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Vážení a milí spoluobčané,
Dostáváte do rukou první číslo
Tuklatských novinek po prázdninách.
Toto léto bylo velmi suché a horké, doufám, že jste si odpočinuli na dovolených
a načerpali energii. Zároveň je toto číslo
poslední před nadcházejícími volbami
do obecních zastupitelstev. Nabízí se
tudíž příležitost zrekapitulovat události
posledních 4 let. Minulé volby proběhly
na podzim 2014. Vybírali jste zastupitele
z 6 kandidátek:
1

Společně pro Tuklaty a Tlustovousy

2

Za rozvoj Tuklat a Tlustovous

3

Nové Tuklaty a Tlustovousy

4

SNK Tuklaty -Tlustovousy

5

Oldřich Poláček, NK

6

SNK „TUKLAVOUS“

Výsledkem voleb bylo následující
složení zastupitelstva našich obcí:
z kandidátky č. 1 Společně pro Tuklaty
a Tlustovousy zastupitelka Milotová,
z kandidátky č. 2 Za rozvoj Tuklat a Tlustovous zastupitelky Petrisková a Ammerlaan, z kandidátky č. 3 Nové Tuklaty
a Tlustovousy zastupitel Chroust, který
byl největším skokanem našich voleb,
postoupil z 5. místa kandidátky díky Vašim preferenčním hlasům. Z kandidátky
SNK Tuklaty - Tlustovousy) zastupitelé
Jenšovský, Franc a Ducháč, z kandidátky
č. 5 Oldřich Poláček, NK neuspěl a do zastupitelstva se nedostal, z kandidátky
č. 6 SNK „TUKLAVOUS“ zastupitelé
Koníček a Horký.
Zastupitelé zvolili z řad členů zastupitelstva starostu p. Jenšovského a místostarostu moji osobu. Po dvou letech byl
v listopadu 2016 starosta p. Jenšovský
odvolán z důvodu nespokojenosti většiny
zastupitelů s jeho prací v řízení projektů
a jejich řízení. Současně jsem byla pro
zbytek volebního období za starostku
zvolena já a za místostarostku p. Milotová.
Kromě náprav v jednotlivých projektech jsme se museli v prvních měsících
potýkat především se stavem obecního
úřadu, v jakém jsme ho převzali. Bohužel
nedopovídal řádně vedenému úřadu.
Například při auditu za rok 2016 byly
zjištěny nesrovnalosti v účetnictví způsobené nedostatečností uložených dokladů,
nepřesnou a nedbalou inventarizací,
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ale i nevybrané doplatky za popelnice,
nepřefakturované a tedy neuhrazené
vodné a stočné v pronajatých obecních
nemovitostech. Nezaplacené pohledávky
při pronájmu obecních nemovitostí, nedostatečná evidence smluv uzavřených
obcí, obecně závazné vyhlášky, které již
byly v rozporu se zákonem nebo nefunkční, chybějící smlouvy a další doklady
a na druhou stranu obrovské množství
nepotřebných dokumentů (od r. 2002 nebyla provedena skartace a archivace, jejíž
provedení ukládá zákon). Neplatné nebo
zastaralé nájemní smlouvy jsme museli
aktualizovat. Pro chyby v odvodech
na daně a sociální a zdravotní pojištění
v období do 2016 bylo naší obci vyměřeno několik pokut od příslušných orgánů.
Také je dobré připomenout záhadné zmizení účetního Růžičky.
Postupně, v krátkém čase, který nám
zbýval do konce volebního období 2014
- 2018, jsme se snažili nedostatky odstranit a úspěšně dokončit započaté projekty.
Audit za rok 2017 jsme získali bez
výhrad, obecně závazné vyhlášky byly
nahrazeny novými, účetnictví a další dokumentace jsou řádně vedeny.
Změnou vyhlášky o odpadech byla
zavedena jen jedna splátka poplatku
za komunální odpad, jejíž zaplacení je
podmínkou pro vydání známky, čímž
jsme předešli nedoplatkům tohoto
poplatku. Senioři bydlící osamoceně
v nemovitosti a při určité výši důchodu
mohou obdržet od obce příspěvek účelově určený na úhradu poplatku ve výši
1000 Kč na rok.
Vzhledem k tomu, že obec je povinna
pečovat o zachování a rozvoj svého majetku, učinili jsme v této oblasti důležité
kroky.
Projekty. V roce 2017 jsme zahájili
a dokončili stavbu rekonstrukce základní školy. Budova školy byla předána
žákům a jejich učitelům v lednu 2018.
Po bodu rekonstrukce jsme zajistili náhradní prostory pro výuku žáků, nezbytné zázemí učitelů a uskladnění dočasně
nevyužívaného zařízení školy. Za tímto
účelem jsme provedli opravu obecních
nemovitostí, namísto původně navrhovaného pronájmu obytných kontejnerů
pro výuku žáků. Oprava obecních nemovitostí se cenově vyrovnala pronájmu
kontejnerů. Tím jsme současně velmi
výrazně zhodnotili obecní majetek. Při
té příležitosti byly vyklizeny jednotlivé

zdarma do všech schránek
obecné nemovitosti, které do té doby
sloužily jenom jako skládka.
Začali jsme pracovat na vyřešení
velkého problému obce - finálního sídla
obecního úřadu. Už v roce 2008 bylo záměrem obce a projektovou dokumentací
rozhodnuto o umístění sídla obecního
úřadu v prostorách bývalé fary. Ponechání sídla obecního úřadu v dočasných
prostorách školy bylo již dále neudržitelné právě z důvodu dostavby a rekonstrukce základní školy. Bylo nutné
objekt fary připravit tak, aby mohlo proběhnout kolaudační řízení a prostory
byly zkolaudovány k tomuto účelu. Bývalý starosta se o zahájení kolaudačního
řízení pokusil až v létě 2016, ačkoliv
mu to obecní zastupitelstvo uložilo již
v r. 2015. Doklady ke kolaudaci byly
v takovém stavu, že další stavební řízení
mohlo proběhnout až v létě letošního
roku, kdy bylo schváleno dočasného užívání stavby na 5 let. Celková závěrečná
kolaudace bude provedena po rekonstrukci objektu dle vydaného stavebního
povolení z roku 2008. K budově bývalé
fary se váží dva projekty - získali jsme
dotaci na energetické úspory objektu
a projekt rekonstrukce dolních místností a sklepa na komunitní centrum.
Pro financování tohoto projektu chceme
podat žádost o dotaci z MMR. Dále jsme
získali dotaci na opravu komínů. Podáváme další žádosti o dotace na příslušné
instituce (Ministerstvo kultury, Středočeský kraj).
Stavební dlouhodobě zanedbávaný
stav objektu bývalé fary je z hlediska stavu obecního majetku bohužel jen špičkou
ledovce, kterou máme všichni na očích.
I u dalších budov v obecním majetku
– v Tuklatech Ke Hřišti 22 a v Tlustovousech Ke Skalce 29 byla dlouhodobě
zanedbávaná péče. V minulém roce byly
provedeny urgentní opravy, připravili
jsme projekt na rekonstrukci bytové základny s výhledem možnosti bydlení pro
učitele MŠ nebo ZŠ. Žádost o dotaci bude
do 18. 9. 2018.
Dokončujeme projekt vybudování
chodníku mezi obcemi, který zahrnuje
i chodník v Tuklatech, a chodník v Tlustovousech. Na chodník mezi obcemi
a s ním související chodník v Tuklatech
(místní komunikace) máme již stavební
(pokračování na straně 2)
povolení.

(pokračování ze strany 1)
Zúčastnili jsme se konzultačních hodin,
budou provedeny úpravy dle připomínek
Státního fondu dopravní infrastruktury
a do 18. 11. 2018 bude podána žádost
o dotaci na část chodníku podél silnice.
Na vybudování chodníku v Tuklatech
bude zpracována žádost na MAS Pošembeří do 17. 10. 2018. Projekt vybudování chodníku v Tlustovousech, ulice
Ke Mlýnu, který mimo jiné sleduje větší
bezpečnost chodců je stále rozpracován.
Tady bohužel obec obdržela dokumentaci v nedostatečném stavu, přestože minulým vedením obce byla projektantovi
zaplacena většina ceny. Projekt dopracovává projektantka, která zpracovala
ostatní projekty na chodníky, na které
již máme stavební povolení. Projektová
dokumentace byla upravena a doplněna
o nasvícení přechodu pro chodce. Aktuálně čekáme na stanoviska k nasvícení, je
tam lhůta až půl roku. Nabízí se možnost
podat žádost o dotaci pro tento projekt
na SFDI v roce 2019.
Toto jsou nejdůležitější projekty,
ostatní jste mohli sledovat v zápisech
z OZ a ve zprávách starostky pro obecní
zastupitelstvo, které tvoří přílohu každého zápisu z jednání OZ.
Co se týče možností získat financování z dotací, všechny dotační tituly
průběžně sledujeme a hodláme využít
a zkusit, co se dá.
Územní plán. Převzali jsme rozpracovanou změnu územního plánu, která
přestože probíhala od r. 2012, nebyla
dokončena. Byla najata nová osoba
zodpovědná za pořízení, byl vyhodnocen jeho výsledek, který byl odeslán
dotčeným orgánům k vydání jejich
stanovisek. Poté bude změna předložena ke schválení zastupitelstvu obce.
Na začátku tohoto volebního období
se obecní zastupitelstvo shodlo na aktivitách, které by chtělo za volební období
připravit. V tomto vydání Vám předkládáme splnění těchto priorit. Myslím, že
jsme v jejich splnění byli úspěšní.
Přeji naší obci, aby nové zastupitelstvo obce mělo minimálně stejnou chuť
do práce jako to končící a podařilo se
připravené projekty dotáhnout do konce a navázat novými, které z našich obcí
udělají ještě lepší místo k životu.
Zvu Vás všechny na září, které je
nabité akcemi pro Vás. V říjnu Vás zvu
k volbám do obecního zastupitelstva
a také se těším na společnou oslavu
100. narozenin naší republiky. Přehled
a podrobné informace k jednotlivým
akcím a k programu oslav 100 let výročí
republiky , které se budou konat v obou
našich obcích naleznete v tomto vydání
Tuklatských novinek.
Krásné babí léto
Vám přeje
Monika Petrisková, starostka obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ZO ze dne 23. 4. 2018
Zprávy z výborů
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• o dvolalo členy kontrolního výboru: Vladimíru Doušovou, Petra Jenšovského,
Ing. Jiřího Krátkého,
• z volilo za členy kontrolního výboru Milana Černušku a Petra Tomana.
Pořízení stravovacího systému kontroly
výdeje objednané stravy pro školní jídelnu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo pořízení stravovacího systému
kontroly výdeje objednané stravy pro
školní jídelnu ve výši 38.236 Kč vč. DPH
(celkem za dodávku bez kabeláže, montážních prací a čipů).
Zpracování Zprávy o uplatňování ÚP
Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český
Brod, OSÚP a volba určeného zastupitele a odsouhlasení zpracování výše
uvedené zprávy
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s ouhlasilo se zpracováním Zprávy
o uplatňování ÚP Tuklaty a jejím pořízením MěÚ Český Brod, OSÚP a zároveň
volí pro pořízení zprávy určeného zastupitele paní Moniku Petriskovou.
Koncepce veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo zadání vypracování Koncepce
veřejné zeleně Ing. Alenou Burešovou
v celkové výši 72.000 Kč,
• s chválilo vytvoření informačních tabulí
a naučné stezky, vč. doprovodných postaviček Tukleka a Fouse.
Obecně závazná vyhláška obce Tuklaty č.
3/2018, kterou se ruší některé vyhlášky
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 3/2018, kterou se ruší
některé vyhlášky.
Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, kterou se mění vyhláška č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Tuklaty č. 2/2018, kterou se mění
vyhláška č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
Příspěvek na opravu mola u rybníka
v Tlustovousech Ve Skále, opravu lávky
na rybníku, objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění rybníka
v Tuklatech
Zastupitelstvo obce Tuklaty

• s chválilo nákup materiálu pro Rybářský
spolek Tuklat a Tlustovous na opravu
velkého mola u rybníka v Tlustovousech
Ve Skále v částce 30.406 Kč,
• s chválilo materiál na opravu lávky v částce do 11.000 Kč
Příspěvek na opravu mola u rybníka
v Tlustovousech Ve Skále, opravu lávky
na rybníku, objednávku speciální bakteriální směsi pro odbahnění rybníka
v Tuklatech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo speciální bakteriální směs PTP
Plus pro odbahnění rybníka v Tuklatech
do 7.000 Kč
Navýšení rozpočtu ZŠ – výdejna jídel
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo nákup vybavení výdejny jídel
v ZŠ dle předložené faktury ve výši
77.291 Kč vč. DPH
Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo rozpočtové opatření č. 1 tak, jak
bylo předloženo
Náklady na dobudování plotu dětského
hřiště v Tlustovousech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo nákup materiálu na dobudování plotu dětského hřiště v Tlustovousech
na nízký drátěný plot, který bude postaven na žádost Doušových 2 m od garáže
v ceně cca 6.000 vč. DPH,
• s chválilo nákup materiálu na nízký gabionový plot v ceně cca 8.690 vč. DPH,
• s chválilo dorovnání terénu, odvoz kamenů do Tuklat, vyhrabání drážky pro
nízký gabionový plot, vyhrabání děr pro
sloupky, navezení 10 cm hlíny, vyhrabání
dopadové plochy pod houpačku + navezení kačírku v celkové ceně do 80.000 Kč
bez DPH.
• s chválilo skládkovné 60 t v ceně
do 7.800 Kč

Zasedání ZO ze dne 28. 5. 2018
Schválení účetní závěrky MŠ za rok 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo účetní závěrku MŠ tak, jak byla
předložena.
Schválení rozdělení hospodářského výsledku MŠ za rok 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo účetní hospodářský výsledek
MŠ ve výši 293.469,85 Kč tak, jak bylo
předloženo: rezervní fond 273.469,85 Kč
a fond odměn 20.000 Kč.
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Schválení čerpání z rezervního fondu
MŠ
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo čerpání z rezervního fondu MŠ
na úhradu faktur za spotřebu elektrické
energie.
Schválení účetní závěrky ZŠ za rok 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo účetní závěrku ZŠ tak, jak byla
předložena.
Schválení rozdělení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo hospodářský výsledek ZŠ
ve výši 45.327,42 Kč
• s chválilo převedení celé částky do rezervního fondu.
Odkup nemovitosti Novákových, nemovitosti parc. č. 36 se stavbou č.p.24, k.ú.
Tuklaty
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo odkup nemovitosti za cenu dle
znaleckého posudku ve výši ideální poloviny celkem 1.242.000 Kč.
Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech z Nadace ČEZ
oranžové hřiště ve výši 250.000 Kč
Schválení podání žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• v případě neobdržení dotace obec schválilo nákup hracích prvků pro nejmenší
děti ve výši 150.000 Kč
Stanovení počtu členů zastupitelstva
obce na další volební období
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo členů volených do zastupitelstva
obce Tuklaty pro příští volební období: 9.
Studie hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo předloženou studii hasičské
zbrojnice jako podklad pro žádost o dotaci.
Schválení podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu hasičské zbrojnice na MV-GŘ
HZS prostřednictvím firmy Artendr
za odměnu ve výši 15.000 Kč bez DPH.
Odměna v případě přiznání žádosti je
1,8 % z celkové přiznané částky.
Výběr studie parkoviště
Zastupitelstvo obce Tuklaty

• s chválilo studii č. II a schvaluje přístupovou komunikací kruhový objezd.
• s chválilo vypracování projektové dokumentace na parkoviště firmou basepoint
dle smlouvy.
Schválení podání žádostí o dotace na výstavbu chodníků přes MAS Pošembeří
a SFDI
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chvaluje podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků do IROP přes MAS
Pošembeří
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo podání žádosti o dotaci na výstavbu chodníků do SFDI
Schválení Výběrové řízení na komunikaci vedoucí k parkovacímu domu
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo výběrové řízení na projekt komunikace vedoucí k parkovacímu domu.
Schválení Rozpočtové opatření č. 2/2018
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo rozpočtové opatření č. 2/2018
tak, jak bylo předloženo.

Zasedání ZO ze dne 25. 6. 2018
Doplatek na zhotovení právního stavu
Územního plánu Tuklaty
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo doplatek na zhotovení právního
stavu Územního plánu Tuklaty Ing. arch.
Ivanu Vavříkovi ve výši 44.770 Kč vč.
DPH.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene na základě existující smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene Sml. B-13aTu dne 10. 3. 2009
a Sml. B-20Tu dne 12. 3. 2009
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene na základě existující
smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení
věcného břemene Sml. B-13aTu, ze dne
10. 3. 2009 a Sml. B-20Tu, ze dne 12.
3. 2009, každé za cenu 2.000 Kč tedy
4.000 Kč celkem.
Pojištění majetku
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo uzavření pojistné smlouvy
na pojištění majetku s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou v celkové hodnotě
28.763 Kč.
Závěrečný účet
Zastupitelstvo obce Tuklaty
•p
 rojednalo Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuklaty za rok
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2017
• s chválilo Závěrečný účet obce Tuklaty
2017 „s výhradou“ a přijalo tato nápravná opatření:
o 
Veškeré chyby a nedostatky týkající se
inventarizace za rok 2017 napravit řádnou inventarizací ke dni 31. 12. 2018
dle Vyhlášky o Inventarizaci - zaměřit se
zejména na vyhotovení veškerých inventurních soupisů a inventurní soupis účtu
028 porovnat se skutečností - za splnění
zodpovídá paní starostka a inventarizační komise, která bude jmenována
na základě Plánu inventur za rok 2018,
a paní účetní proúčtuje inventarizační
rozdíly do konce účetního období.
o 
Veškeré účetní chyby a nedostatky
uvedené v zápise ukládáme opravit paní
účetní na základě opravných účetních
dokladů do konce účetního období za nápravu nedostatků zodpovídá
účetní.
o 
Chyby a nedostatky se již nebudou opakovat a bude postupováno v souladu se
zákonem.
Obnova vývěsek v obci
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo nákup vývěsek v hodnotě
do 40.000 Kč.
Rozpočtové opatření č. 3
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo rozpočtové opatření č. 3 tak, jak
bylo předloženo.
Dotace z Nadace ČEZ stromy
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo podání žádosti o příspěvek z nadace ČEZ Stromy na alej v Topolové ulici.
Příspěvek na oslavy 100. výročí vzniku
Československé republiky
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo příspěvek na oslavy 100. výročí
vzniku Československé republiky ve výši
55.000 Kč.
Změna projektu na Rekonstrukci ulice
Spojovací
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo úpravu projektu na Rekonstrukci ulice Spojovací za cenu 30.000 Kč,
za podmínky kladného vyřízení změny
projektu na MMR.
Žádost o dotaci z Programu obnovy architektonického dědictví Ministerstva
kultury
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• s chválilo opětovné podání žádosti o dotaci z Programu obnovy architektonického
dědictví Ministerstva kultury na opravu
fary.
• s e zavázalo k financování spoluúčasti.
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Oslavy 100 let založení
republiky v našich obcích
27. 10. 2018 – Slavnostní ples
Oslavy budou zahájeny slavnostním plesem na faře ve 20 hodin, k tanci i poslechu
hrají skupiny Rošáda a Pátý element.
Hudba bude vybrána pro všechny věkové
kategorie. Rošáda zahraje od valčíku přes
polku a dechovku a Pátý element rockovou
hudbu. Těšit se můžete na bohatou tombolu a půlnoční ohňostroj.
28. 10. 2018
14 hodin položení věnců k památníkům
padlých hrdinů v Tuklatech
14,30 hodin položení věnců k památníku
v Tlustovousech
15 hodin – slavnostní zahájení - setkání
obyvatel v Tlustovousech u dětského hřiště
Odhalení informačních tabulí o historii
Tlustovous, sázení stromů svobody, překvapení pro děti, ochutnávka slavnostního
dortu, občerstvení, sousedské popovídání.
Více informací bude uveřejněno na plakátech ve vývěskách, na webu obce a na facebookových stránkách.

Podlipanské slavnosti
– dobrovolné vstupné
míří do TUKLAT
V rámci Podlipanských hudebních slavností v našem regionu se na jaře tohoto
roku konalo 17 akcí včetně 2 v Tuklatech
- Noci kostelů a Holandsko všemi smysly.
V letošním roce dobrovolné vstupné ve výši
35 000 Kč je věnováno na naši faru.
Děkujeme všem, kteří přišli na tyto akce
a podpořili nás v naší práci!
Monika Petrisková, starostka obce

Zlepšení dopravy dětí ze
Základní školy v Nehvizdech
Čím dál více našich dětí navštěvuje Základní školu v Nehvizdech. Spoj č. 482 v 17,05
hod z Nehvizd, který byl málo využívaný se
ruší a přesunuje na vhodnější čas pro děti
ve 14:05 hodin. Spoj s odjezdem v 15:05
zůstává. Platí pásmo 1.
Věřím, že se dětem ze školy bude cestovat
mnohem lépe!
Monika Petrisková, starostka obce

SBÍRKA
Na webové stránce www. Darujspravne.
cz založila obec sbírku na zakoupení 8 lip,
které budou vysázeny u příležitosti 100 let
založení republiky u dětského hřiště v Tlustovousech. Cílová částka byla stanovena
na 17 000 Kč.
K dni 9. 8. 2018 se vybralo již 107% částky na vysázení stromů částka 18 247Kč.
Vše bude řádně vyúčtováno a přebytek
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bude použit na nákup další zeleně v našich
obcích.
V tuto chvíli probíhá jednání o přizpůsobení projektu dotčeným občanům, kterých se
tato výsadba přímo týká.
Děkuji všem spoluobčanům a příznivcům
zeleně naší obce
Monika Petrisková, starostka obce

Obecní znak
Naše obec se připojila k 94 % obcí
v ČR, které mají
svůj obecní znak.
Podvýbor pro Heraldiku PSP svým
usnesením dne 14.
6. 2018 doporučil
náš návrh obecního
znaku předsedovi Poslanecké sněmovny
k formálnímu udělení naší obci. Tento
návrh znaku si vybrala rozhodující většina
obyvatel v anketě a zastupitelstvo tento
návrh schválilo. Starostka obce obdržela
od předsedy Poslanecké sněmovny Par-

lamentu ČR pozvánku na slavnostní akt
udělení znaku a vlajky obce dne 17. 9. 2018
v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
Znak obsahuje symboly obou původních
vsí tvořících dnes obec Tuklaty: tuklatskou
zvonici i mlýnský kámen tlustovouských
mlýnů. Hvězda v levém horním rohu připomíná zasvěcení kostela narození sv. Jana
Křtitele.
Obec, její orgány, podřízené organizace
(ZŠ a MŠ) mají právo tento znak používat
jako oficiální symbol obce. Jiné subjekty
mohou užívat znak obce jen s jejím souhlasem. 
Jana Ammerlaan

Výbor pro rozvoj
obecního majetku
Koncepce veřejné zeleně
Zastupitelstvo schválilo návrh koncepce
veřejné zeleně. Přípravu tohoto dokumentu měl ve své náplni Výbor pro rozvoj
obecního majetku. Výbor připravil základní podklady. Koncepci jako zhodnocení
stávajícího stavu a katalog úprav veřejné
zeleně připravila zahradní architektka Ale-

Proč parkoviště pro 250 aut?
Více než potřebujeme?
Proč ZO schválilo tuto variantu?

Od pár lidí jsem slyšela námitku, proč nemůžeme mít parkoviště pro cca 60 aut, které
momentálně stojí v Topolové ulici. I mě by tato
varianta připadala logická a jednodušší.
Spočítejme si však náklady na tuto jednoduchou variantu:
budování parkoviště na zamýšleném pozemku Tuklaty jih vpravo od výstupu z vlaku směr
Kolín. Vytvoření vozovky a parkoviště z polní
cesty a pole. Asfaltová plocha cca 50 x 60 m,
jen s obrubníky. Vzhledem k tomu, že stavíme
na poli, skladba plochy na parkování je stejná
jako u silnice, čili i cena bude podobná. Dále
potřebujeme 600 m komunikace, abychom ze
silnice na parkoviště dojeli. Cenu si můžeme
zhruba odhadnout dle rozpočtu na ulici Spojovací – 200 m cca 4,5mil Kč, to znamená 600 m
příjezdové komunikace - 13,5 mil Kč. Parkovací
plocha odhadem 10 mil. Kč. Dohromady cca
23,5 mil. Kč. Chybí nám ještě osvětlení. Např.
osvětlení chodníku mezi našimi obcemi je naceněno na 775 000 Kč. Celkem tedy 24,5 mil Kč.
Před cca 5 lety v Topolové ulici nebyl problém zaparkovat, ani její obyvatelé nebyli pod
takovým tlakem jako dnes.
Když jsme s okolními obcemi podávali petici
na možnost zastavování vlaků linek S7 /Český
Brod – Beroun/ v Tuklatech a Rostoklatech, byla
podmíněna i tím, že obec bude řešit možnost parkování jinak než v jedné ulici v centru obce. Vlak
do Prahy a z Prahy každých 15 minut je komfortní řešení, nicméně vyplývají nám z něj i závazky.
Nyní máme pozemek, který je vhodný na stavbu parkoviště. Jsme v oblasti, která je přímo
vytipovaná pro výstavbu parkoviště P+R. Autobusová zastávka je vzdálena od vlaku téměř 1
kilometr, většinou je tedy pro možnost přiblížení
k vlaku nevyužívaná.
Dotace, které jsou na vybudování parkovišť
vypisovány je max. 50 mil Kč, obec by se mohla
podílet 10% nákladů čili přibližně 5 mil. Kč. Jak

jsme si spočítali výše, parkoviště za tuto částku
(5 000 000 Kč) nepostavíme. Na parkoviště pro
našich 60 aut nám nikdo nepřispěje. Abychom
obdrželi dotaci na parkoviště, projekt musí
splnit požadavky dotačního orgánu – např.
krátkou pěší dostupnost na vlak, množství zastřešených a uzavíratelných míst na kola nebo
kočárky, další body můžeme získat zastávkou
a obratištěm pro autobus.
V tomto dotačním titulu je dle podmínek
možno vybudovat 200 m komunikace. Nás ale
od silnice dělí 600 m. Krajský úřad Středočeského kraje nám musí být nápomocen s úhradou
těchto nákladů. Nicméně my musíme vyhovět
jejich požadavkům.
Další úprava, kterou si parkoviště vyžádá je
napojení na silnici III. třídy od Tuklat za podjezdem na Kolínskou silnici. Pro lepší nájezd
a komfort pro autobusy bude muset být vybudován malý kruhový objezd. Na Středočeském
kraji již proběhla jednání, obec by na základě
smlouvy se Střed. Krajem poskytla projekt, dle
kterého by výstavba kruhového objezdu byla
vybudována také na náklady kraje.
V tuto dobu, kdy je možnost získat dotaci by
bylo krátkozraké myslet jen na 3 – 5 let dopředu,
kdy auta našich spoluobčanů už budou zabírat
kromě Topolové i okolní ulice. Když srovnáte
počet aut za posledních 10 let, sami uznáte, že
nárůst je ohromný.
Jsme obec u Prahy, většina obyvatel pracuje
v Praze a nebydlí přímo u nádraží. Každý nebude na nádraží jezdit na kole, ať už z jakýchkoliv
důvodů. Součástí bude i modernizace nádraží
a podchodu, který je v havarijním stavu.
Ano, parkoviště budeme muset udržovat,
někde pracovní místa ubývají, někde se tvoří.
Majetek obce bude navýšen. S udržováním naší
nové větší školy také bude více práce. Ale vybudovali jsme ji, protože ji naše děti potřebovaly.
Monika Petrisková, starostka obce
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na Burešová. Svými návrhy vrací veřejným
prostranstvím vesnický charakter. Před
schválení byla koncepce předložena veřejnosti k připomínkám.
Obec získala pro budoucnost katalog
úprav, které může postupně realizovat
a neutěšenou podobou naší veřejné zeleně
postupně měnit.
Inventarizace obecního majetku
Péče o majetek obce je jednou ze základních povinností starosty. Výbor pro rozvoj
obecního majetku ustanovilo obecní
zastupitelstvo, aby starostovi napomohlo
při správě obecního majetku. Přehled
obsahuje také inventarizaci stavu staveb
a návrhy využití. Tento katalog umožní obci
lépe pečovat o svůj majetek. Inventarizace
byla předána starostce Monice Petriskové
k dalšímu využití.
Výbor tak splnil účel, za jakým byl zastupitelstvem založen.

Financování – finanční spoluúčast dotací
V obci nyní je více rozpracovaných projektů. V tuto chvíli nevíme, s jakým projektem
a kdy budeme úspěšní v žádostech o dotaci. Kdy začneme stavět a jaké budou podmínky
financování. Zda budeme muset uhradit nejdříve faktury za provedené služby nebo dodávky zařízení a až potom nám tyto náklady poskytovatel dotace proplatí. V minulých
letech si obec vytvořila finanční rezervu prodejem stavebních pozemků v Obůrkách
a v Tlustovousech. Dofinancovali jsme školu, zaměřili jsme se na důsledné vybírání
místních poplatků a stále máme na bankovních účtech obce finanční prostředky, které
mohou být použity na spoluúčast. V roce 2012 jsme v naší obci zateplovali MŠ a měnili způsob vytápění na tepelné čerpadlo. Obec si na tuto investici vzala úvěr ve výši
4 126 000 Kč . Část tohoto úvěru byla splacena z dotace a zůstatek byl řádně splacen
v červnu 2017. Obec v tuto chvíli žádné úvěry nemá. Monika Petrisková, starostka obce
OBDRŽENÉ DOTACE

Tuklatská fara zažila
generálku
V neděli 10. 6. tu proběhl pořad Holandsko
všemi smysly, který v rámci Podlipanských
hudebních slavností uspořádal českobrodský pěvecký sbor Vox Bohemica pod
vedením sbormistra Tomáše Charváta.
Pořadem provázel Holanďan Thore Ammerlaan, který od roku 2001 žije se svou
rodinou v Tuklatech.
Tradiční festival Podlipanské hudební
slavnosti si pro jednotlivé koncerty vybírá méně obvyklé nebo méně přístupné
prostory Českého Brodu a okolí a výtěžek
z dobrovolného vstupného je věnován
rekonstrukci některé regionální památky.
Výtěžek z letošního ročníku bude využit
pro rekonstrukci bývalé fary v Tuklatech.
Během tohoto odpoledne si návštěvníci
vyslechli tři písně v holandském originále,
které sbor pro tuto příležitost nastudoval,
a dozvěděli se nejen, že v Holandsku mlýny
nemelou mouku, ale vodu a proč, také že
tulipány byly v 17. století tak luxusním
zbožím, že za jednu cibulku bylo možné po-

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

23 300 000 Kč Rekonstrukce a rozšíření kapacity základní školy

Státní fond životního prostředí

216 965 Kč Revitalizace zeleně historického centra obce Tuklaty

Ministerstvo vnitra

439 500 Kč SDH dopravní automobil
16 500 Kč technické vybavení knihovny

Ministerstvo pro místní rozvoj

205 787 Kč Obnova školní zahrady MŠ

Ministerstvo životního prostředí

2 343 209 Kč Energetické úspory fary

Podpora obnovy a rozvoje venkova, Středočeský kraj

1 000 000 Kč Rekonstrukce ulice Spojovací

Obdržené dotace celkem

27 521 961 Kč
ZAŽÁDÁNO O DOTACE

Noc kostelů

Jana Ammerlaan

částka dotace Název projektu

Ministerstvo kultury

Jana Ammerlaan
Předsedkyně Výboru pro rozvoj obecního majetku

Třetím rokem se otevřely dveře našeho kostela při celostátní akci Noc kostelů. Tento
festival letos oslavil už 10. výročí. V Tuklatech jsme měli možnost vyslechnout si
koncert významné české sopranistky Pavlíny Senic v doprovodu tria Musica festiva
di Praga, kteří představili známé melodie
v jemné aranži pro housle, flétnu a kytaru.
Komornost stmívajícího se kostela dokreslila jeho krásná výzdoba, kterou tradičně
připravila Blanka Marosi.
Po koncertu následovala prohlídka bývalé
fary a představení pokroku v úklidu a úpravách interieru tohoto vzácného, ale dosud
zanedbávaného objektu.

Zdroj/instituce

SFDI

Chodník mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy

MAS Pošembeří

Chodníky u místních komunikací Tuklaty a Tlustovousy

Ministerstvo pro místní rozvoj - IROP

Sociální bydlení

Ministerstvo vnitra

Hasičská zbrojnice

Fond kultury a obnovy památek, Středočeský kraj

Oprava jižní a západní fasády bývalé fary

Obnova památek určených ke společenskému využití, SK

Energetické úspory fary, jižní fasáda, komíny

Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Společensko-kulturní centrum

ORP

Oprava komínů bývalé fary

řídit dům v centru Amsterdamu a proč byly
příčinou první krize v dějinách světového
finančnictví. Hosté, kterých se sešlo více než
120, měli možnost seznámit se nizozemštinou a dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi holandštinou a vlámštinou a že v Jižní Africe se
také mluví nizozemským jazykem. Zajímavé
zeměpisné souvislosti ukázala poslední
přednáška, kde se mimo jiné návštěvníci
dozvěděli, že Nizozemí sousedí v Karibiku
s Francií. Přehled by nebyl úplný, kdyby nepřišla na řadu i chuť při ochutnávce tradičních holandských pokrmů jako stamppot,
bitterballen nebo hagelslag. Zážitkem také
byla možnost vyzkoušet si na vlastní noze
pravé holandské dřeváky.
Vedle programu zaměřeného spíše pro
dospělé uspořádalo Kulturnímu sdružení
Tuklaty a Tlustovousy, z.s. dětské holandské odpoledne, kdy si děti mohly vyzkoušet
typické hry, které hrají holandské děti,
jako sjoelen, spijkerpoepen, koekhappen,
vyrobit si vlastní větrník nebo uvázat pravé
námořnické uzly.
Tuklatská fara, která prochází postupnou rekonstrukcí, představila své
opravené interiéry a zažila v podobě této
společenské události velkou generálku.
Osvědčila se a víme, že je nádherné v jejích historických prostorách takové akce
pořádat i do budoucna.

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Za organizační tým Jana Ammerlaan

Odměny neuvolněných
zastupitelů
Slyšeli jsme, že se povídá, že odměny neuvolněných zastupitelů jsou 6 x větší než
dříve.
Není to pravda!

Vzhledem k mylným informacím, které se šíří
obcí, považujeme za nutné v rámci uveřejnění
samostatného příspěvku v Tuklatských novinkách informovat občany o výši odměn vyplácených neuvolněným zastupitelům Tuklat,
tedy starostce obce, paní Monice Petriskové
a místostarostce obce, paní Martině Milotové.
Neuvolněným zastupitelům naší obce jsou vypláceny odměny ve výši 0,6 násobku odměny
uvolněných zastupitelů, které zastupitelům
přísluší podle zákonem stanovených platebních výměrů. Výše odměn schválilo ZO, viz
usnesení č. 123/14/2017 a č. 157/2/2018
(přesné znění těchto usnesení jsou uveřejněna na internetových stránkách obce www.
Tuklaty.cz v záložce Zastupitelstvo/Program
a usnesení zasedání).
Neuvolněným zastupitelům je vyplácena tedy
zhruba polovina.
Informace byla ověřena na OU u paní Markéty
Zmrzlíkové, účetní obce Tuklaty
Redakce Tuklatských novinek
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Programové priority obecního zastupitelstva
obcí Tuklaty a Tlustovousy pro roky 2014-2018
Obecní zastupitelstvo v (téměř) uplynulém volebním období pracovalo na řadě
projektů s jasným cílem zvelebit naši
obec a zhodnotit obecní majetek. Proto
se v roce 2015 shodlo na definici priorit,
kterých chce dosáhnout. Předkládáme
Vám přehled nejvýznamnějších priorit
a vyhodnocení jejich stavu. Předkládáme
Vám tak závěrečný účet naší práce pro obec
za uplynulé čtyři roky. Kompletní přehled
naleznete na webu obce.
Koncepční dokumenty:
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo přistupovat k řešení obecních záležitostí v perspektivě delší než jedno volební období.
Proto kromě prací na první aktualizaci
územního plánu, přijalo řadu koncepčních
materiálů pro jednotlivé rozvojové oblasti:
• Demografická studie
• Strategický rozvojový plán Tuklaty Tlustovousy
• Koncepce veřejné zeleně

•
Využití areálu bývalé fary v Tuklatech
pro potřeby občanské vybavenosti obce
Tuklaty
Většina úkolů se podařila zastupitelstvu realizovat nebo připravit realizační
projekty.
Nad rámec plnění těchto priorit zastupitelstvo připravovalo řadu dalších aktivit
s cílem vrácení Tuklat na mapu regionu
například aktivní účastí na regionálních
akcích (Den Země na Klepci, Ukliďme
Pošembeří, Podlipanské hudební slavnosti, Noc kostelů) i vůči svým obyvatelům
(přijetí obecního znaku, vytvoření knihy
o historii Tuklat a Tlustovous, zahájení využívání areálu bývalé fary pro společenské
využití – rockové i klasické koncerty).
Uplynulé volební období bylo náročné,
plné práce pro obec, přičemž výsledky jsou
pro občany zřetelné až postupně. Děkuji
těm zastupitelům, kteří vydrželi pracovat
až do konce a také všem dobrovolníkům,
kteří přidali významně ruku k dílu!

Priorita
1.

Přeji naší obci Vaše správné rozhodnutí!
Jana Ammerlaan
členka obecního zastupitelstva
obce Tuklaty 2014-2018

Stav

Rozšíření kapacity MŠ a ZŠ

Rekonstrukce ZŠ v r. 2018

-

zajištění přechodů žáků z 5. třídy

Uzavřeny smlouvy s ČB a Nehvizdy

2.

Bezpečnější obec pro chodce

-

projektová dokumentace na výstavbu dalších chodníků a přechodů pro chodce

Příprava projektové
v Tlustovousech

-

chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy

Dokončena projektová dokumentace, zažádáno
o dotaci

-

přezkum tvaru a výšky zpomalovacích pruhů v ulici Topolová

Realizováno 2016

-

zvýšení bezpečnosti u školy a školky

Omezení rychlosti u ZŠ, připraven projekt přechodu pro chodce v ulici Hlavní

5.

Vybudování dostatečné kapacity parkovacích míst u nádraží ČD

projekt v přípravě

7.

Zázemí pro SDH

Připraven projekt, podána žádost o dotaci

Služby pro občany a zejména seniory

dokumentace

chodníku

Stav

1.

Zjištění poptávky občanů po službách

průběžně plněno

3.

Zachování aktivit pro seniory - stravování, výlety, kult.akce

průběžně plněno

Péče o využívání obecního majetku

Stav

3.

Fara - krátkodobé priority: provedení urgentních oprav, odstranění náletových dřevin, oprava komínu, oken, odvoz odpadu atd.

splněno, až na komíny (připraven prováděcí projekt opravy)

4.

Fara - dlouhodobé priority: prověření možností využití jako sídla OÚ, společenského centra, tělocvična, komerční pronájmy atd.

schválen dokument o využití fary, dokončena oprava interierů, schváleno předčasné užívání stavby.

7.

Koncepce rozvoje a údržby veřejných prostranství a veřejné zeleně vč. centra
obce, obecního lesa, biokoridory, vodní plochy

Schválena koncepce veřejné zeleně

8.

Dětské hřiště v Tlustovousích

Na darovaném pozemku, realizace v přípravě

Řízení obce
8.
10.
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Když řadu úkolů stávající zastupitelstvo
splnilo, je zřejmé, že před dalším zastupitelstvem stojí řada navazujících úkolů
k realizaci připravených projektů. Jejich
realizace bude velice časově náročná. Proto
lze voliči před nadcházejícími volbami doporučit, aby se při rozhodování, kdo bude
další čtyři roky zasedat v obecním zastupitelstvu, rozhodoval hlavně podle toho,
jak reálné jsou programy jednotlivých
kandidátů, jestli se obec a její majetek budou schopni starat alespoň tak dobře jako
o svůj vlastní, ale hlavně kolik času ze svého
soukromí jsou ochotní práci pro obec dát.
Jsou to Vaši sousedé. Proto se jich můžete
zeptat a teprve pak se rozhodněte.

Stav

Přepracování webových stránek v závislosti na budoucích potřebách obcí

realizováno 2017

Pravidelné jednání OZ v předem stanovených termínech - roční kalendář schůzí

průběžně plněno
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Do letošních komunálních
voleb se v našich obcích
přihlásilo 6 volebních
stran, celkem tedy budeme
vybírat do devítičlenného
obecního zastupitelstva
ze 54 kandidátů. Veškeré
informace k volbám obdržíte od starosty obce
a z informací přiložených
k hlasovacímu lístku, případně v zákonu č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí.
Určitě se vyplatí si informace přiložené k volebnímu lístku pečlivě
přečíst. Hlasovací lístek by vám měl být doručen nejpozději 2. října
2018 (pokud by se tak nestalo, obraťte se na obecní úřad). Protože
se už teď množí dotazy, jaké možnosti při volbě jsou, zde uvádím
přehled základních pravidel, jak úspěšně vyplnit volební lístky.

JAK
NA LETOŠNÍ
KOMUNÁLNÍ
VOLBY

Kdo může volit
Voličem je občan ČR nebo některého členského státu EU, který dosáhl alespoň ve druhý den voleb (6. 10. 2018) věku 18 let a má trvalý
pobyt na území obce. Každý si může zkontrolovat na obecním úřadu, zda je zapsán v seznamu voličů. Občan členského státu EU musí
požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů pro danou obec.
Kde a kdy se bude volit
Volby se konají v pátek 5. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října
od 8 do 14 hodin. Hlasuje se ve volební místnosti. Volič musí předložit volební komisi platný identifikační průkaz (občanský průkaz,
cestovní pas).
Úprava hlasovacího lístku
Pro volby je jeden společný hlasovací lístek pro všechny volební strany označený razítkem obce. Každá strana má jeden sloupec, ve kterém jsou uvedeni její kandidáti. Bude to tedy jeden velký hlasovací
list. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků ve volební
místnosti může volič upravit lístek jedním z uvedených způsobů:

• Označit KŘÍŽKEM (tedy žádná kolečka apod.) ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany nejvýše jednu volební
stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku. Pokud by byla označena tímto způsobem více
než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný.
• Označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran, nejvýše však tolik
kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno, v našich obcích tedy 9. Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než je stanovený počet, byl by takový hlas neplatný. Označit lze
i méně kandidátů než 9, pak ale nevyužijete svůj hlas v plné míře.
• Kombinací obou způsobů: lze označit KŘÍŽKEM jednu volební
stranu a ZÁROVEŇ v rámečcích před jménem kandidáta KŘÍŽKEM kandidáta/kandidáty z kterékoli další volební strany, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů
zastupitelstva obce má být zvoleno. Takto volí předně jednotlivě
označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou
kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci. Takto
např. pokud má být voleno 9 členů zastupitelstva a je označena volební strana s 9 kandidáty a kromě toho 5 kandidátů individuálně ze
sloupců dalších volebních stran, jsou dány označené volební straně
4 hlasy, a to pro kandidáty na prvních čtyřech místech. Pokud by
byla označena více než jedna volební strana nebo více kandidátů
než 9, byl by takový hlas neplatný. Pokud by byla označena volební
strana křížkem a současně kandidáti této volební strany křížkem
v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
Komunální volby 2018 určí, kdo bude spravovat vaši obec v následujících čtyřech letech. Nepodceňujte proto svůj volební hlas!
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan

„Jsou to vztahy mezi lidmi, jež dávají životu cenu.“
Alexander von Humboldt

„Pro lidi Tuklat a Tlustovous“

Potřebujete krevní testy?
Přijďte na odběr krve k nám.
Vaše nejbližší odběrové pracoviště je NOVĚ i v Úvalech
u Prahy. Můžete přijít na základě doporučení od svého
praktického či odborného lékaře (s vyplněnou žádankou)
nebo sami na preventivní vyšetření jako takzvaný samoplátce.
Pražská 1144, Úvaly u Prahy
po–pá 7.00–11.00

734 392 231

odběry bez čekání

profesionální personál

Blíží se čas voleb do obecních zastupitelstev, a proto bychom se
rádi představili. Nechceme zde dlouze mluvit o našem volebním
programu, ten si budete moci pročíst před volbami.
Sítě, chodníky, silnice, podpora školství, místních provozoven,
spolků a sdružení, ochrana a údržba zeleně atd. To vše je velmi
důležité a jistě je třeba pracovat na tom, aby naše obce vzkvétaly.
Víme ale, že existuje ještě důležitější oblast, na které je třeba pracovat. Něco, co se lehce rozbije a špatně napravuje. Dobré vztahy.
Chceme dobré vztahy podporovat, naslouchat názorům, i když jsou
třeba odlišné od našich. Respektovat druhého člověka, zamýšlet se
nad tím, co říká, co chce. Úkolem členů zastupitelstva je pomáhat
občanům dosáhnout toho, co chtějí, pokud je to v rámci zákona
a nezasahuje do svobody druhého. Proto jsou voleni. Nejsme ničí
nepřátelé a nejdeme proti nikomu, rádi budeme spolupracovat se
všemi spoluobčany, kteří budou mít zájem. Nesklouzneme k tomu,
abychom na někoho ukazovali, že je špatný. Nechceme „kopat
do hráče, ale do míče“, pokud to bude třeba. To je neodsuzovat
člověka pro jeho názor, ale společně hledat jiná, lepší řešení.
Chceme, aby se u nás dobře žilo, a to nejen materiálně, ale hlavně
duševně. Na pěkném novém chodníku je prima potkávat usměvavé, spokojené lidi, sousedy.
Chceme mít strategický plán, který vznikne na základě názorů
a návrhů občanů jako společný návrh v nejširší možné diskusi.
Chceme vědět, co je pro rozvoj obcí z vašeho pohledu nejdůležitější. Chceme vám naslouchat.
Chceme, aby se v našich obcích lidem dobře žilo. Všem.
Za SNK Pro lidi Tuklat a Tlustovous Foučkovi

PLACENÁ INZERCE
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

PLACENÁ INZERCE
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TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Topolová s okrasnými hrušněmi
Bojovníci Tuklat
a Tlustovous 1914-1918
Kdy jindy než v roce, kdy si připomínáme
všechna osmičková výročí, hlavně to pro
nás nejvýznamnější – 100 let založení naší
republiky bychom si měli vzpomenout
oběti, které přinesly generace před námi,
aby tato republika mohla vzniknout.
Připojili jsme se proto k ostatním obcím
na českobrodsku v iniciativě regionálního
historika Jana Psoty podchytit v pramenech připomínané bojovníky za první
světové války. Jan Psota doplnil dokonce
6 dosud neznámých hrdinů (4 Tuklaty, 2
Tlustovousy), kteří padli za světové války
na frontách a jejichž jména nebyla uvedena
ani na jednom z našich památníků (Tuklaty
1934, Tlustovousy 1955). Vzdejme čest
památce všech mobilizovaných 64 mužů
z Tuklat a Tlustovous. 11 z nich se domů už
nikdy nevrátilo.
Celou studii si můžete přečíst na webu obce
a v tištěné podobě na obecním úřadě.
Jana Ammerlaan

Jak jistě víte, byli jsme nuceni pro špatný
stav topolů nuceni je pokácet. V současné
době se objevuje velké množství výmladků
v jejich rozsáhlém kořenovém systému.
Na první pohled neutěšený stav. Topoly
chceme nahradit okrasnými hrušněmi.
Obnova stromořadí přirozeně zabírá
čas. Nejprve dojde k vyfrézování pařezů,
vyrovnání terénu. Výsadba stromů bude
následovat a musí se načasovat na jaro
nebo na podzim. Konečnou úpravu nám
představila ing. Burešová ve své koncepci
veřejné zeleně našich obcí.
Ing Burešová vysvětluje svoji volbu tohoto
druhu pro nové stromořadí takto: Nové
stromořadí jsem doporučila vysázet z okrasných hrušní (Pyrus calleryana
Chanticleer) na základě mé 20leté
praxe a častého používání tohoto
druhu jak v Praze, tak na venkově.
Domnívám se, že Tuklaty jsou ještě
stále charakterem zástavby obydlím venkovského charakteru a je
vhodné tento charakter podporovat výběrem vhodných vegetačních
prvků alespoň do veřejné zeleně.
Hrušeň Calleryova se nepěstuje

N O C S K N I H O U N A FA Ř E

Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z.s. a Obecní knihovna Tuklaty Vás a Vaše děti
zvou na otevření Obecní knihovny v sobotu 15. 9. 2018, 18.30 hod. v bývalé faře Tuklaty.
Členové Kulturního sdružení zrevidovali knižní fond čítajících více než 1600 knih bývalých obecních knihoven v Tuklatech a Tlustovousech a znovuobnovili tak tradici obecní
knihovny v Tuklatech. Knihovnicí byla následně jmenována paní Jitka Šrajerová.
Knihovnu osvětluje lustr
ve tvaru ondřejovského
kříže
symbolizující
zvláštní tvar naší fary,
který vyzdobily děti papírovými motýlky. Krásný
interiér čítárny vytvořila
paní Kamila Nelibová.
Pro slavnostní otevření
knihovny pro veřejnost
jsme připravili komentovanou prohlídku fary
a následně pro děti
do 6. třídy přespání
na faře. Děti, ale i další
zájemci se mohou zapsat
do registru čtenářů.
Celý večer se bude točit
kolem knih. S dětmi si
budeme číst, hrát hry,
děti si mohou přinést
svou vlastní oblíbenou
knihu, představit ji svým
kamarádům a přečíst
z ní kousek. Přijďte v neděli 16. 9. ráno s dětmi
na faru také posnídat!
Jana Ammerlaan,
Kulturní sdružení
Tuklaty – Tlustovousy, z.s.
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

k užitku pro plody, ale jako okrasná. V dubnu velice bohatě bíle kvete a na podzim listy
dlouho drží na stromu a zbarvují v oranžovo
- červených odstínech. Plody jsou drobné
velikosti 1-2cm a při opadu se scvrkávají,
nejsou tedy dužnaté jako klasické hrušky,
které přitahují vosy. Velkým přínosem tohoto druhu je užší tvar kuželovité koruny,
která je velice vhodná do ulic, protože se
nerozrůstá do šířky a větve nepřevisají nad
komunikací. A nespornou výhodou je dobrý
růst i v suchých půdách a na plném slunci,
což je typické pro všechny hrušně.
Ovocné stromy patří na venkov a my jsme
rádi, že naše obec si zachovává venkovský
charakter.

Školní muzeum

Před rekonstrukcí
školy
odhalila
půda naší základní
školy
řadu zajímavostí
dokumentujících
minulost
naší
školy: staré školní
lavice, socialistický školní řád nebo skříň učitele z r. 1920.
Historie naší školy se začíná odvíjet v době
vlády Marie Terezie Savojské na jejím
škvoreckém panství. Tato kněžna předběhla o generaci svou jmenovkyni Marii
Terezii Habsburskou péčí o své poddané,
včetně zakládání škol. Tuklatská škola byla
jednou z prvních na českobrodsku. Marie
Terezie Savojská, svými poddanými velice
oblíbená, finančně přispěla i na výstavbu
naší fary. Proto chceme dokumentovat
školství v Tuklatech právě v jedné z místností a připomenout zde i osobnost Marie
Terezie Savojské. Učitelský stupínek bude
sloužit i jako podium pro besedy nebo
loutková a jiná malá divadelní představení.
Přijďte se podívat!
Jana Ammerlaan
Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovosuy, z.s.

V sobotu 8.9. v 9 hod.

Otevření školního muzea
při Dni evropského
kulturního dědictví.
S komentovanou prohlídkou
Jana Psoty.
9

Pouťové posezení se seniory
NAROZENÍ
Matouš Bartůněk
Anežka Horká
Šimon Hrouda
Václav a Josef Stojánkovi
Adam Jurenka
JUBILEA
Věra Marschová
Josef Pokorný
Jana Hromádková
Jaroslav Šimáček
Marie Tlustá
Petr Hustoles
Josef Nedrda
Josef Mysliveček
Růžena Myslivečková

Další naší akcí bylo pouťové posezení se seniory, které se jako tradičně konalo „U Hasičů“, k tanci a poslechu zahrála skupina JVR Band. Na této akci jsme se veřejně rozloučili
s naším dlouholetým předsedou p. Jaroslavem Šimáčkem a zároveň mu popřáli k jeho 70.
narozeninám.
Letos jsme si pro naše seniory připravili překvapení v podobě kočáru s koňským spřežením. Seniory z Tuklat jsme nechali projet po nových lokalitách v Tlustovousích a seniory
z Tlustovous po nových lokalitách Tuklat. Projížďka kočárem „Vagoneta“ tažená starokladrubskými koňmi měla obrovský úspěch a mezi seniory o ni byl veliký zájem, a nakonec zbyl i čas svézt děti.
Závěrem bychom vás chtěli informovat, že nám byla vedením obce odebrána větší část
činností, které jsme doposud velmi rádi vykonávali. Např.: - organizace: Vítání občánků,
gratulace seniorům, pokládka věnců k pomníkům padlých
Za SPOZ Vendulka Jenšovská, Kontakt SPOZ – email : spoztuklaty@seznam.cz

Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Zdeňka Sedlecká
Alena Herdinová
Bedřich Procházka
Ing. Karel Richter
Čest jejich památce
Kontakt SPOZ :
Email: spoztuklaty@seznam.cz

ZPRÁVY ze SPOZ
Vítání občánků

Dne 22.4.2018 se po dlouhé pauze uskutečnilo Vítání občánků v prostorách základní
školy, protože „FARU“ se nepodařilo do tohoto termínu zkolaudovat.
Na akci bylo pozváno 21 dětí narozených
od prosince 2016 do března 2018. Zúčastnili se všichni pozvaní, pouze jedni byli
omluveni z důvodu nemoci.
Vítání proběhlo na 2 skupiny. I přesto,
že prostory byly stísněné, tak si troufáme
říct, že vše proběhlo důstojně a v příjemné
atmosféře.
Za SPOZ Vendulka Jenšovská

Blahopřání jubilantům
Je naší milou povinností, a velice rádi tak
činíme, osobně poblahopřát našim spoluobčanům k jejich významnému životnímu
jubileu. Naše jubilanty navštěvuje vždy
starostka nebo místostarostka obce a jeden
zástupce za SPOZ.
K přání všeho nejlepšího a zdraví do dalších
let předáváme dárkový potravinový koš.
Monika Petrisková, starostka obce Tuklaty
UPOZORNĚNÍ: Prosíme občany, kteří si nepřejí být uváděni v Tuklatských novinkách (jubilea, narození, úmrtí), aby toto oznámili na OÚ Tuklaty
p. Zmrzlíkové tel. 2 819 817 74 nebo na email: urad@tuklaty.cz. Děkujeme
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Vítání občánků
Vítání občánků se letos poprvé konalo v neděli. Víkendový termín jsem
zvolila proto, aby se tohoto slavnostního aktu mohli zúčastnit všichni
členové rodin bez větších komplikací. Dle ohlasu rodičů to bylo správné
rozhodnutí. Rodinných příslušníků se zúčastnilo více, než jsme čekali.
Akci organizoval Obecní úřad Tuklaty ve spolupráci se SPOZ. Obec
obdarovala děti dárkem a blahopřáním.
Program Vítání občánků byl obohacen o krásné vystoupení dětí základní školy, které si připravily společně s ředitelkou základní školy, paní
Ludmilou Plesnou. Paní ředitelce zároveň patří poděkování za přípravu
a poskytnutí prostor školy.
Děkuji rodičům za děťátko a přeji všem dětem krásný a úspěšný život.
Podzimní Vítání občánků se uskuteční v nedávno rekonstruovaném,
nyní velmi pěkném a reprezentativním horním sále bývalé fary Tuklaty.
Těším se na rodiče a novorozené děti.
Monika Petrisková , starostka obce Tuklaty

Za Bedřichem Procházkou…
Ve čtvrtek 16. srpna 2018 zemřel po delší
nemoci ve věku nedožitých 86. let pan
Bedřich Procházka.
Pan Procházka se narodil v roce 1932
v Tuklatech a celý svůj život spojil se svým
rodištěm. Jako většina tuklatských kluků
v této době začal hrát fotbal za Čechii
Tuklaty , které zůstal věrný jako hráč
dlouhou dobu a po skončení aktivní
kariéry působil v klubu až do pozdního
věku jako funkcionář v celé řadě funkcí,
včetně funkce předsedy klubu. Jako
fanoušek zůstal Čechii věrný až do konce

svého života. I když ve svém profesním
životě zastával řadu významných, odborně i časově náročných funkcí neváhal
se v roce 1975 přihlásit do kurzu o první
lovecký lístek a v roce 1976 úspěšně složil
zkoušky z myslivosti. Ihned po složení
zkoušek se stal členem Mysliveckého
sdružení Tuklaty, kde působil nejen jako
aktivní člen 42 let, ale většinu z této doby
zastával významné funkce, včetně funkce
předsedy sdružení. Za dlouholetou obětavou práci pro sdružení byl zvolen jeho
čestným předsedou.

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Bedřicha Procházku jsme všichni znali
jako skromného, moudrého člověka s obrovským přehledem a znalostmi na straně
jedné, ale také jako výborného kamaráda,
skvělého parťáka i společníka, který měl
rád veselou společnost, a který nepokazil
žádnou legraci.
V Bedřichovi Procházkovi ztrácíme skvělého člověka, ryzího Tuklaťáka, čechistu
tělem i duší, myslivce a milovníka přírody ,
výborného kamaráda i jednoho z posledních
hráčů mariáše, který svým životem i prací
zanechal v Tuklatech nesmazatelnou stopu.
„Budeš nám chybět, Bedřichu,“ všem!
Ludvík Němec
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Parkovací dům pro 250 automobilů
Tuklaty nepotřebují
Líbí se nám naše vesnice?
Naše vesnice by mohly být nejkrásnější v celém okolí. Tlustovousy jsou
nádherné svými rybníky, bývalým lomem i strání. Tuklaty zase svou zvonicí,
kostelem a farou. A právě u fary se chci
pozastavit. Je to jedinečná stavba v celé
naší republice. Je velmi smutné, že byla
v minulých letech velmi zanedbávána.
Ze základů ji vyrůstaly bezinky a jiné
náletové dřeviny.
Dlouhodobě chyběly okapové svody. Do střechy zatékalo, komíny hrozí
zřícením atd. Část těch nejhorších
závad se podařilo napravit , mnoho
dalších na nápravu ještě čeká. Zatímco
okolní vesnice přímo vzkvétaly a vážily
si svých kulturních památek (např.
kostel v Rostoklatech) u nás jakoby se
zastavil čas. Máme ve špatném stavu
obecní silnice, nemáme chodníky,
nutně potřebujeme opravit hřbitovní
zeď a pod. A s žádostmi o dotace je nyní
daleko větší problém než v minulosti.
Blíží se komunální volby. Pokud mohu
mluvit za sebe, budu volit především
zastupitele, kteří mají zájem o rozkvět
našich vesnic. Zastupitele, kteří již
ně co dok&a acute;zali a často vzali
do ruky např. lopatu nebo nebo hrábě
a pomohli, kde je třeba. Rozhodně
nedám hlas těm, kteří dokázali jenom
kritizovat a štvát proti těm, kteří se
o něco snažili a také zasloužili.
Václav Krupka
Trápí nás sucho.
Reaguji tímto na reakci jedné paní. Měla
připomínky k zalévání stráně pod farou.
Proč se musí zalévat nemusím jistě nikomu
vysvětlovat. Letošní extrémní sucho by
dokázalo zlikvidovat nejenom nedávno
zasázenou zeleň. Tu musíme zachránit. Je
to ovšem práce velmi náročná především
na čas. Málokdo ví, že např. podél silnice
Slezské je zasázeno více jak 70 nových
stromů. Další jsou při cestě k Rostoklatům,
polní cestě k Roubíčkovům, atd. Nedávno
obec zalévala nejohroženější stromy
v biocentru u tratě. Pomáhají i naši hasiči.
Jenom pro zajímavost. Každé takové zalévání trvá několik hodin. Potom se ještě
musí doplnit cisterny a zaparkovat. To vše
ve svém volném čase. Jedinou odměnou je
jim pohled na zachráněné stromy. Obecní
zaměstnanci jsou také díky suchu maximálně vytíženi. Navíc předčasně opadává
listí, které je třeba uklízet. Uvítali bychom,
kdyby naši občané vypomohli úklidem
před svými nemovitostmi. Většina z nich
tak činí. Děkujeme jim.
Václav Krupka
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Jak mnozí z vás asi víte, obecní zastupitelstvo pracuje na megalomanském projektu parkovacího domu pro 250 automobilů. Na webu obce již naleznete konkrétní
varianty projektů a náklady s tím spojené.
Parkování u železniční zastávky naší obce
se řešit musí. Je jasné, že parkování v ulici
Topolová má k ideálu daleko. Ulice je ráno
přetížena a nevyhovuje ani parkujícím, ani
obyvatelům přilehlých nemovitostí. Obec
si tento problém uvědomuje a jsem rád,
že se tento problém snaží vyřešit. Ovšem
zvolené řešení považuji za naprosto megalomanské a neodpovídající realitě našich
ulic a chodníků. Pokud si projdete ulici
Topolová a přilehlé ulice, napočítáte zde
v 10 ráno kolem 35 aut. Pokud jde opravdu
o špičku a auta parkují všude, naprosto
maximálně se zde nachází aut 45. Pokud
se v těch samých ulicích projdete ve 23:45,
kdy přijíždí poslední vlak do Tuklat, tak
zde zůstávají jen auta místních, kterých je
přesně od 8-12. Tato auta zde tedy budou
parkovat tak jako tak a mezi auta těch, co
sem přijedou na svou pracovní dobu se
počítat nemohou. Tyto počty jsem připraven doložit konkrétními fotografiemi, kdy
počítám i auta ve všech přilehlých ulicích.
Maximálně zde tedy parkuje něco kolem 30-40 aut těch, kteří sem jezdí ráno,
aby zase večer odjeli.
S vedením obce se shodneme na umístění parkoviště za nádražím na poli. Proč
ale budovat dům pro 250 aut, když počet
aut, které zde potřebují zaparkovat, je
30 - 40? Proč nevytvořit parkovací místa
vyhrazená obyvatelům obce a dostupná
na čipovou kartu (závoru), které se za minimální poplatek vydají obyvatelům obce?
Pro ostatní by zde bylo dalších řekněme 20
míst, pro návštěvy občanů obce či příbuzné a ostatní? Dle tohoto návrhu by obci
Tuklaty bohatě stačilo otevřené parkoviště
se zpevněným povrchem pro 50 - 60 automobilů. Proč budovat parkovací dům pro 4
násobek? Parkovací dům pro 250 aut dříve
či později přinese mnoho nepříjemností,
které obec bude muset řešit.
1) Zvýšený provoz aut v obci, které chybí infrastruktura pro chodce.
Obec, která má naprosto zoufalou situaci týkající se chodníků a bezpečného
pohybu chodců si chce vystavět pomník
v podobě parkovacího domu pro 250 aut.
2) Dříve či později stěny parkovacího
domu ozdobí grafiti.
Ani kamerový systém není dokonalý
a v sousedních obcích i v Praze by o zkušenostech s těmito malůvkami mohli psát
diplomové práce.
3) Parkovací dům se může stát sídlem
bezdomovců.
Bezdomovci obývají různá zákoutí, proč
by se neusídlili právě tady?
4) Možnost zvýšené kriminality.

Odstavené automobily na celý den
mohou být terčem zlodějů. Kameru ošálí
pokrývka hlavy. Počet ukradených či poškozených kol v Tuklatech se za poslední
roky nedopočítáte.
5) Možnost působení jiných kriminálních živlů
Nedokážu si představit, aby do krytého
parkovacího domu na takto opuštěném
místě, přišla od vlaku samotná žena po 23.
hodině bez známky strachu ke svému automobilu. Aplikace drog v suchém, tichém
místečku u Prahy, není vůbec nějaká nereálná fantazie.
6) Péče o budovou, náklady s tím spojené, pojištění apod.
Bude nutné budovu po zimě uklízet,
osvětlení, provoz kamer taky nebude zdarma. Náklady mohou být vysoké.
Dále zaznělo, že takto megalomanské
parkoviště je jakousi podmínkou, aby
v Tuklatech zastavovaly vlaky a jezdily
v co nejkratších intervalech. Tak tomu
samozřejmě není. Vlaky v Tuklatech
zastavují již desítky let a není žádný důvod
věřit tomu, že by tomu v budoucnu nemělo
být. Zmínka o zbudování parkoviště sice
zazněla jako podpora pro cestování vlakem, ale nikoliv pro 250 aut.
Až obec zajistí naprosto bezpečný
pohyb chodců podél všech komunikací
v obci formou chodníků a stezek pro
chodce, teprve poté může začít uvažovat o přivedení 250 automobilů denně
do obce. O opravě komunikací ani nemluvě.
Do té doby je jakýkoli plán na obří parkovací dům megalomanským nesmyslem.
Pojďme vybudovat otevřené parkoviště se
zpevněným povrchem pro 60 automobilů
na stejném místě s mnohem nižšími náklady na provoz a s nižším objemem rizik,
které jmenuji výše. Bohužel riziko krádeže
či poškození automobilu nelze spolehlivě
zajistit na žádném parkovišti.
Pokud přeci jen bude obec dále trvat
na uvedení projektu do provozu, bude obec
přímo zodpovědná za jakékoliv zranění
chodce automobilem, které neexistující
infrastruktura a zvýšený počet aut na silnicích v obci způsobí. Přivedení takto
masivní dopravní zátěže do obce (bez
dostatečně vyřešené infrastruktury pro
chodce) je hazardování s lidským zdravím.
Děti stále chodí mezi Tuklaty a Tlustovousy do školy a ze školy bez jediného
chodníku či stezky.
Na megalomanském projektu parkoviště pro 250 aut tak neshledávám žádná pozitiva. Snad kromě finančních výnosů, které
z poplatků za parkování mohou plynout.
Vyměníme tedy blyštivé kováky za zdraví
a nižší bezpečnost svých občanů?
Ondřej Kňava, DiS
Váš názor mi můžete napsat na
ondra.maron@gmail.com

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

PLACENÁ INZERCE
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

13

www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
8.4. jsme se, na pozvání, zúčastnili s Pragou V3S oslav 135 let od založení SDH
Nehvizdy.
13.4. byl dnem požární bezpečnosti. Sbor
provedl kontrolu průjezdnosti silnic v našich obcích. Nebyla zjištěna žádná závažná
pochybení. Akce se zúčastnila i starostka
obce.
15.4. jsme se zúčastnili v Dubči nácviku
stavění protipovodňových hliníkových
stěn.
21.4. se sbor prezentoval na Dni Země
na Klepci.
7.5. se zástupce sboru zúčastnil se zástupcem obce položení věnců k pomníkům
padlých k příležitosti svátku 8. května.
3.6. jsme se zúčastnili dětského dne na Čechii, kde byla pro děti připravena ukázka
techniky s možností bližšího seznámení
a vyzkoušení.

23.6. jsme pomáhali SPOZu s odpoledním
posezením pro seniory, kde jsme zajišťovali
zázemí a odvoz účastníků a odpoledne jsme
pořádali pouťovou zábavu.
Často pomáháme obci. Ať už např. převozem židlí z vítání občánků, úklidem
vozovky, tak častým zaléváním mladých
stromků, dětského hřiště atd.
Pořádáme brigády na údržbu výzbroje
a výstroje, absolvování STK a servisních
prohlídek.

ZÁSAHY:
11.4.2018 Květnice - požár
V 10:53 byl vyhlášen jednotce poplach
na požár pole v obci Květnice. Jednotka
vyjela CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+3.
Z rozhodnutí velitele zásahu byla jednotka
ponechána jako záloha na místě zásahu.
16.4.2018 - Květnice - technická pomoc
V 19:58 byl vyhlášen jednotce poplach
na pomoc PČR při pátrání po pohřešované
osobě. Jednotka vyjela DA L1Z Fiat Ducato
v počtu 1+8. Na místě zásahu jsme dostali
prohledat část podél červené turistické
značky směrem od ulice Na Ladech ke „kamennému mostku“ s negativním výsled-

HASIČSKÁ FONTÁNA PRAHA 2018
Největší hasičskou fontánou jsme
2.6.2018 uctili 100.výročí vzniku Československa
V sobotu 2. června 2018 večer celkem
140 proudů vody z náplavek, 35 proudů
z Palackého mostu, 50 proudů vody
z Jiráskova mostu a 14 vodních proudů
z prostředka Vltavy v jednom okamžiku
vytvořilo nevídaný světelný koncert
a vodní balet několika tisíců kubických
metrů vody. Vodní produkci zahájila
hymna, po níž následovala část symfonické básně Vltava Bedřicha Smetany
s ohňostrojem. Závěr pak patřil Slovan-

ským
tancům Antonína Dvořáka
a děkovnému potlesku
tisíců diváků
sledujících
celou akci
z
mostů
a obou vltavských
nábřeží.
Využito
bylo celkem
140 proudů
vody z náplavek, 35 proudů z Palackého mostu, 50 proudů vody z Jiráskova
mostu a 14 vodních proudů z prostředka
Vltavy.
Nataženo bylo celkem 455 kusů hadic
o celkové délce 6.950 metrů, instalováno bylo 102 kusů světel.
Celou akci sledoval komisař České
knihy rekordů z agentury Dobrý den,
který uznal vytvoření světového rekordu
NEJVĚTŠÍ HASIČSKÁ FONTÁNA
Cílem akce Hasičská fontána Praha
2018 byla propagace práce hasičstva
České republiky tak trochu jinak. Každý
hasič je hrdý na to, co dělá. Každodenní
prací naplňuje motto: „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu a sobě ku cti“.
V Praze byly zastoupeny a propagovány kraje a okresy z celé České republiky.
Za okres Kolín byla vybrána jako jediná naše jednotka SDH Tuklaty.

kem. Dále jsme s ostatními členy zasahujících jednotek provedli vyhledávání pomocí
rojnice v Přírodním parku Škvorecká obora
- Králičina od naučné stezky „včelí stezka
Úvaly“ směrem na východ k nezpevněné
cestě u bývalé hájenky na úrovni vysílače
Kostelík. Ve 21:50 byla pomoc při pátrací
akci velitelem zásahu a PČR ukončena.
9.5.2018 - Tuklaty - technická pomoc
Ve 22:53 byl vyhlášen jednotce poplach
na čerpání vody z RD ul. Ke Hřišti, kdy
došlo vodou z bazénu k zatopení suterénu.
Jednotka vyjela CAS 32 Tatra 138v počtu
1+3 a DA L1Z Faiat Ducato v počtu 1+3.
Na místě jednotka spolupracovala s HZS
stanice Č. Brod.
29.7.2018 v dopoledních hodinách byl
proveden úklid vozovky na křižovatce ulic
Na Rafandě a Akátová. V místě křižovatky
u základní školy byl rozježděn štěrk ze zásypu vodovodní přípojky, který představoval
riziko smyku nebo odstřelení kamínku.

Jednotce sboru dobrovolných hasičů
Tuklaty byl z rozpočtu na rok 2018 zakoupen přívěsný vozík za DA L1Z Fiat Ducato.
Přívěsný jednonápravový vozík je vybaven
listovým odpružením s ložnou plochou 245
x 145 cm a konstrukcí zakrytou plachtou
o výšce 150cm. Tento přívěs nahradil jeden
ze dvou požárních přívěsů s označení PPS
12. Přívěs PPS 12 byl vybaven motorovou
stříkačkou, hadicemi a dalším hasičským
vybavením především pro čerpání vody,
který lze připojit pouze za nákladní vůz,
v našem případě pouze za CAS 16 Praga
V3S. Právě z ekonomických nákladů
na provoz tohoto přívěsu bylo rozhodnuto
o variantě nákupu přívěsu za osobní auto
a postupné přestavbě a dovybavení věcnými prostředky. Přívěs byl dovezen dne
21.4.2018 z prodejny HK Hradec Králové
a již 1.6.2018 plnil svou úlohu na akci „HASIČSKÁ FONTÁNA 2018”. Nejprve, ale
bylo potřeba přemístit vybavení z vyřazené
PPS12 a provést montáž regálů pro motorovou stříkačku a hadice. Dále bylo potřeba
vyrobit samotné uchycení regálů a držáků
k podlaze.
Do budoucna bychom tento přívěsný vozík
chtěli vybavit dalšími čerpadly. V současnosti je zde umístěna motorová stříkačka
PS12 k čerpání “čisté” vody. Především
by se jednalo kalové čerpadlo k čerpání
znečistěné vody při povodních a záplavách
a ponorná kalová čerpadla k čerpání nízké
hladiny vody z rodinných domů nebo jiných stavebních objektů.
18. 8. 2018 jsme se v odpoledních
hodinách dozvěděli velmi smutnou
zprávu. Náhle zemřel starosta
Sdružení hasičů Čech, Moravy
a Slezska, náš bratr a občan
Tuklat, pan Ing. Karel Richter. Čest
jeho památce!

Lukáš Koníček a Michal Tuček
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A tým
První celek Čechie se udržel v okresním přeboru a na novou sezónu
se připravuje na domácím hřišti pod vedením Jirky Halgaše, který
ukončil aktivní kariéru a převzal trenérský post po Romanovi Nešporovi a Vráťovi Procházkovi ml.
Kádr zůstal téměř bez velkých změn, řeší se odchod Lukáše Sittera, což by bylo veliké oslabení, na druhou stranu tým doplní mladí
hráči, náš odchovanec Denis Matthey (16let), Kamil Sládek (17let)
a Dan Bílý (20let). Denis dokonce již odehrál celé přátelské utkání
za áčko. Všichni tři by se měli postupně začleňovat a v budoucnu
táhnout Čechii, nejdůležitější bude tvrdá práce na tréninku.
Přípravná utkání: Tuklaty – Kostelec nad Černými lesy 5:2
branky: 2x Jambor „Kanga“ David, 2x Procházka Michal, 1x Vondráček Jiří
„B“ tým
Naposledy hrál B tým v Tuklatech v ročníku 2005 – 2006. Letos
jsme tedy po třinácti letech znovu přihlásili rezervní tým, jehož
kostru zatím tvoří bývalí hráči A týmu. Doufám, že postupem
času budou přibývat i mladší hráči, kteří později doplní A tým.
Trenérskou taktovku má zatím v ruce Vojta Lachman, Vladimír
Procházka. Organizačně vede tým David Pacovský.
Zatím máme společné tréninky s A týmem a účast je velice dobrá.
Bude určitě pár zápasů trvat, než se seznámíme i herně ale věřím,
že tenhle tým má ve své obnovené premiéře i na střed tabulky. Těžké budou zejména zápasy proti týmům, které své rezervy nemají.
Neméně důležitá však bude i vaše podpora.
Béčko začíná sezonu 25. 8. venkovním utkáním v Chotuticích
a následně doma přivítá 2. 9. v derby sousedními Rostoklaty B.
Ženy
Ženy zahájily přípravu na podzimní sezónu. Ve skupině je 8 týmů
a systém soutěží se hraje 3 kolově. Nově se fanoušci mohou těšit
na Spartu Praha „B“. Tým vede i nadále Pavol Urminský. Tým se
rozšíří o nové tváře, kterými jsou Kačka Bazalová, Gábina Pressová a Karolína Čepelová. V rámci přípravy odehrajeme dvě přátelská utkání a 1. Mistrovské utkání sehrajeme doma 1.9. od 14:00h
„A“

„B“

sobota

den

datum

25.8. Dobré Pole - Tuklaty 17:00

Chotutice - Tuklaty 17:00

sobota

1.9. Tuklaty - FC Velim B 17:00

neděle

2.9.

sobota

8.9. Český Brod „C“ - Tuklaty 14:00, hřiště Kounice

ženy

Malešice - Tuklaty 11:00

9.9.
11.9.

sobota

15.9. Tuklaty - Jestřábí Lhota 17:00

neděle

16.9.

pátek

21.9.

sobota

22.9.

neděle

23.9. Býchory - Tuklaty 16:30

Polepy - Tuklaty 16:30

pátek

28.9.

Ždánice - Tuklaty 14:30

sobota

29.9. Tuklaty - Libodřice 16:00

neděle

30.9.

sobota

6.10.

Jestřábí Lhota - Tuklaty 13:30
Tuklaty - Dobré Pole 13:00

VOLNO

neděle

21.10.

Tuklaty - Cerhenice „B“ 15:30

Třebestovice - Tuklaty 14:00

sobota

27.10. Žiželice - Tuklaty 14:30

Kšely - Tuklaty 14:30

Tuklaty - Malešice 10:15

neděle

28.10.

Tuklaty - Sokol Velké Chvalovice 16:00
Lošany - Tuklaty 15:30

3.11. Tuklaty - Krakovany 14:00

18.11.

Volárna - Tuklaty 14:00

Tuklaty - Velim 10:15

Tuklaty- Bečváry 14:00

Tuklaty - Dolní Chvátliny 10:15

Liblice- Tuklaty 10:15

Kouřim - Tuklaty 13:30

Tuklaty - Sendražice 13:30

Tuklaty - Radim 10:15

Radim - Tuklaty 10:15

Vrbová Lhota - Tuklaty 15:00

Tuklaty - Mnichovo Hradiště 14:00

20.10. Tuklaty - Kouřim 15:30

17.11. Tuklaty - Tuchoraz 13:30

Turnaj-Tuklaty 9:00
Tuklaty - Rostoklaty 10:15
Český Brod - Tuklaty 16:45

14.10.

neděle

Dobré Pole - Tuklaty 15:00

Březany - Tuklaty 10:15

sobota

11.11.

VOLNO

Červené Pečky - Tuklaty 10:15

Tuklaty- Sázava 15:00

neděle

sobota

Tuklaty - Kouřim 15:00

Tuklaty - Liberec „B“ 14:00
Tuklaty - Libodřice „B“ 17:00

7.10. Nučice - Tuklaty 16:00

neděle

ml.přípravka

Turnaj - Tuklaty 10:00

13.10. Tři Dvory - Tuklaty 15:30

4.11.

st.přípravka

Tuklaty - Horní Krůty 17:00

sobota

10.11. Bečváry -Tuklaty 14:00

ml.žáci

Křečhoř - Tuklaty 17:00

neděle

neděle

st. žáci
Konárovice - Tuklaty 15:00

Tuklaty - Třebestovice 14:00

úterý

sobota

Aktivně pro Tuklaty a Tlustovousy
„Aktivně pro Tuklaty aTlutovousy“ je název nově vzniklé kandidátky do komunálních voleb v Tuklatech a v Tlustovousích v říjnu
2018. Kandidátka je složená z členů Čechie, mysliveckého spolku
a jejich příznivců. Program a informace o jednotlivých kandidátech naleznete brzo na facebooku či webu Čechie.

Tuklaty - Rostoklaty „B“ 17:00

neděle

sobota

Mládež Čechie Tuklaty
Mládež Čechie roste téměř každým dnem. V květnu proběhl opět
nábor, kde jsme přivítali další děti do našich řad, momentálně s námi
trénují děti od ročníku 2014 a celkový počet se pohybuje mezi 60 a 70
dětmi. Kromě kategorie dorostu máme v Tuklatech všechny mládežnické kategorie, od školičky pro ročníky 2013-2014, mini přípravku,
mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky.
Nyní se chystáme na každoroční kemp, který proběhne na hřišti
v Tuklatech na konci srpna, opět posouváme laťku, 47 přihlášených
dětí nám dělá opravdu radost. Troufnu si tvrdit, že většinu dětí baví
sportovat, baví je hry a fotbal v Tuklatech. To, že máme pořád plné
hřiště, vděčíme našim trenérům, kteří tráví neuvěřitelnou porci
svého času s dětmi, ať už fyzicky na hřišti, zápasech, turnajích, tak
přípravou tréninků a dalšími pracemi spojenými s trénováním.
Určitě je všechny znáte, ale rád bych touto veřejnou cestou poděkoval Vráťovi Procházkovi ml., Tomášovi Kunešovi, Vláďovi Procházkovi, Tomášovi Růžičkovi, mému kolegovi z mladší přípravky
Michalovi Pytlounovi a Peterovi Borovskému! Od nové sezóny náš
trenérský tým rozšíří Martina Pacovská s Luckou Nečkovou, které
budou mít na starost mini-přípravku. Když jsme před několika lety
řešili jak uchopit mládež, jak získat trenéry, jakou cestou se vydat,
nečekal jsem, že se nám podaří vybudovat silnou mládežnickou
základnu. My ovšem nemůžeme usnout na vavřínech a musíme dál
přicházet s nápady, s renovacemi a hlavně si hýčkat a odměňovat
trenéry/trenérky pokud to jen trošku půjde, protože právě oni jsou
základním kamenem úspěchu spokojenosti dětí v našich obcích.
A děti potřebují mít pohyb, pracovat ve skupině, učit se zodpovědnosti a pravidlům.
Jedinou kaňkou je momentálně prostor k trénování, hřiště není
nafukovací a 6 mládežnických mužstev naskládat do dní v týdnu
a na hřiště není jednoduché.
Veškeré informace o našich týmech naleznete na webu Čechie: www.
cechietuklaty.cz a nebo na facebooku: https://www.facebook.com/
cechietuklaty/
Hlavní trenér mládeže, Roman Nešpor

Sparta Praha - Tuklaty 16:30, hřiště: Strahov

Liberec - Tuklaty 14:00 hřiště: Krásná Studánka
Tuklaty - Kořenice 14:00

Tuklaty - Štítarský 12:00

Vrbová Lhota - Tuklaty 14:00

Tuklaty - Nučice 13:30
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Jaký plod má jírovec maďal,
nebo které nemoci zvěře jsou
přenosné na člověka?
Na mnoho podobných otázek v testu
a na praktické poznávací stezce hledaly
odpověď děti v okresním kole soutěže Zlatá
srnčí trofej, která se konala v Tuklatech
na Farské zahradě 5. května 2018. Nejvíce
nás potěšilo výborné umístění dětí ze ZŠ
Tuklaty, které naprosto ovládly kategorii
A (3. - 5. třída): 1. místo: Klára Šumová, 3.
David Petřík, 4. Petr Procházka a na 5. místě

Marie Nelibová. Soutěže se celkem zúčastnilo ve třech kategoriích 41 dětí z okresu
Kolín, nejlepší pak postupují do celostátního kola, které se koná v průběhu letních
prázdnin. Cílem soutěže je podnítit zájem
dětí o přírodní prostředí, ve kterém žijeme
a ověřit znalosti o místních zvířatech, rostlinách a pobytu v přírodě.
Hlavní soutěž doplnil v průběhu celého
dne bohatý doprovodný program - střelba
z luku, prohlídka zvonice, vázání uzlů,
šroubování a samozřejmě nezbytné opékání špekáčků. Akce se konala za významné
podpory Obecního úřadu Tuklaty, Okresního mysliveckého spolku Kolín a dalších
sponzorů.

Soutěž byla zahájena
i ukončena opravdovým
mysliveckým troubením.

Vítězové. Blahopřejeme!

Jan Jarolímek, Myslivecký spolek Tuklaty

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V TLUSTOVOUSECH

Jak pokračují práce na dětském hřišti? Na konci dubna 2018
proběhla brigáda, které se zúčastnilo asi 15 rodičů a za neuvěřitelné 3
hodiny byla druhá polovina delší strany gabionového plotu dostavěna.
Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří strávili velmi teplé dopoledne
přípravou a skládáním kamenů do gabionového plotu.
Na začátku května 2018 byly provedeny terénní úpravy, navezena
hlína, připravena dopadová plocha pod houpačku a zaseta tráva. Velké
poděkování patří dobrovolným hasičům, kteří trávu v teplém počasí zalé-

vali. Díky nim máme
i v tak teplém létě
pozemek zatravněn.
V červnu 2018
pracovníci obce zabetonovali sloupky a natáhli poplastované
zelené pletivo na delší
straně hřiště sousedící s okolními pozemky
a také na kratší straně
sousedící s garáží.
Na začátku září
2018 je plánována
Stavba gabionového plotu 21.4.2018.
brigáda na výstavbu
poslední části gabionového plotu. Dále je plánováno upravit prostor
okolo hřiště a osázet prostor mezi gabiony květinami.
Jak to bude s financováním herních prvků? Obci se bohužel nepodařilo získat dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR (žádost podána
v lednu 2018). V červnu 2018 byla podána žádost o dotaci z grantového
programu Nadace ČEZ (oranžové hřiště). Tuto dotaci se také bohužel
nepodařilo získat a tak zastupitelstvo obce schválilo financování ve výši
150 000 Kč z vlastních zdrojů. Za tuto částku bude pořízena část herních
prvků určená pro nejmenší návštěvníky hřiště (závěsná houpačka s jedním sedákem pro straší děti a druhým pro menší děti, houpací hnízdo,
dvě pružinové houpačky, dvě lavičky). Pískoviště sem bude přesunuto
ze zahrady obecní vily. Herní prvky by na hřiště měly být nainstalovány
na konci září 2018.
Ráda bych ještě zmínila, že do původního projektu hřiště byl přidán
venkovní pingpongový stůl, který snad potěší nejen děti, ale i rodiče. Financování zbývajících herních prvků, určených pro starší děti, je plánováno opět z dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Vypsání dotace se
očekává v říjnu 2018 s termínem podání žádosti nejpozději do poloviny
ledna 2019. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce a horní limit dotace je 400 tis. Kč.
Pevně doufám, že i nové zastupitelstvo bude v tomto projektu pokračovat a že hřiště bude kompletní v létě roku 2019. Vladimíra Nováková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA SE OPĚT ROZROSTE

PLACENÁ INZERCE

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Nový školní rok zahájí s 80 žáky. Letos poprvé se bude každý
z pěti ročníků učit odděleně. Přivítáme 17 prvňáčků a nového učitele. Podařilo se navýšit kapacitu školní družiny na 60 žáků, letos
se dostalo na všechny zájemce. Školní rok bude slavnostně zahájen
3. září v 8.00 hodin na školní zahradě. 
Ludmila Plesná
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