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zdarma do všech schránek

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Vážení spoluobčané,
stojíme na opět na počátku jara a já bych Vás chtěla pozvat
k oslavám 810. první písemné zmínky Tuklat a 790. první
písemné zmínky Tlustovous. Slavíme spojené oslavy obou
částí naší obce. S kompletním programem Vás seznámíme
v tomto vydání.
Dovolte, abych Vám předložila ke konzultaci materiál ke
strategickému rozvoji obce. Tento dokument vypracovaný
obecním zastupitelstvem formuluje hlavní směry rozvoje
naší obce. Po zpracování Vašich připomínek bude materiál
schválen obecním zastupitelstvem a bude sloužit nejen jako
komunikační prostředek s Vámi, ale také jako podklad pro
žádosti o dotace.
Ve vztahu k dotacím je mi potěšením informovat Vás, že
se obci podařilo získat dotaci na rozšíření a rekonstrukci
základní školy. Nedostatečná kapacita školy byl problém,
před kterým obec dlouhodobě stála a věděla, že k letošnímu
roku již stávající budova nebude pro počet žáků stačit. Bohužel byl projekt dokončen až v minulém roce. Naše obec
není jediná, která se v okolí Prahy s nedostatečnou kapacitou
musí vypořádat a Ministerstvo školství tento problém začalo
řešit. Rekonstrukce školy bude dokončená až v prosinci,
takže škola bude fungovat několik měsíců v provizorních
podmínkách. Vypracovali jsme harmonogram prací a také

provizorní řešení výuky, se kterým teď již můžeme seznámit
rodiče žáků. I přes komplikace s pozdní realizací rozšíření
kapacity, kterou si obec způsobila vlastní liknavostí při přípravě projektu, jsem velice ráda, že se rozšíření školy bude
realizovat a i přes provozní komplikace budeme mít nakonec
krásnou školu pro naše děti.
V provozu obecního úřadu mě bohužel stále hlavně
zaměstnává uvedení obecního úřadu do správného chodu
a napravuji chyby předchozího vedení. Jedním z hlavních
problémů, které ve službě pro Vás chci dořešit, je zpřístupnění obecního úřadu, tedy dokončení částečné kolaudace
objektu fary, sídla obecního úřadu (fara měla být pro provoz
obecního úřadu zkolaudována podle usnesení obecního
zastupitelstva již v roce 2015). Teprve potom může být fara
opět přístupná veřejnosti, může se sem vrátit i jednání obecního zastupitelstva, které stále provizorně zasedá v klubovně
SDH.
Důležitá je pro mě komunikace s Vámi. Proto neustále
pracujeme na aktualizaci webových stránek obce a také připravujeme facebookový profil.
Přeji Vám krásné jaro plné zajímavých zážitků na akcích,
které jsme pro Vás připravili!
Monika Petrisková, starostka obce

VÝZVA

POZVÁNKA

Publikace o historii Tuklat a Tlustovous bude obsahovat
i fotografie a obrázky. Prosíme proto všechny, kdo mají
zajímavé dokumenty, pohledy, obrázky či fotografie vztahující se k Tuklatům a Tlustovousům, aby informovali do
30.4.2017 obecní úřad. Obrázky budou s Vaším souhlasem
použity v publikaci a také při připravované výstavě k historii
obce. Předem děkujeme.

Obecně závazná vyhláška
o nočním klidu obce Tuklaty
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání 7. prosince 2016
přijalo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, o nočním klidu.
K tomuto kroku se zastupitelstvo rozhodlo přistoupit v reakci
na legislativní změny. Zákon o přestupcích definuje dobu nočního klidu jako dobu od 22. do 6. hodiny. Nově již není možné
o výjimku z doby nočního klidu požádat pouze starostu obce.
Pokud má docházet k výjimkách z nočního klidu, lze tak učinit
pouze obecně závaznou vyhláškou, ve které je nutno stanovit
výjimečné případy (slavnosti nebo obdobné společenské nebo
rodinné akce), při nichž je doba nočního klidu vymezena
dobou kratší nebo žádnou. Naše obec vyhláškou č. 2/2016
zkrátila dobu nočního klidu v tyto dny: * Silvestrovská noc , *
Velikonoční pondělí , * Tradiční oslavy: 30.4. pálení čarodějnic,
pouť (letos 23.-25.6.), hudební koncert v objektu Na Valech 12
(fara) v rámci Tuklatského kulturního léta.
Případná změna obecní vyhlášky musí být nejprve schválena
zastupitelstvem obce a účinná může být nejdříve 15. den od jejího zveřejnění na úřední desce obce.

Obecní zastupitelstvo obce Tuklaty
zve občany na veřejné projednání
Strategického rozvojového plánu
Tuklat a Tlustovous
21.6.2017 od 18 hodin
Strategický rozvojový plán Tuklat a Tlustovous
Obecní zastupitelstvo připravilo ke konzultaci s veřejností základní strategický dokument střednědobý
a dlouhodobý pro rozvoj obce: Strategický rozvojový
plán obce Tuklat a Tlustovous. Tento dokument bude
společně s územním plánem tvořit základ rozvojových
aktivit obce.
Výhled pro krátkodobý horizont (volební období 201418) a základ střednědobého a dlouhodobého rozvoje obcí
(období do 2025) je dán dokumentem Programové priority obecního zastupitelstva pro období 2014-2018, který
byl obecním zastupitelstvem schválen v roce 2015.
Strategický plán bude po projednání s občany schválen zastupitelstvem a následně bude sloužit jako podklad
k přípravě konkrétních projektů a jako součást žádostí
o dotace. Mnohé dotační tituly vyžadují, aby obec takový
dokument měla vypracovaný.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zasedání ze dne 28.11. 2016
a pokračování ze dne 7.12. 2016
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- odvolalo Petra Jenšovského z funkce starosty
- odvolalo Moniku Petriskovou z funkce
místostarostky
- zvolilo Moniku Petriskovou starostkou
s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou bude
dlouhodobě uvolněna podle § 84 odst. 2,
písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
- zvolilo Martinu Milotovou místostarostkou s tím, že se nejedná o funkci, pro kterou
bude dlouhodobě uvolněna podle §. 84 odst.
2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů
- souhlasilo s návrhem ORP Český Brod na
uzavření předložené veřejnoprávní smlouvy
pro zajištění stavebního řízení na místní komunikace
- schválilo uzavření smlouvy s panem Janem Žížalou na provádění funkce hrobníka
na tuklatském hřbitově
- vydalo, na základě ustanovení § 10 písm.
d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
obecně závaznou vyhlášku o dodržování nočního klidu
- schválilo bezúplatný převod pozemku p. č.
866/4, k. ú. Tuklaty, zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Tuklaty,
obec Tuklaty v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Kolín, z vlastnictví
České republiky-ÚZSVM do vlastnictví Obce
Tuklaty
- souhlasilo s podáním žádosti o Dotaci na
akci „Zateplení objektu občanské vybavenosti v Tuklatech“ z Operačního programu
životního prostředí, 39. výzva, současně se
zavazuje ke spolufinancování akce ve výši
60% celkových nákladů akce
- pověřilo starostku uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí na směnu části pozemku p.č. 1082, k.ú. Tuklaty, ve vlastnictví
JUDr. Papežové, za pozemek p.č. 1095,
o výměře 4992 m2, k.ú. Tuklaty, ve vlastnictví
obce Tuklaty za účelem vybudování parkoviště na části pozemku p.č. 1082
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném
břemeni č. IV-12-6500518/27 na pozemku
č. 1057 v k.ú. Tuklaty pro stavbu IV–12–
6500518 (Tuklaty, U jezírka 29 RD) se společností ČEZ a pověřuje starostku obce jejím
podpisem
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Zasedání ze dne 23.12. 2016
Zastupitelstvo obce Tuklaty schválilo žádost
o dotaci z dotačního programu MMR Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul A, na
výměnu dvou herních prvků v zahradě MŠ
Tuklaty, schválilo spoluúčast obce ve výši 30%.
Zasedání ze dne 28. a 29.12. 2016
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schválilo přebytkový rozpočet obce dle
ustanovení § 84 odst. 2 písm. b zák. o obcích
tak, jak byl předložen finančním výborem
s přebytkem ve výši 260 tis. Kč. Tato částka
je určena na splátku dlouhodobého úvěru.
Závaznými ukazateli jsou paragrafy
Zasedání ze dne 30.1. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schválilo kupní smlouvu na hasičské vozidlo se společností Progres Servis Sibřina
s.r.o. tak, jak byla předložena a pověřuje
starostku jejím podpisem
- schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup části pozemku parc. č. 204/6
(cca 3,70 m2) za cenu navrženou prodávajícím a pověřuje starostku jejím podpisem
- schválilo zadání zakázky malého rozsahu pro vypracování dokumentace pro
provádění stavby Spolkový dům Obecní
společensko-kulturní centrum – Silnoproudá, elektrotechnika, rekonstrukce elektroinstalace v 1 NP společností FELIPROJEKT
s.r.o. Kolín na základě nabídky z 19. 12. 2016
v celkové výši 28.600,- Kč bez DPH; a pověřilo starostku objednávkou dokumentace pro
provádění stavby dle bodu 1
- schválilo žádost o dotaci z dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictví obcí s rozšířenou působností“
pro opravu pískovcových ostění v 1.NP Společenského domu
- schválilo žádost o dotaci z dotačního
Havarijní program Ministerstva kultury ČR
pro opravu stropní konstrukce nad 2. NP
Společenského domu
- schválilo finanční spoluúčast obce při realizaci projektu, která pokryje zbývající části
obou akcí
- souhlasilo s účastí obce na Podlipanských
slavnostech a s vyplacením částky 20 000 Kč
- souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném
břemeni – služebnosti č. IV-12- 6500518/27
se společností ČEZ a pověřuje starostku obce
jejím podpisem
- schválilo Směrnici o zadávání veřejných
zakázek
- zrušilo Výbor pro kulturní, sociální a občanské záležitosti
- zrušilo Dotační výbor (předseda a jediný
člen rezignoval na funkci 26.11. 2015)
- jmenovalo Jitku Šindelářovou jako členku
Školského výboru

Zasedání ze dne 13.3. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
- schválilo Petra Horkého do funkce předsedy kontrolního výboru a Petra Jenšovského
a Lukáše Koníčka jako členy kontrolního
výboru
- schválilo účetní závěrku MŠ tak, jak byla
předložena
- schválilo přerušení provozu MŠ v termínu
17. 7. – 1. 9. 2017
- schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016
- schválilo rozpočet oslav 810/790 výročí
založení obcí v částce 60.000 Kč
- souhlasilo s podáním těchto námitek obcí
Tuklaty k 1. aktualizaci Uzemní plánovací
dokumentace obce:
o Parkoviště P+R nebo parkovacího domu u
nádraží na pozemku p.č.1082 v k.ú. Tuklaty
o Chodník nebo cyklostezka mezi Tuklaty
a Tlustovousy na pozemcích p.č. 121, 126/1,
126/2, v k.ú. Tuklaty a p.č. 72, 75/2, 46/4,
46/7, 47/1, 47/2 v k.ú. Tlustovousy
o Oprava způsobu využití stavby na pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Tuklaty z bydlení NP na
občanskou vybavenost
- vzalo na vědomí ukončení pronájmu rybníka v Tuklatech Rybářskému spolku Tuklaty
- schválilo materiál Využití areálu bývalé
fary v Tuklatech pro potřeby občanské vybavenosti obce Tuklaty
- vzalo na vědomí návrh strategického
plánu, který bude prezentován občanům
k připomínkám
- schválilo záměr na dostavbu polní cesty Ve
Slezkách
- schválilo uzavření smlouvy o dílo se
společností Colas s.r.o. a pověřilo starostku
M. Petriskovou uzavřením a podpisem výše
uvedené smlouvy o dílo
- schválilo bezúplatný převod pozemku p. č.
866/5, 866/6, 910/6, 910/7, k. ú. Tuklaty,
zapsaného na listu vlastnictví č. 60000 pro
katastrální území Tuklaty, obec Tuklaty v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Kolín, z vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Obce Tuklaty
- schválilo výběr nejlepší nabídky na Technický dozor investora a koordinátora BOZP
dle přeloženého porovnání nabídek – firmu
INGARA – Ing. Aleše Řadu
- schválilo vypsání výběrového řízení na dotační agenturu, která zpracuje žádost o dotaci z programu „Výzva IROP 1.2 Terminály
a parkovací systémy, Opatření Strategie ITI
1.1.1.“
- schválilo spolupráci s dotační agenturou
WITERO s.r.o., která zpracuje žádost o dotaci na obnovu nezpevněných polních cest
k Agentuře pro ochranu přírody (AOPK)
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V letošním roce si připomínáme
810. výročí první písemné zmínky
Tuklat a 790. výročí první písemné
zmínky Tlustovous. Letošní rok je tak
uprostřed velkých 800. výročí. Jedná
se o výročí první písemné zmínky.
Víme, že toto území bylo obýváno již od
pravěku. Kdy přesně došlo ke vzniku
obcí, už zřejmě nikdy nezjistíme. První
písemné zmínky jsou však historické
mezníky, které se sluší připomenout.
Letos bychom se proto chtěli zaměřit
na život v obci a naše historické kořeny
více než v jiných letech. Oslavy těchto
dvou výročí lze charakterizovat jako
průnik tří rovin: Historie: Obec navázala spolupráci s regionálním historikem
a kronikářem Janem Psotou, který
píše publikaci o historii Tuklat a Tlustovous. Publikace zpracovává historii
obou obcí a přináší celkový přehled
jejich vývoje. Zajímavé je i vysvětlení
několika historických omylů, které se
dosud o našich dějích tradovaly. Za
nejstarší listinu je pak nutno považovat
dokument sepsaný zřejmě v r. 1207.
Křest této knihy bude hlavním bodem
oslav výročí v neděli 18. června 2017.
Vydání knihy je podpořeno i finančními příspěvky filantropy z řad místních
podnikatelů, za což jim velice děkuji.
Současnost: V letošním roce nabízíme řadu společenských akcí, vedle
tradičních také zcela mimořádné, jako
je koncert Vlachova kvarteta v rámci
Podlipanských slavností v našem
kostele. Z hlediska společného života
je nejvýznamnější akcí letošního roku
rekonstrukce základní školy. Je to právě základní škola, která je základem
společného života v obci, protože v ní
vyrůstají naše děti.
Budoucnost: Rádi bychom Vám
představili projekty, které připravujeme a vysvětlili fáze jejich příprav a kam
chceme, aby se naše obec vyvíjela:
chodník mezi Tuklaty a Tlustovousy,
parkoviště u nádraží, obnova areálu
bývalé fary a další.
Na tomto místě je třeba také vysvětlit, proč 800. výročí první písemné
zmínky slavila obec před 12 lety v roce
2005. Nepřepočítali jsme se. Jak ve
své historické publikaci vysvětluje Jan
Psota, obec doposud zakládala svou
historii na listině, která patří jiné obci.

Listina z r. 1205, doposud považovaná
za listinu vztahující se k naší obci, se
vztahuje k zaniklé obci Tukleky na
Kladensku. Historie je věda, která
průběžně přináší nové poznatky. Proto
došlo i k opravě tohoto omylu a oslavy
810. výročí se konají dvanáct let po
výročí 800. Ale každá společenská akce
i každý důvod k oslavě a vzájemnému
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setkávání je důležité a správné.
Oslavy začnou Nocí kostelů 9. června a vyvrcholí o víkendu 17.-18.
června, kdy jsme pro Vás připravili zajímavý program. Přivítáme při přípravě
a organizaci každou pomocnou ruku.
Přidejte se!
Jana Ammerlaan
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Otázky o připravované
publikaci k historii našich
obcí i o životě pro Jana Psotu

9. června 2017 od 18 hod.
Hudební podvečer
v tuklatském kostele
Již po druhé se bude účastnit
naše obec mezinárodní akce
Noc kostelů. Letos jsme připravili
opět čtení z bible a varhanní koncert, tentokráte zahraje varhaník
a akad. malíř Petr Štěpán z Českého Brodu.

Podlipanské
hudební slavnosti
Podlipanské hudební slavnosti je
festival hudby a divadla organizovaný ZUŠ Český Brod a pěvěckým
sborem VOX Bohemicalis v Českém
Brodu, Úvalech, Kostelci nad Černými Lesy a okolí. V letošním roce se
naše obec připojí k tradičním Podlipanským slavnostem hned dvěma
koncerty, z toho druhý je zároveň
součástí akce Noc Kostelů.
27.5. 2017, 17 hod. Koncert
Vlachova kvartetu Praha
V rámci Podlipanských slavností
vystoupí v tuklatském kostele Vlachovo kvarteto Praha .
Vlachovo kvarteto Praha je jedním z uznávaných interpretů české
komorní hudby. Svými kořeny se
hlásí především k uměleckému odkazu proslulého houslisty, dirigenta
a pedagoga Josefa Vlacha, primária
Vlachova kvarteta. Kvarteto bylo
založeno v roce 1982. Dnes působí
na řadě koncertů v České republice
i zahraničí (Švýcarsku, Anglii) a je
laureátem řady prestižních mezinárodních soutěží. V Tuklatech
vystoupí s programem Dvořáka,
Šostakoviče a Suka.
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Se jménem Jan Psota jsem se poprvé
setkala, když se mi před pár lety dostala
do ruky jedna z jeho knih - Památky Úval
a okolí. Díky této knize jsem se seznámila
s pomníky, sochami či božími muky
a začala více vnímat krajinu kolem svého
bydliště. Na této knize je překvapivé už
téma: kdo může sepsat něco o drobných
památkách Úval a okolí? Jan Psota,
hradešínský rodák, publicista, grafik
a kronikář, zabývající se regionální historií Českobrodska a mimořádně pracovitý
člověk. Můžete ho potkat, jak se strhujícím zaujetím vykládá o historii škvoreckého zámku, tuchorazské tvrzi, na
různých vycházkách, přednáškách, jak
vytyčuje naučné stezky po Českobrodsku.
Když vydal další knihu – o historii Břežan II, nenechal se dlouho přemlouvat,
aby sepsal i historii Tuklat a Tlustovous.
Tak se zrodila jeho práce pro naši obec.
Protože se blíží vydání knihy o historii
Tuklat a Tlustovous (její křest proběhne
při slavnostech 810/790 v neděli 18. 6.),
položila jsem Janu Psotovi pár otázek.
Honzo, co Tě lákalo na sepsání
historie našich obcí? Proč ses do toho
chtěl pustit?
Velkou motivaci pro mě představují
Tlustovousy. Pro mě byly donedávna zosobněním „španělské“ vesnice, o níž jsem
nevěděl skoro nic a proto jsem se chopil výzvy seznámit se s novými fondy a archiváliemi, které jsem ještě nestudoval. Tuklat
a Tlustovous jsme se vlastně lehce dotkli
s kolegy z Klubu přátel historie a přírody
Úval a okolí, když jsme v roce 2007 prováděli v obou obcích měření a průzkum
křížků, soch a pomníků pro regionální
knihu o drobných památkách (2009).
Při přípravě publikace jsi tedy prostudoval množství historických pramenů. Můžeš je přiblížit?
Základním kamenem nové knihy budou především nevydané archivní prameny – listiny a medievistické studie, které
od poloviny 19. století díky historikům
jako Josef Emler, Karel Jaromír Erben
nebo August Sedláček zachycující pestrou
škálu listin a písemných zmínek týkajících
se Tuklat a Tlustovous. Za pomoci získaných signatur jsem provedl rešerši veškerých
mě známých i neznámých pramenů a z nich
sestavil kostru historické statě. V Národním
archivu jsem se např. zaměřil na vytažení
málo známých listin z fondů Zemských desek
a Staré manipulace, které odhalují naprosto
nové, vlastně „staré“ ale zajímavé informace.

Pro nás, co známe historii jako předmět vyučovaný ve škole, většinou dost
nudně, je překvapivé, že se dá v historii
ještě něco objevit… Když jsi historií
obcí v těchto archiváliích procházel,
objevil jsi něco, co jsi nečekal?
V historii našich obcí se dá na pozapomenutý nebo neznámý objev
narazit docela často. Za nejzajímavější
úspěch považuji objev středověkého
mlýna v Tuklatech, patřící Cášským a
Čečkům a který stával na Tuklatském
potoce v letech 1385–1442. Dále je to
objev druhého neznámého jižního mlýna
u Tlustovous, který stál rovněž na Tuklatském potoce přímo u vsi a byl hmotově
propojený s tlustovouskou „náchlební“
tvrzí. Díky mému výzkumu ji dokážeme
přesněji lokalizovat. Z dalších neméně
zajímavých zjištění mohu jmenovat objevy několika neznámých šlechtických
rodů, např. rodiny Tobiáše Kochánka
z Kochánku, které žily mezi ostatními
obyvateli v Tuklatech. Tuklaty obohatím
o pozapomenutou barokní osobnost
rodáka Jana Hölzela, houslistu a basistu,
který měl v Praze na Starém městě dílnu,
kde pro šlechtu vyráběl a vylepšoval kobzy, což byly tehdy nově vynalezené strunné nástroje. Je toho daleko víc, takže se
domnívám, že se mají čtenáři určitě na co
těšit!
Dočkáme se tedy zajímavých informací, i když se zdá, že základní fakta
k historii našich obcí již známe, některé mylně vžité informace jsi ale vystavil
kritice a napravil je. K přepisování
dějin máme po období, co ideologicky
přepsalo snad celé dějiny lidstva, přirozený despekt. Co jsi přepsal ty nám
a jak to vysvětlíš?
Kniha bude koncipována jako odborný
pasport, který položí základní kámen dějin obou obcí. Očistí se zažité polopravdy,
mýty a chybné výklady a zároveň přineseme zcela neznámé a nové skutečnosti. Při
psaní jsem se snažil postupovat pozitivisticky, což je metoda, která omezí chybovost
na minimum. Co nebylo možné pochopit
a vysvětlit, o tom kniha mlčí, nebo se
snaží zdůraznit, že jde o „možný výklad“.
V místech, kde kniha řeší zásadní otázky,
např. nejstarší písemné zmínky nebo svatováclavskou legendu, je provedena komparace, která listiny podrobuje vědeckému
rozboru. Každá listina byla nejprve přeložena, porovnána s medievistickou edicí
(pokud listinu edičně kdokoliv zpracoval)
a nakonec bylo z listiny vytěženo to nejdůležitější pro sestavení chronologie. Věřím,
že kniha přinese čerstvý a čistý vánek do
dějin obou obcí. Nebo přímo vichřici?
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Síla větru bude bezpochyby velká
a posune nás, čtenáře, k bližšímu vnímání historie na konkrétním kousku
Země - našeho vlastního okolí. Asi
největší zajímavostí je, že jsi opravil
datum první písemné zmínky o Tuklatech. Jak jsi k tomu dospěl?
U Tlustovous s první písemnou
zmínkou nebyl žádný problém, tam se
dochovaly dokonce 2 pergameny – závěť
Kojaty z Mostu z roku 1227 a falzum zderazského kláštera hlásící se rovněž k roku
1227, vytvořené pro potřeby kláštera.
Oba prameny lze bez nejmenších pochyb
považovat za nejstarší písemné doklady
o Tlustovousech. Navíc se v obou listinách
vedle Tlustovous uvádí i Limuzy nebo Šestajovice. Zajímavé je, že Kojata z Mostu
patřil mezi nejvýznamnější kolonizátory
Čech a Moravy v 13. století, který nejspíš
Tlustovousy a mnohé jiné vesnice nejspíš
založil. Takový středověký developer.
U Tuklat máme drobný problém.
Tuklatští jistě pamatují krásné oslavy
800. výročí Tuklat, které obec slavila
v roce 2005. Tehdy se vycházelo z listiny
z roku 1205, která říká, že jakýsi velmož
Zbraslav daroval klášteru na Ostrově
(stával na ostrově uprostřed řeky při
soutoku Sázavy s Vltavou) u Davle vesnici
Tukleky (Tuklaty) zvanou Havraň s kaplí
sv. Vojtěcha a 5 lány pozemků. Problém
vidím v tom, že mladší listina z roku 1359
(v níž se tytéž Tukleky s 5 lány pozemků
prodávaly obyvatelce města Slaný) dokazuje, že je zde jednáno nikoliv o našich
Tuklatech, ale o Tuklatech, které ležely na
katastru obce Třebusice v okrese Kladno!
Zmíněné listiny jsem podrobil rozboru
a v knize dojde k očištění tohoto omylu.
Pro naše Tuklaty je za první písemnou
zmínku odbornou veřejností uznávána
listina z roku 1207, v níž se hovoří o svědectví jakéhosi Štěpána z Tuklek, jehož
vazby historik August Sedláček vidí i na
osobu mladšího Štěpána z Tuklek v roce
1295, který se zúčastnil se svými sousedy a
vladyky Mikulášem a Zdeslavem z Tismic,
Zdeslavem z Chrustoklat, nebo Sulislavem z Mrzek svědectví nového vyměření
katastru Bylan u Českého Brodu. Pro
Tuklatské bude jistě zajímavé, že listinu
z roku 1207 přijal dokonce i bývalý starosta Tuklat Jan Svatoš ve své knize Paměti
obcí Tuklat a Tlustovous z roku 1999.
Zmapoval jsi celé období obecních
dějin. Jak bys charakterizoval vývoj
obou obcí? Jak se ti o našich obcích
psalo?
Vývoj obou obcí poznamenala jakákoliv
doba i režim, který je v knize reflektován
ve vodící – regionální historii. Obě vesnice žily až do roku 1850 samostatným

životem, obě potkal podobný osud a staly
se po Bílé Hoře součástí panství středočeské državy knížat z Liechtensteinu,
ve středověku docházelo i k drobení na
menší díly, zastavování a scelování, což se
dělo i u okolních obcí. Zachytíme období
vzestupu i pádu, prosperity i nouze. Vlastně chyběl pomyslný krůček k tomu, aby
Tuklaty v 17. století zcela zmizely z mapy.
O Tuklatech a Tlustovousech se mi psalo
poměrně dobře. Obával jsem se pro mě
neznámých Tlustovous, ale i zde bude
historie kvalitně podchycena.
A můžeš vysvětlit, jak obce ke svým
jménům přišly?
Tlustovousy toponomastici (odborníci na místní jména) vykládají jako
ves založenou lidmi „tlustých vousů“.
Pojmenování naráží na lišící se vzezření
prvních osadníků a název dali vesnici
nejspíš osadníci z okolních obcí, a to z potřeby definování jasně identifikovatelné
lokality. Tuklaty se ve středověku nazývaly
původně Tukleky, kterých na území Čech
existovalo celkem 6. Název vsi zřejmě
souvisí s proslulou svatováclavskou legendou, o níž veršuje dokonce Dalimil. Šlo
o konflikt knížete Václava s kouřimským
knížetem Radslavem v 10. století, o jejímž
výsledku rozhodl zázrak. Vojska obou
knížat se střetla někde v prostoru Tuklat
a Štolmíře. U Tuklat=Tuklek mělo dojít
k aktu „pokleku“ a podrobení se Radslava
knížeti Václavovi. Název tedy připomíná
„místo pokleku“, jako vzpomínka nebo
díkuvzdání oné významné události – bitvy,
kde nebyla prolita krev.
Co zajímavého bys ještě vyzvedl
z historie našich obcí?
Myslím si, že čtenáře zaujme i několik
dobových hanlivých slůvek nebo vět, která
v textu bez jakéhokoliv pohoršení nebo
morálního poklesku citujeme. Jde o slova
pronášená při výsleších a sporech a reagují na tehdejší „nepřiměřené“ chování
obyvatel. Asi bych také vyzdvihl velmi zajímavou návštěvu profesora fyziky Kasiána
Halašky, který v Tuklatech roku 1817 za
pomoci nejnovějších technických vymožeností (dalekohled, námořní sextant) sledoval ze zvonice řízené exploze střelného
prachu na Řípu, aby vypočítal přesnou
polohu Tuklat ve vztahu k nultému poledníku na Kanárských ostrovech. Vypočítal
jako první také zpoždění tuklatského času
oproti Praze. Kniha se bude také zabývat
vysoce významným germánským sídlištěm
u Tuklat, kde byl teprve před několika
málo lety vyzdvižen denárový poklad 150
stříbrných mincí (!) nebo unikátní emailovaná spona (!)
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Při práci na naší historii jsi narazil
už na chybu v dataci první písemné
zmínky. Vím, že jsi opravil takové
datum i Břežanům II. Jak se to stalo?
Máš víc takovým opravených mýtů?
Ne, že bych přepisování dějin obcí nějak
vyhledával, ale když už vidíte někde chybu,
nemáte nutkání ji dle svých schopností,
znalostí a možností opravit?
Vloni jsem provedl posun nejstarší
písemné zmínky Břežanech II, kde se obec
chystala slavit 700 let (1316 – 2016).
Četl jsem o chystných slavnostech v Břežanských listech. Měl jsem však silné pochybnosti, podíval se do medievistických
edic a ihned kontaktoval obec s informací,
že zřejmě plánují slavit výročí cizí obce.
Tamní kronikářské kolegyni a nakonec
i zastupitelům jsem vysvětlil a prokázal,
že ona listina z roku 1316, z níž tamní
obec vychází, se týká obce Břežany I u Kolína. Začala zajímavá spolupráce, jejímž
výstupem byla má první čistě odborná
publikace. V Břežanech to bylo o to složitější – sledujte pozorně: Břežany II užívaly
údaj z historie Břežan I a Břežany nad
Ohří zase užívaly údaj vztahující se k Břežanům II. Když se mi tento uzel podařilo
po komparačním rozboru rozmotat,
přinesl jsem Břežanům krásnou listinu
z roku 1305, která je dnes již uznávanou
součástí jejich historie.
Nebyl to ale jediný zásah do lokálních
dějin. Podobný, ale značně banálnější
problém jsem řešil roku 2011 ve Vrátkově,
kde se připravovaly oslavy 650. výročí obce
(1361 – 2011). Navázal jsem spolupráci
s tamním spolkem, který organizoval
slavnosti. Pustil jsem se do rešerše a prací
na historii obce pro informační tabuli,
aniž bych čekal jakékoliv objevy a narazil
jsem v Archivu pražského hradu na listinu
s první zmínkou. Chtěl jsem z ní vytěžit
příběh – téma obce, které mělo být 2011
oslavováno. Při čtení vrátkovské nejstarší
listiny jsem si všiml odlišné datace „Trecentessimo octagesimo primo“ 1381!
Věděl jsem, že Vrátkov chystal vyrobit
raznici pamětních grošů kde mělo být
vyznačeno historické datum 1361 a proto
jsem nemeškal a ihned telefonoval: „zastavte výrobu raznice“. Listinu v minulosti „pouze“ někdo chybně přečetl a záznam
s chybou se přenášel až do současnosti.
Zabýváš se historií Úvalska a Českobrodska. Kolikátým Tvým dílem
bude knížka o Tuklatech a Tlustovousech?
Kniha o Tuklatech a Tlustovousech
bude 13. kniha, na které jsem měl možnost autorsky pracovat nebo se podílet.
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To už je zajímavé číslo! Kdy ses začal
zajímat o historii regionu?
Bylo to již na střední škole, v roce
1999. Profesor českého jazyka nám zadal vypracování historie své obce – u mě
Hradešína. Proto jsem zašel za naším
kronikářem Oldřichem Hrdličkou, který
mi umožnil nahlédnout do kroniky obce.
Do práce o několika stranách čtverečkovaného papíru se mi podařilo vměstnat
tolik zajímavostí, že ta práce svého času
kolovala nejen profesorským sborem, ale
dokonce se mi doneslo, že to „v pracovní
době“ četl školní zahradník. V práci jsem
se zaměřil na mezníky z historie, podal
jsem je „populární“ formou – takový historický „bulvár“, který může čtenáře příjemně šokovat. Po seminární práci jsem
pracoval na historií Hradešína podruhé
v roce 2003 pro kolektivní knihu Úvaly
v průběhu staletí... Od té doby se historii
a publicistice věnuji vlastně neustále.
Středověké listiny jsou psané písmem pro dnešního člověka nečitelným.
Sama jsem si to vyzkoušela, když jsem
Tě navštívila ve studovně Národního
archivu. Jak ses to naučil ty? Studoval
jsi historii?
Historii jsem samostatně nestudoval,
mám za sebou řadu kurzů genealogie,
kronikářství, medievistiky, kaligrafie,
archivnictví, prosopografie, pomocné
vědy historické aj. Čtení písma jsem se
naučil samostudiem. Když jsem před
12 lety začal navštěvovat archivy, jímala
mě při otevření Gruntovní knihy z konce
18. století hrůza. Spatřil jsem totiž poprvé
německý kurent (druh písma). Měl jsem
sto chutí knihu zavřít a odejít. Neodešel
jsem, vytrval jsem a dnes už luštím nebo
rekonstruuji i silně nečitelné texty.
Co pro tebe vlastně historie znamená?
Historie je pro mě nástroj k poučení
o minulosti, jíž se snažím předávat svému
okolí. Když se jí zabýváme, jako bychom
vzdali symbolický hold našim předkům,
kteří zde žili před námi své životy, řešili
problémy každodenního života, vychovávali své děti, jimž předávali své nabyté
vědomosti, aby je uplatnily. Historie nás
má poučit, jak být lepšími lidmi. Ovšem
v praxi se to ne vždy daří a proto stále dokola klesáme a „opakujeme“ stále stejné
chyby.
Válčíme, hřešíme, uzavíráme se do
mantinelů vlastní malosti, nedohlížíme
dál než k plotu svého souseda a necháváme se strhávat bezvýznamnými neduhy
přízemních pudů. Zřejmě společnost ještě
nedospěla ve vývoji tak daleko nebo tak
vysoko, abychom si uvědomili, že jsme
obdarováni nejcennějším darem darů –
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darem života. A život je natolik krátký,
abychom se na malé vesnici mezi sebou
škorpili, dívali se na sebe přes prsty a hráli
na vlastním písku, když máme možnost a
dokážeme zlepšit místo, kde žijeme. Každý z nás na to má. Asi nám chybí hrdost
– určitý druh patriotismu. Historie nám
dává nepřeberné množství příkladů, jak
se můžeme stát platnými členy vyspělé
společnosti.
Myslíš, že se dokážeme aspoň my,
tuklatští a tlustovousští poučit?
Určitě ano, pokud o to občané nejen
těchto obcí budou stát. Společně totiž
dokážeme udělat „místo“ svého bydliště
lepším, čímž se zkvalitní i naše životy.
Jsi hradešínský rodák. Jsi patriot?
Co tě váže k našemu regionu?
Jsem hradešínským rodákem, má rodina zde žije 3 generace. Snad právě proto,
že shlížím do okolí z takových horských
výšin (399 m.n.m.), jsem si vypěstoval
silný vztah k regionu. Hodně lidí mě za
regionalistu a patriota považuje. Miluji
krajinu pod Hradešínem a při své práci
žasnu, jak pestrá paleta památek a přírodních zvláštností se na Českobrodsku
dochovala. Ať jsou to hradiště pošemberské soustavy, románská bazilika v Tismicích nebo rotunda na Hradešíně, zámek
ve Škvorci, bizarní skály na Klepci nebo
příjemné barokní genius loci Tuklat se
sochami, zvonicí, kostelem a výjimečnou
farou.
Proto jsi nadšeným propagátorem
regionu. Nedávno jsem shlédla i Tvou
reportáž o Úvalech v Toulavé kameře.
Kde tě ještě můžeme potkat? Jaké akce
plánuješ?
Můžete mě potkat na řadě kulturních
akcích v okolí.
Výhledově nejblíže 15. dubna na
11. ročníku Dne Země na Klepci, pořádaném obcemi, spolky, školami a organizacemi na Českobrodsku a jehož se letos
podruhé účastní i Tuklaty. Poté 22. dubna
v kostele sv. Martina v Rostoklatech na
křtu mé nové knihy o topografii Rostoklat
a Nové Vsi, 6. května ve Škvorci na komentované túře za humna Škvorce nebo
20. května v Úvalech na komentované
procházce Přírodním parkem Škvorecká
obora.
Prozradíš, na co dalšího se z tvé
dílny těšit? Na čem teď právě pracuješ,
případně na co se chystáš?
Pracuji momentálně na několika
projektech, z nejbližších je to publikace
„Historie domů Rostoklat a Nové Vsi II“,
která bude pokřtěna 22. dubna 2017 v
kostele sv. Martina v Rostoklatech. Letos
budu zpracovávat novou naučnou stezku

s pracovním názvem „Městský okruh
Úvaly“ (9 panelů). Jedním z největších
kolektivních projektů, které mě čekají,
je tvorba regionální publikace, která se
bude zabývat Zaniklými středověkými
vesnicemi a sídly na Českobrodsku. Letos
budu sestavovat autorský kolektiv a půjde
v základu o 4-6 letý projekt. No a pak
v roce 2018 by měla vyjít ve vědeckém
sborníku má recenzovaná studie o historii
Svobodnického dvora v Břežanech II, který se dotýká dokonce slavné rodiny Tycho
Brahe.
Na závěr trochu filosoficky: Pohledem historika, jak se díváš na naši
budoucnost?
Naši budoucnost a kvalitní život
ovlivňují technické nároky a požadavky
zrychleného životního stylu. Prahneme po
vidině rychlého zajištění, kariérního růstu
a vlastní prosperity možná až moc na úkor
druhých. Lidská společnost v důsledku
technického pokroku leniví. Budeme moci
ještě rozdělat oheň a přežít v divočině? Sleduji se zdviženým obočím, jak sociální sítě
otupují gramotnost lidí, kteří neumí psát,
když po člověku vyžadují bezmyšlenkovité
reakce a emoce na všechno. Vedeme diáře
na soukromý život, nevyužíváme potenciál ve svém okolí a neumíme mezi sebou
komunikovat. Morální zásady se uměle
posouvají. Vytrácí se pokora, slušnost,
kázeň a další zásady slušného vychování,
které vídáváme ve filmech s Oldřichem
Novým. Ale shrnu-li tuto hrozivou vizi,
máme stále naději stát se lepšími.
Pokud Vás zajímá více o práci Jana
Psoty a našem regionu, podívejte se na
jeho web www.janpsota.cz. Těším se na
zajímavou publikaci o naší historii a Janu
Psotovi děkuji za rozhovor.
Jana Ammerlaan

Jan Psota v Národním archivu při studiu
listin o Tlustovousech z 15. století
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V této nové rubrice bychom Vás
chtěli přehledně informovat o projektech, které obec připravuje a o jejich
postupu.
Monika Petrisková, starostka

Rekonstrukce základní školy

Doslova v hodině dvanácté má díky
přiznané dotaci obec možnost vyřešit
kapacitu školy. Obec získala dotaci
Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ve výši 23,3 milionů korun
na rekonstrukci a rozšíření kapacity
školy. V letošním roce se tedy budeme
věnovat zejména této rozsáhlé akci.
Projekt připravovaný již několik let
(přitom obec zažádala o dotaci poprvé
v loňském roce a lze hovořit o velkém
štěstí, když se dotaci podařilo získat
hned napodruhé) neobsahuje některé
prvky rekonstrukce, které je nutno
přesto provést (protiradonová opatření ve stávající části budovy, prověření
statiky stropu mezi třídami v přízemí
a 1. patře). Kromě těchto technických
problémů je nutno se především vypořádat s harmonogramem této rozsáhlé
akce a sladit ji s výukou, která musí
současně v budově probíhat.
Rekonstrukce potrvá celkem osm
měsíců a bude zahrnovat výstavbu nové
části budovy vpředu (bývalá část OÚ),
výměnu tepelného zdroje a rekonstrukci zadní části budovy. Ve škole budou
4 třídy a jídelna s výdejnou jídel, která
se budou dovážet. Pátá třída zůstane
v kontejneru. Jak jste již zaznamenali,
v současné době dochází k bourání
přední části objektu.
Zvláště celá organizace rekonstruk-

ce ve vztahu ke školní výuce a nastavení harmonogramu prací je v celém
projektu nejnáročnější. Asi by bylo na
místě ptát se, proč se rozšíření školy
neprovedlo v době, kdy nebyla kapacita
školy ještě plně obsazená, když bylo
již od otevření školy zřejmé, že toto
rozšíření je neodkladné, ale pozdě
bycha honiti, současné vedení obce se
musí vypořádat s podobnými problémy
doslova všude, takže přejme si mnoho
trpělivosti a pozitivního naladění: na
konci nás však čeká hezká škola pro
naše děti!

Chodník v Tlustovousech

Obec opět bohužel nestihla požádat
o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (vždy v lednu) letos (stejně jako v letech předchozích). Projekt
nebyl připraven, nebyly vypořádány
vlastnické vztahy, atd. V současné době
musíme navázat na projet původní
projekční kanceláře, která nedokázala
vyřešit křižovatku v Tlustovousech
a předala nedokončený projekt bez
územního rozhodnutí. O územní rozhodnutí bylo zažádáno v lednu 2016
a v říjnu 2016 jsme jej teprve obdrželi.
Projektantka p. Kubínová vyřešila křižovatku v Tlustovousech. Nyní budou
pokračovat další práce na projektu
a stavebních povoleních, abychom příští leden mohli o dotaci zažádat.
Chodník povede od začátku obce
v ulici Ke Mlýnu, naproti domu č. 57
bude přechod pro chodce a další
přechod u hospody. Pak křižovatka
a chodník pokračuje do ulice Ke Skalce
a vlevo do uličky, kterou pracovně nazýváme U Studny (nemá název), bude
zpevněná a po ní lze bezpečně dojít až
k autobusovým zastávkám, případně
přejít přes přechod pro chodce k rybníku.

Chodník TT

Původně plánovaná cyklostezka
byla kvůli parametrům dotačního titulu
v dubnu 2016 (!) změněna na chodník.
Práce na přípravě se v loňském roce
však téměř zastavily. Projekt byl dokončen až letos, v současné době probíhají
územní a stavební povolení. Zároveň
hledáme vhodné dotační programy pro
výstavbu. Současně byl smluvně zajištěn průchod přes pozemky vlastníků.
Za jejich vstřícnost a pochopení pro
nutnost realizace tohoto projektu jim
velice děkujeme.
Finální podoba chodníku je tato:
Chodník povede od autobusových
zastávek v Tlustovousech kolem tlustovouských rybníků přes louku mezi
Tuklaty a Tlustovousy, podél fotbalového hřiště nahoru k mateřské škole.
Odtud povede kolem autobusových
zastávek v ulici Hlavní v Tuklatech
přes mostek a napojí se na chodník
v Akátové ulici u autobusových zastávek. Součástí projektu bude i nové
řešení přechodu pro chodce mezi autobusovými zastávkami v ulici Hlavní,
rekonstrukce schodů mezi fotbalovým
hřištěm a školkou, rekonstrukce autobusových zastávek a jejich zastřešení
a rekonstrukce chodníku mezi autobusovými zastávkami až k základní škole.
Na tento projekt navazuje studie zahradní architekty ing. Aleny Burešové
k řešení prostoru kolem tuklatského
rybníčku.

Parkoviště P+R

Jak jsme Vás již informovali, připravujeme tzv. jižní variantu parkoviště,
tedy parkoviště ze strany od kolínské
silnice. Na parkoviště se bude vjíždět
silnicí od železničního podjezdu. Bude
tedy situováno mimo obec a obci dopravně odlehčí (na rozdíl od původně
Obrázek budoucí školy
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navrhovaných řešení). Současně může
sloužit pro parkování z okolních obcí.
Realizace parkoviště P+R u nádraží je
ve fázi přípravy projektu, zařazení do
dotačního programu ITI pro výstavbu
parkovišť v okolí Prahy a probíhají jednání s vlastníkem pozemku přilehlého
k nádraží o směně za obecní pozemek.
Před námi je běh dlouhý, ale odstartovali jsme jej.

Ulice Spojovací

Stav projektu Spojovací připomíná
neutěšený fyzický stav ulice samotné.
Je to tankodrom. Projekt byl připraven, náklady na jeho realizaci jsou ve
výši 4,5 milionu korun, bohužel obec
v září nevyužila možnosti dotace pro
rekonstrukci místních komunikací na
podzim loňského roku. Z obecních prostředků tedy tento projekt realizovat
nelze. Musíme tedy vyčkat do dalšího
dotačního kola. Současně se realizuje
přeložka elektrického vedení, kterou
obec financuje z vlastních prostředků.

Fara

Zastupitelstvo schválilo projekt
využití areálu fary. Tento dokument
představuje využití jednak fary jako
společenského domu obce, a dalších
objektů v areálu a rozlehlého pozemku,
který bychom rádi proměnili v park
s možností rekreačního využití pro piknik ale i pro koncerty pod širým nebem.
Záměrem obce je sjednotit vlastnictví
celého areálu (třetinu vlastní církev,
včetně zbytku stodoly, na jejímž místě
by mohla vzniknout hasičská zbrojnice), aby bylo možné dát celému prostoru jednotný ráz a smysluplné využití.
V loňském roce probíhaly přípravy
projektů pro dotace (oprava jižní stěny,
výměna oken a instalace tepelného
čerpadla). Projekt zateplení je Státním
fondem životního prostředí zatím ještě
vyhodnocován a výsledek budeme znát
do června. Dalším dotačním okruhem,
o který usilujeme, je zařazení do některého z programů ministerstva kultury
pro záchranu architektonického dědictví tak, jako je například rostoklatský
kostel, jehož rekonstrukce je pro nás
inspirací a vzorem (přitom rostoklatským jejich kostel nenabízí zdaleka
takové možnosti využití jako areál fary
nám, nebude dokonce ani elektrifikován). Byli jsme upozorněni, že zařazení
do některého programu ministerstva
kultury znamená opakované podávání
žádostí několik let po sobě. V prvním
roce jsme úspěšní nebyli.
Letošní rok byl zahájen realizací
zesílení stropu velkého sálu dle návr8

hu NPÚ. Byly tak ukončeny dvouleté
diskuse v zastupitelstvu, jak strop
zesílit. Následně bude pokračovat
oprava omítek a elektrického vedení,
aby mohlo dojít ke kolaudaci celého
objektu. Nadále budeme vyhledávat
vhodné dotační tituly pro opravu fary
abychom mohli pokračovat v souladu
s programovým prohlášením obecního
zastupitelstva v opravě této naší barokní památky. Hlavní úsilí věnuje obec
částečné kolaudaci objektu, aby mohlo
být horní patro s obecním úřadem opět
veřejně přístupné v průběhu jara.

Knihovna

školy strávit noc na faře. Bude to noc
s pohádkami v pohádkové prostředí
(o možnosti přenocování dětí na faře
budou rodiče podrobně informováni
v květnu).
V loňském roce došlo ke změně
v údržbě veřejné zeleně. Bylo vytvořeno
pracovní místo údržbáře – zahradníka,
který by systematicky pečoval o veřejnou zeleň. Výše platu zahradníka
odpovídala částce, kterou obec platila
traktoristovi za pouhý svoz větví z našich zahrad, na podzim listí a případně
v zimě úklid sněhu. Byla zakoupena
multikára a pro její řízení stačí řidičský
průkaz sk. „B“. Svoz větví není systematická údržba, kterou naše obec potřebuje. Je to dokonce služba nadstandartní ve srovnání s okolními obcemi.
Bohužel došlo k ukončení pracovního
poměru s vybraným údržbářem – zahradníkem a v současnosti obec hledá
nového zaměstnance.

Na základě koncepce obecního
knihovnictví v Tuklatech schválené
v r. 2015 je konečně letos připravováno znovuotevření obecní knihovny
v Tuklatech. Stávající knižní fond tvoří
více než 1500 knih. Najdeme zde knihy
doby budování socialismu (ty budou až
na nejzajímavější exempláře vyřazeny,
Silnice ve Slezkách
knihy reprezentující toto období od Zápotockého, Fučíka či Engelse jsme se
Asfaltování polních cest je téma
rozhodli uchovat na paměť budoucím na dlouhou diskusi. Omezíme se tedy
generacím), ale také zajímavou klasi- pouze na zprávu, že v současné chvíli
ku, velké množství detektivek i knihy dochází k asfaltování polní cesty ve
pro děti. Knižní fond je zdokumento- Slezkách (polní cesta za farou). Silnice
ván pouze částečně a byl rozdělen na je sice ve vlastnictví obce, stavbu však
část tuklatskou a část v Tlustovousech. financuje a provádí Pozemkový úřad
Nedůstojné uložení knih v regálech bylo v návaznosti na pozemkové úpravy,
naší motivací o znovuotevření knihov- které probíhaly v katastru obce. Pony. Rádi bychom ale udělali z knihovny zemkový úřad pouze získal souhlas
prostor pro setkávání a vzdělávání. bývalého starosty s touto úpravou.
Seznam knih bude také přístupný na Obec se ale na projektu nakonec bude
webu obce, abyste si mohli i z pohodlí finančně podílet, a to z důvodu, že cesta
domova vybrat knihu z našeho fondu financovaná Pozemkovým úřadem zanebo objednat prostřednictvím naší číná 35 metrů od asfaltového povrchu
knihovny. Knihovna bude doplněna ulice Sluneční. Chceme-li, aby silnice
čítárnou, příjemným odpočinkovým na sebe navazovaly, musíme si to už
prostorem, a lákat k návštěvě a pose- zaplatit. Sami. Výhodou je, že maminzení. Budou zde počítače s připojením kám s kočárky nebo bruslařům se rozna internet. Zájemcům nabídneme šíří možnost další cesty na procházky
školení v základech práce s počítačem, v okolí obce. Projekt byl zahájen a měl
posílání e-mailů a vyhledávání na inter- by být hotov na podzim tohoto roku.
netu. Opětovně
nabízíme, že obec
může pořídit do
knihovny časopisy, které by vás
zajímaly.
Knihovna bude
slavnostně rozsvícena v pátek
9. června v 19.30
hodin, po koncertě Noci kostelů.
Zatímco se tento
den slaví Noc
kostelů, v Tuklatech budou moci
děti ze základní
Děti ve školní družině vyrábějí motýlky pro lustr v knihovně
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Informace
pro nové žadatele
o poskytnutí
tzv. Kotíkové dotace
Bylo vyhlášeno II. kolo kotlíkové dotace. Žádosti se podávají
od 20. 4. 2017. Bohužel v tomto kole je
možná jen výměna starého funkčního
kotle za nový, ale jen za tepelné čerpadlo nebo kotel na tuhá paliva výhradně
biomasa.
V případě zájmu o pomoc při vyplnění žádosti se obraťte na paní Zmrzlíkovou 281 981 774, nebo pište na urad@
tuklaty.cz.
Monika Petrisková, starostka obce

Novelou školského zákona se mění
organizace předškolního vzdělávání,
je stanovena nová povinnost posledního roku předškolního vzdělávání
formou pravidelné denní docházky
v délce minimálně 4 hodin. Zákonný
zástupce má povinnost přihlásit dítě
k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, kdy dítě dosáhne pěti let
věku. Zápis jsou zákonní zástupci povinni provést v mateřské škole, která je
zřízena v místě trvalého pobytu dítěte.
Způsoby plnění povinné předškolní
docházky se též mění. Zákon uvádí
i tyto možnosti:
Individuální vzdělávání, které se
uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy. Zákonný
zástupce musí podat písemnou žádost,
pokud se bude dítě vzdělávat individuálně, nejpozději tři měsíce před za-

Vzpomínka na schůzi
zastupitelstva č.1
v roce 2017
Zájem občanů o schůzi, která byla
první po změně starosty obce, se dal
očekávat. Mile mne „překvapil“ zájem
o dění na faře, zvláště pak názory na
potrestání viníka a náhrady škody!
Osobně jsem na tyto názory nereagoval, protože jsem důvody odstranění
sloupů vysvětlil na dřívějších Novinkách a v zápise ze schůze zastupitelstva. Většina těchto diskutujících tyto
sloupy zřejmě neviděla, ani neznala
jejich účel. Chtěl bych tyto upozornit,
že jsem se opět čás-tečně zasadil o odstranění sloupů, které tam byly opětně
zbytečně postaveny. V obou přípa-dech
nelze vyčíslit škodu, protože žádná
nevznikla. Pokud by to bylo ku prospěchu věci, ne-bojím se ničeho. Ano,
pohodlnější je nedělat nic a pomlouvat
a očerňovat toho druhého!
A co se týká slovního napadání části
zastupitelstva? Vy, které mám na mysli,
sledujete vůbec dění v obcích? Čtete
např. zápisy ze schůzí OZ? Víte vůbec,
kdo se konečně po letech zaslou-žil
např. o brzkou realizaci chodníku
čátkem školního roku. Mateřská škola
následně po třech měsících individuálního vzdělávání ověří u dítěte úroveň
očekávaných výstupů v oblastech vycházejících z Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání.
Dále je možné vzdělávání v přípravné třídě základní školy a vzdělávání
v zahraniční škole na území ČR, které
ministerstvo povolilo plnění školní docházky.
V květnu proběhne zápis dětí do
mateřské školy. Žádost a evidenční
list si zákonní zástupci mohou vytisknout- odkaz je na stránkách školy:
Zápis do MŠ, nebo si tiskopisy budou
moci vyzvednout v kanceláři školky.
K zápisu se zákonný zástupce dostaví
s vyplněnou žádostí a evidenčním
listem, na kterém je potřeba potvrzení
od lékaře, že je dítě očkované a že může
do mateřské školy, dále s rodným
listem dítěte a občanským průkazem
zákonného zástupce. Při zápisu se
děti žádným způsobem nepřezkušují,
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v Tlustovousích a mezi oběma obcemi? Vůbec nechápu, jak někdo mohl
mimo jiné sklidit potlesk za výkřik, že
„Tlustovousy chodníky nepotřebují“!
Víte, kdo velkou měrou dokázal, aby
vlaky, které měly Tuklaty jen projíždět,
zde stavěly? Zajímá vás vůbec, kdo nedávno vyřešil mnohaletý „neřešitelný“
problém vyklizení dílen na faře? Víte,
že tam vznikly statisícové škody, včetně
rozkradení klempířské dílny?
Zdůrazňuji, že zastupitelstvo řeší
mnohem více problémů. A co říkáte
„náhodě“ náhlého zmi-zení pana Růžičky? Víte, jaký je nepořádek v evidenci popelnic, různých smluv apod.? Co
zabere času a práce jejich dohledání?
Já tímto děkuji těm, kteří se odvážili
prezentovat i jiný, a to rozumný názor.
A co se týká nové sestavy zastupitelstva? Obdivuji jejich odvahu a chuť
změnit mnoho věcí k lepšímu. Aby se
Tuklaty a Tlustovousy staly krásnými
jako okolní vesni-ce, aby zde lidé mohli
žít spokojeněji. Přejme jim k tomu
mnoho trpělivosti, úspěchů, odvahy
a zdraví. Raději pomozme místo házení
klacků pod nohy.
Václav Krupka

protože je mateřská škola povinna
přijímat děti podle místa trvalého
bydliště a podle věku, nikoli dle jejich
schopností. S ohledem na inkluzivní
vzdělávání je každá škola povinna
přijmout všechny děti s trvalým bydlištěm v obci a dle věku, poskytnout
jim podporu, zohlednit jejich rozdílné
schopnosti, a to včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí
nadaných.
Závěrem bych chtěla zdůraznit,
že předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování
v dalším vzdělávání, napomáhá
vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje,
ale také to, že děti mají být v dětství
především šťastné, radující se, zajímající se o své okolí, zkoumající,
vytvářející přátelské vztahy a pozitivně se zapojující do dění kolem sebe dle
vlastních možností a schopností.
Helena Gablerová, ředitelka MŠ
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Český Brod slaví také: 580 let od povýšení na královské
město Český Brod známe všichni dobře, může si leckdo
pomyslet. Ale když už se procházíme tuklatskou a tlustovouskou historií, pojďme se podívat i do Českého Brodu.
Je zajímavější, než bychom se domnívali. Český Brod, původně Biskupský, vznikl jako trhová osada na brodu přes
řeku Šemberu na tzv. trstenické stezce. To byla středověká
obchodní stezka z Prahy přes Kolín dál do východní a jižní
Evropy. Právě název Biskupský Brod osadě udělil pražský
biskup Jan III. z Dražic, který osadu povýšil na město a dal
mu právo postavit hradby v roce 1268. Právě hradby jsou
ještě dnes dominantou města, i když se zachovaly už jen
z části. Také z původních tří bran zbyla již jen jedna, Kouřimská.
Datum, které si letos Český Brod připomíná však je
královské. Král Zikmund Lucemburský povýšil Český
Brod na město královské. S tímto titulem se spojovala
řada výsad. Královská města tvořila ve středovku třetí stav
(vedle šlechty a duchovenstva). Pro Český Brod znamenalo povýšení na královské město významný hospodářský
impulz, jak je patrné na stavbách ve středu města dodnes.
Hlavní program oslav připomínajících tuto událost
proběhne v Českém Brodu 13. května 2017 od 10 do
24 hodin.
Jana Ammerlaan

V měsíci březnu proběhla výroční valná hromada, které se
zúčastnila nadpoloviční většina členů. Naše základna čítá
čtyřicet rybářů. Byly projednány úkoly pro letošní rok, tím
se rozumí, údržba revírů, vysazení nových kaprů a hlavně
vyčistění přítoku potoka a části rybníka. Členové by si
měli vyzvednout povolenky a zaplatit členské příspěvky
do 30.4 2017. V jarním měsíci proběhne rybářská soutěž
pro děti, pod názvem chytá celá rodina. Termín bude v čas
upřesněn. Všechny děti s rodiči jsou vítány, budou pro ně
připraveny překrásné ceny a různé občerstvení.
Za rybářský spolek, jednatel Miloš Skořepa. Petru zdar.

NOVÝ DOPRAVNÍ AUTOMOBIL

Dne 29.3.2017 převzala obec v zastoupení paní starostky Moniky Petriskové a velitele JSDH Tuklaty Michala Tučka od společnosti Progresservis Sibřina se sídlem
v Masojedech nový dopravní automobil Fiat Ducato
s označením DA L1Z.
Fotografie, základní údaje a popis vozu naleznete na
našich webových stránkách.
Bližší seznámení a prohlídka vozu bude pro veřejnost
uskutečněna v rámci oslav obce. O termínu Vás budeme
rádi včas informovat.
Velitel JSDH Michal Tuček
10
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a ZŠ Tuklaty, JVR Bandu za hudební
doprovod celé akce, paní V. Šimáčkové,
účastnicím akce ,,Šikovné ručičky“ a členům SDH Tuklaty za přípravu a výzdobu
prostoru „U Hasičů“.
V neděli 3. prosince 2016 jsme uspořádali již 6. ročník Rozsvícení Vánočního
stromu spojené s vánočním trhem. Děti
z MŠ a ZŠ za dobrovolný příspěvek
nabízely různé výrobky, které si pro tuto
příležitost připravily. Velký potlesk pak
byl odměnou dětem z MŠ a ZŠ za jejich
vystoupení. Také hudební produkce
JVR Bandu přispěla ke skvělé vánoční
atmosféře. Pro ty nejmenší byl, pro velký
úspěch, připraven malý retro kolotoč.
Velcí účastníci si letos opět mohli zakoupit na svůj oblíbený „ Vánoční punč nebo
speciál grog“ hrnek s Vánočním nápisem
z Tuklat. Rovněž si opět pochutnávaly na
vánoční štole, štrúdlu a vánočním pečivu, které bylo zdarma, za malý poplatek
mohli ochutnat bramborové placky se

škvarkama, chléb se škvarkovou pomazánkou a pro milovníky sladkého byl opět
trdelník (ač po menším zádrhelu, který
jsme obratem napravili).
Opět také proběhla akce šikovné
ručičky, výtěžek z ní byl, jako každý rok,
věnován naší ZŠ a MŠ.
Potěšila nás opět velká účast Vás
všech.
Děkujeme: panu Roubíčkovi za skvělé
ozvučení celé akce, kolektivu MŠ Tuklaty

Dovolte mi, abych ještě poděkovala
mým dcerám, (Šárce Kubů, Gabriele
Procházkové, Vendulce Kučerové),
Radce Škorpilové, Petře Fránkové a paní
Lauberové, které se staraly po celou dobu
o pohoštění všech, kteří naší akci navštívili.
Těšíme se na Vás opět v prosinci 2017.

NAROZENÍ
Lenka Karbanová
Antonín Chott
Viktorie Kučerová
Sofie Drábková
JUBILEA
Hustolesová Václava, 70 let
Šmejkalová Blanka, 85 let
Sedlecká Zdenka, 80 let
Lopatková Ludmila, 75 let
Skořepová Růžena, 85 let
Netřeba František, 75 let
Fraus Jaroslav, 75 let
Pelíšková Anna, 90 let
Buriánek Jiří, 80 let
Vávrová Hana, 80 let
Jenšovský Petr, 70 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.
ÚMRTÍ
Antonín Blüm
Jiřina Šnajdarová
Iva Hegerová
Čest jejich památce.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ SPOZ: Žádáme rodiče novorozených dětí s trvalým
pobytem v našich obcích, kteří mají zájem
o zařazení svého dítěte k „vítání občánků“, aby co nejdříve po narození nahlásili
jméno, datum narození a adresu dítěte
Gabriele Procházkové – zapisovatelce
SPOZ, na e-mail: gabi30@email.cz, neboť
dle zákona o ochraně osobních údajů toto
naše organizace již nesmí sama zjišťovat.
Pokud toto neučiníte, bude to považováno za váš nesouhlas s tímto aktem.
Děkujeme za pochopení.

CO BUDE NÁPLNÍ NAŠÍ
PRÁCE TENTO ROK:
- vítání občánků (dle uvolnění prostor na
faře)
- posezení pro naše seniory
- v září uvítáme nové prvňáčky do ZŠ Tuklaty
- myslet na naše starší spoluobčany, kteří
slaví svá významná jubilea.
- návštěva Domova Důchodců v Českém
Brodě, kde žijí někteří naši spoluobčané
(červen a prosinec)
- rozsvícení vánočního stromu s vánočními trhy
Za SPOZ Vendulka Jenšovská, jednatelka

UPOZORNĚNÍ: Občané, kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí),
ať tuto skutečnost oznámí na místním OÚ tel. 281 981 774, paní Zmrzlíkové. Pokud nám nebude
oznámen nesouhlas, budou tato výročí ve zpravodaji uváděna.
TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

SPOZ si Vás dovoluje
srdečně pozvat na

PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ
S DŮCHODCI ,,NA POUŤ“
24. června 2017
od 15 do 19 hodin U HASIČŮ
K příjemnému posezení a
dobré náladě zahraje
J V R BAND
Pro účastníky je připraveno
malé pohoštění.
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A tým
Zimní přípravu jsme absolvovali na
umělé trávě v Úvalech anebo na silnicích v okolí Tuklat. Odjeli jsme také na
3 dny na soustředění do již vyzkoušené
Smržovky, dále jsme odehráli dvě utkání, proti Zelenči B, které jsme vyhráli
5:0 a proti Sadské B, které jsme 2:1
prohráli.
Tým vstupuje do jarní části v ustálené sestavě a bude útočit na čelo tabulky
z druhého místa a ztrátou 3 bodů na
vedoucí celek Dobrého Pole. Tým vedou trenéři Roman Nešpor a Vratislav
Procházka ml.

Fialka. Odehráli jsme přátelská utkání
na UMT SC Xaverov (Kosmonosy
- Tuklaty 2 : 2, SC Xaverov - Tuklaty
1:0) Nyní již probíhají tréninky venku:
úterý, čtvrtek 17:00 - 18:30 hod. První
mistrovský zápas odehrajeme na domácím hřišti 25.3.2017 od 10:15 hod.
Mladší přípravka
Do jarní části vstupují oba dva týmy
mladší přípravky na začátku dubna, na
turnajovou soutěž jsme se připravovali v hale v Klánovicích a absolvovali
jsme také dva turnaje, na kterých jsme
předváděli velmi sympatické výkony.

Na dětech jsou vidět pokroky a jejich
zápal pro sportování je vidět na každém tréninku, dokazuje to docházka,
pravidelně se účastní přes dvacet dětí.
Rozpis turnajů můžete najít na našem
webu, kde každý z našich týmů má svojí
sekci. V květnu také budeme pořádat
nábor nových dětí, přesněji 9.5. na hřišti Čechie a tým mini-přípravky povede
1x týdně Peter Borovský.
Nejvíce nás tlačí bota na pozici
trenérů či vedoucích týmů, takže pokud byste měl někdo zájem pomoci,
napište mi na nespor.roman@gmail.
com .
Nový trenér bude mít možnost
absolvovat školení trenérů, na které
dostane od klubu příspěvek. V krátkosti přiblížím naší práci a cestu, na
kterou jsme se vydali. Snažíme se u dětí
probudit radost z pohybu a ze sportu,
naší prioritou je, aby
byly děti spokojeny
a těšily se na každý
trénink. Naším cílem
není vyhrávat všechny
zápasy či turnaje, také
neradi zveřejňujeme
výsledky, ale radši
Vám vždy v několika
větách popíšeme, jak
jsme si zahráli. Pro
honění výsledků bude
v dorosteneckém či
dospělém fotbale prostor až až :-)
I proto bych rád touto cestou poprosil
rodiče o spolupráci,
aby vynechali doma
otázky typu kolikátý
jste skončili či kolik jsi
dal gólů, to jsou pouze
čísla, my chceme od
dětí slyšet odpovědi:
“Parádně jsem si
zahrál, povedla se mi

Ženy
Ženy vstoupily do sezóny ze 4. místa s trenérem Palem Urminským. V
prvním mistrovském utkání dokázaly
překvapit, když jsme porazily vedoucí
Duklu na jejich domácí půdě. Následovaly prohry s Malešicemi a Minervou.
Sezóna je však teprve na začátku, přijďte nás podpořit na naše domácí zápasy.
Mladší žáci
Přípravu na jarní část soutěže zahájili 7.1.2017 mladší žáci s trenérem
Milanem Šindelářem v klánovické
hale, kde probíhaly tréninky každou
neděli. V rámci přípravy se zúčastnili
dvou halových turnajů v říčanské hale
12
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nová klička, jdu si ven zakopat...“
Pokud by měl někdo dotazy, připomínky ohledně vedení tréninků a či jakýchkoliv věcí tykajících se přípravky,
kontaktujte mne. Věřím, že tato cesta je
správná a že i my pomůžeme vychovat
co nejvíce aktivních sportovců.
Roman Nešpor
V červnu oslaví klub Čechie 95. let
výročí založení klubu. Oslavy začnou
v pátek 23. června 2017 slavnostním
průvodem, pokračovat bude přátelské
utkání staré gardy, večerní posezení
a tanec s hudbou. V sobotu se můžete
těšit na doprovodný program pro děti,
utkání žen a mužů s atraktivními soupeři a taneční zábavu. V neděli pokračují oslavy výroční schůzí, společným
obědem, dále se představí mládež
Čechie, proběhne taneční vystoupení
a vše bude zakončeno československou
diskotékou. Program oslav se stále dořešuje, aktuální program oslav obdržíte
do Vašich schránek v průběhu června a
dále můžete sledovaní aktuální dění na
facebokových stránkách a stránkách
klubu (www.cechietuklaty.cz).
MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTE
Naším snem a hlavním cílem zůstává vybudování víceúčelového hřiště
s umělým povrchem, které bude sloužit

nejen Čechii na tréninkové jednotky a
pořádání turnajů, ale široké veřejnosti
a hlavně pak dětem z mateřské a základní školy. V současné době máme
vypracovanou kompletní projektovou
dokumentaci a v měsíci listopadu
jsme uskutečnili první pokus o získání dotace. Tuto dotaci jsme bohužel
neobdrželi. Již nyní máme podánu
další žádost na dotaci od firmy ČEZ
pod názvem oranžové hřiště. Pokud
neuspějeme ani zde, jsme rozhodnuti

TUKLATSKÉ NOVINKY - Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

vybudovat takové hřiště silou vlastní
vůle za výrazného přispění sponzorů,
obce a jednotlivců, kteří by byli ochotni
podpořit tento projekt. V Tuklatech je
jediným aktivním sportem fotbal, jiné
sporty znají děti spíše pouze z televize
a z počítačů. Na tomto hřišti budou mít
možnost nejen děti, ale i střední a starší
generace seznámit se a ochutnat i jiné
sporty ve formě nohejbalu, volejbalu,
tenisu či basketbalu.
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www.sdhtuklaty.cz
e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
28.10. se podařilo z Českých Velenic dovézt zakoupenou Tatru T148.
Na Tatře bylo potřeba provést drobné
úpravy, namontovat novou majákovou
rampu, přestavět úložné prostory atd.
Proto probíhali každou chvíli brigády.
30.10. proběhla brigáda na přípravu
dřeva na pálení čarodějnic.
5.11. se naše jednotka zúčastnila
druhého ročníku praktického výcviku
v Poříčanech. Celý výcvik byl ze strany
pořadatelů perfektně připraven a nebyla nouze o nečekané situace. Naše
jednotka pracovala s rozvahou a své
zkušenosti a znalosti vyměnila za skvělé třetí místo v celkovém hodnocení.
Jednotlivá stanoviště při výcviku:

ném vyhlášení vysloužili pochvalu od
zdravotníků, kteří disciplínu hodnotili.
3) Autonehoda - Tři dívky cestou
z diskotéky nezvládly řízení a v zatáčce
převrátily svůj automobil na bok a opřely o zeď. Jednotka provedla průzkum
místa nehody, přímo v automobilu
poskytla zraněným první pomoc a poté
vyproštění a předání záchranné službě.
Po ukončení provedla na místě nehody
policie orientační dechovou zkoušku
u členů jednotky a kontrolu potřebných
dokladů pro provoz vozidla.
4) Záchrana zvířete - Po prvotních
náznacích o tahání koně uvízlého
v septiku se nakonec jednalo a záchranu kotěte ze stromu. Zde jednotka provedla rychlý zásah bohužel ne zrovna
dle představ hodnotících :-). Nutno
podotknout, že kočka byl ve výšce
necelé 3 metry a proto nikdo z členů
tedy nepovažoval za nutné použít jistící
a ochranné pomůcky pro práci ve výškách.

vysvlékla do spodního prádla a ulehla
ke spánku. Poté byl vyhlášen poplach.
Měřil se čas do nástupu celé jednotky
před budovou a kontrola kompletnosti
výstroje.
10) Útok do kopce - Po příjezdu na
místo zásahu bylo veliteli sděleno, že se
něco děje na kopci v lese. Provedeným
průzkumem byl zjištěn požár olejové
vany, který byl zlikvidován pomocí
hasicího přístroje a písku. Měřil se samozřejmě čas a kontrolovala správnost
použité hasební metody.
11) Ukaž co umíš - Střelba ze vzduchovky ve stoje na krbové zápalky.
3.12. pořádal Sbor pro občanské
záležitosti akci Rozsvícení vánočního
stromu s doprovodnými akcemi. Pro
zajištění akce byla otevřena naše klubovna, kde byly k vidění výrobky dětí
z mateřské i základní školy a našich
občanů. Většina se dala zakoupit a podpořit tak mateřskou i základní školu.
V klubovně bylo připraveno pro ná-

1) Test - Kdo očekával test znalostí
z požární ochrany, byl asi zaskočen.
Test by určen pro první stupeň základní
školy se zaměřením na jednoduché
logické úkoly ve stylu IQ testu.
2) Zraněná osoba - Člověk jedoucí
pravděpodobně s místního pohostinství nezvládl na mostě přes potok řízení
svého bicyklu, přelétl zábradlí a skončil
v zabahněném potoce. Měl obrovské
štěstí, že dopadl na dřevěnou paletu
a nemusel trávit dlouhé minuty ve
studené vodě :-) Zde měla jednotka za
úkol zraněného vylovit z potoka, vynést
na břeh a poskytnout první pomoc. Za
provedení celé akce jsme si při závěreč-

5) Parkování - Test řidičů zásahového automobilu ze zručnosti. Parkování
mezi kužely.
6) Obsluha čerpadla - Úkolem bylo
sestavit sací vedení k čerpadlu a pomocí něj přes 2 hadice naplnit přilehlou
káď. Čerpadlo nemělo vývěvu a bylo
nutno zalévat z konve.
7) Chemická a uzly - Test ze znalostí
hasicích přístrojů a vybavení. Dále každý člen z jednotky musel uvázat vylosovaný uzel. Vše zvládnuto na výbornou.
8) Fyzická příprava - Štafeta v podobě opičí dráhy a stěhování předmětů
(viz video)
9) Barevná hudba - Jednotka se

vštěvníky občerstvení. Sbor z výtěžku
daroval školce a škole sponzorský dar.
3.-4.12. proběhlo školení strojníků
v Modleticích a Herinku, zůčastnili se
2 členové jednotky.
21.1. jsme pořádali pravidelnou
valnou hromadu. Dále jsme se zúčastnili několika valných hromad okolních
sborů a místních spolků.
12.3. se někteří naši členi zúčastnili
pomoci na vystěhování části základní
školy.
Na 24.6. Pro vás od 20 hod. opět
připravujeme pouťovou zábavu. Podrobnosti se včas dozvíte.
Lukáš Koníček
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HISTORIE STÁLE ŽIVÁ?
Národní listy 14.9.1902
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