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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
Milí Tuklatští
a Tlustovouští,
do nového roku 2020 zbývá pár dní a je tu
opět poslední číslo Zpravodaje.
Dovolte mi krátce shrnout tento rok. Pro
mě určitě největší radostí je, že se po tolika
letech diskusí, starostí a jednání konečně
podařilo zahájit výstavbu I. etapy chodníků.
V této etapě bude realizován nejdelší úsek
navrhovaného propojení obcí, a to v úseku
od hospody v Tlustovousech až k Základní
škole Tuklaty. Konečně budeme moci bezpečně přejít mezi obcemi a vyhneme se tak
nepřehlednému úseku silnice, která vede
mezi obcemi. V rámci této stavby budou
realizovány i nové autobusové zastávky včetně zastřešení, jak v Tuklatech, tak
i Tlustovousech. Předpokládaný termín dokončení je za 6,5 měsíce.
Jsem také ráda, že se nám konečně podařilo prosadit na KSÚS Středočeského
kraje opravu silnice v Tlustovousech, nyní

se maximálně snažíme o to, aby byla opravena i hlavní silnice v Tuklatech.
Dále jsme oslovili projektanty ohledně studie tělocvičny, která by měla vzniknout jako
přístavba u naší základní školy. Společně s touto přístavbou je navrhována další
učebna, která nahradí dosavadní provizorní
učebnu umístěnou v kontejneru, za který
platíme nemalé nájemné. Čekáme na výsledek a hned jak studii obdržíme, budete
mít možnost se s ní seznámit.
Ti z Vás, kteří přišli na faru na ples
k 30. výročí sametové revoluce, již vědí,
že toto místo se pomalu stává centrem
kulturního života v obci. Ještě loni nebylo možné využívat faru v zimním období, ale nyní už je všechno jinak. Máme
zateplený strop, topíme tepelnými čerpadly a máme repasovaná vnitřní okna.
Díky těmto investicím začíná být na
faře opravdu rušno, což dokládá řada již
uskutečněných, ale hlavně zamýšlených
a chystaných akcí.
Také jsem moc ráda, že knihovna díky
knihovnici paní Jitce Šrajerové skvěle

funguje. Pasování prvňáčků na čtenáře
též vzniklo z jejího podnětu. Děti si půjčují
knihy, chodí na promítání, ve spolupráci
s panem Michalem Kamenistým se pořádají turnaje deskových her.
Máme tu historickou budovu s jedinečnou architekturou, kterou nám závidí
i v okolních obcích. Fara zatím vypadá lépe
uvnitř než zvenku, ale i to se časem určitě
změní.
V roce 2019 jsme se rozloučili s panem Petrem Jenšovským, starostou Tuklat od roku
2002 do roku 2016. Čest jeho památce.
Vážení spoluobčané, upřímně Vám přeji
šťastné a veselé
svátky
vánoční prožité v kruhu Vašich nejbližších
a v novém roce
pevné zdraví,
mnoho
štěstí
a
pracovních
i osobních úspěMonika Petrisková
Starostka obce
chů.

Rekonstrukce
střechy na
budově na nádraží
v Tuklatech
Sdělení Správy železniční dopravní cesty
Od 18.11. do konce prosince 2019 probíhá na budově vlakové zastávky Tuklaty oprava střechy. Po
dobu celé této opravy nebude přístupná čekárna.

Betlémské světlo
a Štědrovečerní
mše v Tuklatech
Betlémské světlo si můžete vyzvednout na Štědrý
den v kostele sv. Jana Křtitele v Tuklatech. Kostel
bude pro Vás otevřen od 14 do 15hodin.
Ve 22 hodin na Štědrý den začíná Štědrovečerní
mše.

- schvaluje Rámcovou partnerskou smlouvu 4/19
MAS Pošembeří tak jak byla navržena, příspěvek
15,-Kč na občana, dle stavu obyvatel a pověřuje
starostku k jejímu podpisu
- souhlasí s rozdělením pozemku č.1175 dle hranice pozemku 1174
- souhlasí s prodejem pozemku dle prodaných
metrů, cena za m2 200,- Kč
- schválilo darování části pozemku 851/3 o přibližné velikosti 53 m2 majitelce paní Jirkové,
přesný výměr bude dodatečně upřesněn geodetickým plánem a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy. Výlohy darovaného pozemku uhradí
darovaný.
- schvaluje cenu za odvoz větví: senioři s trvalým
pobytem 150 Kč, občané s trvalým pobytem
200 Kč, občané bez trvalého pobytu 300 Kč
- schvaluje podání žádosti o dotaci na SFDI 2020
ulice Ke Mlýnu
- schvaluje z navržené smlouvy na zpracování žádosti na SFDI a výběrové řízení na chodník Ke
Mlýnu jen bod 3. - 1a odměnu za VŘ na dodavatele za 25.000,-Kč + DPH, Bod B a C bude
řešen dodatkem a pověřuje starostku podpisem
smlouvy se společností WITERO s.r.o.
- schvaluje smlouvu Z_S14_12_8120070773
o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distr.
zařízení určeného k dodávce elektrické energie.
Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí 129.000 Kč. Předpokládané
náklady spojené s realizací budou vyčísleny po
zajištění zhotovitele a upřesnění ceny materiálu.
- schvaluje prodej pozemku za navrženou částku
Kč 700.000,-Kč tj. 679 Kč/m2 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- schvaluje smlouvu se společností Artendr na VŘ
zhotovitele chodníků za Kč 38.000,-Kč + DPH
a pověřuje starostku podpisem smluv
- schvaluje smlouvu s Jiřím Kotkem na demoliční
a stavební práce v objektu parc. č. 3/2 k.ú. Tuklaty na částku Kč 436.887,-Kč včetně DPH
- schvaluje smlouvu na instalatérské práce v objektu parc. č. 3/2 k.ú. Tuklaty s Václavem Cafourkem
za 175.823,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
- schvaluje smlouvu na elektropráce v objektu na
parc. č. 3/2 k.ú. Tuklaty s Robertem Polcarem
na 86.930,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
- schvaluje zhotovení vodovodní přípojky do objektu domu Ke Hřišti 22. Bude osloven ještě
jeden dodavatel. Po podání nabídky bude uzavřena smlouva s nejnižší nabídkovou cenou. Pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem s nižší nabídkovou cenou.
- schvaluje smlouvu se společností WITERO o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci na
zhotovení projektové dokumentace na Parkovací
dům Tuklaty za částku 12.000,- Kč včetně DPH
- schvaluje objednání sanitárních příček do Kovárny za nabídnutou cenu 36.650,- Kč + DPH
v barvě šedé
- schvaluje finanční příspěvek na konání plesu
16. 11. 2019 na faře ve výši 35.000,- Kč
- Bere na vědomí konání akce MOTOROCK 2020
13. 6. 2020
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Usnesení ze ZO č.11 – 30. 9. 2019

- schvaluje - odměnu za podání žádosti o dotaci ve
výši 15.000,- Kč + DPH, odměnu ve výší 1,8 %
z přiznané dotace včetně DPH, pověřuje starostku
jejím podpisem s firmou WITERO s.r.o.
- schvaluje rozpočtové opatření tak, jak bylo
navrženo
- souhlasí s navrženým plánem kontrol finančního výboru – kontroly na obci budou prováděny
jednou měsíčně s výjimkou července a srpna,
kontroly ZŠ a MŠ budou prováděny 1x za pololetí,
zprávy budou předkládány vždy po kontrole
- schvaluje cenu 55.021,- Kč včetně DPH za zhotovení přípojky na vodu k domu č. 22 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje opravu poškozených střech na obecním majetku, souhlasí s cenovou nabídkou ve výši
61.670,- Kč a pověřuje starostku jejím podpisem
- schvaluje předložený volební řád do Školské rady
do ZŠ Tuklaty

Usnesení ze ZO č.12 – 29. 10. 2019

- schvaluje záměr Mysliveckého spolku Tuklaty na
přípravu dokumentů pro stavbu tůní na parcelním
pozemku č. 400, 418 v části obce Tlustovousy.
Stavba bude projednávána v režimu terénních
úprav, stavba bude vyžadovat ÚR a SP. Schvaluje
na tyto stavby investici Kč 251.000,- Kč + DPH
- schvaluje v souladu s § 55a odst. 2 stavebního zákona (SZ) o pořízení změny ÚP a jejím obsahu na návrh
pana Filipa Kohoutka. Změna č. 2 bude pořizována
zkráceným postupem a její pořízení ZO podmiňuje úhradou nákladů na její zpracování uvedených
v § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem. Určeným členem zastupitelstva při pořízení
této změny ÚP je jmenována Monika Petrisková.
Zastupitelstvo obce pověřuje Moniku Petriskovou
zajištěním splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti pro tuto změnu podle
§ 24 SZ prostřednictvím fyzické osoby, která splňuje
kvalifikační předpoklady a zajištěním služeb projektanta změny ÚP v dohodě s navrhovatelem
- schvaluje zřízení školské rady ZŠ Tuklaty s počtem 3 členů, funkční období 3leté. Schvaluje
Martinu Milotovou jako člena školské rady v ZŠ
Tuklaty jako zástupce obce
- schvaluje cenovou nabídku za 85.000,- Kč
+ 17 850,- DPH za zhotovení studie tělocvičny
u ZŠ Tuklaty
- schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene služebnosti inženýrské sítě
č. 1928/00066001/2019-KH/JK/BS a pověřuje
starostku podpisem smlouvy. Schvaluje jednorázovou úhradu ve výši 2.750 Kč + DPH
- schvaluje smlouvu o dílo – Výstavba chodníků a autobusových zastávek - se společností
Tost.cz, s.r.o., na částku 8.500.000,- Kč + DPH
1.785.000,- celkem 10.285.000,- Kč a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
- schvaluje poskytnutí dotace Rybářskému spolku ve výši 48.880,- Kč, částka 33.320,- Kč na
opravu a údržbu klubovny a zbývající částku ve
výši 15.560,- Kč na podporu spolkové činnosti.
Schvaluje veřejnosprávní smlouvu a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 tak, jak
bylo navrženo
- schvaluje vypracování projektové dokumentace

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

pro stavební povolení, zajištění stavebního povolení, kontrolní rozpočet a výkaz výměr na akci
„Nový chodník v ulici K Bytovkám, Tuklaty“ za
15.000,- + DPH 3.150,- Kč, celkem 18.150,- Kč
- Schvaluje fakturu za zhotovení a montáž kuchyňské linky, posuvné dveře do úklid. místnosti
na OÚ Tuklaty v ceně 39. 820 + DPH 8.362, celkem 48 182,- Kč

Usnesení ze ZO č.12 – 29. 10. 2019

- Schvaluje smlouvu na TDI s ing. Řadou za
18.900,- Kč + DPH 3.969,- Kč celkem
22.869,- Kč a pověřuje starostku podpisem
smlouvy
- Schvaluje náklady na akci Rozsvícení stromu
2019 ve výši 30.000,-Kč
- Zisk z prodeje svařeného vína bude věnován ZŠ
a MŠ Tuklaty
- schvaluje cenu za pronájem 1 sálu na faře na
den za částku 2.500,- Kč, a zároveň schvaluje
pronájem 1 sálu za 200,- Kč za hodinu. Nájemce
ručí za způsobenou škodu, při podpisu může být
vyžadována vratná kauce 2.000,- Kč, nájemce
zajistí základní úklid po akci.
- ZO bere na vědomí, že nebudeme čerpat dotaci
z MF na rekonstrukci Nájemního bydlení

Informace pro
uskutečnění
svatebního
obřadu v obci
TUKLATY

Obecní úřad Tuklaty spadá matrikou pod město
Český Brod. V případě, že chcete být oddáni v Tuklatech, obřadu musí být přítomna kromě oddávajícího i matrikářka. Nejprve je tedy nutné si zarezervovat termín přes svatební web města Český
Brod
https://www.cesbrod.cz/item/rezervacni
-system-svatby/category/zdravy-brod-aktuality
nebo osobně na městském úřadě v Českém Brodě. Teprve poté kontaktujte Obecní úřad Tuklaty.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vážení rodiče, 1. 2. 2020 v 15 hodin slavnostně přivítáme na faře nejmladší občánky našich
vesnic. Na webových stránkách obce najdete
formulář pro přihlášení https://tuklaty.cz/wpcontent-uploads-2018-12-prihlaska-a-souhlas-s
-uved-udaju-tuklaty-3-docx/. V případě, že máte
zájem se zúčastnit se svým děťátkem tohoto slavnostního aktu, prosíme Vás o vyplnění a doručení
na obecní úřad do 15. ledna 2020.
Těšíme se na Vás
Monika Petrisková, starostka

Info

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č.10 – 2. 9. 2019

Poděkování

Chodník od hospody v Tlustovousech do ulice
U Studny (pracovní název), autobusové zastávky
v Tlustovousech, chodník mezi obcemi až k MŠ
Tuklaty, autobusové zastávky v Tuklatech, chodník
od autobusových zastávek do ulice Akátová, rekonstrukce chodníku v Akátové ulici k ZŠ Tuklaty.
Společnost TOST s.r.o. byla vybrána ve výběrovém
řízení jako vítězná ze dvou přihlášených společností. Nabídla zkrácenou lhůtu pro dokončení
z 243 dní na 183 dní. Technický dozor vykonává
Ing. Řada, se kterým jsme spolupracovali již při
rekonstrukci školy a rekonstrukci ulice Spojovací.
Stavba byla zahájena listopadu.

Děkuji Vám všem občanům, kamarádům a spolupracovníkům, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s mým manželem Petrem Jenšovským, který
nečekaně zemřel dne 5. 10. 2019.
Zvláštní poděkování patří ředitelce ZŠ L. Plesné za
článek ve zpravodaji č. 3/2019 o výročí ZŠ, ve kterém byla zmíněna jeho zásluha o znovuotevření
ZŠ v Tuklatech, bohužel jsem mu tuto zprávu již
nestihla sdělit.
Dále chci tímto poděkovat za smuteční řeč a slova
útěchy p. Pečenému a vzpomínku na 14 let jeho
činnosti jako starosty našich obcí Ing. Francovi.
OÚ děkuji za finanční příspěvek k zajištění autobusu na smuteční obřad.
Děkuji spolkům, organizacím, občanům a kamarádům z Tuklat, Tlustovous, Břežan II, Rostoklat
a Českého Brodu za květinové dary.
S úctou
Vendulka Jenšovská
s rodinou

CHODNÍK ULICE KE
MLÝNU V TLUSTOVOUSECH II. ETAPA
Připravujeme výběrové řízení na chodník Ke Mlýnu
(II. etapa), projektanti upravovali projektovou dokumentaci podle doporučení Státního fondu dopravní
infrastruktury, kde jsme podali žádost o dotaci.

TĚLOCVIČNA
Je objednána studie tělocvičny u stávající základní
školy pro cca 25 dětí + přístavbu 1 – 2 tříd včetně zázemí. Jedna třída by měla nahradit učebnu
v kontejneru, kterou má obec stále v nájmu.

HOSPODA
Pokračují stavební práce na rekonstrukci kovárny.

FARA
Pokračují práce na energetických úsporách – jsou
dodělány repase vnitřních oken a doladili jsme
s NPÚ profily venkovních křídel. Okna se již vyrábějí. Bylo vypsáno výběrové řízení na opravu
hlavní brány, ale žádný dodavatel se nepřihlásil.
Nebudeme tedy čerpat dotaci.

VÝSTAVBA
HASIČÁRNY
Dotaci na výstavbu hasičárny jsme neobdrželi.

Prosba určená
majitelům psích
mazlíčků
Chodíte rádi na procházky u nás v obcích? Kolem
rybníků? Přijdete domů a všem Vám smrdí boty?
Poslední dobou jsme zjistili, že si majitelé psů neuklízejí exkrementy po svých mazlíčcích. Po obcích
jsou rozmístěny koše, na kterých visí pytlíky na psí
výkaly. Snažíme se je doplňovat, ale může se stát,
že najednou nejsou. Napište nám krátkou SMS na
tel. Č. 702 111 612 (to je tel. číslo, že kterého Vám
chodí informace o dění v obci). Pytlíky doplníme
a budeme rádi, když je budete používat a po svých
mazlíčcích uklízet.
Děkuji
Monika Petrisková

PARKOVACÍ DŮM
Na OÚ v Tuklatech proběhla schůzka zástupců
společnosti IDSK, Středočeského kraje, PRO CEDOP ohledně územně technické studie záchytných parkovišť a vypsaných dotačních titulech.
Řešili jsme naši projekční připravenost. Dle sdělení projektantů bychom mohli mít územní rozhodnutí ke konci letošního roku. Na projektovou
dokumentaci na parkovací dům budeme žádat
o dotaci ze Středočeského Fondu podpory včasné
přípravy projektů EU 2021.

Hřbitov
Žádáme obyvatelé Tuklat a Tlustovous, kteří mají
pronajmuté hrobové místo a mají v plánu jakékoliv
úpravy a změny s hrobem, uložení urny, pohřbení,
vždy musí být vyplněný formulář, který buď dostanete na OÚ nebo lze stáhnout na našich webových
stránkách www.tuklaty.cz . Na hřbitově je zprovozněna studna na zalévání a je vypnut vodovodní řád.
Dále žádáme občany, aby udržovali pořádek na
místním hřbitově a využívali nádoby na tříděný
odpad. Nádoby jsou u vchodu a další u studny.

Lampionový
průvod
V sobotu 2.11. jsme opět šli s dětmi Lampionovým průvodem z Tuklat do Tlustovous. Počasí bylo
na listopad velmi příjemné, děti si přinesly krásné lampiony. Prošly stezkami odvahy, některé se
bály, jiné byly statečnější. Jako odměny jsme děti
potěšili gumovým blikajícím duchem. Opekli jsme
si buřtíky a večer zakončili krásným ohňostrojem.
Užili jsme si to všichni a těšíme se na vás opět
za rok!
Přejeme Vám krásné vánoce a hodně štěstí
a zdraví v novém roce!
Naďa Lojínová
Kulturní sdružení Tuklat a Tlustovous z.s.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Oznámení

Projekty obce

CHODNÍKY I. ETAPA

NAROZENÍ:
Viktorie Lupačová
Markéta Tomanová
Meda Okrouhlíková

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Ludmila Mitisková
Josef Procházka
Jiří Slavík
Vladimír Pospíšil
Alena Procházková
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

ÚMRTÍ:
Petr Jenšovský
Čest jeho památce.
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Ples

2. PLES NA FAŘE VĚNOVANÝ 30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE
V sobotu 16. listopadu, v předvečer 30. výročí sametové revoluce,
si 120 návštěvníků plesu v Tuklatech připomnělo sametovou revoluci, která významně změnila životy nás všech. Objekt fary byl vyzdoben
dobovými předměty, fotografiemi a dalšími symboly, které připomínaly okamžiky sametové revoluce a dobu před ní. Pro ples byly opět
využity oba centrální sály a řada postranních salonků. V dolním sále
k tanci a poslechu hrály skupiny Rošáda a Pátý Element. Velkým emotivním momentem plesu byla píseň Modlitba pro Martu
v krásném podání zpěvačky skupiny Rošáda. Radost nám udělalo předtančení dívčí skupiny IN DANCE a bylo vylosováno 40 cen
v SAMETOVÉ TOMBOLE.
Dovolte mi poděkovat sponzorům a partnerům plesu a tomboly – Autocentrum
Hájek, Ženíšek catering, Drahomír Ducháč – malířské práce, UNTES, JR-Grafik,
ADINTEC Václav Zmrzlík, AVON Markéta Zmrzlíková, Kaneli design – Kamila
Nelibová, VeruH – Pro Radost Veronika Hroudová, ČMSS – Karla Kyjonková,
Lucie Kolínská – masáže, PURE BEAUTY by Suzi, PRIVATE SPA CLINIC – Zuzana
Bukáčková a dalším.
Děkuji zaměstnancům obecního úřadu Tuklaty, kteří se podíleli na přípravách a
výzdobě. Také děkuji za pomoc členům a příznivcům Kulturního sdružení Tuklat
a Tlustovous.
Užili jsme si krásný večer plný tance a zábavy se svými sousedy,
kamarády a známými. Děkuji všem, kteří jste přišli, kteří máte radost, že se
máme kde setkávat.
Monika Petrisková, starostka obce
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Senioři

Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Tuklatech
Letos jsme u příležitosti Mezinárodního dne seniorů uspořádali pro naše spoluobčany zábavné
odpoledne s hudbou, programem a pohoštěním.
Jsem ráda, že si přišli zatancovat, zazpívat, popovídat s přáteli a známými a prožít příjemné
odpoledne, které se protáhlo až do večera. Podle
úsměvů ve tvářích si to všichni užili!
Těším se na další milé a příjemné setkání určitě
dřív než za rok!

Rok uběhl jako voda a opět jsem se rozhodla uspořádat sbírku hraček, tentokrát
věnovanou pro dětská oddělení Oblastní nemocnice v Kolíně. Hračky dětem
pomáhají jak na ambulantních odděleních při běžných návštěvách, tak i při
situacích, kdy jsou děti hospitalizovány na některých z dětských oddělení nemocnice
v Kolíně. Hračky dětem alespoň trochu usnadní hospitalizaci.
Sešlo se velké množství hraček, stavebnic,
dětských knížek. Obrovské poděkování patří
maminkám a jejich dětem, které do této sbírky
přispěly a napomohly k dobré věci a již se těším
na 6. ročník této akce. S uskladněním a odvozem hraček děkuji Sboru dobrovolných hasičů
z Tuklat.
Petra Černušková

Škola a ICT
Ve škole máme 81 žáků. Letos nám bude odcházet 12 páťáků.
Do první třídy přijmeme okolo 20 žáků.
Příští rok bude v 5. ročníku 16 žáků,
kteří mají 1 hodinu týdně informatiku.
Proto postupně rozšiřujeme vybavení
počítačové učebny. Z dotace obce
jsme nakoupili 16 otočných zvedacích židlí, aby sezení vyhovovalo
hygienickým požadavkům. V příštím
roce pořídíme další počítače. Od
sponzora jsme dostali několik starších PC, do nich dokupujeme a instalujeme, co je potřeba. Počítače rychle
zastarávají, je potřeba je obměňovat.
Samozřejmostí je oficiální software
včetně produktů MS Office a antivirových programů. V celé škole je včetně
kompletní síťové infrastruktury dostupné také pokrytí Wi-Fi signálem.
Učitelé mají ke své práci potřebnou
techniku. Mimo standardní ICT využíváme v naší škole také IP telefonii,
kamerový systém nebo elektronický systém pro výdej obědů.
Žáci na počítačích pracují jen pod vedením pedagogů. V družině se střídají
a v omezeném čase si procvičují učivo pomocí výukových programů. Starší

žáci mohou s učiteli využívat PC učebnu pro psaní textů, vyhledávání informací, vytváření prezentací. Zároveň děti učíme zásadám bezpečného chování
na internetu.
Interaktivní tabule, které jsou ve
všech třídách, využíváme k učení
a jen po nezbytně dlouhou dobu, tj.
třeba jen 10 – 15 minut v některých
hodinách. Pokud venku prší, je možno dětem pustit v družině pohádku.
Naštěstí pryč je doba, kdy jsem
jako začínající ředitelka měla jen
svůj stařičký notebook a v celé
škole nebylo jiné zařízení. Díky příspěvkům obce, využívání dotací
z různých projektů a také díky sponzorským darům se nám daří situaci
zlepšovat. Jsme rádi, že vybavení ICT
je v naší škole na dobré úrovni a odpovídá standardům na výuku.
Děkuji všem, kteří nám pomáhají
a naši školu podporují.
Přeji krásné vánoční svátky.
Ludmila Plesná
ředitelka školy
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Základní škola

Když můžeme, pomáháme...

Pomáháme

Monika Petrisková, starostka obce

SDH

SDH Tuklaty
1. 9. pořádali rybáři Tuklaty a Tlustovousy Rozloučení s létem, kterého jsme se zúčastnili. Pro děti
i dospělé byla připravena technika k průzkumu
i k vyzkoušení, byla možnost běhu v dýchacím přístroji okolo rybníka apod.
14. 9. pořádal SDH Škvorec oslavy 130 let sboru,
kterých jsme se zúčastnili s naší historickou Pragou V3S.
14. 9. se také konalo Z pohádky do pohádky, na
kterém jsme pro obec zajišťovali občerstvení a zázemí.

Dne 21. 9. 2019 se v Praze konalo cvičení „VODA
2019“. Cílem tohoto cvičení bylo prakticky si procvičit výstavbu protipovodňové ochrany a prověřit
čas potřebný pro výstavbu. Část protipovodňové
ochrany se skládá z mobilního pažení. To znamená, že v místech, kde se toto pažení staví, jsou
v zemi zabudované jakési kapsy, do kterých se
pomocí šroubů upevňují ocelové sloupky (slupice)
s drážkou, do kterých se poté vkládají hliníkové
profily (hradidla). Tyto mobilní prvky se staví od
výšky 30 cm až do výšky 3 metry. Mobilní hrazení
má na starosti Správa služeb hlavního města Prahy
a jsou uložena v několika kontejnerech v centrálním skladu v Praze - Dubči. V Praze se koná toto
cvičení každý rok vždy na jiném úseku. Výstavbu
mají na starosti především dobrovolné jednotky
hasičů z celé Prahy a aktivní zálohy armády ČR.
V letošním roce byly přizvány na výpomoc i stře-

dočeské jednotky dobrovolných hasičů z Jenštejna
a naše jednotka z Tuklat. V současné době probíhá výběr a diskuse ohledně nasazení vybraných
středočeských jednotek na výstavbu hrází v době
povodní. Cvičení pro naši jednotku začalo v 5:15
výjezdem vozem DA Fiat Ducato v počtu 1+4. Sraz
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„stavební“ skupiny byl na Smíchově v ulici Hořejší
a okolí atd. Technika již byla z důvodu nevytápěné
nábřeží u železničního mostu s tím, že v 6:30 měla
garáže zazimována.
podle harmonogramu začít vykládka materiálu
Připomínám pravidelné čištění a kontroly spalinové
a samotná výstavba hrázi. Na místě jsme se sešli
cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., požárů komínů
se dvěma pražskými jednotkami, a to ze Satalic
je stále mnoho:
a z Kunratic. Celkem naším úkolem bylo postavit
v 6-ti úsecích hráz v celkové délce 49,5 a výšce
Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
1,3-1,5 m. Vykládka materiálu a samotná výstavba začala s lehkým zpožDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
děním v 6:50 a v 8:10 bylo
Výkon
vše postaveno a připraveno připojeného Činnost
Pevné
Kapalné
Plynné
ke kontrolnímu zaměření, spotřebiče
Celoroční Sezónní Celoroční Sezónní
paliv
zda nedochází k deformaci
provoz provoz provoz provoz
pažení. Po geometrickém
Čištění
3
zaměření přišlo rozložení do 50 kW spalinové cesty × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
postavených hrází a uložení
včetně
Kontrola
1 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
zpět na přepravní palety a
spalinové cesty
následné uložení do kontejČištění
neru, který byl odvezen zpět nad 50 kW
a kontrola
2 × za rok
1 × za rok
1 × za rok
do centrálního skladu. Po
spalinové cesty
této části proběhlo občerstvení v podobě bagety, tatranky a kávy. Po lehkém
Vysvětlivky a podmínky
občerstvení jsme ještě pomohli s úklidem mobilního hrazení v okolí botelu Albatros. Po kompletním
1. Za sezónní provoz se považuje provoz spaúklidu a naložení všech komponentů do kontejlinové cesty po dobu nepřesahující v součtu
nerů bylo cvičení „VODA 2019“ v okolí Smíchova
6 měsíců v kalendářním roce.
ukončeno. Po ukončení této části cvičení jsme měli
2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného
možnost podrobněji se seznámit s výstavbou prokomínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty
tipovodňové ochrany v okolí Kampy. Tato lokalita je
kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spavýjimečná tím, že jako první se uzavírají vrata na
linové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče
Čertovce a následně začíná výstavba 3 metry vysona pevná paliva.
ké protipovodňové zdi. Tato část má na samotnou
3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třivýstavbu čas 6 hodin. Je to především z důvodu
krát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených
stísněných prostor pro manipulační techniku jako
časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými
např. vysokozdvižné vozíky, které pomáhají matečištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo
riál nejen vykládat z kontejnerů, ale pomáhají ho
třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
rozvážet po celé délce výstavby. V tomto případě
4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod
je nutné vše, včetně několik desítek kilogramů těžkých 3 metry vysokých slupic, několik stovek 2,5
spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech,
metru dlouhých hradidel a několik desítek ocelokdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a
vých vzpěr, na místo přenášet ručně. Z našeho pokontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta
hledu je zřejmé, že i přes personální podstav jsme
určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná
v předpokládaném čase určeném na výstavbu
paliva.
svěřeného úseku vše zvládli v limitu. Nyní proběh5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče
ne vyhodnocení celého cvičení krizovým štábem
na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako
Hlavního města Prahy a zjištěné závady se budou
poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje
odstraňovat.
nejméně jedenkrát za dva měsíce.
30.9. jednotka vyjela, na základě informace od
6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se čištění prostarostky obce, o visící zlomené větvi zaklíněné
vádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně
na stromě, vozidlem DA Fiat Ducato v počtu 1+3.
jedenkrát za dva roky.
Při příjezdu na místo události, v ulici Sportovní,
7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení
v obci Tuklaty, bylo průzkumem zjištěno, že se
provozu provedena revize, na kterou je připojen
jedná o zlomenou větev, průměr větve 20cm, zaklípůvodní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od
něnou na stromě a zapřenou o samostatně stojící
předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vydřevěný stožár elektrického vedení bez elekplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených
trických vodičů. Byla zvolena metoda stav této příloze, není nutné do jejího opětovného uvežením větve pomocí lana. Po stažení větve
dení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a konbyla větev rozřezána motorovou pilou. Místo
trola spalinové cesty se provedou před opětovným
události bylo uklizeno na hromadu, kterou
uvedením spotřebiče paliv do provozu.
po domluvě v následujících dnech odklidí
8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen
zaměstnanci obecního úřadu. Po úklidu se
spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu
jednotka vrátila zpět na základnu.
uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání
19.10. se uskutečnil v Poříčanech praktický
dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se
kontrola a čištění neprovádí.
výcvik jednotek. Bylo připraveno 11 stanovišť. Z 10ti družstev, a loňského 4. místa,
9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontrolujsme se letos umístili na vítězném 1. místě.
je nejméně jedenkrát za dva roky.
9.11. proběhlo v kolínském chrámu
Za sbor dobrovolných hasičů mi dovolte posv. Bartoloměje žehnání nového praporu
přát vám klidné a pohodové prožití vánočních
Okresního sdružení hasičů Kolín, kterého
svátků a mnoho štěstí a zdraví do nového
se zúčastnil Petr Polášek.
roku.
29.11. - 1.12. proběhl kurz na obsluhu motorových
Lukáš Koníček a Michal Tuček
pil, kde si další členi jednotky rozšířili kvalifikaci.
http://www.sdhtuklaty.cz/
Průběžně probíhají brigády na údržbě výzbroje
sdhtuklaty@seznam.cz
a výstroje, absolvování STK, údržba nemovitostí
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A“ tým Čechie
„A“ tým Čechie zahajuje podzimní sezónu v okresním přeboru, po podzimu patří
týmu 9. místo se 17ti body.

B tým Čechie
Po minulé sezoně, kdy se „Juniorka“ v první řadě hledala, má v té letošní, alespoň podzimní části, vcelku stabilizovaný kádr. To se projevilo i na zlepšených
výkonech a postavení v tabulce po první půlce sezony. Aktuálně je „béčko“ na
šestém místě se ztrátou pouhých 3 bodů na třetí tým tabulky. Naším nejlepším
střelcem a zároveň třetím nejlepším střelcem soutěže je Vojta Lachman. Nebýt
domácí prohry s prvním týmem smolným gólem v závěru utkání a nezvládnutým utkáním v Nučicích, mohlo být umístění po podzimu ještě lepší. Pokud by
však zůstal tým nejhůře šestý, bude to nejlepší umístění Juniorky minimálně
od sezony 1990 -1991!! A za to děkujeme i našim fantastickým fanouškům
a všem, kteří nás podporují!!!

Ženy Čechie
Ženy Čechie měly letos nejúspěšnější sezónu v době své historie. Po podzimu
skončily na krásném druhém místě 4 body za vedoucím Libercem. Hráčka Iveta
Dvořáková se stala tak střelkyní celé divizní skupiny „B“. Mrzet je může snad
jen ztráta bodů v Třebestovicích, naopak divácké oko mohly potěšit vítězné zápasy proti Dukle Praha a Liberci.

Veselé vánoce přeje

Mládež Čechie
Naše mládežnické mužstva mají za sebou podzimní část. Poměrně úspěšnou.
Školička trénuje ve velkém počtu každé úterý a čtvrtek pod vedením Petra Borovského a děti jsou spokojeny, hodinka na hřišti je naplněná pohybem, hrami
a zábavou.
Mladší přípravka také pilně trénovala, trenérky Martina Pacovská, Lucka Nečková a trenér Míša Pytloun věnovali na podzim spoustu času dětem této kategorie.
Hráli dvě soutěže najednou, turnajovou na Praze východ a zápasy na Kolínsku.

PF 2020

Žáci
Žáci pod vedením trenérů Tomáše Kuneše, Tomáše Růžičky a Vládi Procházky vyhráli svojí soutěž, z mého pohledu jen škoda, že tahle soutěž nemá více
týmů a musí se hrát čtyřkolově. Takže veliká gratulace za první místo a kvalitní
výkony.

Tabulka žáci
Rk.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Čechie Tuklaty
FK Týnec nad Labem
TJ Liblice
FK Červené Pečky
TJ Kouřim
Štítarský SK

Záp.
10
10
10
10
10
10

+
9
7
6
5
3
0

0
0
0
0
0
0
0

1
3
4
5
7
10

Skóre Body Penalty + Penalty 44:24:00 27
0
0
45:25:00 21
1
1
28:21:00 19
0
1
28:27:00 13
2
0
12:25
9
1
1
15:50
1
0
1

Celkový pohled, mám trochu smíšené pocity, ač se nám výsledkově vcelku daří,
chodíme trénovat, myslím, že jsme se trochu přibrzdili. Chtěl jsem výš, aby se
o Tuklatech a její mládeži ještě víc mluvilo a ještě víc Čechie táhla další a další
děti, ale momentálně jsou naše možnosti omezené a tahle cesta nebude tak
jednoduchá. Na druhou stranu, o naší práci se mluví, mluví se pozitivně a to nás
velmi těší. A to věřte, že nejsou jen takové prázdné fráze, abychom se nějakým
způsobem plácali po ramenou, ba naopak, jak jsem se zmínil, cíle jsou vyšší
a uvidíme, zda se nám to podaří… Rád bych také zmínil, že jsem byl osobně poctěn vést výběrový tým Prahy-východ v Čáslavi, týden před pak byl nominován
Lukáš Daněk do výběru okresu Kolín pro ročník 2009!

Mladší přípravka
Děti této kategorie měly nabitý podzim. Vzhledem k velkému množství dětí byly
přihlášeny dvě soutěže. Mistrovské zápasy na Kolínsku a turnaje na Praze východ. Děti většinou podávaly bojovné výkony a se všemi soupeři jsme sehráli
vyrovnaná utkání a několikrát zvítězili. Musíme všechny naše děti pochválit,
protože na každém je vidět pokrok, jaký udělal od začátku sezóny. Přes zimu
plánujeme tréninkové jednotky na umělé trávě v Jirnech a dále by se měla
odehrát zimní liga mladší přípravky. Martina, Lucka a Míša.

Starší přípravka
S touto kategorií jsem poskočil do elitní skupiny ve skupině na Praze- východ,
i když jsem měl vcelku veliké obavy, tak si troufnu tvrdit, že jsme ostudu neudě-

V prosinci máme opět takovou rozlučku s rokem 2019 na ledě v Říčanech, všechny děti mají vstup zdarma ( i ti, co nechodí na fotbal
a chtějí si jít s námi zabruslit ), lední revue se odehraje 14.12. od
13:15 na ledě!
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Čechie

Čechie Tuklaty

lali. Ač jsme skončili na 6. místě, tedy posledním, tak jsme ukázali, že dokážeme
držet krok s daleko většími týmy. Soupeři mají na výběr třeba 20 dětí ročníku
2009, my máme kolem 10-12 dětí 2009-2010. I tohle bych chtěl změnit, mít
zde větší výběr, navázat třeba spolupráci s okolními týmy, pracovat lépe s větším množství dětí. Zpět k nám, turnaje jsme odehráli slušně, prostor ke zlepšení
tam je veliký, ale přesto převládá spokojenost. Uvidíme jak se budeme držet
s týmy po zimě, podařilo se nám zamluvit termíny v Českém Brodě, takže od
prosince jedeme 2x týdně, od ledna pak přibydou k tréninkům víkendové zápasy a turnaje. Poprvé za těch pár let máme kvalitně naplánovanou zimní přípravu, tak věřím, že se výsledek dostaví. Menší zádrhel je čas, od 18:30 v Brodě,
ale není to nic drastického pro tuto kategorii a věřím, že to nebude pro nikoho
takový problém, aby se tréninků neúčastnil. Od zimy se k nám připojuje Míša
Pytloun, abychom mohli tréninky ve dvou ještě kvalitněji odmakat.Podzimní část
jsme zakončili výletem na hokej do O2 areny, na hokejový zápas Sparta – Liberec, všichni jsme si to parádně užili a zafandili!
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně všem trenérům/trenérkám za jejich super práci s dětmi a hlavně věnovaný čas, dětem pogratulovat za parádní výkony,
rodičům popřát hodně povzbuzování v dalších trénincích a zápasech dětí!
Za celý podzim všem moc děkuji a už nyní se na všechny těším!
Nešpi

Pavla Prosová, realitní makléřka z vaší obce,
přeje všem občanům Tuklat a Tlustovous pohodové
vánoční svátky a vše nejlepší do roku 2020.

KOUPÍM
STAVEBNÍ
POZEMEK

pro rodinný dům
(i bez sítí).
Tel.: 605 418 846

Krásné Vánoce a v novém roce 2020
hodně zdraví, štěstí a pro všechny
rybáře mnoho skvělých úlovků přejí
Rybáři T&T

ˇ
FARA SPORT
GAMES
PING - PONG FOTBÁLEK
ŠIPKY

A JINÉ....
KDY? SKORO KAŽDOU STŘEDU
OD 18:00 DO 19:30 NA FAŘE
PRO DĚTI VSTUP ZDARMA
DOSPĚLÍ 10,- KČ
TENISKY NA PŘEZUTÍ
S SEBOU!

HRAJEME BEZ ROZDÍLU VĚKU!
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Odpověď

Jsem velmi ráda, že se mezi občany Tuklat a Tlustovous najdou tací, kterým není
osud koček v jejich okolí lhostejný. Problém
toulavých koček, případně přemnožených
kočičích kolonií se řeší na mnoha místech
nejen v ČR. Je pravda, že povinností obcí je
se o toulavé kočky postarat, to ovšem neznamená, že my občané nemůžeme v této
věci nic podniknout. Rozumnými a dobře
cílenými kroky můžeme redukovat problém
toulavých koček v naší vesnici na minimum.
Je také dobré připomenout, že podobně
jako obce, mají i majitelé koček své povinnosti. Jsme-li tedy majitelé kočky, musíme těchto povinnosti dbát (zejména toho,
že neseme odpovědnost za potomky naší
kočky).
Pojďme se zamyslet nad tím, co může udělat
každý z nás:
1) To nejdůležitější dále kočky nemnožit
(pokud je nemáte na chov) a nechat svou
kočku nebo kocoura vykastrovat.
2) Nepodporovat domácí množení koček.
Nebrat si kotě od lidí, co nechají své

kočky, ať mají koťata několikrát do roka.
U příjemce vzniká sice pocit, že pomohl,
ale “chovatel” nabývá dojmu, že nedělá
nic zlého, protože “své kočky vždy nějak
udá”. Chcete-li kočku, v útulcích a depozitech je jich celá řada, přes inzerát jistě
člověk najde nějakého nalezence.
3) Pomáhat lidem, kteří kočky chovají, ale
je pro ně problém (ať už finanční, nebo
fyzický) kočku odchytit a přivézt na veterinu. Často se jedná o starší lidi, pro které
je z mnoha důvodu kastrace kočky těžko
proveditelná.
4) Mluvit s lidmi ve svém okolí o situaci koček, benefitech kastrace a častých mýtech.
Další informace o
Výhodách kastrace koček a kocourů
Mýtech o kastraci
Kde a kdy nechat kočku kastrovat
Trendy v kastraci toulavých koček
A plné znění článku naleznete na webových
stránkách Tuklat https://tuklaty.cz/zivot-v-obci/aktuality/
MVDr. Lucie Vojáčková, Tuklaty

Rybáři

Inzerce

Kočky

