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Společně pro Tuklaty
a Tlustovousy – volební strana č. 1
Stejně asi jako většině ostatním Tuklatsko-Tlustovouským volebním stranám nám jde o to, aby se nám v našich obcích žilo lépe.
My bychom ale rádi do komunální politiky vnesli poctivost, pracovitost a selský rozum, jež v ní občas zoufale chybějí. Chtěli bychom předcházet problémům, ne je řešit na poslední chvíli; chtěli bychom s nepatrnými investicemi nalézat chytrá řešení, ne investovat horentní částky z už tak velmi napjatého obecního rozpočtu; chtěli bychom transparentní úřad, ne předražené a netransparentní zakázky, které vyhovují jen pár lidem.
Zdá se vám to moc smělé a nereálné? Nám ne a proto jsme se
rozhodli kandidovat! Domníváme se, že si Tuklaty a Tlustovousy zaslouží vedení kvalifikovanými lidmi, kteří rozumějí dnešním
moderním stylům řízení a technologiím.
Níže se dozvíte něco z našeho programu, respektive jeho priorit.

1. Dopravní dostupnost z našich obcí
autobusem ROPID na Černý most
Tuklaty mají výbornou dopravní dostupnost do Prahy příměstskými vlaky S1. Nicméně vlaková stanice není pro každého blízko
(zvlášť pro občany z Tlustovous) a trasa vlakové trati je neměnná.
Navrhujeme proto prodloužení autobusu č. 344 od metra Černý
most z Horoušan přes Tlustovousy až do Tuklat. Vzhledem k nemožnosti obratu autobusu v Tuklatech navrhujeme jeho konečnou stanici naproti fotbalovému hřišti v ulici Ke Hřišti.

2. Lepší pokrytí obou obcí
mobilním signálem
Jak asi mnoho obyvatel našich obcí potvrdí, pokrytí signálem
mobilního telefonu je u nás žalostné. V dnešní době moderních technologií, bezdrátového internetu a rušením pevných linek, je pokrytí signálu naprosto klíčová věc pro pohodlný život.
Nabízíme využití našich kontaktů u mobilních operátorů a znalostí technologií pro vyřešení tohoto problému.

3. Bezpečná cesta z Tlustovous do Tuklat
Silnice v našich obcích jsou v katastrofálním stavu, jediná slušná silnice je ta, která spojuje Tuklaty a Tlustovousy. Mnozí řidiči z ní mají takovou radost, že jsou na tomto krátkém úseku schopni vyvinout dost vysokou rychlost, ze které brzdí směrem z Tlustovous až v Tuklatech před zatáčkou u zvonice
a v opačném směru v Tlustovousech před zatáčkou u rybníka.
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Navrhujeme snížit maximální povolenou rychlost mezi obcemi
na 50km/h a rychlosti v obou obcích nechat pravidelně kontrolovat PČR.

obecních nástěnek? Cožpak by odpovědní zastupitelé při prodeji či
pronájmu své nemovitosti inzerovali také jen na obecní nástěnce?
Navrhujeme zveřejňování nejen všech uzavřených smluv, ale i záměrů do budoucna výrazně nad rámec Zákona č.106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím. Ideální místo pro zveřejňování těchto informací jsou webové stránky obce.
Pokud obec bude v budoucnu nabízet pronajímat či prodávat jakýkoliv majetek, tak budeme vyžadovat tuto informaci zveřejnit nejen na obecní nástěnce, ale také na všech velkých realitních serverech. Zveřejnění stojí řádově stokoruny a výnos z prodeje či pronájmu obecních nemovitostí bude jistě mnohonásobný oproti zveřejnění na nástěnce.

4. Parkoviště u nádraží
Jak asi obyvatelé ulice Topolová potvrdí, parkování před nádražím není ideální. Na druhou stranu je potřeba umožnit lidem u nádraží zaparkovat a využít vlakové dopravy.
Nechceme drahá a pro obec nevýhodná řešení směnování pozemků a podobně. Domníváme se, že parkoviště nemusí být vyloženě na perónu nádraží a nemusí být nějak extra velké. Ideální
místo na menší parkoviště by podle nás mohl být volný pozemek
mezi ulicemi Topolová a Na Vyhlídce.

5. Dětská hřiště, vyžití pro volný čas dětí.
Ačkoliv mají Tuklaty (zásluhou sdružení Tuklatské maminky) nyní již
2 dětská hřiště, tak se stále domníváme, že situace není úplně ideální. Krásné školní hřiště je pro veřejnost ve všední dny do 16hod. zavřené a nové hřiště V Jezírkách je zase určeno pouze pro malé děti.
Tlustovousy jsou na tom ještě hůř – ty nemají hřiště vůbec žádné.
Navrhujeme podpořit výstavbu menšího dětského hřiště v Tlustovousech a také plánovanou výstavbu hřiště pro větší děti do 14let
v Tuklatech u fotbalového hřiště. Pokud budou mít děti pohyb
a zábavu, tak nebudou hledat zábavu třeba v cigaretách.

6. Fara v Tuklatech
Máme to štěstí, že se na našem území nachází významná kulturní památka. Bohužel nám ale chátrá a kromě různých snah
o její převedení na soukromý subjekt (a vystavení se poměrně
reálné možnosti vytunelování jejích přilehlých lukrativních pozemků), chybí naší obci koncepce co s ní. Ideální by bylo faru
opravit a předělat na něco pro obec smysluplného (např. škola, na pozemcích sportovní hřiště apod.), ale obáváme se, že
to aktuálně není v reálných finančních schopnostech obce.
Navrhujeme faru zajistit proti vodě (střecha je v dobrém stavu,
stačilo by dodat okapy) a pokusit se svépomocí nalézt nějaké řešení ve střednědobém výhledu – např. pomocí dotací. Nemusíme
zvolit ukvapené a nevýhodné řešení.

7. Důraz na efektivní hospodaření obce
Naše obce bohužel nemají moc velký rozpočet. Vzhledem k nově
schválenému místnímu rozpočtovému určení daní je škoda, že mnoho místních občanů nemá v našich obcích trvalé bydliště a podstatná část jejich daní bohužel odchází jinam. Tím spíš je potřeba každou korunu vynaložit efektivně a hlavně mít možnost tuto efektivitu
vymáhat a kontrolovat. Jak je možné, že při záměrech prodat nebo
pronajmout obecní majetek je tento záměr sdělován pouze pomocí

8. Chytrá řešení problémů
a jejich využívání
Když se před časem zastupitelstvo obce rozhodlo neinvestovat do
starého obecního rozhlasu a nahradit ho moderní SMS komunikací, všichni jsme tomu zatleskali. Vždyť toto je ukázkový příklad
chytrého řešení problému. Bohužel praxe se ukázala trochu odlišná. Sice se přes SMS dozvíte, kdy se budou prodávat kuřata a slepice, ale například při nedávném požáru fotovoltaických panelů
na domě v Tlustovousech mobily zarputile mlčely. Co na tom, že
při takovémto požáru se do ovzduší uvolňují jedovaté látky a těžké kovy? Co na tom, že maminky chodily s dětmi na procházky do bezprostředního okolí požáru, aniž by o tom měly tušení?
Navrhujeme proto nejen chytrá řešení nalézat, ale také vytvářet procesy a jasné pokyny jak je provozovat. Potom by se například nemohlo stát, že by takováto informace zůstala bez distribuce občanům.

9. Škola a školka
Jsme velmi rádi, že má naše obec krásnou školu a školku. Nevím, jak
tento fakt oceňují ostatní občané, ale podle našeho názoru je podpora rodin s dětmi pro kvalitní život v našich obcích klíčová. Jedině
díky podpoře mladých rodin a dětí mají naše obce budoucnost.
Proto bychom rádi podporovali jejich rozvoj a nejvyšší možné
míře čerpali různé dotace a to nejen na materiální vybavení, ale
i na vzdělávání učitelů a personálu. Budeme podporovat školení
pedagogů mateřské školy pro práci s hyperaktivními dětmi, budeme podporovat školení našich kuchařek, jak dětem vařit kvalitnější a chutnější stravu a podobně.
Pokud jste náš leták dočetli až sem a něco z našeho programu
vás zaujalo, tak vás prosíme o podporu v komunálních volbách
ve dnech 10. a 11. října 2014.
Bez vaší podpory to nezvládneme!!!

