu trenéra a tak

dále pokračují hrající trenéři Roman
Nešpor a Vráťa Procházka ml. . Veliké
poděkování patří hráčům A týmu za
brigádnické práce ať už s výpomocí
u mládežnických týmů, soustředění,
anebo s výpomocí kolem kabin, údržby
areálu!
Veškeré dění kolem týmu můžete
sledovat na našem webu cechietuklaty.cz
1.kolo OP – Čechie Tuklaty – Plaňany
0:3
2. Kolo OP – Dobré Pole – Čechie
Tuklaty 1:2 (branky: Pytloun, Jambor
P. )
Ženy
Další ročník oficiální soutěže hrají i
Čechie. Tým nadále vede trenér Pavol
Urminský. V rámci letní přípravy ženy

odehrály dvě přátelská utkání. První
s Teplicemi, které porazily 6 : 5 a druhé
prohrály s Mladou Boleslaví 5 : 0. První
mistrák, kde se ženy představily před
domácím publikem, vyhrály 4 : 1 nad
Baníkem Švermov.
Mladší žáci
Mladší žáci vstupují do nové sezóny bez
dvou tahounů týmu, Honza Zábranský
odchází po dohodě do Kolína a Tomáš
Šindelář do Meteoru Praha. Z časových
důvodů tak končí i Milan Šindelář na
pozici trenéra. Klukům přejeme, ať se
jim daří a budeme rádi, když se někdy
v budoucnu do Tuklat vrátí a pomůžou
táhnout tuklatský fotbal. Milanovi
Šindelářovi patří veliké díky za neuvěřitelnou práci u mládeže,
kterou vykonával mnoho
let, a opět budeme rádi,
když se někdy časem vrátí
k trenérské práci v Čechii.
Tým přebírá Vráťa
Procházka ml. s Tomášem
Kunešem, sezóna to nebude vůbec jednoduchá,
tým není široký a nahradit
dva nejlepší střelce bude velmi obtížné.
V prvním utkání nové sezóny prohráváme doma se silnou Velimí 0:5, pozitivum tohoto utkání je zapojení několika
hráčů ze starší přípravky, kteří v utkání
určitě nezklamali, právě naopak.
Starší přípravka
Pod vedením Tomáše Růžičky
a Vladimíra Procházky bude válčit
turnajovým způsobem i starší přípravka. Jedná se o ročníky 2007-2008,
zvlášť ročník 2008 je velmi silný
a právě z tohoto ročníku jsou přísliby
k posilování mladších žáků. Turnaje
začnou o víkendu 10.9. Tréninky starší
přípravka odstartovala soustředěním,
více v článku o soustředění. Oba trenéři absolvovali jednodenní školení
Coerver Intro. Coerver je celosvětová,
vyhlášená metoda trénování převážně
mládežnických týmů.
Mladší přípravka
Trenéři Roman Nešpor a Michal
Pytloun mají na starosti náš nejpočetnější tým, kromě co do počtu slabšího
ročníku 2009 je velmi silný ročník 2010
a poté navazují další velmi početné ročníky. Stejně jako starší přípravka od-
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Mini-přípravka
Naší školičku vede Peter Borovský,
začínají trénovat 5.9. a jedná se o děti
narozené 2011 a 2012! V případě
přihlášení svého fotbalisty/fotbalistky
na tréninky kontaktujte přímo trenéra
mini-přípravky!
Veškeré trenérské kontakty naleznete zde: https://www.cechietuklaty.cz/
kontakt/trenersky-tym/.
Mládežnický fotbal v Tuklatech je
na dobré cestě, budeme rádi, když
bude nadále o tento sport v Tuklatech
zájem a věříme, že počet dětí, které
budou pravidelně docházet na tréninky, se bude zvyšovat. Já osobně jsem
přesvědčen, že jsme se vydali správnou
cestou, v dnešní době není snadné udržet vesnický fotbal na takové úrovni, na
jaké v Tuklatech je. Veliké díky patří
našim sponzorům, fanouškům a podporovatelům. Největší díky pak všem
trenérům mládežnických týmů za jejich
přístup a práci s dětmi!
Roman Nešpor, Mládež Čechie Tuklaty
Oslavy 95. výročí založení klubu
Pátek 23.6., 16:30 vychází slavnostní průvod, probíhá položení květin
u pomníku a pokračuje se na hřiště.
Předseda klubu, pan Libovický, zahajuje oslavy, vztyčení vlajky proběhlo
bez problémů.
Do areálu pomalu proudí fanoušci,
kteří očekávají hlavní program pátečního odpoledne, od 18:00 je na programu
exhibiční utkání proti Internacionálům
ČR! Nástup nejmladších fotbalistů
a fotbalistek Čechie oblečených do
dresů probíhá skvěle. Nastupujeme po
vzoru důležitých utkání, aby toho nebylo málo, komentátoři utkání pouští
znělku ligy mistrů. To už se dostavila
paní husina… krásný, začátek. Hráči
se pohybují po trávníku s respektem
a tentokrát se nedostavuje takové
množství vtípků. Utkání probíhá v poklidu, hráči hrají fair a diváci se baví
fotbalem. O poločase probíhá losování
o několik cen. Konečný stav 3:1 pro
Internacionály. Následuje občerstvení,
prasátko, pivečko a autogramiáda.
Hlavní tíha zodpovědnosti z pořadatelů
trochu spadla.
Večer byla na programu taneční
zábava s kapelou Rošáda, parket byl
poprvé zaplněný. Ranní hodiny, konec
prvního dne a v nás převládala spokojenost.
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V sobotu naši spokojenost vyrušil
budík, čekal nás úklid a příprava dalšího dne. Od 14:00 nastoupily staré
gardy, domácí v krásných, vypůjčených
od žen, růžových dresech a hostující
tým ze Semic. V utkání padlo hodně
branek, domácí vyhráli a všichni se
mohli odebrat k občerstvovací stanici.
Poté následovalo krátké utkání mini
a mladší přípravky, naši nejmenší sehráli cca 25ti minutový fotbálek před
tribunou a po skončení a děkovačce
byli odměněni oprávněným potleskem.
Tak a máme tu od 17:00 utkání dámského týmu proti hostujícímu celku
Topolčan, utkání mělo vynikající úroveň, vtípky házelo komentátorské duo
a výbornou atmosféru vytvořili diváci
na tribuně. Dokonce proběhla mexická
vlna. Následovalo opět občerstvení pro
týmy a návštěvníky. Program pokračoval taneční zábavou s kapelou Echo 91.
Na 22:00 byl naplánovaný ohňostroj,
na který se přišlo podívat z obce neskutečné množství lidí, jak se říká, byl
tu plný dům. Místní odpalovači ovšem
nedočkavce napínali a ohňostroj záměrně posunuli o 15minutn. Na středovém kruhu pak proběhl postupující
taneček áčka. Ohňostroj byl krásnou
tečkou. Pokračujeme v zábavě a taneční parket je narvaný k prasknutí! Nikdo
nic nechce zakřiknout, ale zatím nám
všechno šlape bez velkých zádrhelů.
V neděli je na programu už v 11 ho-

din výroční schůze, kde probíhá včetně
ocenění významných členů Čechie.
Slavnostní oběd a hurá na odpolední
program. Domácí mladší žáci odehrávají utkání proti Dukle Praha, opět
velmi kvalitní fotbal předvádějí oba dva
týmy. Ještě před utkáním proběhnul na
hřišti Čechistický pětiboj, kde každý
musel zdolat několik disciplín a násled-

III. ročník soustředění
mládeže Čechie

mladší žáky zbyla krásná růžová barva!
Jak chválíme tým modrých, tak stejně
tak platí pochvala pro žluté, oranžové a
bílé. Tým růžových má v určitých věcech
nedostatky, trenéři postrádali větší chuť
u některých jedinců, ale to už tak v tomto
věku asi bývá…
Středeční trénink byl ve znamení
zahřívání, zkoušení a na hřišti byla rozeseta známá cvičení, abychom děti nezatěžovali hned na úvod novými věcmi. Jak
tomu bývá, v dětech je spousty energie,
počasí nám přeje a tak si všichni užíváme
první setkání s míčem po prázdninách.
Kopačky oprášeny, dovednosti jsme
nezapomněli a tak jsme se v půl sedmé
rozloučili, ve čtvrtek sraz v 8:00 na hřišti…
Ve čtvrtek jsme museli řešit hned několik nepříjemností, hned ráno odpadl
trenér Vráťa Procházka kvůli nevolnostem, zastoupil ho Jirka Vébr, který se
celý den věnoval „modrákům“! Ještě
před tím však stihl protáhnout kostry
mladších žáků, kteří určitě ocenili krásný 3km výběh kolem Tuklat! Den pokračoval, ale po obědě, který jsme zvládli
vcelku rychle, další nepříjemnosti. O
„poledním“ klidu, který téměř všichni

Již třetí ročník soustředění naší
mládeže proběhl na hřišti Čechie od
středy 23.8. do soboty 26.8.! Opět jsme
překonali loňský počet účastníků a to to
chvílemi vypadalo, že překonáme počet
40 dětí. Nakonec se zúčastnilo 35 dětí.
V pondělí po 16. hodině přicházejí první
nedočkavci, o několik minut později je již
plné hřiště. Probíhá evidence, rozřazení
do skupin. Poprvé nám vzniklo 5 barevných týmů, modráci a největší kabrňáci,
převážně ročník 2012, který vydržel celé
soustředění, a to některým nebylo ještě
ani 5let! Následovala dvě mužstva mladší přípravky, žlutí a oranžoví, starší přípravka se oblékla do bílého trikotu a na

ně byl odměněn vstupenkou na pouťovou atrakci, diplomem a balónkem.
Možná přijde i kouzelník, šups a je
to tam, na hřišti probíhá kouzelnické
číslo, spousta dětí sleduje, jak taková
kouzla vznikají… Ihned po kouzelnickém čísle je na programu cyklo-trial
a skvělá čísla Vlasty Kabeláče Čiháčka.
Obě dvě vystoupení měla vynikající
ohlasy a tribuna několikrát odměnila
vystupující velikým hlasitým potleskem. Dále pokračuje dětská diskotéka,
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pohádkové hity zněly areálem. Ihned
jak se objevil náznak večera, dětská
zábava se mění na standartní diskotéku
a všichni necháváme na tanečním parketu poslední zbytky sil až do ranních
hodin.
Je to týden, co slavnosti začínaly
a my jsme měli obavy, jak to v tak
malém počtu zvládneme, oslavy jsou
pryč a my jsme spokojeni. Přátele a
kamarádi přišli, fanoušci Čechie si užili
výročí a my jsme měli každý den a večer
víc jak slušné návštěvy spokojených
lidí. Všichni to přežili ve zdraví a ještě
si každý z nás odnášíme krásné zážitky.
I těmito oslavami jsme ukázali, že naše
práce v klubu má smysl, děti se k nám
přidávají, fanoušci vracejí…
Celé tři dny se nám o vynikající grilované pochutiny staral Pepa Pazdera
starší se svými syny, děkujeme!!!
Děkujeme Všem, kteří nám s přípravami pomohli, hráčům a hráčkám
Čechie a zvláště bych rád zmínil pomoc
těchto členů a velkých fanoušků Čechie: Václava Bareše, Petra Tomana,
Zdeňka Strachoty, Miroslava Tučka,
Ivety Dvořákové, Markéty Čechové,
Michala Pytlouna, Petra Jambora,
Lukáše Werbynského, Pepíka Pazdery,
Vladimíra Procházky a samozřejmě
všech členů výboru včetně Martiny
Pacovské!
Roman Nešpor

využili k hraní na hřišti, došlo k nechtěné
srážce a první tržná rána byla na světě,
Patrik to zvládnul dobře, s vizáží boxera
po 10kolech byl ošetřen, opláchnuto
a čekalo se na maminku. Malou ránu
spravil jeden steh a jakési lepidlo. Jen co
se nám podařilo ošetřit jednoho, druhý,
blbou náhodou a smůlou, přišel k dalšímu zranění. Honza si rozříznul u kolena
nohu a další tržná rána byla na světě.
Opět, voda, vyčištění, zavázaní a odjezd
domů s Patrikem. Naštěstí ani jedno
zranění nebylo vážné. Jen je škoda, že tak
přišli o zbytek soustředění, každopádně
oba dva byli tvrďáci a zvládli to skoro lépe
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než trenéři, pro které byl čtvrteční den
z těch náročnějších… :-)
Páteční den už probíhal v poklidu,
jednak už nebylo tolik energie a také
o poledním klidu byl nastolen opravdový
polední klid. I počasí bylo náročné, sluníčko pralo a teploty šplhaly nahoru. Program byl klasický, na hřišti jsme postavili
různá cvičení a jednotlivé týmy se točily
na stanovištích. Během dne proběhl zápas mladších žáků s trenéry o 10 kopečků
(nejedná se o zmrzlinové kopečky, ale výběhy vedle kabin) , samozřejmě s jasným
výsledkem a žáci lítali sem a tam! Před
výběhem do lesa proběhla ještě jedna
hecovačka, a to přetahování lanem, opět
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měli trenéři navrch, i když už to nebylo tak jednoznačné… V 17 hodin
jsme ukončili den a šlo se odpočívat
na poslední sobotní tréninky.
V sobotu už jsme se sešli později, až v 9 hodin a na programu byly
pouze fotbálky, samozřejmě výběh
nemohl chybět. Modráků se ujal
Vláďa Procházka, zbytek hrál nebo
poklízel po soustředění. Sobotní
den proběhl v poklidu, při fotbalu
se nikdo nezranil, a tak jsme mohli
v 11 hodin zasednout a očekávat přívoz pizz, to se stalo v půl 12 za velikého
aplausu a křiku. Nadlábli jsme se, stručně jsme vyhodnotili letošní soustředění,
nastínili plány podzimu a pomalu jsme se
rozprchli.
Všichni trenéři děkují VŠEM dětem za
vzorné chování, včasné příchody a doufáme, že si to všichni moc užili! Za sebe
mohu poděkovat opět celému trenérskému týmu v čele Vráťovi Procházkovi ml.,
Tomášovi Růžičkovi, Vladimírovi Procházkovi, Petrovi Jamborovi, Tomášovi
Kunešovi a za výpomoc Jirkovi Vébrovi!
Dále patří veliké díky Tomášovi Růžičkovi a jeho manželce za přípravu obědů!
Také díky všem, kteří nám jakýmkoliv

způsobem vypomohli! Budeme rádi,
pokud jste spokojeni, když budete šířit
dobré zprávy o práci s dětmi, budeme se
těšit na každého nového fotbalistu, který
bude mít chuť trénovat a hrát fotbal u nás
v Čechii!
Takže ještě jednou všem veliké DÍKY
a zase za rok! A nebo možná i dřív, něco
se trenérům v hlavě rýsuje, tak třeba něco
klapne v zimě! S většinou se pak uvidíme
na trénincích!
Roman Nešpor, Čechie Tuklaty
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