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Sloupek pro starostku

Tuklat a tlustovous
ODVOZ VĚTVÍ

Milí Tuklatští
a Tlustovouští,
vítám Vás dospělé po dovolené a děti
po prázdninách. Opět jsme si užili plno
horkých letních dní.
Jsem ráda, že se nám, členům spolků
v našich obcích a dalším ochotných
organizátorům, podařilo v letošním létě
pro své spoluobčany uskutečnit spoustu
kulturních, sportovních a společenských
akcí. Informace o nich najdete uvnitř
tohoto čísla Zpravodaje. Je dobře, že
v naších obcích žijí lidé, kteří jsou ochotni
pomoci ve svém volném čase, aby se
akce podařily. Tuto chvályhodnou aktivitu
nám závidí i obyvatelé větších obcí, ve
kterých se toho zdaleka tolik neděje.
Proto Vám všem, kteří jste se jakkoliv
podíleli, děkuji.
Chtěla bych Vám také poděkovat za
Vaši shovívavost a trpělivost při opravě
komunikace v Tlustovousech. I když
týden nezajížděl autobus do Tlustovous
a museli jsme využít objízdné trasy, což
byla určitá komplikace, ale netrvalo
to tak dlouho a máme hotovou silnici.
O tuklatské silnici také jednám se
Středočeským krajem, jsme v pořadí, ale
bohužel nejsou finance. O rekonstrukci
komunikace v Tlustovousech jsme se
také dozvěděli těsně před opravou, tak
uvidíme, třeba se brzy dočkáme.
Přeji Vám krásný barevný podzim
a dětem úspěšný začátek školního roku!

Monika Petrisková
Starostka obce

Od června tohoto roku vyhlašuje obecní úřad (OÚ)
termíny možnosti odvozu větví na jediné určené sběrné místo ( u fotbalového hřiště). Pokud
obyvatel nestihne termín, je možné si zapůjčit na
OÚ klíč od závory a na určené místo si bioodpad
odvézt sám.

ŘIDIČI ZPOMALTE!
Začala škola a po místních komunikacích
chodí mnohem více dětí. Myslím, že píšu za
všechny rodiče, jejichž děti chodí, a nejen
do školy, pěšky. Řidiči, prosím, buďte opatrní a dávejte více pozor.
Děkuji Vám Markéta Zmrzlíková

Dále obyvatelé mají možnost si nechat bioodpad
za poplatek odvézt obecním úřadem.
1 korba multikáry
Senioři, kteří obývají
nemovitost sami		
zdarma 2x
			do roka
senioři s trvalým bydlištěm
150 Kč
občané s trvalým bydlištěm
200 Kč
občané bez trvalého bydliště
300 Kč
Žádáme občany, aby nevytvářeli po obci žádná
jiná sběrná místa.
Děkujeme!

změna úředních hodin OÚ
Obecní úřad vychází vstříc občanům, kteří měli zájem o vyřizování svých záležitostí od 7. hodiny ranní
Úřední hodiny od 16. 9. 2019 na Obecní úřadě Tuklaty, Na Valech 19:
PONDĚLÍ: 8:00 – 11:00 12:00 – 18:00 / STŘEDA: 7:00 – 11:00 12:00 – 17:00
V případě, že potřebujete vyřešit na OÚ neodkladnou záležitost mimo úřední hodiny, volejte na tel.
číslo: 281 981 774, 702 111 612 nebo pište na urad@tuklaty.cz, info@tuklaty.cz.

Zprávy z obecního zastupitelstva

Usnesení ze ZO č.8 – 27. 5. 2019

- Schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019
- Schvaluje zřízení sociálního fondu obce Tuklaty
dle navržené Směrnice
- Schvaluje pojistnou smlouvu pro JSDH Tuklaty pojistitele Chubb Building, počet pojištěných
osob, roční pojistné 11.520,-Kč a pověřuje starostku podpisem smlouvy
- Schvaluje proplacení faktury za odvoz odpadu
od hřbitova za 61.047,-Kč
- Schvaluje uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOBS01_4121522118
a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Souhlasí
s úhradou 50 % z částky 31 500,- jako podíl na
oprávněných nákladech spojených s připojením
a se zajištěním požadovaného příkonu
- Schvaluje uzavření smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 19_SOP_01_4121522120 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy
- Schvaluje řádnou účetní závěrku obce Tuklaty,
sestavenou k 31. 12. 2018.
- Schvaluje řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola Tuklaty
- Schvaluje řádnou účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Tuklaty
- Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č.IV-12-6024152/VB/1 Tlustovousy, Ke Skalce,
kNN p.č. 13/15 a pověřuje starostku podpisem
smlouvy

- Neschvaluje při využití systému odstraňování
tříděného odpadu zavedeného obcí částku 500,(podnikatel produkující malé množství odpadu)
a 1000,- (podnikatel produkující větší množství
odpadu)
- Schvaluje cenu pro podnikatele mající provozovny v obci (obchod, malá provozovna, velká
provozovna, průmyslová výroba) ve výši 2000 Kč
- Schvaluje úpravu navržené smlouvy s Čechii,
vypuštění z textu neuznatelné náklady na praní
dresů, schválená částka 270 000 Kč schválená
na ZO č. 7/2019 zůstává stejná.
- Schvaluje podání žádosti o dotace MV-GŘ HZS
na výstavbu hasičárny prostřednictvím společnosti WITERO za 12000 + 21 % DPH a odměna
při podání žádosti je 1,5 % z celkové přiznané
částky.
- Schvaluje navýšení finančních prostředků na
akci Moto ROCK 2019 o 35 000 Kč, na celkovou
částku 65 000 Kč

Usnesení ze ZO č.9 – 1. 7. 2019

- souhlasí s pronajímání obou sálů na faře, včetně
příslušenství, na jednorázovou akci max.na 2
dny a Schvaluje cenu 5.000,-- CZK pro občana
obce a za 10000,- CZK pro občany který nemají
trvalé bydliště v Tuklatech a Tlustovousích
- Schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na
prodej pozemku: par. č. 59/16 o výměře 747 m2
- travní plocha, par. č. 59/17 o výměře 148 m2
- travní plocha, par. č. st. 175 o výměře 98 m2
- tech. vyb. (ČOV) par. č. 289/4 o výměře 37 m2

- manipulační plocha dle geometrického plánu
- Schvaluje úpravu hrobových míst tak, jak bylo
navrženo
- Schvaluje poskytnutí příspěvku na nákup uhlí
občankám Tuklat paní Vitošové a paní Mitiskové
ve výši 3.500 Kč.
- Schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 tak,
jak bylo navrženo. V příštím RO bude přidán
sloupek průběžné čerpání ke dni, kdy se bude
schvalovat RO a budou přiloženy seznamy s výdaji a příjmy.
- Schvaluje dodatek č.1 smlouvy na poskytování
služeb TDI na energetické úspory s Ing. Kytlicou
a pověřuje starostku jeho podpisem.
- Schvaluje vypsání VŘ na opravu severní brány
a pověřuje starostku podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
- Schvaluje vícepráce na přípravě pro kuchyň OÚ
ve výši 33 654,- + DPH.
- Schvaluje vícepráce na přípravě na projektor ve
výši 39 546,6 - + DPH.
- Schvaluje vícepráce na doplnění vnější dešťové
kanalizace, vnější přípravy pro čerpání dešťové vody a přívod vody z vodoměrné šachty pro
budoucí komunitní centrum a kuchyňku ve výši
138 628,7 + DPH.
- Schvaluje vyvěšení záměru obce Tuklaty na
prodej pozemku na katastrálním území Tuklaty
par. č. 11/75 o velikosti 428 m2
Markéta Zmrzlíková
asistentka starostky obce Tuklaty

Přehled kulturních a společenských
akcí v Tuklatech a Tlustovousích
v nadcházejícím období
Termín konání Název akce

Místo konání /
srazu účastníků

Akci organizuje

Fara Tuklaty

Obec Tuklaty

31. 10.

Halloween – vyřezávání
dýní

2. 11.

Svatomartinský lampionový
Tuklaty - Tlustovousy
průvod

Kulturní sdružení

16. 11.

Ples k 30. výročí sametové
revoluce

Fara Tuklaty

Obec Tuklaty

30. 11.

Poslední leč

Fara Tuklaty

Myslivecké sdružení
Tuklaty

7. 12.

Rozsvěcení vánočního
stromu

Tuklaty

Obec Tuklaty

21. 12.

Vánoční koncert

Kostel Narození sv. Jana
Křtitele v Tuklatech

Kulturní sdružení

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

V rámci přípravy projektu výstavby parkovacího
domu Tuklaty jsou zpracovány studie parkovacího domu a dopravní studie. Tyto projekty byly
projednány s dotčenými orgány státní správy. Dle
vyjádření těchto autorit musíme v rámci projednávání žádosti o územní řízení vyřešit vyvstalé problémy. Dle žádosti odboru životního prostředí je do
projektové dokumentace nutné doplnit výsadbu
stromů, které budou vysazeny před parkovacím
domem směrem ke kolínské silnici, jedná se
o nejjednodušší řešení. Dále policie ČR neschválila
navrženou miniokružní křižovatku pro vjezd k parkovišti z příjezdové silnice. Řešíme jinou variantu.
Další problémem je plánované rozšíření železničního koridoru o 4. kolej. O tomto rozšíření České
dráhy již několik let uvažují a je naplánováno, ale
neexistuje studie, ani projekt, neví se, zda se bude
budovat za 10 nebo 30 let. Je nutné také dořešit
bezbariérové napojení z podchodu do parkovacího domu. Při podání žádosti o dotaci musíme mít
stavební povolení, takže žádost v roce 2019 podat nestihneme. Dotace by ale měly být vypsány
i v roce 2020. Vzhledem k tomu, že nestihneme
podat žádost o dotaci v letošním roce, máme
možnost si zažádat o dotaci na zhotovení projektové dokumentace ve výši 50% nákladů.
O důvodech, proč není jednodušší postavit jen
vyasfaltovanou parkovací plochu – Zpravodaj
č. 2/2018.

Obdrželi jsme dotaci na chodníky (Akátová ulice,
cesta od aut. zastávky v Akátové ulici k aut. zastávce na Hlavní, autobusové zastávky na Hlavní,
část chodníku na Hlavní ulici, chodník od školky
podél fotbalového hřiště, křižovatka v Tlustovousích, ulice k autobusovým zastávkách v Tlustovousech , které byly podány přes MAS Pošembeří
ve výši 4,026 mil. Kč. Celková cena těchto chodníků bez chodníku mezi obcemi je dle projektové
dokumentace 7,1 mil. Kč.
Dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury
(SFDI) na chodník mezi obcemi od autobusových
zastávek v Tlustovousech, podél rybníka a pod
hlavní silnicí ke kraji Tuklat) jsme nezískali. Cena
dle projektové dokumentace je 3,2 mil. Kč. Žádost
byla podána včas, v pořádku, zúčastnili jsme se
konzultací. Celkem bylo předloženo do této výzvy
281 žádostí a jen 127 žadatelům bylo vyhověno.
V září bylo vypsáno výběrové řízení na výstavbu
všech uvedených chodníků. Budeme Vás informovat, kdo se do výběrového řízení přihlásil a za
jakou cenu.

Posezení se
seniory
Dne 29.06.2019 se uskutečnilo v klubovně
„U hasičů„ posezení pro seniory.
Pro zpestření vystoupily děti z MŠ s paní ředitelkou Gablerovou. Jako překvapení si děti připravily
a vyrobily dárky, které všem rozdaly.
Měli jsme možnost představit 1000. občanku naších obcí, malou Květušku z Tlustovous.
K poslechu zahrála živá kapela Pavla a Vlasta.
Díky krásnému počasí,pestrému občerstvení
a dobré náladě se vše vydařilo.
Děkujeme za skvělou spolupráci SDH Tuklaty,
za občerstvení panu Zbyňkovi Ženíškovi.
Těšíme se na další setkáni s vámi všemi.
Martina Milotová, místostarostka obce

Uvítání prvňáčků
První školní den 2.9.2019 jsme slavnostně uvítaly
19 nových prvňáčků.
Každý prvňáček si odnesl knihu s věnováním od
obce jako upomínku na první školní den.
Ve třídách čekalo nejen pro prvňáčky, ale i pro
další ročníky, překvapení. Díky letošnímu navýšení částky z rozpočtu obce na provoz a vybavení
školy má nyní každá třída svou interaktivní tabuli. Počítačová učebna byla dovybavena novými
nastavitelnými židlemi. Přejeme škole, aby zde
vládla srdečná a přátelská atmosféra. Všem žákům, učitelům i rodičům přejeme klidný, radostný
a úspěšný školní rok.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
TLUSTOVOUSY
Neobdrželi jsme dotaci na doplnění herních prvků.
Hledáme proto jiné možnosti k získání finančních
prostředků.

OPRAVA OBECNÍCH
KOMUNIKACÍ
Žádali jsme o dotaci na opravu obecních komunikací K Bytovkám a Na kopečku. Neobdrželi jsme
ji, budeme žádat znovu v roce 2020.

FARA
Pokračují práce na renovaci vnitřních oken, parapetů a okenic a dolaďujeme poslední detaily
s NPÚ a dodavatelem ohledně výroby nových venkovních křídel.
Zastupitelstvo obce schválilo možnost
pronajmutí spodního i horního sálu. Na
víkend nebo po domluvě i ve všední den na
svatbu, oslavu a podobné akce. Pro občany
našich vesnic je cena 5000 Kč, pro ostatní
10 000 Kč.

REKONSTRUKCE
OBECNÍHO DOMU
V TLUSTOVOUSECH,
KE SKALCE 29
Na rekonstrukci tohoto domu jsme získali DOTACI
10 mil. Kč z Ministerstva financí.
V domě po rekonstrukci budou k dispozici 3 byty
2 +kk, 1 byt 3 +1 a 2 podkrovní byty 1 + kk.
Jeden byt v přízemí o velikosti 1 + kk (24 m2)
bude k dispozici pro obecní účely – jako volební
místnost, pro setkávání obyvatel nebo může být
i pronajímán např. pro masáže nebo podobné
účely.
Nebudeme tedy čerpat dotaci na „Sociální
bydlení“.
Stav ke dni 2. 9. 2019
Bohužel ani ke datu 2. 9. 2019 se nám nepodařilo získat stavební povolení na tuto rekonstrukci.
Žádost byla podána v listopadu 2018. Vzhledem
k náročnosti stavby, nutným klimatickým a technologických přestávkám a z důvodu profinancování uznatelných nákladů již do 6. 12. 2019,
nebudeme tuto dotaci čerpat. Tyto dotace budou
s největší pravděpodobností vypsány již v roce
2019 na rok 2020. Bude vypsáno výběrové řízení
na dodavatele a v případě, že se nám přihlásí zhotovitel s rozumnou cenou, budeme žádat o dotaci
znovu. Dle jednání na Ministerstvu financí vyplynulo, že žádost, kterou jsme podávali, byla jedna
z nejlépe zpracovaných.

NAROZENÍ:
Tomáš Šmíd
Viktorie Kašparová
Radek Jan Kvasnička

Gratulujeme!

JUBILANTI:
Bohumil Průžek
Alois Zaňka
Josef Mysliveček
Hana Pavlová
Věra Šnejbergová
Do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a pohody!

KOVÁRNA HOSPODA

ÚMRTÍ:

Uvnitř objektu probíhají stavební práce. Termín
kolaudace včas oznámíme.

Antonín Hofman

Monika Petrisková

Jana Ehlová
František Tuček
Teťana Vasylivna Kurhanska

Monika Petrisková
Martina Milotová

Čest jejich památce.

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

Zprávy z obec

CHODNÍKY
V NAŠICH OBCÍCH

Oznámení

PARKOVACÍ DŮM
TUKLATY

Základní škola
Knihovna

Škole je 10 let
Základní škola v Tuklatech byla v nedávné minulosti několik let uzavřená.
Znovu obnovila svoji činnost v září 2009. Nejvíce se o to zasloužil bývalý starosta Petr Jenšovský.
Tenkrát jsme začínali s 8 prvňáčky a téměř žádným vybavením, pomůckami,
předpisy, apod. Vše se postupně dokupovalo, školní vzdělávací program, školní řád a veškeré směrnice jsem musela sepsat nové. Každý následující rok
jsme přijali další děti, nové zaměstnance, škola se dále rozvíjela.
Letos začínáme jedenáctý rok a už nás bude 84. V první třídě 20, ve druhé
16, ve třetí 19, ve čtvrté 16, v páté 13 žáků. Každý ročník se učí samostatně,
už nemusíme ročníky spojovat do jedné třídy.
Kapacita školy je po rekonstrukci budovy 103 žáků. To znamená, že můžeme
přijmout 20 – 21 žáků do každého ročníku. Je potřeba mít v budoucnu místo
pro všechny žáky z Tuklat a Tlustovous, proto už některé děti z okolních obcí
musím u zápisu do první třídy odmítat. Zájem o školu je velký.

Podmínky k výuce a prostředí školy se za těch 10 let proměnily k nepoznání.
Budova prošla v roce 2017 rozsáhlou rekonstrukcí. Letos o prázdninách jsme
pořídili novou interaktivní tabuli do poslední třídy, kde ještě nebyla. Máme
dvě oddělení školní družiny pro 60 žáků a výdejnu jídel. Dnes patří škola
k moderním, dobře vybaveným školám a má dobré jméno.
Poděkování patří všem, kteří přispěli k znovuotevření naší školy a k jejímu
rozvoji, všem, kteří ji podporují. Ať je to zřizovatel, rodiče a příbuzní dětí, žáci,
učitelé, vychovatelky, asistentky, vedoucí kroužků, provozní zaměstnanci, můj
manžel -šikovný a obětavý údržbář, mateřská škola, místní spolky, partnerské
školy, sponzoři, sympatizanti.
Děkuji.

Ludmila Plesná
ředitelka školy

Co plánuje knihovna na podzim a zimu?
Od září se knihovna vrací ke středeční otevírací době, opět od 16.30 do 18.00.
Od 11. září bude každých 14 dní otevřen Klub deskových her. Na webové stránky obce-knihovny přibyl seznam her, které si můžete přijít zahrát. Některé zakoupila obec, některé jsou darovány klubu a jiné zapůjčeny
z našich soukromých sbírek. Také bychom rádi pozvali dalšího vydavatele deskových a společenských her, firmu
Mindok, zda by uspořádal podobné odpoledne jako jsme zažili v květnu s Albi a které se velice vydařilo.
V loňském roce se povedlo uskutečnit první pohádkové promítání. Byla jsem tehdy překvapena, kolik dětí
a rodičů se přišlo na promítané pohádky podívat. Letos nám již na faře nebude zima díky novému topení,
takže využiji dlouhé zimní večery a opět děti na faru na promítání pozvu.
Velice ráda bych v zimních měsících navázala na setkání s dětmi ze základní školy a opět se pokusím
pro ně připravit zábavný program. Věřím, že se v knihovně potkáme také s dětmi z mateřské školy.
Aposlednímplánem,kterýsevknihovněrodí,jepřipojenísekcelostátníakciNoc s Andersenemvpátek
27. března 2020. Letos to byl v září rok od velice úspěšné akce Noc na faře, z důvodu renovace
oken nebylo však možné přespání zopakovat. Ale protože se již nemusíme bát zimy na faře,
březnová celostátní akce bude dobrou příležitostí k troše dobrodružství bez rodičů :)
Velice se těším na setkání se všemi čtenáři, deskohráči a pohádkomilci na faře :)

Jitka Šrajerová, knihovna

ZPRAVODAJ TUKLAT A TLUSTOVOUS

SDH

SDH Tuklaty
Dne 18.5.2019 v 19:07 byl jednotce vyhlášen poplach. Dle oznamovatele,
strojvedoucího vlaku šlo o požár trávy podél železniční tratě v km 386 směr
Č. Brod (v místech staré silnice do Uval za betonárkou Tuklaty.) Jednotka vyjela v 19:15 technikou CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+1 s podporou DA Fiat Ducato v počtu 1+3. Na místě události již byly jednotky HZS SŽDC Praha a Úvaly.
Na udaném místě se požár nepotvrdil. Poté probíhal průzkum podél železniční
tratě v úseku mezi Úvaly a Tuklaty. Jediné místo, odkud byl vidět kouř, bylo
u Rostoklat, kde v blízkosti tratě probíhalo ohlášené pálení s požární asistencí
JSDH Rostoklaty. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Ducato v počtu 1+1. Průzkumem bylo vyhodnoceno použití otočné lafetové
proudnice z nástavby vozu a použití 1C proudu se sáním vody do nádrže
z vodní plochy.
29.7. jednotka vyjela povolaným vozem HKO680 a také HKO681 v počtu 1+6.
Po příjezdu na místo provedla průzkum polního prostoru a okolí, objela blok,
ale žádné známky hoření nenašla a ani ostatní jednotky nenašly známky hoření. Dle svědectví místních obyvatel na poli chvíli jezdil traktor, ale po jednom
projetí odjel, pravděpodobně z důvodu velké prašnosti, která šla na obydlený
prostor. Při příjezdu jednotky na místo události se již traktorista na místě nenacházel. Po komunikaci s KOPIS jednotka odjela zpět na základnu.

2.6. jsme se zúčastnili dětského dne na Čechii, kde jsme pro děti připravili
ukázku techniky, hašení domečku, pěnu a nakonec osvěžení z vodního děla.
8.6. pořádala obec Motorock, kde jsme prováděli uzavírku silnice I/12 pro
zajištění hladkého průjezdu motorkářské jízdy a na akci na faře jsme drželi
požární hlídku.
23.6. na základě vyhlášení poplachu z KOPIS Stč. kraje vyjela jednotka vozy
DA Fiat Ducato v počtu 1+4 a CAS 16 Praga V3S v počtu 1+1 do obce Břežany II na pomoc PČR při pátrání po pohřešované osobě. Při příjezdu na místo
určeného srazu u místního fotbalového hřiště jsme se nahlásili veliteli zásahu
a čekalo se na příjezd PČR. Při příjezdu PČR jsme byli seznámeni se situací
a popisem pohřešované osoby. Po rozdělení do pátracích skupin jsme zasahovali společně s JSDH Rostoklaty a JSDH Úvaly ve skupině č.1, která měla
za úkol propátrat lokalitu podél Týnického potoka mezi obcemi Břežany II
a Vykání pod vedením příslušníků PČR. Z místa srazu u fotbalového hřiště odjela jednotka na výchozí místo pátraní vozem DA a CAS16 Praga V3S zůstala
na místě. Po seskupení všech členů jednotek a PČR byla postupně vzhledem
k terénu tvořena rojnice po celé šíři zalesněné plochy. V průběhu pátrání byla
akce odvolána s informací od PČR, že pohřešovaná osoba se v této lokalitě
nenalézá.

24.8. obec pořádala večerní rokový koncert a ve spolupráci s motorkáři KVPO
dětské zábavné odpoledne. Odpoledne probíhaly soutěže a projížďky na motorkách. Předvedli jsme ukázku správného hašení požáru přenosným práškovým hasicím přístrojem a pro děti vyrobili oblíbenou pěnu.

28.6. na základě požadavku starostky obce a místního rybářského spolku
Tuklaty a Tlustovousy vyjela jednotka s CAS 32 Tatra 148 v počtu 1+2 k provzdušnění dvou rybníků do obce Tlustovousy. Průzkumem bylo vyhodnoceno použití lafetové proudnice z nástavby cisterny se sáním vody do nádrže
z vodní plochy. Situace v době příjezdu jednotky byla dle správce rybářského
spolku hraniční, při které došlo již k úhynu 2ks ryb.
29.6. proběhla pouťová sobota. Odpoledne obec pořádala posezení pro seniory, kde jsme zajistili zázemí a ve večerních hodinách jsme pořádali pouťovou
zábavu.
10.7. jednotka vyjela na žádost KOPIS Stč. kraje technikou CAS 32 Tatra 148
v počtu 1+1. Jeden zasahující člen přijel na místo události vlastním vozem po
výjezdu techniky k zásahu. Průzkumem bylo zjištěno plamenné hoření strniště ohrožující blízké neposečené pole. Jednotka na pokyn velitele zásahu
použila otočnou proudnici z nástavby cisterny a hasila podél asfaltové cesty
u obce Nová Ves II.
Při výjezdu z pole na asfaltovou silnici došlo k poruše, kdy praskla kardanová
hřídel. Tatra se tak stala nepojízdnou. Porucha byla nahlášena veliteli zásahu a
na KOPIS Stč. kraje. Tatra 148 byla následně odtažena pomocí druhé cisterny
Praga V3S JSDH Tuklaty do garáže a byla odhlášena z výjezdu.
25.7. na základě zvyšujícího se počtu úhynu ryb vyjela jednotka na žádost
starostky obce a rybářského spolku Tuklaty a Tlustovousy k provzdušnění
rybníků v obci Tlustovousy s vozidly CAS32 Tatra 148 v počtu 1+1 a DA Fiat

Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty se povedlo získat příspěvek
od Nadace Agrofert k zakoupení 2ks třívrstvých obleků GoodPRO FireHorse
a 1ks dýchací techniky Dräger PSS 4000. Nadace Agrofert přispěla částkou
30.000kč a zbývající částku 41.524kč doplatil zřizovatel jednotky, kterou je
obec Tuklaty. Nákup dýchací techniky a třívrstvých ochranných zásahových
obleků je pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Tuklaty velký
přínos z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při zásazích, ale i zlepšení
akceschopnosti jednotky a zvyšovaní odborné kvalifikace a odbornosti. Děkujeme Hasičskému fondu Nadace Agrofert za poskytnutý příspěvek a obci
Tuklaty za doplacení zbývající částky.
Petr Polášek se zúčastnil jako rozhodčí 2 krajských soutěží, hry plamen
a soutěže CTIF ve Švýcarsku.
Lukáš Koníček a Michal Tuček
http://www.sdhtuklaty.cz/
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PETICE

Čechie Tuklaty v minulých měsících zorganizovala v našich obcích petici na
podporu výstavby „multifunkčního hřiště“ s umělým povrchem. Dne 28. 8.
2019 text a podpisy petice byl předán na OÚ. Z textu petice a facebookových
diskusí vyjímáme hlavní body, ke kterým se musíme vyjádřit.
Obec se k výstavbě hřiště staví negativně a nedostatečně podporuje
sportovní vyžití v obci. Důrazně se ohrazujeme proti nařčení, že se
zastupitelé staví negativně!
Se zástupci Čechie proběhlo dost jednání, ať veřejných či neveřejných. Čechie věděla o všech krocích, které obec dělá, aby hřiště
mohlo být postaveno.
Na začátku roku jsme měli připravenou smlouvu o výstavbě zmíněného hřiště na zmíněném pozemku s tím, že na pozemku bude zřízeno právo stavby
po dohodě např. na 30 nebo 50 let a obec podpoří výstavbu 50% nákladů,
což představuje 1,7 mil Kč. Ve smlouvě byly i podmínky a sankce, které
ovšem v takovém režimu využívání hřiště, jak jej slíbila a navrhla Čechie,
nepředstavují žádné omezení a je velmi nepravděpodobné jejich uplatnění.
Čechie tento návrh smlouvy rezolutně odmítla a odmítla i jakýkoliv kompromis a jednání.
Při jednáních chtěla obec vědět a jasně definovat, kdy budou mít přístup
občané obcí na hřiště. Vzniklé hřiště bude oplocené a bude mít svého správce, nebude tedy žádný volný vstup. Občané se budou muset zaregistrovat
v systému Čechie a zaplatit každý vstup na hřiště.
Vzhledem k tomu, že obec bude investovat peníze občanů, kteří zde mají
trvalý pobyt, chce mít právo také rozhodovat o jejich využití.
Obec nemá zájem o zbavování se hodnotného majetku a právo stavby je
defakto srovnatelné s vlastnictvím pozemku, jen na předem dojednanou
dobu. Po uplynutí této doby je možné smlouvu prodloužit, příp. např. za symbolickou 1 Kč pronajmout na další období stejně jako v případě stávajícího
fotbalového hřiště.
Podíváme-li se na finance, v roce 2018 dostala Čechie z rozpočtu obce 480 tis.
Kč, v roce 2019 má Čechie v rozpočtu obce vyhrazeno 2,2 mil. Kč, z toho 1,7
představuje částku na výstavbu hřiště. Která jiná obec velikosti Tuklat a Tlustovous se může chlubit podobnou částkou vynaloženou pouze a jenom na fotbal?
Hřiště bude moci využít škola a školka
Pokud na hřišti nebude pískoviště a houpačky, je využití pro děti školkového
věku téměř nulové. Školka má vlastní hřiště uzpůsobené potřebám předškolních dětí. Škola své hřiště s umělým povrchem má. Co škola nemá a co
multifunkční hřiště nezabezpečí, je tělocvična. Děti v zimním období
musejí na tělocvik dojíždět do Čelákovic, proto se zastupitelé shodli,
že prioritou je výstavba tělocvičny, která by mohla sloužit v zimním
období i potřebám Čechie.
Školáci na druhém stupni toto hřiště nebudou také moc využívat,
převážně jsou zapáleni pro skateboardy atd., tedy sporty, které na
tomto hřišti nelze provozovat.
Hlavní otázka je ovšem, kdy by mohly děti, které nehrají fotbal na
hřiště? Odpoledne, kdy jsou tréninky? Večer?
Pozemek je nevyužívaný a proto by ho obec měla Čechii poskytnout
To, že je tento pozemek momentálně nevyužitý a dle Petice Čechie pro jiný
účel nevhodný, neznamená, že tomu tak bude i např. za 30 let. Vše je jen
o technologiích a předpisech, které se v průběhu času mění. Je to jediná plocha v okolí Tuklat, která není vyasfaltovaná nebo osetá obilím, a kdo ví, jaké
může být její budoucí využití?
Správa a údržba multifunkčního hřiště
Jedna z podmínek v navržené smlouvě mezi obcí a Čechií řeší např. údržbu
nově vzniklého hřiště a ukládá sankci v podobě vrácení části dotace v případě, že se Čechie o hřiště starat nebude. Toto je jeden z bodů, který Čechie
zásadně odmítá jakkoliv smluvně řešit. U stávajícího fotbalového hřiště je
z rozpočtu obce hrazena elektřina a veškeré další výdaje spojené s jeho provozem, tedy správce, hnojivo na trávu, benzín do sekaček, prostředky proti
plevelu, peníze na činnost družstev, praní dresů a tak dále, donedávna byl
dokonce naprosto nezodpovědně odběr pitné vody pro hřiště napojen bez
vodoměru přímo na školku (odebíraná voda na hřišti byla započítána do nákladů a rozpočtu školky). Dá se předpokládat, že stejný režim bude Čechie
vyžadovat i u multifunkčního hřiště. S tím obec nesouhlasí. Další věcí je fakt,
že pokud přípravu podkladu pod umělý povrch provedou členové Čechie svépomocí, což navrhovali, firma, která umělý povrch dodá, jen těžko poskytne
na takto zhotovené hřiště plnou záruku.

Informace občanům ze strany Čechie jsou účelové a neúplné.
Čechie sbírá podpisy na petici a přesvědčuje občany o nutnosti výstavby hřiště účelovými argumenty. Zamlčuje informace, jako
je zpoplatnění vstupu na hřiště i pro občany Tuklat a Tlustovous.
Umožní vstup veřejnosti pouze v zatím nedefinovaných hodinách
(nicméně vzhledem k tomu, že celé odpoledne probíhají tréninky, dá
se předpokládat, že vstup bude umožněn v době, kdy budou občané
v práci a nebo pozdě večer) a obec nebude moci do tohoto rozvrhu
nijak zasáhnout.
Tak velká investice ze strany obce, ať už v podobě pozemku nebo
financí, vyžaduje dohodu obou zúčastněných stran a také kompromisy, které je potřeba vyjednat. Vzhledem k přístupu sportovního
klubu k realizaci nedošlo. Přenechání pozemku formou zřízení práva
stavby je z našeho pohledu nejvhodnější řešení a nemalá finanční
částka je v rozpočtu obce nachystána. Veškeré sankce, které obec
do smlouvy navrhla, nejsou samoúčelné, ale chrání její zájmy, stejně
jako zájmy občanů našich obcí a navíc jsou v jiných smlouvách tohoto rozsahu naprosto běžné. Čechie však navrženou smlouvu bez
jakéhokoliv relevantního návrhu na kompromis odmítla.
Vzhledem k tomu, že k realizaci tohoto projektu nedošlo, zastupitelstvo přehodnotilo priority a momentálně vidíme jako mnohem
potřebnější výše zmíněnou tělocvičnu, kterou by využívala nejen
Čechie, ale i škola, školka, občané bez rozdílu věku.
Obec bude podporovat veškeré spolky, je připravená být nápomocná
k tomu, aby se nám všem dobře žilo v naších obcích, ale také jsou
hranice, za které se nepůjde. Pokud vytvoříme podmínky, mohou
u nás vzniknout i další sportovní kluby a možnost sportovního vyžití
v našich obcích bude mnohem bohatší.
Každé zasedání zastupitelstva obce je veřejné! Termín je uveřejněn
vždy týden dopředu na webových stránkách obce.
Zastupitelé Máme rádi Tuklaty a Tlustovousy a Jedeme dál
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tým minipřípravky). Veškeré fotbalové dění můžete
sledovat na www.cechietuklaty.cz nebo na facebookových stránkách https://www.facebook.
com/cechietuklaty/

Čechie

Čechie Tuklaty

Do podzimní části oficiálních soutěží vstupuje Čechie se třemi týmy dospělých („A“ mužstvo, „B“
mužstvo ženy) a 5ti týmy mládeže (starší žáci,
starší přípravka, dva týmy mladší přípravky a jeden

Rozpis mistrovských utkání PODZIM 2019
„A“
24.8.
25.8.
31.8.
1.9.
4.9.
7.9.
8.9.
10.9.
13.9.
14.9.
15.9.
18.9.
21.9.
22.9.
25.9.
28.9.
2.10.
5.10.
6.10.
8.10.
12.10.
13.10.
16.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
1.11.
2.11.
3.11.
9.11.
16.11.

SO
NE
SO
NE
ST
SO
NE
ÚT
PÁ
SO
NE
ST
SO
NE
ST
SO
ST
SO
NE
ÚT
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
PÁ
SO
NE
SO
SO

„B“

ženy

starší žáci

st. Přípravka

ml. přípravka

Lošany - Tuklaty 17:00
Nučice - Tuklaty 17:00
Tuklaty - Libodřice 17:00
Tuklaty - Kořenice 17:00

Tuklaty - Č.Pečky 14:30

Kšely - Tuklaty 17:00

Tuklaty - Třebestovice 14:00

TUK - D.Pole/Kostelec n.Č.l. 17:00
Úvaly - turnaj - 13:00

Štítarský SK - Tuklaty 10:15

Velim B - Tuklaty 17:00

Zeleneč - 9:00

Tuklaty - Kouřim 16:30

Pečky - Tuklaty 17:00
Radim - Tuklaty 17:00
Branýs nad Labem - 9:00 Sibřina - turnaj - 10:00

Tuklaty - D.Pole 13:30
Tuklaty - Libodřice B 16:30

Krakovany - Tuklaty 16:30

Tuklaty - Kouřim 13:30

Ždánice - Tuklaty 16:30

Slovan liberec - Tuklaty 10:30

Hovorčovice 9:00

Zásmuky - Tuklaty 17:00
Sparta Čelákovci - turnaj - 10:00

Týnec n.L. - Tuklaty 13:00
Tuklaty - Český Brod B 17:00
Tuklaty - Žíželice 16:00

Liblice - Tuklaty 10:15
Tuklaty - Pečky 17:00
Tuklaty - J.Lhota 13:00

Tuchoraz - Tuklaty 16:00

Č.Pečky - Tuklaty 10:15

Vrbová Lhota - Tuklaty 16:00

Bečváry - Tuklaty 15:30

Radonice - 9:30
Mnich. Hradiště - TUK 13:00

Tuklaty - V. Chvalovice 15:30

Tuklaty turnaj - 13:00
D.Pole/Kostelec n.Č.l. - TUK 17:00
Kounice - turnaj - 9:00

Tuklaty - Štítarský SK 13:00 Nehvizdy - 10:00
Tuklaty - Radim 17:00

Tuklaty - Jestřábí Lhota 15:30

Tuklaty - Dukla Praha 12:30

Kouřim - Tuklaty 13:00

Nučice B - Tuklaty 15:30
Ratboř - Tuklaty 14:30

Tuklaty - Turnaj 13:00
Malešice - Tuklaty 11:00

H.Krůty - Tuklaty 14:30

Tuklaty - Týnec n.L. 12:00
Č.Brod - Tuklaty 16:45

Tuklaty - Plaňany 14:00
Č.Pečky/Pašinka - TUK 14:00
Tuklaty - Dobré Pole 13:30

Tuklaty - Dolní Chvátliny 14:00 Třebestovice - Tuklaty
Tuklaty - Liblice 13:30
Dobré Pole - Tuklaty 14:00
Tuklaty - Slovan Liberec 10:30
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Info

Akce v Tuklatech
a Tlustovousích

MotoROCK Tuklaty 2019
Na začátku června zažily naše obce akci, která u nás nemá obdoby. Obec Tuklaty ve spolupráci s motorkáři z KVPO (Kochací vyjížďky z Prahy a okolí), jejíž někteří členové jsou obyvateli Tlustovous, připravila
celodenní akci pro dospělé i děti na motorkách i bez.
Přijelo k nám 157 motorkářů a 258 návštěvníků bez motorek. Dopoledne začalo požehnáním motorkářům na jejich cestách, proběhla i modlitba za motorkáře, kteří neměli to štěstí a žádné podobné akce se
již nezúčastní. Poté se motorkáři vydali na spanilou jízdu, okruh dlouhý přibližně 50 kilometrů. Při spanilé
jízdě, které se zúčastnilo 95 motocyklů, pomohli se zajištěním plynulosti a bezpečnosti tuklatští hasiči
i policie ČR. Po příjezdu zpět do Tuklat začal hlavní odpolední program. Dobře jsme se bavili při muzice,
hrálo celkem 5 hudebních skupin a hlavně při soutěžích, kterých se zúčastnili i příslušníci Městské
policie Úvaly a ve kterých nás výborně reprezentovali naši občané! Díky skvělé pořadatelské službě
a detailně promyšlené organizaci akce vše proběhlo v klidu a bez jakýchkoliv problémů.
Děkujeme všem, kteří přišli a jsme rádi, že se Vám program a koncerty líbily.
Už plánujeme MotoROCK 2020, těšte se na více zábavných soutěží jak pro děti, tak pro dospělé a slibujeme, že neusneme na vavřínech a příští ročník bude ještě lepší. Zkusíme oslovit známé a zajímavé
hudební skupiny a udělat tak tento svátek dobré nálady ještě atraktivnější. Prostě máte se na co těšit!
Petr Petriska, Václav Zmrzlík - KVPO

VZKAZ NÁM VŠEM
V Tuklatech a Tlustovousech se pohybuji pěšky, ale i jízdní kolo je dobrým sluhou, jasně jako stěhovák
nic moc, ale kolikrát se člověk stěhuje mezi obcemi nebo do okolí? No budu-li přesná, víc ho vedu, takže
jsem zase chodec, no a to je, oč tu běží.
Končí nám čas dovolených a na silnici se vrací každým rokem stále větší množství „závodníků“, nic proti
jejich vášni, jen kdyby ji provozovali pouze ve virtuálním světě.
Nebylo by od věci zorganizovat akci, při níž by děti měly k dispozici terčíky s jednotlivými známkami od
jedné do pěti a prostřednictvím nich by hodnotily ohleduplnost řidičů na silnici. Třeba by všem hodně
věcí došlo. Přeborníci v soutěži by byli asi především přespolní, prolítnou vsí a nějaká 50,40,30 km/h je
nezajímá, nezajímá je nic, jen tudy s pravidelností projíždí, ale stopu za sebou nechají pořádnou.
To třeba nedávno, tak si tak vykračuji pěkně po levé straně ulicí Ke Hřišti, nejdřív mě nakrmí prach projíždějícího nákladního auta, pak zjistím, že jsem tam tak nějak navíc, dva domnělí piloti F1 se předhání,
kdo mě mine rychleji, nestihl to ani jeden, oba se ve stejnou dobu ocitli vedle mě, kdybych neuskočila,
tak bych asi teď psala ze záhrobí.
A takových opravdu nepříjemných „zážitků“ mám …..
Zamyslíme se konečně, prosím, každý z nás nad tím, když kroutíme tím větším kolečkem na tyčce,
že nás motoristů už je opravdu hodně? Vcítíme se do chodců a těch, co při takových „bezpečných“
silnicích žijí a sundáme nohu z plynu?
A co s těmi přespolními, projíždějícími, kteří náš Zpravodaj nečtou?
Průžková

KWEL-Elektromont
Nabízí veškeré elektroinstalace, non-stop servis, opravy, rekonstrukce,
jak silnoproudé, tak slaboproudé od A až do Z.

Volat možno nonstop na 723 457 496
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Společná setkávání na různých akcích jsou velmi
příjemná a pro mnohé důležitá. Je fajn potkat se
se sousedy, kamarády. Za to patří dík organizátorům, ať to jsou fotbalisté, hasiči, rybáři, obec nebo
kdokoliv další.
Vím, že organizace jakékoliv akce dá spoustu práce. Proto věřím, že zpětná vazba je pro organizátory důležitá.
Akce na hřišti, přilehlých plochách hřiště, v kulturním objektu hasičů, na faře, ve škole i zahradách
soukromých osob jsou fajn. Koncerty v kostele
bývají velkým kulturním zážitkem.
Jediné místo, kde je třeba zvážit vhodnost a hlasitost programu, je farská zahrada mezi hřbitovem
a obecním úřadem. Prostor vymezený farou, kostelem a hřbitovem je dle mého názoru místem klidu. Mnozí z nás chodí za svými blízkými a přejí jim
s láskou klidný odpočinek. Věřím, že organizátoři se
zamyslí nad vhodností umístění hlučných akcí do
těchto míst z důvodu piety, kulturního chování nás
živých a klidné tiché vzpomínky na naše zesnulé.
Lenka Foučková

TMA A JEJÍ
NÁSTRAHY
Zase se pomalu blíží podle mne to smutnější
období roku. Tma, zima a nevlídno. A u té první
negativní záležitosti bych se chtěl krátce zastavit.
Jel jsem za tmy z Tlustovous do Tuklat na nádraží
pro manželku, když tu se najednou proti mně vynořil malý cyklista. Na neosvětleném kole, bez jakéhokoliv reflexního prvku. Uviděl jsem ho až těsně
před tím, než jsme se minuli. Měli jsme oba štěstí, že jsem nepředjížděl, kdo ví, jak by to dopadlo.
A srážku bych opravdu zažít nechtěl a asi ani nikdo
jiný. Bavil jsem se o tomto zážitku se sousedkou
a ta mi řekla, že řada dětí jezdí bez světel.
Chtěl bych tímto příspěvkem apelovat na rodiče,
ať dětem zkontrolují kola, zda svítí vpředu i vzadu, ať jim, ale i sobě koupí za pár korun reflexní
vesty a ať všichni chodí po správné straně silnice,
tj. proti směru jedoucích vozidel. Vždyť žít ve zdraví je tak krásné.
M.Polášek

PROSBA
Tento příspěvek dávám do novinek velmi nerad,
raději bych psal o něčem pozitivním. O co jde? Nedávno jsme umístili u křížku za farou lavičku. Byla
nová, pěkně natřená. Krátce na to je nyní počáraná. Podobný osud již dříve potkal i křížek. Navíc
je lavička doslova podestlaná nedopalky cigaret.
Dokáže se snad takto někdo chovat doma? Obecní úřad chce umístit lavičky i na jiných místech.
Dopadnou podobně? Nechali jsme naproti vjezdu
na hřiště upravit parkoviště. Někdo tam v noci
z 19. na 20. srpna vyhodil pytle s odpadky. Dva
pytle zkažených jahod a v nich zamíchané domovní odpadky. Nezáviděl jsem obecním zaměstnancům jejich úklid. A mohli bychom pokračovat.
Spousta pet lahví v bývalém transformátoru,
neustálý nepořádek podél silnice do Tlustovous,
nesprávné třídění odpadů na hřbitově atd. Chtěl
bych tímto oslovit ,,provinilce“, ať takto nečiní
a vás ostatní poprosit: nebuďte k takovýmto lidem
tolerantní a nebojte se třeba jenom domluvy.
Děkuji Václav Krupka

Nechci aby to znělo, že jsem se tam jel jenom zúčastnit, ale tahle olympijská myšlenka mi vlastně
pomohla se oprostit od nějakého tlaku či nervozity. Už jsem neměl co ztratit a kdyby to nakonec
opravdu vyšlo na vítězství, byl by to jen příjemný
bonus navíc.

Jak jsem vás informoval v minulém vydání Tuklatských novinek, náš soused Ondra Kabeláč
z Tlustovous se zúčastnil soutěžního klání o Muže
roku. Postoupil do finálové dvanáctky a hned
v úvodní otázce finále zmínil jeho současné bydliště Tlustovousy společně s jeho rodištěm, jímž
jsou Odry v Moravskoslezském kraji. Přímý přenos
šlo sledovat prostřednictvím internetového vysílání TV Prima.

Na korunu „Muže roku“ to nakonec nevyšlo, ale
podle ohlasů pár fanoušků z Tlustovous, kteří sledovali přímý internetový přenos, ti fandilo mnoho
lidí a rozhodně jsi neudělal ostudu.
Určitě díky za podporu, kterou jsem cítil na dálku
od své rodiny, i od svých současných sousedů.
Finále jsem si užil, včetně after party, která vlastně
pokračovala další večer a noc i tady v Tlustovousech. Přijde mi, že tady ta vesnice je jedna velká
party. Zejména pak o víkendech. Taková typická
moravská vesnice ve Středočeském kraji.

Hned 3 dny po finále, které se uskutečnilo v pátek
23.08. v Náchodě, mi poskytl tento krátký rozhovor.
Ahoj Ondro, díky za skvělou reprezentaci
naší obce. Jak tě vůbec napadlo se do takové soutěže přihlásit?
V podstatě mě přihlásila moje sousedka z Tlustovous Markéta Čechová. Když už jsem souhlasil
s podepsáním této přihlášky, rozhodl jsem se do
toho jít naplno a jsem moc rád, že se mi poštěstilo
dostat se do 12ti členného finále.

Jak ses vlastně ocitl tady v Tlustovousech
a co děláš?

Jak celá tvá účast probíhala?
Porota celé soutěže podle mých informací vybírala
z téměř tisícovky přihlášených, přičemž svůj výběr
zúžila právě na 12 vyvolených. Společně s nimi
jsem pak v květnu odcestoval na „soustředění“ do
Tunisu, kde probíhalo focení a natáčení propagačních spotů. Focení v obleku ve 40ti stupňových ve-

drech sice nebylo nic pro mě, ale díky večernímu
programu a skvělé partě lidí kolem celé akce se
to dalo „přežít“.
Pak už přišlo samotné finále v Náchodě.
Jaká byla tvá taktika pro finále?

Jsem učitelem na střední škole a právě práce
v Praze mě donutila hledat si bydliště v metropoli
nebo poblíž. Nakonec rozhodla výhodná poloha
na východ od Prahy, kde to mám přeci jen blíž na
Moravu ke své rodině. Rozhodně teď nepřemýšlím
o změně lokality, bydlím zde již 3 roky a nevidím
důvod naši malebnou vesničku opouštět. Je to tu
super a věřím, že i nadále bude.
Za rozhovor poděkoval Ondra Kňava

Svatba Kostel

Chtěli bychom ze srdce poděkovat panu Pečenému za čas, který nám věnoval, za
cenné rady, které si poneseme společným životem a v neposlední řadě za krásný
obřad v tuklatském kostele.
S úctou manželé Tomkovi
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Rozhovor

Soutěž Muž roku

Kultúra

Tuklatské kulturní léto
Milana Skořepy

TKL 2010

Tak nám končí léto a spolu s ním skončilo i Tuklatské kulturní léto Milana
Skořepy. Rád bych se zde krátce poohlédl po jeho vývoji a dá se říci i historii.
Je to už víc jak deset let, co jsme s Milanem seděli u něj v kuchyni, jedli bramboráky
a chleba se sádlem a on mi vykládal o své představě kulturního festivalu
s výstavou obrazů v Tuklatech. No, a jelikož byl Milan muž činu, k jehož
oblíbeným úslovím patřilo - snění není chtění, tak se v roce 2009 uskutečnila
první výstava Zdeňka Daleckého na Faře. O rok později pak následovala výstava
již sedmi tvůrců, k nimž se připojil koncert tehdy skupiny MPS (později Joy Box).
Tehdy ještě hráli v alespoň trochu fungující restauraci v Tuklatech. Za celou
historii pak na Tuklatském kulturním létě vystavovaly desítky umělců.
Milan vždycky říkal: „Je to pokus o zastavení času.“. Myslel tím, aby lidé
byli na krátko vytržení z běžných problémů a starostí, aby se na chvilku sešli
v příjemném prostředí, zastavili se a nechali na sebe působit okolí a umění.
Chtěl tím lidi spojovat, aby na pár minut zapomněli na spěch a shon kolem
a jenom spolu mluvili, poslouchali, dívali se…
V neděli 1. září skončil prozatím poslední ročník Tuklatského kulturního léta.
Poslední zapůjčená díla byla vrácena, dozněly poslední tóny koncertu, dozněl
poslední verš. Začal nový školní rok a vracíme se do svých běžných starostí,
spěchů a povinností. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na organizaci,
umělcům za zapůjčení exponátů a vystoupení, obci za poskytnutí prostor fary
i pomoc s inzercí, ale především všem, kteří si našli ve svém programu několik
minut a přišli se pokusit na chvíli zastavit čas.

Rybáři

Petr Horký

Rozloučení s prázdninami
Poslední neděli prázdnin se uskutečnilo tradiční „Rozloučení s prázdninami“ u rybníka v Tlustovousích.
Na této akci spolupracovaly spolky hasičů, myslivců a rybářů našich vesnic. O občersvení se postarala
paní Jenšovská starší i mladší :). Děti měly občestvení zdarma za přispění obce. Mohly si smlsnout na
ugrilovaném kurěcím stehnu a zapít džusíkem. Kdo chtěl, vyzkoušel si střílení se vzduchovky, vyplnil hasičský test nebo zachytal v rybníku. Někteří se i vykoupali :) viz. foto. Počasí k nám bylo příznivé, dokonce
i ryby braly. Děkujeme všem za pohodovou neděli. Užili jsme si zábavu a doufáme, že příští rok si to znovu
zopakujeme. Díky patří všem, co se na akci podíleli i zúčastnili.
Petrův zdar! PB
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Rybářský kroužek
hustých kaprů
Se začátkem školy se i náš kroužek rozjel na plné
obrátky. Za pěkného počasí trávime čas u vody.
Zabýváme se teď většinou chytáním ryb. Opakujeme si vázání rybářských uzlů i návazců. Teorie
proběhne v zimních měsících, kdy se nebude
moct, dle řádu, lovit. Počet členů kroužku jsem
nám mírně zvýšil. Čemu jsme samozřejmě rádi.
Dokonce i o děti mimo našich obcí. Klademe důraz
na ochranu přírody. Ryby vracíme zpátky do vody.
Učíme se chovat potichu, být trpělivý. Se zájmem
dětí jsme provedli pitvu kapra, kde jsme si ukázali stavbu ryby a její vnitřnosti. Pak jsme rybu
ugrilovali, takže si děti na ní pochutnaly. Kroužek
probíhá každou sudou neděli odpoledne u rybníka
v Tlustovousích.
Petrův zdar! PB

Anonym

Kočky

ř

Vážená paní starostko,

ž

zajímá nás, jaký postoj zastáváte k nalezeným,
opuštěným a zraněným zvířatům. Nejednou se
stalo, že nějaké auto zastavilo v obci a vyhodilo
kočku nebo psa a odjelo. Několikrát se stalo, že
jsme byli nuceni kotě odvézt do útulku. V současné době je situace natolik neúnosná, že útulky
opuštěná zvířata nepřijímají. Lidé jsou nezodpovědní a zvířata se stále víc a víc množí. Pak se
samozřejmě stávají výše uvedené situace. Je až
neuvěřitelné, co jsou lidé schopní provést živé
bytosti. Používat koťata jako terč, aby se pobavili
střelbou, je nechutné zvěrstvo, bezcitnost, brutalita a nelidskost. Toto se bohužel odehrává v Tuklatech u nádraží, kde je mnoho takových koček,
o které se majitel nestará, množí se mezi sebou
a o jejich potravu se starají ostatní lidé z okolí
a lidé jdoucí na vlak.
Poradí nám obec, jak se v těchto situacích zachovat? Nejjednodušší samozřejmě je zavolat
do nejbližšího útulku, jenže ten nás odmítne
a my řešíme, co dál. Povinností obce či města je se
o nalezené zvíře postarat tak, aby nedocházelo
k týrání dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Další otázkou je, jak se zachovat v případě
zjištění týrání zvířat.

Č

Ať už člověk zvířata miluje nebo nesnáší, musí
být vzájemný respekt k jednotlivým živým bytostem. Člověk se pokládá za nejinteligentnějšího
tvora na zemi a je jeho povinností se postarat
o ty, kteří to potřebují, jelikož člověk zodpovídá za
jejich osud (množírny, ignorování kastrace, vzájemné křížení mezi potomky a následná postižení zvířat). Člověk by se měl umět chovat nejen
k člověku, ale ke všem živým tvorům a k přírodě
samotné.
Otázka teda zní, paní starostko: jak se v příštích
situacích zachováte, až budou nalezena další
opuštěná nebo zbídačená zvířata? Plánujete
nějakou osvětu, co s nekastrovanými zvířaty, za
jejichž kastraci majitel není ochoten utratit pár
korun? Existují různé programy, například Felity
kastruje, které na kastraci přispějí, nebo jí uhradí
v plné výši.
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Občané Tuklat a Tlustovous, kterým tato situace
není lhostejná

KAŽDÁ SOBOTA HOKEJBAL!
HRAJEME OD 10:00!

Odpověď starostky:
Samozřejmě že nám na obecním úřadě záleží
na životním prostředí v našich obcích. Není však
v silách OÚ postarat se o všechna volně pobíhající zvířata. Tuto povinnost mají především jejich
majitelé. Ale pokud má někdo zájem se takové
činnosti věnovat (zajištění kastrace, ošetření
nemocných zvířat apod.), můžeme uvažovat
o finanční podpoře této bohulibé činnosti.
Monika Petrisková

Ořechová ulice, Tuklaty
hokejky k půjčení
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Pure BEAUTY by Suzi je nově otevřená klinika v Tuklatech. Naleznete zde individuální péči a profesionální
přístup. Poskytují zde různé typy ošetření těla od obličejové kosmetiky, masáží
a rituálů až po make up pro výjimečné události.
Za vznikem kosmetického salonu PURE BEAUTY by Suzi stojí Zuzana Bukáčková. Zkušenosti získala na špičkových
pracovištích jako jsou Hotel Hilton v Praze, Hotel Mandarin Oriental Prague, Hotel Four Seasons Prague, Klinika GHC
Praha, Tomas Arsov Hair & Beauty Institute, kde pracovala na pozicích Spa a Beauty Therapist.
Na podzim 2018 vnikla její srdeční záležitost: Private Spa Clinic PURE BEAUTY by Suzi v Tuklatech. S každým
klientem pracuje individuálně dle jeho potřeb. Klade důraz na to, aby se klienti cítili jako znovuzrozeni a načerpali
pozitivní energii. V nabídce naleznete obličejovou i tělovou kosmetiku, masáže, spa rituály, a to vše v příjemném
prostředí nově zařízeného salónu.

Akce pro Tuklatské občany: Při prvním kosmetickém ošetření pleti na 120 min. obdrží Masáž bylinnými
měšci na 60 min. v hodnotě 2000,- . Je to pozornost, za projevenou důvěru. Heslo pří objednání: Tuklaty
Pro více informací navštivte webové stránky:
www. purebeautybysuzi.cz
Facebook: https://www.facebook.com/pure.beauty.private.spa.clinic/
Instagram: https://www.instagram.com/pure_beauty_by_suzi/

Topolová 249, Tuklaty, +420 774 840 410, info@purebeautybysuzi.cz

