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Vážení spoluobčané,
jaro je u konce a vlády se ujímá léto
– roční období, na které se skoro všichni
těší.
Čas dovolených, grilování, výletů,
koupání. Čas krásných rozkvetlých květin, obsypaných stromů a sběru všeho,
co jsme vypěstovali.
Nicméně dnes bych Vás chtěla informovat o situaci s kontejnery na tříděný
odpad v našich obcích. V Tuklatech na
nevhodnou situaci upozorňoval provozovatel autobusové dopravy již delší dobu.
Jde o to, že kontejnery jsou umístěny
a blokují využití autobusové zastávky,
která byla vytvořena k tomu, aby do ní
mohl autobus vjet a neblokoval auta na
hlavní silnici. V Tlustovousech je situace
obdobná, kontejnery je opět obsazena
autobusová zastávka a znemožněno využití kryté čekárny.
V tuto chvíli již na Tuklatském stanovišti kontejnerů s tříděným odpadem
pod farskou strání byl počet kontejnerů
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snížen, aby lidé nevystupovali přímo
do kontejnerů. Tyto kontejnery byly
rozmístěny na jiná vhodnější stanoviště,
příp. bude zprovozněno nové vhodné
místo.
V Tlustovousech ve směru na Horoušany není možný vjezd do garáže a v neposlední řadě to není hezký pohled,
když jedete po hlavní silnici a tu lemují
barevné kontejnery. Chtěli bychom tuto
zastávku i s čekárnou zprovoznit a udělat
z ní místo, kde se budou moci lidé schovat při nepřízni počasí.
Chápu, že tato místa byla autem dobře
dostupná. Žádám Vás ale,   abyste tento
krok podpořili a pokusili se zvyknout si
na nová stanoviště. Je potřeba vidět i tu
lepší stránku věci, jiná stanoviště budou
třeba dostupnější pro Vaše děti, které se
k nim bezpečně dostanou pěšky a budou
mít radost, že Vám mohou v domácnosti
pomoci. Můžete v nich podpořit chuť
třídit odpad.
V této souvislosti bych Vás chtěla popro-

zdarma do všech schránek

sit, abyste v případě, když na některém
místě budou kontejnery přeplněné nebo
naopak jen prázdné, nás informovali na
info@tuklaty.cz nebo monika.petriskova@tuklaty.cz.
Budeme se také zabývat řešením, jak
kontejnerová stání upravit, aby na ně byl
lepší pohled.
Přeji vám hezké léto plné sluníčka.
Monika Petrisková,
Místostarostka Tuklat a Tlustovous

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ SPOZ
Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým
pobytem v našich obcích, kteří mají zájem o zařazení
svého dítěte k „vítání občánků“, aby co nejdříve
po narození nahlásili jméno, datum narození a adresu dítěte
Gabriele Procházkové – zapisovatelce SPOZ,
na e-mail: gabi30@email.cz,
neboť dle zákona o ochraně osobních údajů toto
naše organizace již nesmí sama zjišťovat.
Pokud toto neučiníte, bude to považováno
za váš nesouhlas s tímto aktem.
Děkujeme za pochopení.
Vydáno s vědomím OÚ Tuklaty.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 29.2.2016
Obecní zastupitelstvo
- pověřilo starostu obce vypsáním
výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na zpracování projektové dokumentace stavby chodníku mezi obcemi
Tuklaty. Tlustovousy dle výzvy připravené p. Ducháčem.
- souhlasilo se zřízením dětského hřiště
v obci Tlustovousy na pozemku p. č. 5/1
u obecného domu č.p. 29 a pověřilo starostu obce vypsáním výběrového řízení
na zhotovitele.
- souhlasilo s prodloužením nájemní
smlouvy na nebytový prostor v objektu
č.p. 29 v obci Tlustovousy do 30.6.2016.
- souhlasilo s odkoupením pozemku
p. č. 283/10 o výměře 654 m2 za sjednanou cenu 50.000,-- Kč.
- souhlasilo s připojením se obce
Tuklaty k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“.
- schválilo uzavření nájemní smlouvy
na fotbalové hřiště mezi obcí Tuklaty
a fotbalovým klubem Čechie Tuklaty.
- pověřilo starostu obce přípravnými
pracemi pro vypsání výběrového řízení
pro rozšíření MŠ Tuklaty, včetně zjištění
stanoviska SFŽP v návaznosti na již poskytnutou dotaci.
- souhlasilo s prodejem pozemku p.č.
263/1 v k.ú. Tlustovousy za cenu 1.200,- Kč/m2  
- souhlasilo s poskytnutím příspěvku
na palivo pro paní Chmelárovou ve výši
3.500,-- Kč.
Zasedání ze dne 21.3.2016
Obecní zastupitelstvo
- schválilo, aby pan starosta vyzval
arch. Burešovou k předložení nabídky na
vypracování studie prostorového řešení
lokality Farská louka se zachováním klidové zóny ve spolupráci s projektantem
cesty mezi autobusovými zastávkami.
- souhlasilo s odkoupením části pozemku p.č. 206 od majitelů za cenu
29.860,-- Kč.
- schválilo návrh řešení úklidu a údržby
obce včetně výběru vhodné multikáry
a k tomu zajištění obecního zaměstnance.
- schválilo nahrazení stávajícího příčného prahu u Tuklaty č.p. 80 zpomalovacími polštáři. Druhý zpomalovací
práh bude upraven na výšku 7 cm.
- souhlasilo s výměnou oken u domu
Tuklaty č.p. 159 a pověřilo starostu výběrem zhotovitele a uzavřením smlouvy
s vítěznou firmou.
- souhlasilo s uzavřením smlouvy se
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společností ČEZ na přeložení kabelových sítí v ulici Spojovací.
- schválilo zprávu o probíhající rekonstrukci sociálního zařízení na Faře a stanovilo následující postup rekonstrukce:
1. Starosta obce požádá statika ing. Rineše o přepočet výztuže na zatížení stropu I. NP na zatížení dle nového POBŘ.
2. Starosta poptá a následně objedná přebroušení podlahy v místnosti knihovny
a archivu podle požadavku NPU, včetně
provedení konzervace a soklových lišt.
Pod soklové lišty umístit rozvod PC.
3. Starosta obce poptá restaurátorský
průzkum vnitřních omítek, ostění a ošetření soch před farou.
4. Obec prověří podmínky havarijního
programu záchrany památek. Starosta
poptá zhotovitele na opravu jižní stěny
Fary. Výběrové řízení musí být dokončeno do konce července 2016.
- pověřilo starostu úhradou exekučního
poplatku 60.000,-- Kč ve věci vyklizení
majetku p. Formánka za účelem exekučního soupisu.
- pověřilo starostu obce podpisem
smlouvy na zajištění webových stránek
obce s firmou Drosera.
Zasedání ze dne 25.4.2016
Obecní zastupitelstvo
- schválilo prodej pozemků p.č. 62/77
a 62/80 v obci Tuklaty.
- souhlasilo s objednáním studie na veřejné osvětlení v obou obcích.
- souhlasilo s uzavřením směnné
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene a pověřilo starostu podpisem
smlouvy o uzavření budoucí směnné
smlouvy a smlouvy o zřízení věcného
břemene s majiteli pozemků Jiřím Lojínem, Naděždou Lojínovou a Milošem
Koubkem. Pozemky p. č. 46/7, 46/4
a 75/2.
- schválilo zhotovení projektu chodníku Tuklaty – Tlustovousy od Ing. Kubínové za cenu 385.000,-- Kč.
- pověřilo starostu vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci obecních
komunikací.
- schválilo příspěvek na palivo pí Šichové ve výši 3.500,-- Kč.
Zasedání ze dne 19.5.2016
Obecní zastupitelstvo
- schválilo nákup multikáry za cenu
199.000,-- Kč ve dvou splátkách.
Zbyněk Růžička

Vážení spoluobčané,
nejsem přítel dlouhého psaní a
doufal jsem, že se toho zbavím, když
jsme Zpravodaj změnili na Tuklatské
novinky, kam budou psát jiní. Když si
však přečtu některé příspěvky, tak mi
nezbývá, než reagovat. Neustále je nám,
co jsme byli v zastupitelstvech do roku
2014, předhazováno, že se v obcích nic
nedělalo. Není to pravda, i když jsme to
neměli jednoduché, obec stavěla od roku
2000 vodovodní a kanalizační řad včetně čističky odpadních vod a přípojky k
jednotlivým objektům. Na tyto řady byly
přes částečný nesouhlas napojeny téměř
všechny domy v obci. Na úhradu nákladů
byl obci poskytnut úvěr od KB ve výši 6
milionů a splácet se mohlo zatím pouze
z rozpočtu. I přesto se dělali povrchy  
některých komunikacích v Tuklatech
(Růžová, Ořechová a následně Liliová).
Připravovalo se zasíťování lokality Na
Patnáctém, kde byly obecní pozemky
na stavební parcely, ze kterých obec
získala první finance. Osvětlila se lokalita V Jezírkách. Obec spolupracovala
s rodinou Vojtových na vzniku lokality
Na Statku, kde byly též čtyři pozemky
obce. V Tuklatech se začala budovat ve
spolupráci se společností AGRO lokalita
V Obůrkách, kde obec usilovala o získání
pozemků od Pozemkového fondu, což
se postupně podařilo. Podařilo se nám
v roce 2009 znovu otevřít základní školu,
která byla od září 2002 zavřená a zrekonstruovat sociální zařízení, bylo provedeno zateplení mateřské školy pomocí
dotace od SFŽP a úvěru od České spořitelny, změna vytápění z aku. kamen na
tepelné čerpadlo. Zateplily se kabiny na
fotbalovém hřišti, instalovalo se ústřední
vytápění s elektrokotlem. Kabiny byly
napojeny na vodovodní a kanalizační
řad a provedla se úprava hrací plochy,
Klubovna SDH byla vybavena ústředním
vytápěním a elektrokotlem a také napojena na vodovodní a kanalizační řad.
Bylo přebudováno dopravní značení v
obci včetně pojmenování ulic. Restaurace soch na Valech, zřízení sportovního
hřiště s umělým povrchem v Základní
škole, která byla rozšířena o kontejnerovou třídu. Byla vybudována dvě dětská
hřiště v Tuklatech, jedno za pomoci
maminek a sponzorů. Nevím, jestli jsem
si vzpomněl na všechno, ale každopádně
to bylo mezi roky 2003 – 2014. Mě se
zdá, že jsme se zase tak moc neflákali,
a to jsme se ještě snažili o rekonstrukci
fary, kde jenom projektová dokumentace
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nás stála cca 800.000,- Kč. Museli jsme
počítat s každou korunou a velice dobře
hospodařit. Obec jsme oddlužili a zahájili přípravu na dostavbu ZŠ a rozšíření
její kapacity, kde dnes máme na stavbu
již obě projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. Je
zažádáno o dotaci a hotové výběrové řízení na zhotovitele. Dále budeme připravovat rozšíření kapacity mateřské školy.
Je pravda, že právě rekonstrukce ZŠ nás
nutí do úpravy fary, kam se bude OU
zřejmě již letos stěhovat a to nás trochu
časově, ale zejména finančně zatěžuje,
protože na faře je nutné vybudovat sociální zařízení v obou podlažích. Znáte to,
když sáhnete do staré stavby, tak nevíte,
co na Vás vypadne. Do současnosti se
provedla sanace stropu v bývalé knihovně, obroušení a ochranný nátěr stropu
v sále prvního podlaží, odkrytí podlahy
v místnosti vpravo za schody v druhém
nadzemním podlaží. Vzhledem k tomu,
že nad sociálním zařízením v druhém
nadzemním podlaží byla prasklá stěna
z důvodu poškození pozednice hnilobou,
bylo nutné provést částečnou sanaci krovů. (To byla ta odkrytá střecha na jižní
straně fary). Akce, které jsem jmenoval,
bylo nutno provést, protože to povoz
obce vyžadoval. Nejsem však příznivec
některých současných akcí, jak je revitalizace stráně na Valech a pokračován
této akce v okolí rybníčku v Tuklatech.
Myslím si, že přínosnější by byla rekonstrukce veřejného světlení v obou obcích
a zejména v Tlustovousích, kde ve staré
části je to přímo katastrofa. Světla visí na
sloupech el. rozvodu. Některým z obyvatel našich obcí je to, co se v obcích
udělalo, stejně málo, jako příklad může
sloužit Ing. Miloslav Polášek. Před
posledními volbami jsem jej oslovil ke
spolupráci a kandidatuře do OZ. Omluvil
se, že již není nejmladší a že se tělesně
necítí zdráv a odmítl mou výzvu. Bylo
mi líto, že by snad měl být nemocný. Potěšilo mne proto, že se uzdravil natolik,
aby mohl alespoň kritizovat. Kritik je
člověk, který říká, nebo píše, jak by to,
či ono dělal, kdyby to uměl, jak řekl pan
Werich a tak mě mrzí, že v sobě nenašel
tu odvahu to zkusit. Horší, než nemoc
těla, která vyvolává většinou jen bolest,
která je léčitelná, je nemoc duše, která
vyvolává nenávist a ta se v některých
případech ani vyléčit nedá. Vy, kteří
jste četli poslední číslo TN, jste si mohli
přečíst vícero článků, které vyloženě napadají a uráží mou rodinu. Jsem starosta,

člověk ve veřejné funkci, a proto musím
skousnout negativní stanovisko na svou
osobu, ale že by musela být urážena i má
rodina, to je i na mne moc. Bohužel, celá
moje rodina je nějakým způsobem zapojena do různých činností v obci. Manželka a dcera Gabriela jsou aktivními
členkami SPOZ, zeť a jeho otec zajišťují
s pracovníky VPP úklid obce. Tuto funkci převzali po panu Ostružlíkovi, který
odešel do důchodu a nikdo jiný, kdo by
měl traktor a valník, v obci nebyl. Vašek
Krupka, kterému jsem tuto práci nabídl,
odmítl ze zdravotních důvodů. Manželka
ještě navíc provozuje již 25 let prodejnu
potravin a to také zřejmě někomu leží
v žaludku. Nemyslím, že touto výtkou
někoho umravním, ale co kdyby náhodou.
Ještě bych si dovolil vysvětlit situaci
okolo přechodu žáků naší ZŠ na druhý
stupeň do Českého Brodu. Na základě
jednání s ředitelem ZŠ Žitomířská Mgr.
Slavíkem, jsem měl uzavřenou dohodu,
že máme počkat do konce května 2016
na přihlášky našich dětí do 6. třídy jeho
ZŠ. Nemohl nám tuto skutečnost sdělit
v průběhu března, protože většina rodičů
žáků pátých tříd teprve hlásila své děti
na víceletá gymnázia a neměla ještě
výsledky, zda jsou přijaté, či ne a také
na víceleté gymnázium v Českém Brodě byl přetlak přihlášených žáků. Tato
záležitost je běžná, protože rodiče žáků
většinou přihlašují své děti pro jistotu na
více škol a čekají, kde to vyjde. Bylo to
také i tentokrát a právě koncem května se
situace vyjasnila a slíbená místa byla. Na
žádost rodičů obec v mezidobí jednala
s okolními obcemi, které pro nás nejsou
spádové a většinou bez dopravní obslužnosti. Do Nehvizd, kam by nás s radostí
přijali, by musela být zřízena autobusová
linka z Tlustovous do Horoušan, aby byl
přípoj na autobus do Nehvizd. V Šestajovicích by s dopravou problém nebyl,
pokud by rodiče byli ochotni přistoupit
na to, že děti budou jezdit do Klánovic
vlakem a dále do Šestajovic městským
autobusem. Za umístění žáka požadovaly
Šestajovice 7.000,- Kč a rok. Další nabídka přišla od starosty z Cerhenic PhDr.
Marka Semeráda na umístění do cerhenické školy. To rodiče odmítli, z důvodu
vzdálenosti a dlouhé jízdy dětí vlakem.
Umístění žáků v Nehvizdech vyřizovala
místostarostka paní Petrisková, v Šestajovicích jsme jednali oba a v Cerhenicích
já. Nakonec došlo na moje tvrzení, že naši
žáci nastoupí do ZŠ v Českém Brodě. Na
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základě tohoto sdělení odmítám tvrzení
některých rodičů, že se obec nestarala
o umístění školáků na II. stupeň ZŠ.
Další hysterie byla vyvolána neschválením dotace na rekonstrukci ZŠ
v Tuklatech, a že naši prvňáci nebudou
mít kam 1. září nastoupit. Některými zastupiteli jsem byl vyzýván k odstoupení,
protože prý nemám připraven plán „B“
atd. Po konzultaci s ředitelkou naší ZŠ
Mgr. Plesnou jsem věděl, že školní rok
2016 – 2017 kapacitně zvládneme v současném zařízení. Je pravda, že třídy budou plnější, než bývá zvykem, ale žádná
katastrofa nenastane. Na základě mého
jednání nám byla z fondů Středočeského kraje poskytnuta spoluúčast k dotaci
ve výši cca 3 mil Kč a proti rozhodnutí
MŠMT jsem se odvolal a vymohl si jednání u paní ministryně Valachové, kterou
při jednání zastupovala náměstkyně pro
řízení sekce ekonomické, RNDr. Zuzana
Matušková. Na jednání jsme si vysvětlili
priority naší obce a MŠMT a dohodli
uplatnění naší žádosti v září tohoto roku.
Jsem přesvědčen, že s následnou žádostí uspějeme. Celé věci může prospět
i to, pokud začneme s přípravou stavby
z našich prostředků, které zatím máme,
pokud je neutratíme za neuvážené akce
okolo fary a podobně. Vím, že se OU
musí přestěhovat na faru a určité úpravy
jsou nezbytné, ale považuji za nesmyslné investovat více než milion korun do
zajištění jižní stěny. Jsem přesvědčen, že
její zajištění by bylo možné provést s vynaložením nižších nákladů. Ukončím již
svou zprávu, i když by bylo o čem psát
a pokusím se Vás všechny informovat
v nově tvořených webových stránkách,
kde bych měl rád svůj sloupek pro plodnou diskuzi s Vámi.
Petr Jenšovský, starosta obce

UKLIĎME ČESKO 2016

V tomto roce v našich vesnicích proběhl
již 2. ročník celorepublikové akce Ukliďme Česko – Ukliďme Tuklaty a Tlustovousy. Zúčastnilo se 13 dětí a 12 dospělých.
Nasbírali jsme 26 pytlů odpadků a 2 pneumatiky. Počasí na úklid bylo dopoledne
příznivější.
Přijďte nám pomoci příští rok i Vy!
Odměnou Vám bude uklizené a hezčí okolí
Vašeho bydliště.
Děti byly odměněny lízátkem a džusem,
od hlavního organizátora jsme obdržely
hezké pytle s obrázkem, které se dětem
líbily.
Monika Petrisková
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Vážení spoluobčané,
dne 3.6.2016 proběhlo Vítání občánků. Na tuto
akci bylo pozváno celkem 7 dětí. Ze 7 pozvaných  se
dostavilo 6 dětí. Velmi nás potěšila velká účast pozvaných a zvláště pak jejich doprovod včetně prarodičů
a příbuzných. Děti byly zapsány do kroniky Tuklaty-Tlustovousy.
Zvláště bychom pak chtěli poděkovat paní ředitelce Mgr. Ludmile Plesné za krásné vystoupení dětí ze
ZŠ v Tuklatech.
Další Vítání občánků proběhne v měsíci září 2016.
SPOZ si vás dovoluje srdečně pozvat na
Přátelské posezení s důchodci ,,Na pouť“,
které se uskuteční 25. 6. 2016
od 15 do 19 hodin U Hasičů.
K příjemnému posezení
a dobré náladě zahraje JVR BAND.
Pro účastníky je připraveno
malé pohoštění.
Svoz účastníků z Tlustovous je zajištěn.
Odjezd od pohostinství ve 14,30 hodin.
Na vás všechny se těší SPOZ Tuklaty.

NAROZENÍ
Jakub Matějček
Matyáš Zikmund
JUBILEA
Marie Linhartová, 85 let
Jan Rusý, 80 let
Vlasta Lafková, 70 let
Ladislav Růžička, 70 let
Anna Bucmanová, 91 let
Josef Mysliveček, 90 let
Drahoníra Šplíchalová, 85 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Marie Štusáková
Jíří Fronc
Čest jejich památce.
Za SPOZ Vendulka Jenšovská, jednatelka
UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí), ať tuto skutečnost oznámí na místním OÚ tel. 281981774, p. Růžička. Pokud nám nebude oznámen
nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.
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Noc Kostelů v Tuklatech
V letošním roce se v Praze a Středočeském kraji akce zúčastnilo rekordních 300 kostelů s nádherným kulturním programem.
Letos poprvé jsme během Noci kostelů otevřeli i kostel Sv. Jana
Křtitele v Tuklatech.
Myšlenka uspořádat Noc kostelů vznikla ve Vídni v roce 2005.
V České republice se tato akce koná od roku 2009. Smyslem
Noci kostelů je přivítat v sakrálních stavbách i další návštěvníky
a upozornit na jejich duchovní a architektonické bohatství. Noc
kostelů není ale jen o krásné architektuře, umění a hudbě, je
také inspirací vírou našich předků, kteří kostely stavěli. Ukazuje
kostely jako důležitou součást našeho sociálního života.
Díky dobré spolupráci našich občanů s církví byl náš kostel
opraven a dnes je místem pravidelných kulturních akcí. Připomeňme adventní koncerty našich dětí či vánoční koncerty pořádané Kulturním sdružením. Významným důvodem, proč jsme se
k akci Noc kostelů připojili, bylo upozornit také na restaurované
varhany, které byly hlavním bodem programu hudebního podvečera. Na varhany hrála Veronika Kroupová (Landkamerová)
a dále vystoupili žáci oboru sólového zpěvu ZUŠ Český Brod
pod vedením Blanky Svobodové.
Během této krásné noci se otevírají i místa, která nejsou
běžně dostupná. V naší obci byla zpřístupněna také fara s prezentací zatím provedených úprav. Noc kostelů se tak stala další
celorepublikovou akcí, ke které jsme se přihlásili.
Jana Ammerlaan
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Fara. Fara? Fara!

poškozených částí, což bylo způsobeno
dlouhodobým zanedbáním tohoto objektu.
Dalším krokem by mělo být zateplení oken
a zavedení vytápění objektu. Rozhodnutí
o způsobu vytápění záleží na záměru obce,
jak budou objekt jako celek i jeho jednotlivé místnosti využívány. Bude obci a jejím
obyvatelům stačit využívat velký sál pouze
jako doposud na vítání nových občánků
a případně ještě vytápět dvě místnosti
obecního úřadu? Pak stačí opravit komíny.
Nebo se budou oba sály a přilehlé místnosti využívat více, takže bude výhodné
zavést nový systém celkového vytápění?
To realizovat prostřednictvím dotace o výměnu tepelného zdroje. Na realizaci všech
kroků nechceme vyčerpávat omezené
obecní prostředky, ale vyhledáváme vhodné dotační tituly tak, jako u všech dalších
projektů připravovaných současným zastupitelstvem. Příkladem tohoto postupu nám
jsou i sousední Rostoklaty, které místní
zdevastovaný kostel koupily od církve
a v průběhu několika let jej díky aktivnímu
přístupu starostky postupně opravují do
podoby kulturního centra obce.
Ráda se dívám na historické stavby,
které žijí, na historické stavby, které mají
náplň a stále slouží původnímu nebo novému účelu. Všimněte si, že pokud stará
budova stále funguje, odvděčuje se svým
uživatelům zvláštním způsobem, dává

jim klid, sebedůvěru. Předává totiž v sobě
minulost současnosti. Ale pokud stavbu
opustíte, jakoby zemřela. Zřejmým příkladem toho mohou být různé antické stavby.
Po odlivu zájmu středověkého člověka od
těchto staveb ke katedrálám nastala pro
většinu z nich zkáza. Naštěstí ty, které přežily do dnešních dní, je možné obdivovat.
Jsou úchvatné. Ale zdaleka nejkrásnější
takové stavby jsou, pokud opět mohou
být užívány. Není silnějšího zážitku než
shlédnout divadelní kus v řeckém amfiteátru. Podobně je to s naší farou. Můžeme
ji nechat spadnout, můžeme ji udržovat
v nutné míře, můžeme jí dát plný život.
Ať již tedy budete projíždět Rostoklaty
nebo si zajdete na koncert do řeckého amfiteátru v Syrakusách, vzpomeňte si, jaké
štěstí naše obec má, když vlastní takovou
stavbu, a sami posuďte možnosti, jak k faře
přistoupit. Současné zastupitelstvo zahájilo přípravu několika zásadních projektů
(např. rozšíření kapacity základní školy,
oprava silnic, výstavba chodníků, parkoviště u nádraží,…). Postupná oprava fary
je mezi nimi. Není to úkol jediný, ale už
není popelkou či spíš přítěží. Děkuji těm
členům zastupitelstva a občanům, kteří se
do díla pustili s námi.
Přeji Vám krásné léto plné inspirativních zážitků!
Jana Ammerlaan

SILNICE, ŠKOLA,
CHODNÍKY A FARA

zdi a úzké komunikace. Na základě toho
bude dopracována nová varianta řešení.
Projekt chodníku z Tlustovous do Tuklat
je již rozpracován. Zde se také řeší napojení na autobusové zastávky v Tuklatech
a prodloužení chodníku k ZŠ Tuklaty. Oba
propojené chodníky by poté měly sloužit
jako podklad pro žádost o dotace.

jihovýchodního křídla budovy. Veškeré
opracované dřevěné konstrukce byly chemicky ošetřeny proti působení dřevokazného hmyzu a hub.
Dále byly v podkroví vyměněny nejvíce
poškozené části dřevěné pozednice a navazující trámy krovu. Ve 2. nadzemním podlaží probíhá příprava pro návrat obecního
úřadu do prostor, kde sídlil dříve. V místnostech byla vyměněna elektroinstalace
a doplněny datové kabely. Vytápění zde
bude řešeno elektrickými přímotopnými
tělesy. S tím souvisí i rekonstrukce toalet,
která je již před dokončením. Nové toalety
budou v obou podlažích budovy s příslušným hygienickým zázemím. S místnostmi
ve 2. nadzemním podlaží naproti prostorám obecního úřadu se počítá s obecní
knihovnou. V těchto místnostech byla
obroušená a impregnována dřevěná podlaha, vyměněná elektroinstalace a budou
zde rovněž doplněna elektrická přímotopná tělesa. V současné době je podrobně
zpracován projekt na výměnu oken a další
kroky pro celkovou rekonstrukci jsou v řešení. O dalším využití ostatních prostor
bývalé fary je vedena diskuze, s cílem zde
vytvořit místo pro setkávání a kulturního
vyžití nás všech.  
Věřím, že v dalším vydání TN vám napíšeme nové pozitivní zprávy :o).

Jedním z úkolů současného vedení obce je zahájit rekonstrukci fary, barokního objektu z 18. století, pro historiky pro
svůj účel fary záhadně honosnou stavbou,
pro naši obec přirozenou dominantou. Jak
elegantně posoudil její stav jeden z odborníků, jedná se o ojedinělou památku,
protože téměř všechny původně zchátralé
stavby tohoto typu ve vlastnictví obce
v České republice už buď zakoupili soukromníci, nebo se je již podařilo opravit
obcemi.   Máme tedy raritu! Ale opravdu
chceme mít takovou raritu?
V našem volebním programu a s námi
následně v programovém prohlášení
i všichni ostatní členové zastupitelstva se
zavázali k tomu, že fara bude postupně
opravena na společenský dům. To zastupitelstvo před rokem schválilo a postupně
začíná tento záměr naplňovat. Vypracovali
jsme harmonogram prací a postupujeme
na základě projektu pro stavební povolení,
který si obec nechala v roce 2008 za více
než 750 tis. Kč vypracovat, který ale nikdy
dříve nezačala realizovat.
Zásadním krokem byla výstavba sociálních zařízení, která je v současnosti
dokončena, takže mohou obě patra začít
sloužit občanům alespoň v omezené
míře. Kromě toho došlo k opravě nejvíce

Komunikace
Začnu asi hned největší problematickou
částí obce Tuklaty a tou je ulice Spojovací.
Projekt na celkovou rekonstrukci ulice od
křižovatky s ulicí Hlavní až k mostku je
hotový a čeká se na přeložku VN kabelu,
který částečně vede pod komunikací.
Tuto přeložku bude provádět společnost
ČEZ. Financování samotné rekonstrukce
bude projednáno na zastupitelstvu obce
v návaznosti na přeložku kabelu VN. Také
další obecní komunikace budou toto léto
částečně opravovány a to metodou SILKOT. Bude se jednat o opravu největších
výtluků, propadů atp..
Naše hlavní silnice vedoucí skrz naše
obce budou bohužel opět opravovány pouze záplatováním. Nic na tom nezměnila ani
urgence na Krajské správě a údržbě silnic
středočeského kraje.  
Chodníky
Co se týče chodníků v obou našich
obcích, tak projekt v Tlustovousech  je již
připraven, řeší se pouze problém s částí
křižovatky z návsi na autobusovou zastávku. Před domem čp. 33 totiž není místo na
vybudování chodníku z důvodu plotové

Základní škola
Další důležitou rozpracovanou akcí je
rozšíření ZŠ Tuklaty. Projekt je kompletně
hotový, byly podány dvě žádosti o dotaci,
jedna na MŠMT, kde jsme zatím neuspěli,
a druhá na Krajský úřad Středočeského
kraje s žádostí o částku na spoluúčast obce
ve výši cca 3 mil., kterou jsme obdrželi.
Pro školní rok 2016 – 2017 se vyřizuje
povolení o setrvání provizorní třídy z kontejnerů. Žádost o dotaci na MŠMT budeme
opakovat.
Fara
Koncem roku 2015 jste si mohli všimnout, že se začíná pomalu opravovat bývalá fara. Byly zahájeny záchranné práce
na dřevěném stropu v prvním nadzemním
podlaží. V rámci prací byly zespodu
obroušeny veškeré stropní konstrukce od
starého nátěru, vadné dřevěné trámy byly
opraveny, nebo vyměněny za nové. Byla
vyměněna dřevěná podlaha v místnosti
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Za stavební výbor Romana Roubíčková
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Zpráva z A týmu
Hlavní tým Čechie se momentálně
pohybuje na 4. místě III. třídy, o toto
umístění soupeří s pátým Dobrým Polem,
na začátku sezóny jedním z favoritů na
postup. Tým pod vedením hrajících trenérů Roman Nešpora a Vratislava Procházky
ml. podává vyrovnané výkony, na vedoucí
celky Bečváry, Velim B, Cerhenice bohužel Čechie nemá kvality, ale ostatní zápasy
odehrává víc než důstojně. Už nyní pracuje
vedení týmu na další ročníku, kdy se očekávají příchody tří hráčů. Poslední domácí
zápas odehraje Čechie 18.6. od 14:00
s Rostoklaty, budeme velmi rádi, pokud
přijdete náš tým podpořit. Více informací
včetně kompletní tabulky najdete na webu
www.cechietuklaty.cz
Ženy
Ženy zakončily sezónu na 6.místě pod
vedením trenéra Pala Urminského. V červnu můžete přijít podpořit ženy na přátelské
utkání proti staré gardě 25. června 2016
Mládež
Starší přípravka odehrála pod trenérem Milanem Šindelářem na jaře v elitní
skupině zajímavé turnaje, bohužel dík zranění opor týmu byl konec jarní části dost
ovlivněn. I tak udělali naší mladíci velký
úspěch, když se do elitní skupiny probojovali přes velmi silnou Vyžlovku a mohli si
zkusit porovnání s kvalitními týmy...
Mladší přípravka
Mladší přípravka má před sebou poslední turnaj v Kostelci n.Č.l., zatím je bohužel
na posledním místě, ale to není zase tolik

Mateřská škola byla v letošním roce zapojena do dvou nových projektů. Prvním
z nich je tzv. Malá technická univerzita,
která je zábavně-vzdělávací. Děti se v ní
seznamovaly se základy techniky s využitím stavebnice LEGO DUPLO. Děti
si hrály na architekty, instalatéry, elektrikáře, děti si stavěly své město, mosty,
ulice, věže, zaváděly elektřinu do svých
domečků. Pracovaly s jednoduchými
technickými výkresy a plány a pak podle
nich stavěly domy a ulice. Dozvěděly se,
kde se vzalo světlo, kam teče voda, proč
nespadne most, atd. Cílem projektu bylo
6

Dne 5. 6. 2016 uspořádala Čechie Dětský den, kterého se zúčastnilo 92 soutěžících dětí. Děkujeme za podporu obecnímu
úřadu a dále za spolupráci SDH Tuklaty
a Mysliveckému sdružení Tuklaty.
Rádi bychom vás pozvali na Pouťovou
zábavu, která se koná 25.6.2016 na hřišti
v Tuklatech od 19:30 hodin.  Dále sehraje
přátelské utkání stará garda proti ženám
od 17:00 hodin.

Školní zahrada
je pro veřejnost uzavřená
Je nám líto většiny slušných návštěvníků, kteří si zvykli na zahradu chodit. Bohužel vandalství, které se neustále opakuje, nás vedlo k rozhodnutí školní zahradu
pro veřejnost uzavřít. Dvakrát byl zničený
kryt pružin na trampolíně, který jsme vždy
znovu koupili a nainstalovali. Skákalo tam
současně více dětí přesto, že to provozní
řád zakazoval.   Děti v družině a o velké
přestávce si už nezaskáčou, trampolína je
zničená a odstrojená.
Vandalové zlomili vysazenou lípu, rozmlátili střechu mašinky, zlámali branku v
plotu, potrhali sítě, vytrhali a zahodili jmenovky od stromů a keřů, pohazují odpadky
po zahradě a kamení do trávy. Někteří se
projížděli po umělém hřišti na kole, někdo
tam schválně vysypal písek, jiní zas přes
výslovný zákaz manipulovali s brankami,
kdosi utrhl houpačku. Lavičky, dokud nebyly zabetonované, byly neustále povalené.
Věřte, že už nás nebaví věčně něco
opravovat, sbírat, kupovat, nechat si ničit
to, co má sloužit žákům základní školy. A
přihlížet devastaci toho, co nám pomáhaly
vybudovat desítky dobrovolníků z řad rodičů, dalších občanů a samotných žáků.
Nechceme mít zničenou zahradu, kde
by nebylo pro děti bezpečno.
V době hlavních prázdnin bude zahrada
ještě pro veřejnost otevřená, nadále už ale
s jejím zpřístupněním nepočítáme.
Nyní je na obci, aby uvažovala, zda
oblíbené multifunkční hřiště s umělým
povrchem nevybudovat někde jinde na
veřejném prostranství.
Ludmila Plesná, ředitelka základní školy

vzbudit u dětí zájem o techniku a přispět
tak k rozvoji technického vzdělávání již
u předškolních dětí. Dětem přineslo rozvoj
prostorové orientace a představivosti, logického myšlení, koncentrace, pozornosti
a vnímání, procvičování jemné motoriky
a rozvíjení komunikačních dovedností.
Komunikačními dovednostmi a správnou výslovností jsme se zabývali v dalším
projektu: ,,Sdílené radosti a strasti škol“.
Cílem tohoto projektu bylo mimo jiné také
předcházení poruchám komunikačních
schopností a podpora správného řečového
vývoje. V případě, že již dítě absolvovalo
logopedickou péči u svého logopeda,
v mateřské škole probíhala v rámci projektu následná péče, a to upevňování osvojených řečových dovedností.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ

Letošní rybářská sezóna byla zahájena   1. dubna, lov dravců byl povolen od
1. května. Ve 2. čtvrtletí proběhlo několik
brigád na postřik plevele, ve Skále byly
vybudovány nové schody s lanovým zábradlím.
Dne 18. června od 7 do 12 hodin se
konají tradiční rybářské závody „ Chytá
celá rodina “. Závody jsou určeny pro děti
s doprovodem dospělých. Veškeré vybavení k lovu ryb je možné si zapůjčit na místě.  
Soutěží se o spoustu hodnotných cen.  Po
dobu soutěže bude občerstvení zajištěno.
Na každého malého rybáře čeká na závěr
diplom a sladká tečka.
Petru zdar. RS

důležité, hlavní je, aby to naše nejmenší
nepřestalo bavit a všichni si zahráli. Trenéři Martin Vavrek a Tomáš Růžička mají
šikovné naděje tuklatského fotbalu.
Konečná tabulka Elitní divize:
1. FK Říčany - 21 3 6 66 79:28
2. SK Zeleneč - 21 2 7 65 114:47
3. FK Brandýs-Boleslav - 20 2 8 62 76:33
4. TJ Sokol Veltěž - 12 5 13 41 75:61
5. Čechie Tuklaty 4 4 22 16 45:111
6. TJ Kunice 4 0 26 12 33:142
Nábor
V květnu proběhl nábor do mini-přípravky pod vedením Vratislava Procházky,
Vladimíra Procházky a Romana Nešpora,
nábor byl velmi úspěšný a přihlásilo se
nám přes 20 dětí. Tréninky zatím pokračují v úterý a čtvrtek od 17:00. Na základě
velkého zájmu o mládežnický fotbal absolvují někteří trenéři v červnu trenérský
kurz, aby naši nejmenší měli co nejlepší
podmínky v naší obci. V srpnu proběhne
druhý ročník fotbalového soustředění pro
naše nejmenší, sledujte naše webové stránky.
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www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
Jednotce SDH obce byla schválena
žádost o 50% dotaci na pořízení nového
dopravního automobilu. Tento automobil
bude jednotce sloužit především k dopravě
při zásazích (kapacita cistenových automobilů je pro celou jednotku nedostačující), jako zázemí při zásazích, možnost
evakuace osob atd.
V uplynulém období sbor velmi intenzivně pokračoval na opravě automobilu
CAS32. Po opravě motoru byly vyměněny
blatníky, celá kabina prošla novým lakováním, byl namontován nový maják, vysílačka, výstražné a přídavné světlomety…
Bohužel dotace na repasi nástavby Tatry
nám schválena nebyla.

Auta byla připravena na STK a STK absolvovala.
Obec a jednotka úspěšně prošla kontrolou z HZS.
V sobotu 23.04.2016 od
8:00 - 11:15 hod   proběhlo
školení jednotky. Témata:  
1. kontrola a údržba OOP, 2.
seznámení s novými technickými prostředky, 3. opakování
teorie a praxe práce s proudnicí, 4. praktický nácvik tvorby
střední pěny. Kondiční jízda,
doplnění nádrže vodou.
V
sobotu
14.5.2016
v 18:00 proběhlo taktické cvičení se zaměřením na dálkovou dopravu
vody, tvorbu pěny a komunikace pomocí
radiostanic, ulice Ke Mlýnu, Tlustovousy.  
Začátek cvičení byl ohlášen svolávacím
systémem.

Dne 25.5.2016 byla jednotka požádána
starostkou obce Přišimasy o pomoc při
likvidaci následků po přívalovém dešti.
Jednotka na místě průzkumem zjistila,
že po nočním přívalovém dešti
stekla ornice z blízkého pole na
místní komunikaci v obci Přišimasy části Skřivany. Mezi domy
čp. 106 až č. 57 v délce 80m byla
na vozovce slabší vrstva bahna,
kterou jsme 1C proudem z vlastního zdroje smyli.
V neděli 5.6. jsme svým
dílem přispěli k pořádání dětského dne na hřišti Čechie Tuklaty.
Pro děti jsme měli připravené soutěžní hašení a poté měly možnost vyzkoušet děla
na Tatře a vydovádět se v připravené pěně.

Lukáš Koníček

Pálení čarodějnic
I letos se v podvečer Filipojakubské
noci slétly čarodějnice z Tuklat, Tlustovous a blízkého okolí na svůj pravidelný
rej v Tuklatech. Po průvodu v maskách
a již tradičních soutěžích – hodu koštětem,
skákání v pytlích, házení čarodějnice na
lopatě do pece a míchání čarodějného
lektvaru řádily u ohně, opékaly buřty a pojídaly vysoutěžené sladkosti.

Děkuji všem členům a přátelům Kulturního sdružení, kteří se na této akci podíleli.
Pálení čarodějnic a v letošním roce uskutečněné akce jako Ukliďme si Tuklaty,
Pomlázkování nebo Noc kostelů pro Vás  
připravuje Kulturní sdružení Tuklaty –
Tlustovousy, z.s.

bydlelo jich tady o hodně méně než dnes.
Zakládajícími členy Kulturního sdružení
byli manželé Lojínovi, manželé Krupkovi,
manželé Pečených, paní Plesná a mnoho
dalších. Od té doby s námi spolupracovala
a spolupracuje delší či kratší dobu celá
řada lidí.
V současné době se akcí účastní 120
Naďa Lojínová, předsedkyně Kulturního
i
více
dětí, což samozřejmě klade mnohem
sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s.
větší nároky na přípravu i organizaci.
V průběhu roku pořádáme tradiční akce
Kulturní sdružení
jako Karneval pro děti a dospělé (letos
Tuklaty – Tlustovousy, z.s.
nebyl, protože nebylo kde jej uspořádat),
Neziskový spolek Kulturní sdružení  
Pomlázkování, Pálení čarodějnic, Z poTuklaty – Tlustovousy, z.s. byl založen
hádky do pohádky, Svatomartinský prův roce 1999 s cívod, Mikulášská,  Adventní dětský koncert
lem obnovy vesa Vánoční koncert.   Přidali jsme se také
nických tradic, zak celostátním akcím Ukliďme si Česko
čít pořádat v naší
a Noc kostelů. Co je ovšem také důležité,
obci kulturní akce,
jsou nové nápady a oživení akcí něčím
a to hlavně pro
novým. Proto rádi uvítáme Vaše nápady,
děti. Na začátku
nové myšlenky, jakoukoliv pomoc, uvításe jednalo o orgame Vás jako nové členy. Napište nám na
nizování akcí pro
lojinovan@seznam.cz nebo tvmoni@centmnohem
menší
rum.cz. Rádi Vás pozveme na naše setkání.
počet dětí, než je
Naďa Lojínová, předsedkyně Kulturního
tomu nyní, schásdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s.
zelo se přibližně
kolem 20 dětí,
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Tuklatský kostel
Narození sv. Jana Křtitele
Podle   nápisu na zvonu
v nedaleké zvonici byl postaven v roce 1624. Je to stavba, na kterou bychom měli být všichni hrdí a přenechat ji
dalším pokolením zachovalou a krásnou. Je to již 18. let,
co ve spolupráci církve, mnoha našich občanů včetně dětí
se započalo s jeho obnovou. V té době byl již několikrát
vykraden, měl vytlučená okna, na oltářích hnízdili holubi,
bylo potřeba kostel vymalovat, atd. Práce spojené s jeho
obnovou skončily v r. 2009. Nyní by kostel potřeboval další
menší opravy, ale to je již jiná kapitola. Tento článek je
vzpomínkou a poděkováním těm, kteří tenkrát pomohli.
Václav Krupka

Pískoviště pro děti v našich obcích
Já a Pavel Urban jsme byli osloveni starostou, zda bychom
nepomohli při obnově a rekonstrukci dětských   pískovišť
v našich obcích. Pískoviště v Tlustovousích jsme opatřili
úchyty pro síť, kterou zakoupil starosta. Podobné úchyty
jsme namontovali i na pískoviště V Jezírkách, kde síť proti
kočkám byla již jeho součástí. Následně se z pískoviště ve
škole a Tlustovousích vyklidil starý písek značně znečistěný především kočkami z celého okolí. V Tlustovousích se
navezl nový písek a následně se zakryl novou sítí.
Pro zajímavost uvádím, že zakrytí pískoviště sítí trvá
necelou minutu. Síť dokáže plně zabezpečit pískoviště proti
kočkám. Jaké bylo však naše zklamání při zjištění, že síť
V Jezírkách je hozená na hromadě uprostřed pískoviště společně s rozlámanými hračkami mající ostré hrany. Podobná

Vlaková linka S7
S nadšením jsem koncem roku 2015
zjistila, že i v naší obci zastavuje vlak
linky S7. Tento vlak vyjíždí z Českého
Brodu, tudíž téměř vždy přijede včas.
Na rozdíl od spoje S1, který přijíždí
z Kolína nebo z Pardubic, takže mnohdy má velká zpoždění a stát v dešti
a mrazu a čekat na další spoj bylo
velice nepříjemné. Luxusem   15-ti
minutového intervalu vlakových spojů
linek S1 a S7 s dojezdem do centra
Prahy se jistě ani zdaleka nemůže pochlubit každá obec v okolí Prahy. Myslím, že tohoto nadstandardu využívá
při dojezdu do zaměstnání, na úřady,
do škol apod. drtivá většina obyvatel
našich dvou obcí. Tímto bych chtěla
poděkovat celému petičnímu výboru,
v čele s paní Janou Ammerlaan za
vynaložené úsilí a energii, díky čemuž
úspěšně dokončili celý projekt.
Jitka Makúchová

Kronika obce
Sledovala jsem diskuzi okolo volby
kronikářky obce. Myslím, že jsme si
zastupitele do obce zvolili proto, že
věříme, že jejich rozhodnutí budou ku
prospěchu nás všech. Z tohoto důvo8

situace byla i v Tlustovousích, kde ledabyle upevněná síť
vůbec nemohla psům i kočkám zabránit v přístupu.
Co vy na to, maminky usilující o dětská hřiště a tím
i o zpříjemnění našeho životního prostředí? Je veliký problém toto ohlídat např. při procházkách s dětmi? Je nemožné poučit případné lajdáky, jak se mají nejenom na těchto
hřištích chovat?
Zajímavá by byla i kalkulace, na kolik peněz ,,jenom“
takové pískoviště přijde při jeho obnově. Musí se např.
vyklidit starý písek, ten se musí někam odvézt, na dno se
musí položit geotextilie, následně dovézt nový, čistý písek,
zakoupit síť, namontovat její uchycení... Následně stačí pískoviště nezakrývat a veškerá práce a investice je k ničemu.

Vandalství v našich vesnicích
O některých akcích vandalů jsem se zmínil již v minulých novinkách. Přidal bych k nim další. Jsem přesvědčen,
že chceme- li napomáhat vandalům v jejich činnosti, tak je
nejlepší mlčet a dělat, že je u nás vše v pořádku. Mrzí mne
např. již dávné počárání lavičky u sv. Jana, spousta nedopalků kolem a často vyhozené krabičky od cigaret, plechovky
od piva apod. Přitom odpadový koš je vzdálen necelých 10
metrů.
Nedávno jsme na krajích stráně pod farou provedli výsadbu keřů. Následně některé z nich někdo ukradl. Byl tak
chudý, že se chtěl takto,,obohatit“?
Nebo je to akce někoho s ,,odborníků“, kteří prorokovali, že na stráni mimo akátů nikdy nic neporoste? Pokud je
tomu tak, bude mít díky jeho ,,aktivitám“ pravdu.
Václav Krupka

du bychom měli respektovat i jejich
právo ustanovit kronikářku obce. Jak
zjišťuji z Tuklatských novinek, slečna
Chroustová pochází z rodiny, která
žije v Tuklatech již několik generací.
Z toho usuzuji, že má od koho čerpat
informace.   Navíc slečna je 20-ti letá
a je velmi pozitivní zjištění, že i mladí lidé mají zájem, energii a čas pro
obec pracovat. A vzhledem k tomu,
že v Tuklatech  žije mnoho ochotných
„starousedlíků“, jako je např. pan Václav Krupka a další, kteří vědí o obci
a okolí téměř vše, myslím, že v případě potřeby budou slečně Chroustové
rádi ku pomoci. Bylo by dobré, kdyby
v Tuklatech a Tlustovousech  žilo víc
mladých lidí, kteří jsou ochotni se
aktivně angažovat. A my „dříve narození“ bychom je měli podpořit.  
Jitka Makúchová

Chodník a cyklostezka
Mezi Tuklaty a  Tlustovousy má být
vybudován chodník a cyklostezka. Přeji obecnímu zastupitelstvu, aby schválení dotací proběhlo rychle a kladně.
Projekt je důležitý, neboť si nedovedu
představit strach rodičů,   jejichž   děti
musí samy chodit např. do ZŠ po hlav-

ní silnici, a že mnoho aut  projíždějící
mezi obcemi nedodržuje předepsanou
rychlost se nemusíme bavit. Nicméně
bych chtěla upozornit, že nové chodníky a silnice již v Tuklatech jsou, a to
V Obůrkách. Tyto komunikace jsou od
jara do podzimu „pěší zónou“ Tuklat.
Prochází se tu maminky s kočárky, „lítají“ tady děti na kolech apod. Nevím,
zda někdo z členů zastupitelstva  kdy
zjišťoval stav zmíněných komunikací.
Chodníky a kraje silnice jsou prorostlé
plevelem tak, že v letních měsících  
na některých místech chodník již ani
nejde vidět. O dělících pruzích mezi
chodníkem a silnicí se ani nebudu
zmiňovat. Místa, která jsou udržovaná
jsou ta, kde žijí obyvatelé Obůrek, kteří na vlastní náklady a ve svém volném
čase čistí a udržují chodníky a osazují
dělící pásy mezi chodníky a silnicí.  
Výstavba zmiňovaných komunikací
stála X-set tisíc korun, nenašlo by se
v obecní pokladně pár stovek korun
na zakoupení „hubiče plevele“ a dané
komunikace udržovat čisté?   Dostane-li obecní zastupitelstvo dotace
na výstavbu chodníku   mezi Tuklaty
a Tlustovousy, bude tento za pár let
v takovém stavu jako V Obůrkách?
Jitka Makúchová
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ZŠ Heuréka
přivítá první žáky již v září
V září 2016 poprvé otevře své dveře
žákům 1. až 4. ročníku ZŠ Heuréka v Úvalech. Odborné zázemí poskytuje Heuréce
společnost CfME, která se dlouhodobě
věnuje moderním trendů ve vzdělávání
a pracuje na vývoji vzdělávacích programů zejména pro školy a muzea. Přinášíme
rozhovor s Janem Kalou, ředitelem CfME
a zároveň zakladatelem ZŠ Heuréka.
Proč se Vaše škola jmenuje Heuréka?
Název Heuréka vystihuje hlavní myšlenku školy, kterou je radost z objevování.
Děti nejsou tabula rasa, kterou je třeba
popsat - vážíme si jejich myšlení a chceme být dětem opravdovými partnery na společné
a úžasné cestě za poznáním
a objevováním světa okolo nás
i v nás.

čehokoliv zajímavého a smysluplného.
Navíc se nám podařilo získat grant na
vybavení a rozšíření nabídky odpoledních
klubů, díky němuž budeme moci nabídnout dětem různorodější činnosti plynoucí
z jejich skutečného zájmu.
Důraz klademe nejen na vzhled a vybavení školy, ale hlavně i na vytváření
přátelského klimatu. Během pravidelného
komunitního kruhu budou děti sdělovat
své zážitky, pocity, plánovat a poznávat
samy sebe i jeden druhého.
Koho budou děti ve škole potkávat?
Nejvíce ředitelku a učitelku v jedné
osobě Magdu Flekovou a učitelku Ditu
Fryšovou. Obě jsou citlivé osoby zapálené
pro věc a učit v Heuréce je jejich snem.

Obě absolvovaly kromě pedagogických
fakult mnohé kurzy (Čtením a psaním ke
kritickému myšlení, Respektovat a být
respektován, Montessori pedagogika,
Prožitková pedagogika, Multikulturní
výchova…) a mají zkušenosti s prací s dětmi. Pak tu s dětmi bude trávit velkou část
času rodilý mluvčí tak, aby se děti učily
angličtinu během přirozené komunikace
a práce na projektech. V Heuréce budeme
spolupracovat i s řadou dalších zajímavých
lidí. Děti samy budou často vycházet ven
za poznáním, ale i za prací na reálných
a potřebných projektech. Chceme, aby
děti žily svůj život už teď, ne se na něj jen
připravovaly.
Za tým Heuréka
Ladislava Whitcroft

Naučí se v Heuréce děti vše,
co potřebují?
Rozhodně se nemusíte obávat, že by se vaše děti nenaučily,
co učitelům předepisuje české
kurikulum. Děti se při tradiční
výuce často nudí a nevyužívá se
tak jejich čas a potenciál. Děti
se naučí vše, více do hloubky
a hlavně opravdu dobře. Navíc
budeme pomocí map učebního pokroku pečlivě sledovat
dovednosti každého dítěte tak,
abychom mu mohli v případě
potřeby poskytnout jemu na
míru šitou oporu a pomoc.
Jak to bude u vás ve škole
vypadat?
Škola se nachází v útulné vile
s úžasnou zahradou, na které
jsme se začali na jaře scházet
s rodiči a dětmi. Už teď jsme
taková malá, nadšená komunita.
Na utváření a dotváření zahrady
se také už svými nápady začaly
podílet i děti. Začaly přemýšlet
nad tím, kde se už teď v zahradě
cítí dobře a jakou zahradu by
chtěly mít. Budeme tu konec
konců trávit spoustu času.
Ve škole samotné chystáme
různorodá centra aktivit, kde
děti budou bádat, tvořit, číst
a objevovat, místa ke společné
práci, klidovou zónu k relaxaci, koberec ke společným
diskuzím a samozřejmě spoustu
zajímavých knížek a pomůcek.
V budově je prostor pro dílnu
- tvorbu keramiky, krmítek či
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous
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Byla přijata
nová vyhláška
o odpadech

OBEC Tuklaty
Zastupitelstvo obce Tuklaty vydává
Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 1/ 2016

V tomto roce došlo ke změně vybírání poplatků za komunální odpad
a bioodpad.
Platí se jeden poplatek, ve kterém je
zahrnut kromě komunálního odpadu  
i  velkoobjemový odpad  a bioodpad.
Na konci roku budou vyhodnoceny
příjmy a   výdaje   za   svoz odpadu.
Uvidíme, zda se obec v příštím roce
vrátí k původnímu systému poplatků.  
Zvýšení je o 180 Kč za rok, v přepočtu
15 Kč za měsíc.
Systém jednoho poplatku je jednodušší na zpracování a kontrolu.  
Při opačném pohledu každému z nás  
tento systém dává možnost důsledným
tříděním snížit množství běžného komunálního odpadu a při využití menší
popelnice i výrazně ušetřit.

o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Tuklaty

PŘED ÚPRAVOU  ZA POLOLETÍ
velikost nádoby

1x/týden

1x/14 dní

sezonní svoz

70 L

700

570

680

120 L

1022

672

862

240 L

1570

x

x

Bioodpad 120L

480

Bioodpad 240L

680

Jednorázový svoz 50
PO ÚPRAVĚ  ZA POLOLETÍ
velikost nádoby

1x/týden

1x/14 dní

sezonní svoz

70 L

795

665

775

120 L

1117

767

957

240 L

1665

x

x

Bioodpad 120L

0

Bioodpad 240L

0

Jednorázový svoz 100

Před úpravou při používání popelnice 240l + nádoba na bioodpad 240l jste
zaplatili za rok celkovou částku 3820,Kč.
Po úpravě po důsledném třídění
odpadů budete používat menší popelnici 120l + nádobu na bioodpad 240l,
zaplatíte za rok 2234,-.
Rozdíl – ušetříte 1586 Kč.
Monika Petrisková
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Zastupitelstvo obce Tuklaty se na
svém zasedání dne 30. 5. 2016  usnesením č. … usneslo vydat na základě
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o obcích“),
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce
Tuklaty, včetně nakládání se stavebním odpadem1).
Čl. 2
Třídění komunálního odpadu
1) Komunální odpad se třídí na složky:
a) Biologické odpady *
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Směsný komunální odpad.
i) Nápojové kartony
j) Oleje, tuky
2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad
po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), i) a j

Čl. 3
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
Seznam stanovišť pro tříděný odpad v
jednotlivých obcích je uveden v příloze č. 1.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou
barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá
b) Papír, barva modrá
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená
e) Kovy, barva šedá, nebo černá
f) Nápojové kartony, barva oranžová
g) Oleje, tuky barva šedá nebo černá
3) Do zvláštních sběrných nádob
je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou
určeny.
4) Nádoby na biologický odpad
jsou dle požadavků obyvatel umístěny
u jednotlivých nemovitostí.
Čl. 4
Sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu
1) Sběr a svoz nebezpečných
složek komunálního odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto
sběru určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány na webu obce, ve
vývěskách a pomocí SMS brány
2) Nebezpečný odpad lze pouze
odevzdávat do mobilních sběrných
nádob.
Čl. 5
Sběr a svoz objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (koberce, lino, matrace atd.)
2) Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován 5x ročně umístěním
pěti kontejnerů do Tuklat a dvou do

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Tlustovous na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do
zvláštních sběrných nádob k tomuto
účelu určených. Informace o sběru
jsou zveřejňovány SMS zprávou.

OBEC Tuklaty
Obecně závazná vyhláška
obce Tuklaty č. 04/2016,
kterou se stanoví poplatek
za komunální odpad

Čl. 6
Shromažďování směsného
komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Tuklaty se na
svém zasedání dne 30. 5. 2016 usnesením č. … usneslo vydat na základě
§ 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

1) Směsný komunální odpad se
shromažďuje do sběrných nádob. Pro
účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:
a) typizované sběrné nádoby - Popelnice určené ke shromažďování směsného
komunálního odpadu,
b) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci,
sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
c) Směsný odpad se shromažďuje do
sběrných nádob tak, aby při manipulaci, z nich nevypadával
d) Směsný odpad uložený do sběrných
nádob nesmí být ve sběrné nádobě
hutněn (např. sešlapováním), zaléván
vodou, chemicky měněna jeho struktura
Čl. 7
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavebním odpadem se rozumí
stavební a demoliční odpad. Stavební
odpad není odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít,
předat či odstranit pouze zákonem
stanoveným způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné např. objednat kontejner
od svozové společnosti (ASA), který
bude přistaven a odvezen za úplatu.
Objednávky přijímá také obecní úřad
v Tuklatech, objednávku lze učinit i
individuálně
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná
vyhláška obce č.3/2007

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Obec touto obecně závaznou vyhláškou stanoví poplatek za komunální
odpad, který vzniká na území obce
Tuklaty.
Čl. 2
Správa poplatku
1)   Správu poplatku vykonává Obec
Tuklaty
2)    Poplatníkem je každá fyzická
osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku
je vlastník nemovitosti, kde vzniká
komunální odpad. Jde-li o budovu, ve
které vzniklo společenství vlastníků
jednotek podle zvláštního zákona, je
plátcem konkrétní vlastník bytové jednotky nacházející se v této budově.  
Čl. 3
Ohlašovací a registrační povinnost
1)   Plátce poplatku má ohlašovací
povinnost, kterou splní tím, že správci poplatku nahlásí adresu, velikost
sběrné nádoby  a četnost svozu a  to za
každou vlastněnou nemovitost.
2) Plátce poplatku je povinen ohlásit správci poplatku do 15 dnů změny
skutečností uvedených při plnění ohlašovací povinnosti.
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Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku je stanovena
podle předpokládaných oprávněných
nákladů obce vyplývající z režimu
nakládání s komunálním odpadem
rozvržených na jednotlivé poplatníky
podle objemu a počtu nádob určených
k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti.
2)   Výše poplatku je uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Čl. 5
Splatnost poplatku
1)   Poplatek za komunální odpad  je
splatný ve dvou splátkách příslušného
kalendářního roku, vždy nejpozději do
31.3. a do 30. 9. příslušného roku.
2)    Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v
odst. 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po
měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce
příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Všeobecná ustanovení
1)   Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového
řádu.
Čl. 7
Přechodné a zrušovací ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná
vyhláška č. 2/2006 o nakládání s komunálním odpadem na území obce
Tuklaty ze dne …2. 10. 2006……….
2) Poplatkové povinnosti vzniklé
před nabytím účinnosti této vyhlášky
se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Čl. 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení
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Den Země v Tuklatech
Letošní den Země 16.4. jsme oslavili prací i zábavou. Nejprve jsme
vrámci akce Ukliďme Česko uklidili
naše obce a okolí. Odpoledne se konal
10. ročník akce Den Země na Klepci,
kterou uspořádalo deset obcí, letos
poprvé i Tuklaty. Všechny obce byly
zastoupeny starosty, naši obec kvůli
časové přetíženosti našeho pana starosty reprezentovala kronikářka Adéla
Chroustová a Jana Ammerlaan. Teměř
všechny obce z okolí zde měly svůj
stánek, kde se mohly prezentovat. Náš
stánek nabízel dětem skládání origami
motýlků, které budou zavěšeny na lust-

ru v budoucí obecní knihovně na
faře podle návrhu
paní Ing. Blanky
Marosi z Českého
Brodu, která vedla
i tuto dilnicku.
Ve stánku se prodávaly i kroniky
našich obcí. Byla
zde i příležitost
k velmi zajímavým
setkáním a srovnáním s ostatními
obcemi. Den Země
přišlo na Klepec oslavit 750 lidí. Za pozornost stojí i křest
knihy Jana Psoty
mladšího, regionálního historika,
KLEPEC - VRCH
NA KOLÍNSKU.
Tuto knihu lze nyní
zakoupit v Informačním
centru
v Českém Brodě.
Všem zájemcům
o historii našeho
okolí ji vřele doporučuji. Mimo velmi

zajímavé historie se můžete dočíst, jak
se v současnosti pečuje o tuto přírodní
památku, jak zde řeší problémy s náletovými dřevinami včetně akátů, jaké
se zde vyskytují rostlinné a živočišné
druhy apod.
Václav Krupka.

Pomlázkování
V neděli 20.3.2016 se od 14 do 17
hodin na Farské zahradě konalo již tradiční pomlázkování. Přestože den byl
poměrně chladný, tak účast byla vyšší
než v minulých letech. Každý, kdo měl
zájem, si odnesl minimálně jednu pomlázku - buď tradiční pletenou z osmi
prutů nebo spirálovou z devíti. Dva
druhy kvalitního košíkářského proutí
a výběr stuh byl k dispozici. Doufáme,
že byli všichni spokojení, a že se sejdeme za rok zas.
Věra Pěnkavová
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