Číslo 4 / 2021

Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Milí tuklatští
a tlustovouští,

ve vánočním vydání Zpravodaje
před rokem jsem Vám přála, aby
letošní rok byl rokem splněných
přání, které jste nemohli v roce
2020 realizovat kvůli koronaviru.
Bohužel ani ten letošní nebyl o moc
lepší, opět stále orouškovaný. Je mi
líto, že jsme museli zrušit většinu
plánovaných akcí, které se snad
již uskuteční v novém roce. Je
to náročné – připravujete, řešíte,
sháníte, všichni už se těší na
tradiční akce a pak je musíte zrušit.
Tak snad už opravdu v příštím
roce se budou konat. Oslavíme
i významné jubileum v naší obci 100. výročí založení Čechie Tuklaty.
Připravujeme také novou akci,
detaily najdete uvnitř vydání.

Betlémské
světlo
Jako každý rok i letos bude možno vyzvednout si Betlémské světlo v kostele Narození
sv. Jana Křtitele v Tuklatech, a to na Štědrý
den od 14ti do 15ti hodin.
Dovolí-li to protiepidemická opatření, sejdeme se k vánoční bohoslužbě tamtéž ve
22 hodin.
Jan Pečený

PODĚKOVÁNÍ
Děkuji sboru dobrovolných hasičů tuklaty za účast při uložení urny do hrobu mého manžela
Vladimíra Pospíšila a za květinový dar.
Hana Pospíšilová

Dovolte mi poděkovat i jménem zastupitelů a svých spolupracovníků
všem spolkům a aktivním občanům
našich obcí za jejich práci pro obec.
Jsou před námi nejkrásnější svátky roku. Přeji Vám, ať jsou pokojné
a požehnané, a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí a úspěchů.

Nová polní cesta

Monika Petrisková
Starostka obce

Státní pozemkový úřad nechal vybudovat polní cestu v katastru obce Břežany II. Tato cesta
vede z Břežan a napojuje se v Tlustovousech na naši Slezskou cestu. Tato cesta slouží
stejně jako naše k přístupu majitelů ke svým pozemkům, aby je mohli obhospodařovat
a zároveň slouží jako stezka pro pěší a cyklisty. Podle cesty budou vysázeny stromy, které
nahradí vykácené nálety. Součástí této cesty je odvodňovací příkop, který bude odvádět
srážkovou vodu z cestního příkopu do Týnického rybníka.

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č. 8 – 21.9.2021

- schvaluje záměr obce organizačně a vlastnicky zajistit zbudování vodovodu v ulici
V Jezírkách s tím, že obec na tuto investici
nevynaloží žádné své vlastní finanční prostředky. Veškeré nutné náklady nad rámec
případných dotací budou hradit výlučně obyvatelé ulice V Jezírkách
- schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ Tuklaty ve výši 51.036,64Kč takto:
do rezervního fondu 41.036,64Kč, do fondu
odměn 10.000Kč
- schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č.IV-12-6028166/VB/1, Tuklaty, Akátová p. č. 30/5, schvaluje poplatek za věcné
břemeno ve výši 1.000 Kč
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021, tak
jak bylo navrženo
- schvaluje a přijímá dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ve výši 49.000Kč na pořízení
mobiliáře do knihovny Tuklaty a uzavře se
Středočeským krajem smlouvu o poskytnutí
dotace
- schvaluje cenu za skutečné provedení opravy 3 vpustí v Ulici Na Rafandě za 33.250,80
Kč a opravu 20 m3 výtluků za částku
32.720,82Kč, obě od společnosti DIPOS
- schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění
stavby č.IE-12-6010448/VB/02B Ke Školce
159
- schvaluje smlouvu se společností DIPOS za
částku včetně DPH 679.415Kč za opravu
1000 m2 místních komunikací
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021 Požární řád obce
- schvaluje finanční prostředky z rozpočtu
obce na kastrace koček k zamezení přemnožení toulavých a podvyživených koťat
a schvaluje navrženou smlouvu se společností Tlapky Mochov z.s. – částka 20 Kč za
celodenní péči /krmný den/

Usnesení ze ZO č. 9 – 26.10.2021

- schvaluje nabídku společnosti TES Čáslav
na zhotovení chodníku v ulici Ke Mlýnu za
částku 1.854.688,02 Kč + DPH a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje pořízení majetku v ZŠ Tuklaty dle
přiloženého rozpisu za 207.983Kč. ZŠ má
prostředky v rozpočtu na rok 2021
- souhlasí se zarezervováním míst pro
80 žáků z obce Tuklaty do svazkové školy, ZO
bude nadále projednávat a řešit financování
- schvaluje příspěvek 28.000Kč pro Peda-

gogicko – psychologickou poradnu v Českém Brodě a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje cenovou nabídku na pasport dešťové vody od společnosti TIMAO, která zpracovává projekty na rekonstrukce 3 komunikací v obci za 43.197Kč včetně DPH
- schvaluje Smlouvu Z_S24_12_8120070773
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
a úhradu nákladů spojených s přeložkou.
Zálohová faktura je ve výši nákladů bez DPH
180.751Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- schvaluje nabídku na přípravu projektu na
rekonstrukci obecního domu Ke Hřišti 22
od společnosti Vejvoda stavební kancelář za
částku 53.000 Kč + DPH
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 6 /2021
tak, jak bylo navrženo
- schvaluje úhradu faktury na dovybavení
mobiliáře do knihovny ve výši 57.112 Kč.
49.000 Kč obdržíme zpět z dotace
- souhlasí se záměrem a zajištěním cenové
nabídky analýzy dopravního řešení bezpečnosti obce Tuklaty pro možnost instalace
zpomalujících semaforů v navržených lokalitách a případně s instalací funkcí dohledu
průjezdu na červenou zařízením ROADCON
nebo podobným
- schvaluje cenovou nabídku na zimní údržbu
obcí od společnosti Milan Major:
Držení pohotovosti 10.000 Kč / 1měsíc, prohrnutí 1 x traktor 1.000 Kč /1hod. solení 1 x
traktor sypač 2.000 Kč /hod. dle dohody solení
lokálně na místech určených, sůl 3.800 Kč /1
t./ Fakturace proběhne na konci měsíce s odsouhlaseným výkazem, který bude přiložen
k faktuře. Sůl se bude fakturovat dle dohody
podle skutečnosti. K těmto cenám bude připočteno DPH ve výši 21%

Usnesení ze ZO č. 10 – 30.11.2021

- schvaluje navrženou dohodu o změně veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem
Český Brod a obcí Tuklaty, uveřejněné ve
Věstníku Střed. Kraje pod č. 84/VS/2006, k zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků. Poplatek 3.000 Kč za každé
doručené či přijaté oznámení o přestupku a za
jeden vyhotovený posudek poplatek 90 Kč
- schvaluje nabídku od Miroslava Jacka na
odvodnění ulice Tuklatská v Tlustovousech
za celkovou cenu za 82.159 Kč
- souhlasí s úpravou názvu autobusových zastávek v Tuklatech následovně:

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Zastávka „Tuklaty“ v ulici Hlavní nově na „Tuklaty, Hlavní“,
Zastávka „Tuklaty“ v ulici Akátová nově na
„Tuklaty, Akátová“
- bere na vědomí možnost zalesnění pozemku
p. č. 375, ukládá starostce podniknout kroky
k možnému zalesnění pozemku
- schvaluje darování pozemku p. č. 851/16
o velikosti 34 m2 panu Janu Žertovi. Pověřuje
starostku podepsáním darovací smlouvy
- schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí
/SOSB/ o realizaci náhradních přístupů na
budoucí polní cestu v k.ú. Tuklaty a pověřuje
starostku podpisem této smlouvy
- schvaluje navýšení limitu pro schvalování
starostkou na částku 50.000 Kč + DPH
- schvaluje Směnnou smlouvu na pozemek
určený na výstavbu parkovacího domu tak
jak byla vypracována Mgr. Zhřívalovou a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- schvaluje navrženou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021 o místním poplatku za
ukládání komunálního odpadu z nemovité
věci s koeficientem 0,6
- schvaluje navrženou obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému odpadového hospodářství č. 4 /2021 tak, jak byla
navržena
- schvaluje nabídku od projekční kanceláře
Creoplan na úpravu projektové dokumentace nové hasičárny (snížení nákladů na výstavbu) za částku 229.900 Kč včetně DPH
- schvaluje nabídku na účetní program
TRIADA ve výši 64.192 Kč
- schvaluje RO č. 7/2021 tak, jak bylo navrženo
- schvaluje a souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na akci rekonstrukce místních komunikací do programu MMR dotační titul
117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
- schvaluje nabídku společnosti WITENDR
jako zpracovatele žádosti o dotaci na rekonstrukci místních komunikací
- bere na vědomí, že bude uskutečněno místní šetření pro navržení opatření pro zvýšení
bezpečnosti v našich obcích. Po doručení
zprávy bude přednesena na ZO
- schvaluje nabídku Mazný projects s.r.o. na zabezpečení EZS garáže i klubovny hasičů – garáže 26.577,05 Kč a klubovna 29.535,86 Kč
- souhlasí se změnou využití dotace od obce
pro Čechii Tuklaty na nákup sekačky místo
nákladů na údržbu hrací plochy (benzín do
sekaček, barvu na lajnování)

S firmou budeme řešit termín výstavby
chodníku.

Projektová dokumentace na přístavbu tělocvičny u Základní školy
Tuklaty

Dopravní značení na chodníku
mezi obcemi

Práce na projektové dokumentaci pokračují. Upravovali jsme detaily z původní studie,
k přístavbě se vyjadřovala ředitelka školy,
konkrétně k navrženému kabinetu a prostoru pro venkovní hračky. Další schůzka bude
po zapracování návrhů.

Výstavba hasičské zbrojnice
v Tuklatech

Výstavba 3 tůní v Tlustovousech
30. 11.2021 proběhlo předání staveniště
společně s technickým dozorem za obec
Ing. Štamberkem.

Projektové dokumentace na rekonstrukce 3 komunikací v obcích
Projekční práce finišují pro žádost o dotaci,
která se podává do 17. 12. 2021, potřebujeme podanou žádost o stavební povolení.
Řešíme 2 nesouhlasná stanoviska, která
zatím brání podání žádosti o SP. Jedná se
o CETIN a ČEZ.

Výstavba chodníku Ke Mlýnu
v Tlustovousech
Byla podepsána smlouva se zhotovitelem.

Bylo instalováno značení – Zákaz vjezdu
mot. vozidel a Chovejte se ohleduplně.

Po uskutečněných schůzkách projektantů,
hasičů a Ing. Řady projekční kancelář bude
upravovat projekt. Je potřeba snížit celkové investiční náklady, aby obec doplatila co
nejméně nad rámec dotace.

Vodovodní řad V Jezírkách
Byla upravena projektová dokumentace –
byly přidány dvě armaturní šachty, které
budou sloužit jako předávací body a PD byla
odeslána na AG Energii Kolín pro zajištění
souhlasného stanoviska pro podání žádosti
o SP. Bude upraven výkaz výměr.

Dotace na rekonstrukce VO,
chybějící veřejné osvětlení /ulice
K Lávce, Na Valech/
Obdrželi jsme 3 nabídky na podání žádostí o dotaci na rekonstrukce VO. Budeme je
porovnávat.

ZELEŇ
Nově vysázené stromy v Třešňovce
V prostoru nad hasičskou nádrží vedle dětského hřiště v Tuklatech bylo vysázeno
10 třešní vysokokmenů. Firma MORFICO
v průmyslové zóny potřebovala vykácet náletové dřeviny. Náhradní výsadba byla navržena do tohoto prostoru, kde takové stromy
již dříve rostly. Obnovujeme a sázíme stromy
pro budoucnost.

Úvaly a Tuklaty (část Tlustovousy) spojuje Mlýnská alej
Na počátku stál nápad úvalských občanů
Oldy Bakose a Petra Urbana. Ti pro něj pak
získali podporu dalšího Úvaláka Tomáše Kaly
spolu se spolkem Otevřené Úvaly, obcí Tuklaty, města Úvaly a desítek občanů obou obcí.
Výsledkem jejich podpory je nově vzniklá
Mlýnská alej, která se svými 171 stromy
spojila obě obce. Občané obou obcí tak získali nové místo pro výlety z Vinice.
Vám všem, kteří jste se na vzniku nového
stromořadí podíleli, srdečně děkujeme.
Alej 28. listopadu při slavnostním losování
stromů pro dárce oficiálně otevřeli Petr Urban a za obce Tuklaty a Úvaly starostka Monika Petrisková a starosta Petr Borecký.

CERTIFIKÁT STROMU
Strom je symbolem života a energie, pošleme mu tu energii zpět a darujme mu život.

Stromy na hřbitově
Obdrželi jsme posudek na zdravotní stav
stromů na hřbitově. Po prostudování jsme
měli radost, že žádný strom na hřbitově není
v takovém stavu, aby musel být pokácen.
Je potřeba provést zdravotní řezy a redukce
korun.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

NAROZENÍ:
Aneta Schichmanová
Tadeáš Komberec

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Václava Hustolesová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Jan Rusý
Anna Koníčková
Čest jejich památce.

Oznámení

Projekty obce

PROJEKTY OBCE

INFORMACE

Změny v odpadovém hospodářství od roku 2022
• Od ledna 2022 vstupují v účinnost nové
legislativní změny. Zároveň dochází kromě
růstu provozních a mzdových nákladů svozu
odpadu i ke zvýšení ceny skládkovacího poplatku, a také ke snížení hranice produkce
komunálního odpadu na osobu. Při překročení této hranice je doúčtována penalizace
v podobě vyššího skládkovacího poplatku.
A vzhledem k tomu, že se počítá kompletní
produkce odpadu v obci a přepočítává se
pouze na osoby s trvalým pobytem, dostáváme se opět k problematice osob bez přihlášení k trvalému pobytu.
• Na základě nové legislativy je zcela nově
vypočítávána cena za svoz komunálního
odpadu. Dříve cena vycházela z ekonomické náročnosti svozu jednotlivých velikostí
nádob a četnosti svozu. Nyní je stanovena
jednotná cena za 1 litr rezervované kapacity sběrné nádoby. Tato cena byla pro rok
2022 stanovena v Tuklatech na 0,6 Kč za litr
rezervované kapacity. Výše poplatku je tak
dána jako násobek objemu kapacity sběrné nádoby (velikost popelnice), frekvence
svozu (52 při každotýdenním, 26 při svozu
1x za 14 dnů a 42 sezonní svoz) a této jednotkové ceny.
• V rámci tohoto poplatku obec zajišťuje bezplatnou likvidaci bioodpadu. Dosud
užívané nádoby na bio odpad můžete dále
používat a budou vyváženy.
• Cílem všech těchto změn má být snaha
o snižování množství produkovaného odpadu, tříděného i směsného a podpora třídění.
Převedeno do praxe bude mít změna poplatku následující průběh:
1. Na OÚ jste povinni vyplnit jednoduchý
formulář /Ohlašovací povinnost/, kterým si
objednáte velikost sběrné nádoby (popelnice) v litrech a podpisem potvrdíte vaši
objednávku. Je přílohou tohoto Zpravodaje
a nebo si jej můžete vytisknout z webových
stránek.

2. Známky na popelnice pro rok 2022 vám
budou vydávány po uhrazení poplatku na
obecním úřadu do 31.3.2022. Svozová firma bude vyvážet popelnice na starou známku roku 2021 do 31.3. 2022.
3. Vzhledem k současné epidemiologické situaci, a i s ohledem na výše poplatku prosíme, je-li to možné, hradit
poplatek bankovním převodem na účet
č. 2835260379/0800 předčíslí 111 pro
Tuklaty nebo předčíslí 999 pro Tlustovousy a číslo popisné vašeho domu
s tím, že do poznámky uveďte jméno
plátce. Například za dům č. p. 123
v Tlustovousech bude variabilní symbol 999123.
4. Při změně objednané kapacity (velikosti
popelnice) vrátíte dosud užívanou popelnici
se známkou a vyzvednete novou popelnici
příslušné velikosti s příslušející známkou.
5. Senioři od 65 let žijící v nemovitosti
sami mohou čerpat 50% slevu.

ba 2/3 veškerých nákladů obce, takže obec
i nadále kryje ze svého rozpočtu přibližně
1/3 nákladů na komunální odpad cca
600 000 Kč.
Systém sběru a odkládání tříděného komunálního odpadu do barevných sběrných
nádob na vybraných stanovištích zůstává
beze změny.
• Zároveň si dovolujeme apelovat na důsledné snižování objemu odkládaného tříděného odpadu - sešlapování PET lahví,
krabic a kratonů. Jen tak je možné zajistit
efektivitu tohoto svozu a plné využívání kapacity těchto nádob. Svoz tříděného odpadu
představuje pro obec, i pro nás obyvatele,
značný finanční náklad a není tak možné
stále přidávat další a další nádoby, které
jsou poloprázdné, protože jsou v nich nesešlapané PET lahve nebo nerozřezané krabice a sváží se tedy vzduch.
• Současně Vás prosíme o dodržování pořádku na místech pro odkládání tříděného odpadu. Nikdo z nás nechce bydlet na
skládce odpadu, nenuťme k tomu ani ty,

Pro vaši informaci uvádíme přehled poplatků pro rok 2022:
Vel. nádob v l

Svoz

Počet
svozů

Cena
ROK 2021

Cena / ROK
2022
koef. 0,6

Rozdíl
2022-2021

70

1x za 2 týdny

26

1200

1092

-108

70

sezónní

42

1500

1764

264

70

1x za týden

52

1800

2184

384

120

1x za 2 týdny

26

1700

1872

172

120

sezónní

42

2000

3024

1024

120

1x za týden

52

2400

3744

1344

240

1x za týden

52

3700

7488

3788

Pro úplnost uvádíme, že ani v minulosti
a s novým poplatkem vybrané poplatky nekryjí veškeré náklady obce na odstraňování
komunálního odpadu. Poplatky kryjí zhru-

kteří mají své nemovitosti v blízkosti kontejnerových hnízd.
•Děkujeme všem, kteří tato pravidla dodržují.

Informace
o placení
poplatků za psy
v roce 2022

starší 65 let. Držitel starobního, vdovského
nebo, který je jeho jediným zdrojem příjmu,
anebo poživatel sirotčího důchodu

Úhradu za psy proveďte do 31.3.2022

250,- Kč/pes/rok

průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek pro zvířata
nebo osoba, které stanoví povinnost držení
a používání psa zvláštní právní předpis1.
Od 1. ledna 2022 je možno poplatek
uhradit hotově na OÚ nebo bezhotovostně na bankovní účet, tuto platbu upřednostňujeme - číslo účtu
2835260379/0800, do variabilního
symbolu napište 555 + číslo popisné.
Do popisu uveďte jméno vlastníka psa.

Poplatek za psy:
350,-Kč za 1 psa/rok
za každého dalšího +500,-Kč
Poplatek za psa, jehož držitelem je osoba

200,- Kč/pes/rok
Poplatek za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba,
která je považována za závislou na pomoci
jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem
ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS
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§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

V následujících letech lze očekávat následující
počet dětí, které budou v daném roce přestupovat do 6. třídy ZŠ. Jedná se o maximální počet dětí, některé si zvolí jinou školu podle své
volby mimo spádový region nebo budou přijati
na víceletá gymnázia. Mezi jednotlivými roky
může být přesun dětí díky odkladům nástupu
do 1. třídy ZŠ.
Ukončí 5. ročník
ve školním roce
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
2026/2027
2027/2028
2028/2029
2029/2030
2030/2031

počet žáků - přestup do 6. třídy
od šk. r. 2022/2023
17
12
18
7
18
15
20
14
14
16

V současné době obec, stejně jako většina
ostatních obcí v blízkém okolí, řeší potřebu
zajištění dostupnosti vzdělávání na druhém
stupni prostřednictvím veřejnoprávních smluv
(s městem Českým Brodem a s obcí Jirny),
které za poplatek v řádu tisíců Kč na žáka
a rok poskytují obci rovné zacházení, jako mají
žáci z uvedených a dalších zúčastněných obcí.
Toto řešení, díky nárůstu počtu dětí v regionu v posledních letech a k naplněnosti (nebo
změně přístupu) v některých školách v okolí,
nemusí být dostatečné pro zajištění bezproblémového přestupu na druhý stupeň.
Obec proto popisuje varianty řešení včetně jejich výhod a nevýhod:

1. Svazková škola v Českém Brodě

V současné době se finalizuje Svazková škola
v Českém Brodě, který je i spádovou obcí našeho školského obvodu. Obec Tuklaty je stále
v kontaktu se starostou Českého Brodu.
Rozpočtované investiční výdaje na svazkovou
školu jsou předběžně 907 600 000 Kč. Dotaci
na tuto Svazkovou školu z MŠMT /Prstenec II/
má Český Brod obdržet ve výši 551 000 000
Kč, ze SFŽP nebo OPŽP 100 mil Kč. Doplatek
256 800 000 Kč bude rozpočítán obcím, které
budou chtít být ve svazku. Je zpracovaný projekt (příspěvek Středočeský kraj), dokončení
realizace se předpokládalo v roce 2023.
výhody:
• forma svazkové školy dlouhodobě garantuje
místa pro žáky z naší obce

• dobrá dopravní dostupnost
• zázemí a zkušenost s provozováním základního školství
• projekt má podporu kraje a hodlá se ho
účastnit řada sousedních obcí, což zvyšuje
jeho uskutečnitelnost
• projekt má podporu kraje nevýhody:
• vyšší finanční náročnost, současné odhady
spoluúčasti pro naši obec dosahují cca 24
000 000 mil. Kč, v roce 2016 byly odhadované náklady 8 mil. Kč. Na spoluúčast nelze
využít jiné dotace

2. Svazková škola v Úvalech

Do této školy v roce 2016 obec Tuklaty nevstoupila pro nepříznivé a nedostatečné podmínky pro naši obec, stejně tak i pro některé
jiné obce v okolí. V letošním roce odstoupila
z projektu další obec. V současné době město
Úvaly pokračuje v daném projektu. Celý proces je v ranější fázi než v Českém Brodě.
výhody:
• forma svazkové školy dlouhodobě garantuje
místa pro žáky z naší obce
• výborná dopravní dostupnost
• zázemí a zkušenost s provozováním základního školství
• projekt má podporu kraje nevýhody:
• upravuje se projekt, není známá cena, kterou
by obec zaplatila, v roce 2016 byly odhadované náklady pro obec Tuklaty 16 mil. Kč
• není jasný počet obcí, které by se účastniliy
projektu, a tím je snížená jistota jeho realizace a ceny

3. Vlastní druhý stupeň v Tuklatech

Vybudování druhého stupně při současné ZŠ
v Tuklatech. To buď ve variantě
A primárně jen pro obec (1 třída v ročníku)
nebo
B svazková škola pro širší okolí (více tříd v ročníku).
var. A
výhody:
• škola by byla v místě
• byly by pokryty kapacitní potřeby pro žáky
z naší obce nevýhody:
• obec nemá k dispozici vhodné pozemky pro
výstavbu, i pokud by byly, byla by potřeba
časově náročná změna územního plánu
• značné finanční náklady (odhadem 100 mil.
Kč – pro srovnání jen rekonstrukce 1. stupně
naší ZŠ stála přes 30 mil. Kč)
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• i pokud by bylo k dispozici financování, časová náročnost 10 let (od iniciování změny
územního plánu po realizaci)
• nelze počítat s finanční podporou kraje
a státu – ty se v současné době orientují na
podporu ve spádových sídlech v Českém
Brodě /Doubravčicích/ a Úvaly, které by po
vybudování měly být dostatečné pro pokrytí
očekávané poptávky
• dotace, která je na svazkovou školu, počítá
s doplatkem 15%, pokud by byla na samostatnou školu, počítalo by se s doplatkem
30%
• pro malý rozsah školy je riziko, že nebude
možné sehnat pedagogy ve všech požadovaných aprobacích pro 2. stupeň, resp. pro
částečný úvazek jen několika hodin není
atraktivní pro kvalitní pedagogy dojíždět.
var. B
výhody:
• stejně jako var. A
nevýhody:
• stejně jako var. A
• extrémní finanční náklady (odhadem nižší
stovky mil. Kč – pro srovnání náklady na
svazkovou školu v ČB se odhadují ve výši
690 mil. Kč)
• žádná z oslovených okolních obcí nemá zájem se podílet na takovém nejistém projektu a své řešení orientují na svazkové školy
v Českém Brodě, popř. v Úvalech, kde je již
tradice druhostupňového školství.

Závěr

Zastupitelstvo obce jako nejvhodnější z navržených variant preferuje var. č. 1 Svazková
škola v Českém Brodě. I přes svou finanční
náročnost přinese jistotu pro umístění žáků na
druhém stupni. Nabízí i nejbližší termín realizace.
Varianta č. 2 Svazková škola v Úvalech je díky
zatím nejasné částce var. 1 až druhé možné
řešení v případě selhání var. č. 1. Bude nadále
vedeno jednání.
Varianta č. 3 se ve svých obou podvariantách
jeví jako prakticky nerealizovatelná, vzhledem
k okolnostem absolutně mimo jakékoli možnosti obce a jejího rozpočtu.
Do doby realizace var. 1 svazkové školy v Českém Brodě bude obec využívat stávající veřejnoprávní smlouvy s městem Český Brod a obcí
Jirny a využívat aktuálně volné kapacity ve
školách v širším okolí. Jiné možnosti neexistují.

Škola

Koncepce řešení druhostupňového školství
pro žáky ZŠ Tuklaty s trvalým bydlištěm
v Tuklatech a Tlustovousech

Škola

Základní škola
Přejeme všem spoluobčanům krásné Vánoce a štěstí a zdraví v novém roce.
Ludmila Plesná

Mateřská škola
Jak Mikuláš navštívil děti v mateřské škole. Na zahradu školky přišel Mikuláš, a protože děti
ve školce nezlobí, tak čert zůstal za vrátky. Všechny naše děti zazpívaly písničku a Mikuláš
jim nadělil překvapení v balíčku.
Příjemné prožití Vánočních svátků a do nového roku 2022 vše nejlepší!
Helena Gablerová, ředitelka

Lampionový
průvod
V sobotu 6.11. jsme po roční přestávce opět
šli s dětmi lampionovým průvodem, tentokrát pro změnu z Tlustovous do Tuklat.
Připravená hranice na nás tentokrát čekala
na louce za farou. Počasí bylo na listopad
velmi příjemné, děti si přinesly krásné lampiony. Asi i díky roční přestávce byl průvod
opravdu dlouhý. Pro větší děti byla připravena stezka odvahy s vyluštěním tajenky.
Setkala se s velkým ohlasem. Jako odměny

jsme děti potěšili svítícím náramkem. Opekli jsme si buřtíky a večer zakončili krásným
ohňostrojem.
Užili jsme si to všichni a těšíme se na vás
opět za rok!
Děkuji všem členům a příznivcům Kulturního sdružení za organizaci a tuklatským
hasičům za připravení hranice.
Za Kulturní sdružení Vám přeji krásné vánoční svátky a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Naďa Lojínová
Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous z.s.

ČERTOVSKÁ JÍZDA 2021
Na začátku stála myšlenka uspořádat akci, kde se v této covidové době
sejdou děti s čerty na volném prostranství a užijí sí společeně čertovský rej.
Od myšlenky nebylo daleko k činům, a tak 5.12. vyjela do našich obcí
1. Čertovská jízda. Po cestě jsme měli 5 zastávek, kde jsme se společně
všichni potkali, postrašili děti, ony nám řekly své poctivě naučené básničky a za odměnu dostaly něco dobrého na zub. Nyní, když píšeme tyto
řádky, můžeme dle ohlasů, které tato akce vyvolala, říci, že se nám tato
akce povedla a lidem se líbila. Velké poděkování patří paní Petře Černuškové, která celou akci vymyslela a zorganizovala společně s tuklatskými
hasiči a nadšenými spoluobčany. Děkujeme obecnímu úřadu za poskytnutí sladké odměny a Petře Černuškové, která sehnala sponzorský dar
ve formě ovoce.
SDH Tuklaty
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Průběžně, i když s omezeními vzhledem
k nouzovému stavu, probíhají brigády na údržbě výzbroje a výstroje, absolvování STK, údržba nemovitostí a okolí atd. Technika již byla
z důvodu nevytápěné garáže zazimována.
Připomínám pravidelné čištění a kontroly spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., požárů komínů je stále mnoho:
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

pokrmů jako poskytované stravovací služby
se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva
měsíce.
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění
provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola
23.10. jsme provedli stavbu hranice na akci
nejméně jedenkrát za dva roky.
Svatomartinský lampionový průvod a prořez
vrby před hasičskou klubovnou.
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je
7.11. jsme provedli pokácení nebezpečného
připojen původní spotřebič paliv a která nestromu v Tuklatech.
byla v provozu od předchozí kontroly
Na základě vyhlášeného poplachu dne
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Výkon
a čištění déle, než je doba vyplývající
Pevné
Kapalné
Plynné
9.11.2021 v 10:43 vyjela jednotka vo- připojeného Činnost
spotřebiče
ze lhůt čištění spalinové cesty uvedeCeloroční Sezónní Celoroční Sezónní
zem CAS 32 Tatra 148 na požár nízké
paliv
provoz provoz provoz provoz
ných v této příloze, není nutné do jejího
Čištění
budovy v obci Rostoklaty.
spalinové 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok opětovného uvedení do provozu kontrocesty
13.11. se konal oblíbený praktický vý- do 50 kW
lovat a čistit; čištění a kontrola spalinovčetně
Kontrola
cvik jednotek v Poříčanech. Opět jsme
spalinové
1 × za rok
1 × za rok
1 × za rok vé cesty se provedou před opětovným
cesty
se mohli setkat se zdravovědou, zásauvedením spotřebiče paliv do provozu.
Čištění
hem v zakouřeném objektu, slaňování, nad 50 kW a kontrola
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok 8. U nepoužívaného komínu, od kterého
spalinové
hasicí přístroje, uzly, vyproštěné osoby,
cesty
je odpojen spotřebič paliv a komínoukázky techniky aj. Naše jednotka sice
vý průduch, byl v sopouchu uzavřen
bohužel neobhájila minulé první místo, ale Vysvětlivky a podmínky
a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání
i tak skončila na výborném druhém místě.
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spa- dešťových srážek, při zachování funkce větrá20.11. jsme se zúčastnili porady velitelů a zá- linové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 ní, se kontrola a čištění neprovádí.
stupců OSH a HZS v Klučově.
měsíců v kalendářním roce.
5.12. jsme ve spolupráci s obcí a místními ob- 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděčany pořádali Čertovskou jízdu. Více informací ného komínu pro spotřebiče na plynná paliva
v samostatném článku.
se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol
a čištění spalinové cesty určené pro odvod
spalin od spotřebiče na pevná paliva.
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát
nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí
v přiměřených časových odstupech, přičemž
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od konmezi jednotlivými čištěními a kontrolami prodenzačního spotřebiče na plynná paliva se
váděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí
čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva
uplynout doba kratší 3 měsíců.
roky.
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odZa sbor dobrovolných hasičů mi dovolte povod spalin od spotřebiče na pevná paliva v přípřát vám klidné a pohodové prožití Vánočních
padech, kdy nelze zajistit topení jiným způsosvátků a mnoho štěstí a zdraví do Nového
bem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách
roku.
jako spalinová cesta určená pro odvod spalin
Lukáš Koníček a Michal Tuček
od spotřebiče na pevná paliva.
5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spo- web: http://www.sdhtuklaty.cz/
třebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

rybářskY spolek
Sítě, háčky, návnada, chytáme ryby, je to zábava!
Trpělivost, postřeh, klid, to všechno my rybáři musíme mít,
abychom chytili vysněnou rybku a neudělali přitom chybku.
Hodně štěstí, zdraví a spousty úlovků v roce 2022 přeje
Rybářsky spolek Tuklaty a Tlustovousy
https://rybar-tt.webnode.cz/
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Hasiči

Po vyhlášení poplachu dne 21.10.2021 ve
21:00 vyjela jednotka vozem Fiat DA-L1Z na
spadlý strom a větev na vozovce mezi obcemi
Tlustovousy a Úvaly.

Rybáři

SDH Tuklaty

Fotbal

Čechie Tuklaty

Jménem fotbalové Čechie bychom chtěli
touto cestou popřát všem našim fanouškům klidné, pokojné vánoční svátky, prožité
v kruhu nejbližších a hlavně ve zdraví. Štěstí
a zdraví nechť Vás provází i během celého
příštího roku 2022!
Čechie Tuklaty

NOVÁ AKCE
V TUKLATECH
Na květen naplánovala obec s hasiči
a Kulturním sdružením TaT akci,
která je v okolí velmi atraktivní a těší
se velkému zájmu a návštěvnosti –
zábavně gurmánskou šou TUKLATSKÝ
KOTLÍK – 1. Ročník.
Přesný termín v květnu ladíme!
Přihlásit se můžou družstva v počtu
kuchařů v družstvu 1 – 10.
Hodnotit bude jen veřejnost!!!
Hodnotit se bude samozřejmě výsledná
chuť guláše, ale i celkový dojem a i „ústroj“.
Plánujeme doprovodné akce – hudba, výstava, něco pro děti…
V případě, že budete chtít při této akci prodat své výrobky, ozvěte se nám.
Pojďte nám pomoci tuto akci naplánovat nebo jakkoliv se podílet,
volejte 702 111 612 nebo pište na info@tuklaty.Cz
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Ohlášení k poplatku ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
obec Tuklaty
Ohlašovatel:
jméno, příjmení:
datum narození, RČ:
Adresa nemovitost:

Ulice,č.p.:

Obec:

adresa trvalého pobytu:

/uvést v případě, že se liší od adresy
nemovitosti/

Tel:
Email:

OBJEDNÁVANÁ KAPACITA SOUSTŘEĎOVACÍCH PROSTŘEDKŮ PRO
NEMOVITOST:
POČET
kusů

OBJEM NÁDOBY
70 I
70 I
70 I
120 I
120 I
120 I
240 I
1100 I
1100 I
1100 I

ČETNOST
SVOZU
1x za 2 týdny
sezónní
1x za týden
1x za 2 týdny
sezónní
1x za týden
1x za týden
1x za 4 týdny
1x za 2 týdny
1x za týden

Prohlašuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.
V …..............................., dne ….......................

podpis: ….........................

• Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním svých osobních údajů pouze pro potřeby OÚ Tuklaty.

Úhrada poplatku za komunální odpad:
Termín úhrady poplatků: do 31.3.2022
- hotově na OÚ
- bezhotovostně na č. ú. 2835260379/0800 , VS ve tvaru obec (111 – Tuklaty,
999 – TLUSTOVOUSY) + číslo popisné
n apř. pro Tuklaty 163 – VS bude 111163
n apř. pro Tlustovousy 163 - VS bude 999163
Vyplněný a podepsaný formulář:
- předejte osobně na OÚ do 31.1.2022
- pošlete naskenovaný na mail urad@tuklaty.cz do 31.1.2022
CENA ZA KAPACITU NÁDOB:
POPLATEK
Kč
1092,- Kč
1764,- Kč
2184,- Kč
1872,- Kč
3024,- Kč
3744,- Kč
7488,- Kč
7920,- Kč
17160,- Kč
34320,- Kč

OBJEM NÁDOBY
70 I
70 I
70 I
120 I
120 I
120 I
240 I
1100 I
1100 I
1100 I

ČETNOST
SVOZU
1x za 2 týdny
sezónní
1x za týden
1x za 2 týdny
sezónní
1x za týden
1x za týden
1x za 4 týdny
1x za 2 týdny
1x za týden

