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Kandidáti do zastupitelstva Tuklat a Tlustovous
za NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy

Vlastimil Fouček

Jan Roubíček

Mgr. Jiřina Borovská

59 let, odborník veřejné správy
rodák z Tuklat, ženatý 3 děti

44 let, grafik
v Tuklatech od 2008, ženatý, 3 děti

33 let, vědecká pracovnice
v Tuklatech od r. 2007, vdaná, 2 děti

zájmy: rodina, rybaření, zahrada
živ. krédo: „Vždycky je příliš brzy vzdát se!”

zájmy: rodina, muzika, kultura, příroda
živ. krédo: „Když se chce, všechno jde!“

zájmy: cestování, sport, fotografování
živ. krédo: „Ve svých dětech žijeme dál.“

Michal Chroust

Zbyněk Růžička

Ing. Milan Pěnkava

48 let, technik konstruktér,
v Tuklatech od 2008, ženatý, 3 děti

51 let, živnostník - truhlářská výroba
v Tuklatech od r. 1993, ženatý, 2 děti

56 let, technik VHS
rodák z Tuklat, ženatý, 3 děti

zájmy: rodina, zahrada, knihy, muzika
živ. krédo: „Všechno záleží na lidech.“

zájmy: lední hokej, tenis, cyklistika
živ. krédo: „Nebát se a nekrást!“

zájmy: rodina, sport, cestování
živ. kr.: „Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce hledá důvody.“

Mgr. Lenka Foučková

Michaela Formánková
37 let, kosmetička, vizážistka
rodačka z Tuklat, 1 dítě

52 let, realizace staveb
v Tlustovousech od r. 1987, ženatý, 2 děti

zájmy: rodina, četba, hezké životní vztahy a prostředí
živ. krédo: „Štěstí přeje připraveným.“

zájmy: dcera, sport, kultura
živ. krédo: „Život není o tom, že počkáme
až přejde bouřka, ale že se naučíme tančit v dešti.“

zájmy: rodina, sport, rybaření, příroda
živ. krédo: „Co nás nezabije, to nás posílí.“

52 let, zástupkyně ředitele ZŠ Úvaly
trvale v Tuklatech od r. 2009, vdaná, 3 děti

Jiří Lojín

Kdo jsme a co chceme
Jsme sdružení nezávislých kandidátů „NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy“. Pro lepší orientaci říkejme, jsme tým Vlasty Foučka, 59 let, odborníka veřejné správy.
Do týmu patří: Jan Roubíček, 44 let, grafik; Mgr. Jirina Borovská, 33 let, vědecká pracovnice AVCR, v. v. i.; Ing. Milan Penkava, 48 let, technik
konstruktér; Michal Chroust, 51 let, truhlářská výroba; Zbyněk Růžička, 56 let, technik VHS Kutná Hora; Mgr. Lenka Foučková, 52 let, zástupkyně
ředitele ZŠ Úvaly; Michaela Formánková, 37 let, kosmetička, vizážistka; Jiří Lojín, 52 let, realizace staveb.
Ve volebním období 2010 – 2014 jsme nemohli výrazněji zasahovat do účelného rozvoje našich obcí, protože jsme v zatupitelstvu byli v menšině. Přesto jsme důrazně kontrolovali finance a zasahovali do činnosti řízení obcí. Chceme pokračovat nejen jako důrazná opozice, ale jako tvůrčí koalice se všemi svobodně zvolenými zastupiteli, kteří chtějí pro občany a pro obce jen to nejlepší. Chceme spolupracovat konstruktivně, bez předsudků.
Navážeme na vše dobré, co bylo, a zaměříme se na dle našeho názoru nejdůležitější oblasti: školství, předškolní zařízení, zdravé životní prostředí,
rozumný rozvoj současně s rozvojem infrastruktury a služeb.
Práci v zastupitelstvu chápeme jako příležitost efektivně a důsledně prosazovat řešení, která budou pro občany a život obce nejprospěšnější.
Komunální politiku vnímáme jako službu všem občanům. Jsme tady a budeme vždy a za všech okolností pro Vás občany, pro správu věcí veřejných
jako řádní hospodáři.
Chceme zlepšovat kvalitu života v našich obcích. Chceme být v neustálém kontaktu s Vámi občany, chceme širokou diskusi, stojíme o Vaše
názory, chceme znát Vaše názory dříve, než budeme rozhodovat o podstatných věcech. Chceme, aby se komunální politika stala opravdovou službou
Vám občanům, za Vaší spoluúčasti a pod Vaší kontrolou.
Obecní úřad uděláme otevřenou institucí, službou veřejnosti, která bude poskytovat všechny důležité informace o své činnosti a dá prostor
všem občanům, kteří mají zájem spolupracovat na rozvoji obce. Chceme profesionální veřejnou správu.

Volební program kandidátů za NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy
Co se nám podařilo:
•
•
•

•

vydávání Tuklatských novinek a jejich bezplatné doručování do každé domácnosti
prosadili jsme nové výběrové řízení na mateřskou školku a tím obec ušetřila cca 2 miliony korun
zabránili jsme vytvoření společného podniku týkajícího se záchrany objektu fary bez výběrového řízení a tím ochránili obec před pravděpodobným obrovským zadlužením bez záruk na naplnění projektu
práci zastupitelů jsme konzultovali nejen mezi námi zvolenými, ale i s mnohými dalšími aktivními občany a kromě toho jsme se spolu s nimi
věnovali organizování akcí pro děti i dospělé, při osazování stromů, restaurování poničené historické studánky apod.

Co budeme i nadále prosazovat:

V oblasti veřejné správy a samosprávy
• fungující a otevřený obecní úřad (zprůhledněním a zefektivněním financování obce, zákonností rozhodování a postupů, s důrazem na výběrová řízení)
• otevřená veřejná správa (rozhodování zastupitelstva je věc veřejná, naplánované termíny zasedání zastupitelstva, včasná příprava a zveřejňování podkladů pro rozhodování zastupitelstva, pravidelné zveřejňování zápisů ze zasedání zastupitelstva na úřední desce a internetu, včetně
informací, kdo jak hlasuje)
• aktivní přístup k dotacím, včasná příprava projektů a jejich optimální naplňování dle vyhlášených dotačních titulů
• výbory a komise: aktivní účast zájemců z řad občanů, podíl na rozhodování, informování o práci výborů zastupitelstva obce
• zavedení veřejných diskusí (setkávání s občany, organizování anket o významných tématech týkajících se života v obci, o významných stavbách a o prodejích pozemků, které mají nebo mohou mít dopad na všechny občany)
• aktivní správu internetových stránek obce, jejich pravidelné aktualizace
• elektronickou komunikaci občanů s obecním úřadem zavedeme jako rovnocenný nástroj komunikace (vedle písemností a osobních návštěv)

Co chceme v ostatních oblastech:
•
•
•
•
•

zachovat minimálně stávající dopravní spojení s Úvaly a Prahou a dopravy dětí do škol (do budoucna se chceme pokusit o zlepšení stavu
posílením dopravy do Úval a zpět)
účelný územní rozvoj (současně s novou výstavbou zajistíme odpovídající rozvoj infrastruktury)
rovné podmínky pro rozvoj podnikatelských aktivit a vznik nových pracovních příležitostí
rozvoj kultury, sportu a společenských akcí a činnost všech místních sdružení
efektivní a kvalitní péči o seniory - zachování stravování, organizaci výletů a kulturních akcí

Co chceme v dlouhodobějším horizontu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dokončíme řešení parkování u nádraží
dokončíme opravy místních komunikací, přehodnotíme účelnost a umístění zpomalovacích prahů
dokončíme výstavbu připravovaných dětských hřišť
dokončíme řešení nových pěších komunikací (chodník Tlustovousy – Tuklaty) a místních komunikací
zajistíme dostatek míst v mateřské školce
zajistíme dlouhodobě odpovídající kapacitu školy dle předpokladu demografického vývoje
zaměříme se na vybudování odpovídajícího zázemí pro SDH
najdeme řešení pro záchranu objektu fary v Tuklatech a zaměříme se na efektivní a účelnou správu všech obecních nemovitostí (např. úprava
farní zahrady do parkové podoby s volnočasovým vybavením)
definitivně vyřešíme sídlo obecního úřadu
zajistíme koncepční přístup k veřejné zeleni (její údržbě a rozvoji, včetně obecního lesa, okrasných stromů a vycházkových cest v okolí obcí)
budeme prosazovat zkvalitnění ovzduší v obci
zaměříme se na vyjasnění vlastnických vztahů k obecnímu majetku
zajistíme dostupnost služeb pro seniory (sociální služby, lékaři apod.)
zaměříme se na optimalizaci provozuschopnosti čističky odpadních vod
zrevidujeme vhodnost a výhodnost všech uzavřených smluv

Etické principy našich kandidátů

Budeme dodržovat Etické principy za Nové Tuklaty a Tlustovousy:
• činnost zastupitele je služba občanům, všichni občané mají stejná práva i povinnosti, nikdo ze zastupitelů nemá vůči občanům „dvojí metr“
(zákaz jakékoli diskriminace)
• základní princip vystupování je vstřícnost, snaha pomoci, poradit, vyhovět všem občanům bez výjimky, a to vždy v rámci zákona
• komunikace zastupitele probíhá vždy bez předsudků, nebude nikomu stranit ani nikoho odsuzovat, sporům předchází trpělivou snahou
naslouchat a předávat pouze pravdivé informace
• zastupitel zachovává mlčenlivost o citlivých informacích, s nimiž se při své činnosti setká, nevynáší svěřené citlivé informace
• zastupitel je loajální (zastupitelstvu, obci, občanům), ale zároveň jasně, srozumitelně a otevřeně vysvětluje své názory. Je schopný naslouchat názorům ostatních a dokáže přijmout většinový názor bez zloby a postranních úmyslů.
• zastupitel je obci dobrým hospodářem, využívá možnosti grantů, hledá sponzory. Dbá na to, aby obec vzkvétala.

Co nechceme:

Nechceme problematiku obou obcí řešit amatérsky. Nechceme zastupitele bez názoru. Takový zastupitel je zradou na svých voličích, Vy jej budete
volit právě proto, aby vyjádřil Vaše myšlenky, postoje a názory, aby se o ně v diskusi s ostatními „popral“, případně je prosadil a uvedl do života.

Jak zajistíme finanční zdroje pro realizaci volebního programu?

Chceme vedle rozpočtu obce především aktivně využívat finanční zdroje Evropské unie, Středočeského kraje a státních fondů. A že to jde, dokazují
příklady sousedních obcí.

Volba Sdružení nezávislých kandidátů „NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy“ Vám přinese
•
•
•
•

možnost spolurozhodovat o rozvoji obcí
maximální zpřístupnění informací
věcně vystupující a dobře připravené zastupitele
důslednější péči o životní prostředí

Naši zastupitelé budou hájit zájmy široké veřejnosti poctivě a spravedlivě.
Jsme sdružení lidí s pozitivní energií, novými nápady a zkušenostmi!

Volte č. 3 - Sdružení nezávislých kandidátů „NOVÉ Tuklaty a Tlustovousy“!

www.nove-tuklaty.cz

