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ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Osmé zasedání obecního zastupitelstva
proběhlo dne 9. 2. 2011 od 18:00 hodin
v místnosti obecního úřadu.
Dle pozvánky bylo 13 bodů programu
k projednání. Zastupitelstvo projednalo
zprávu Finančního výboru a přijalo celkem
5 usnesení k úsporným opatřením. Snížilo
náklady na cestovné o 40 tisíc, náklady
na telefony o 45 tisíc, náklady na nebezpečné odpady o 120 tisíc, náklady na
dofinancovávání veřejně prospěšných prací
o 250 tisíc a správně určilo odměnu neuvolněným zastupitelům, kteří nejsou předsedy
komisí výstavby a životního prostředí. Dále
projednalo bez schválení usnesení souhlas
s nástavbou, přístavbou a stavebními úpravami rekreačních objektů 5002 a 5003.
Usnesení nebylo schváleno, protože předkladatel sám se za něj nepostavil a zdržel
se hlasování. Byla schválena vodovodní
přípojka pro pozemek č.p. 296/36. K překvapení některých zastupitelů soukromá
osoba umožní položení veřejného řadu?!
Také bylo projednáno několik provozních
bodů týkajících se školy a školky a žádost
Čechie Tuklaty o pokácení topolů u nohejbalového hřiště.
Zastupitelé vybrali název nové ulice
v lokalitě „Na Statku“ ulice „K Farmě“,
schválili finanční příspěvek pro Sbor pro
občanské záležitosti ve výši 8000,- Kč
na akci s důchodci a pro Kulturní sdružení
ve výši 6000,- Kč na akce s dětmi.
Rozhodli o zhotoviteli stavebních úprav
předních prostor ve škole, protože Obecní
úřad se zase bude stěhovat.
Závěrečný bod se týkal zadání veřejné
zakázky „Zateplení a instalace tepelného
čerpadla v Mateřské školce Tuklaty“. Bod
byl dlouho diskutován a přes odpor pana
France bylo nakonec schváleno zveřejnění
nabídky jako otevřeného řízení s uveřejněním na Centrální adrese www.centralniadresa.cz/cadr a na www.poptavka.net/
Verejne-zakazky.aspx.

Deváté zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 2. 3. 2011 od 18:00
hodin v místnosti obecního úřadu.
Dle pozvánky bylo 10 bodů programu
k projednání. Zastupitelstvo projednalo návrh splátkového kalendáře na uhrazení dluhu 198 tisíc fotbalovému klubu, který v minulých letech investoval do oprav obecní
nemovitosti – kabin klubu, ale od obce slíbené peníze již neobdržel. Schváleno bylo
splácení po 10 tisících měsíčně. Další bod:
„Rekonstrukce – záchrana střechy objektu
č.p.19 obec Tuklaty“ což je střecha fary
a jak si možná vzpomenete, bylo požádáno
o finanční prostředky ze dvou grantů (jeden už byl zamítnut). Schváleno bylo také
uložení 11-ti přípojek vody a kanalizace
v lokalitě „Na Statku“ v Tlustovousích. Zamítnuta byla žádost na vybudování dešťové
kanalizace v ulici V Jezírkách – obec nemá
finance. Po projednání několika organizačních záležitostí starosta seznámil zastupitele s dopisem od společnosti AGRO, s. r. o.,
týkajícím se jakéhosi ústně! přislíbeného
podílu obce na financování inženýrských
sítích v lokalitě V Obůrkách. Dopis měl být
přílohou zápisu, ale není. Po projednání
dalších několika technických bodů, před
přerušením jednání kvůli nedostatečným
podkladům pro výběrové řízení na zhotovitele „Zateplení a instalace tepelného čerpadla v Mateřské škole Tuklaty“ se dostali
k slovu občané a vznikla zajímavá diskuse
nad „Tuklatskými novinkami“, které poprvé vyšly v nové redakci. Zástupce SPOZ
pan Šimáček si stěžoval na neoprávněnou
kritiku Sboru na našich stránkách. Paní
Jenšovská požadovala omluvu za neotištění
celého příspěvku v novinkách. Ing. Procházková odpověděla, že Tuklatské novinky budou občany stručně informovat a redakční rada si vyhrazuje právo na krácení
nebo neotištění příspěvků z důvodu většího
rozsahu. Zkráceny byly i jiné příspěvky,
aby se vešly všechny důležité informace.
Vlastimil Fouček

DOTAČNÍ SERVIS
Již jsou známy první výsledky dotací,
které ovšem nejsou pro nás pozitivní.
Žádost podaná na Ministerstvo kultury
na opravu části střechy fary byla vyřazena
z důvodu špatného stavebního povolení.
Žádosti týkající se lesoparku (grant
Podpora regionů) a dětského hřiště (grant
Oranžové hřiště), které byly podány do nadace ČEZ začátkem ledna, nebyly uspokojeny
z důvodu vysokého převisu projektů. Do obou
grantů bylo podáno přes 700 žádostí a podpořeno bylo v průměru 30 žádostí.
Do nadace ČEZ byla podána ředitelkou
školy Mgr. Ludmilou Plesnou žádost o oranžovou učebnu. Nadace ČEZ přijala 297
žádosti do tohoto grantu a výsledky budou
známy do konce května 2011.
Další žádost, kterou jsme podali společně
s ředitelkou Mgr. Ludmilou Plesnou je žádost
o sportoviště na školní zahradě, do programu

Annou Růžičkovou, rozenou Průžkovou
Narodila se
30. 4. 1918 v Českém Brodě v „Manderšajně“,
křtěná
byla
v
kostele
v Kounicích.
Do jejího
jednoho roku bydleli v Tlustovousích,
u rodiny Pokorných.
Na
Tlustovousy
moc ráda vzpomíná,
hlavně na tuto rodinu. Lidi se tam k sobě chovali s láskou. Sedlák, dělník nebo pohůnek,
nedělali rozdíly podle majetku, všichni se tam
potom cítili příjemně. Holčičce Aničce to tam
připomínalo Staré Bělidlo z Babičky Boženy
Němcové.

Ministerstva pro místní rozvoj. Výsledky budou známy do konce dubna 2011. Do tohoto
grantu bylo podáno 876 žádostí.
Žádost o příspěvek na činnost ve výši
30 000,-Kč podaly také fotbalistky Čechie
Tuklaty do fondu hejtmana Středočeského
kraje. Výsledky by měly být známy v průběhu
následujících dní.
Žádost na kulturní činnost, konkrétně
na DEN TUKLAT (akce, kde by se měly
prezentovat jednotlivé neziskové organizace
působí v obci) podalo kulturní sdružení
do Nadace VIA na částku 54 000,-Kč. Úspěšné projekty budou známy 14. května 2011

Schválený rozpočet obce na rok 2011

Knihovna v Tuklatech na Faře opět otevřena každou středu od 17.00 do 18.00 hod.
Simona Mazurová
Vážení spoluobčané,
Obec Tuklaty je nucena z kapacitních důvodů ukončit vaření pro důchodce v jídelně
Mateřské školy. Ukončení této činnosti
bude v průběhu měsíce dubna, nejpozději
k 30. dubnu 2011. Na tomto opatření trvá též
Okresní Hygienická stanice v Kolíně. Obec
Tuklaty nabízí v této souvislosti dovoz
obědů od firmy Almed-servis, Sanatorium,
se sídlem ve Škvorci. Cena oběda je 52,- Kč
(polévka, hlavní jídlo a moučník) a nabízí se
možnost výběru ze dvou jídel. Cena jídla je
včetně dopravy a každý strávník musí mít dvě
jídelní soupravy na výměnu, opatřené svým
jménem. Firma ze Škvorce přiveze denně
obědy do Tuklat a zpět si odveze prázdné soupravy na příští den. S týdenním předstihem
by každý ze zájemců obdržel jídelní lístek
na další období k výběru jednotlivých druhů
jídel. Přihlášky posílejte na OU v Tuklatech
k rukám starosty obce.
Petr Jenšovský, starosta obce

Kontejnery
sobota 11. června 2011
sobota 13. srpna 2011
sobota 8. října 2011
sobota 19. listopadu 2011
Kontejnery jsou přistavovány
v Tuklatech na křižovatku ulic
Hlavní a Spojovací, na křižovatku ulic
Topolová a Na Vyhlídce, na křižovatku
ulic Na Rafandě a Ořechová, v ulici
Akátová (ve skále), a v ulici Sportovní
(u mostku přes potok). V Tlustovousích jsou umístěny u Hasičárny,
na křižovatku ulic Příčná (lokalita
Na Statku) a Úvalská a na křižovatku
ulic K Výmole a Ke Mlýnu.
OÚ Tuklaty a Tlustovousy připravují projekt
Rekonstrukce veřejného rozhlasu. Žádost
o dotaci podají v rámci IV. výzvy strategického plánu LEADER pro jaro 2011, kterou
vyhlásila MAS Region Pošembeří 11. dubna 2011. Příjem žádostí proběhne 2. až
4. května 2011.

Další očekávané výsledky grantů:
květen – červen: Fondy Středočeského
kraje (žádosti: část rekonstrukce střechy, farský lesopark, spolufinancování zateplení MŠ)
Martina Procházková
Jako malá se s rodiči přestěhovala
do Tuklat do domku, který je na pravé straně
u silnice do Břežan vedle Hartlových. Tam
prožila svoje dětství asi do deseti let, chodila
do blízké školy, později jezdila do „měšťanky“ do Úval.
Ráda vzpomíná na hezká místa, na která
budeme asi jednou vzpomínat také. Na křížky, které tu byly dávno před námi, jsou a budou i po nás. Na skálu v Tuklatech (naproti
dnešnímu hřišti), kde se scházela mládež,
povídala a zpívala.
Ve 22 letech se provdala, jeden rok
po svatbě bydleli s manželem u jejich rodičů
ve Velkých Jirnech, jeden rok v Klánovicích.
Tatínek manžela jim potom koupil domek
v Tuklatech (teď tam bydlí mladí Růžičkovi).
Postupně tam bydlela s manželem a se svými dětmi. Později, už sama domek uvolnila
pro rodinu svého syna Zbyňka a přestěhovala
se naproti do menšího domečku po Budských,
který syn Zbyněk koupil.
Anna Průžková se v Praze vyučila švadlenou, ale nedělala jen tuto práci. Pracovala

zdarma do všech schránek

celý život. Dokud byly děti malé (asi do 6 let
nejmladšího), tak se o ně starala doma.
Doma šila i na zakázku. Když děti odrostly a měla více času, pracovala v kravíně
u Hourů (Chottovi), kde mohla pro rodinu
vydělat více peněz, později na Státním statku
(Šnajdarovi).
V 54 letech sice šla do důchodu, ale pracovala dál. Na stavbě v Praze, uklízela na stavbě
zdravotního střediska ve Vysočanech.
Vzpomíná na lidi, kteří ji v Tuklatech
nejvíce oslovili svou láskou k lidem, ochotou
dělat něco pro druhé. Nejvíce na pana faráře
Vyskočila, který v Tuklatech bydlel na faře,
a proto byl místním lidem hodně blízko
a často poradil, pomohl, mohli se mu svěřit.
Také vzpomíná na pana Oldu Chrousta,
nejen proto, že byl v Tuklatech obětavým
starostou, ale hlavně proto, jaký to byl člověk.
Jako výborného chlapa ho znali lidé nejen
v Tuklatech, ale i širokém okolí. Vzpomíná
na jeho větu (když ho někdo o něco žádal):
„……jakejpak hodnej, udělám to a hotovo.“

v tis. Kč
Příjmy
správní poplatky
20
místní - poplatek pes
40
" za užívání veř.prostr.
5
" za provoz.výher.hr.automatů
20
poplatek za odnětí zem. Půdy
50
poplatek za likvidaci komunálního odpadu
450
poplatky celkem
585
daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti
1150
daň z příjmů fyzických osob ze SV činnosti
300
daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
40
daň z příjmů právnických osob bez obcí
1800
daň z přidané hodnoty
2000
daň z nemovitostí
650
daňové příjmy celkem
5940
příjmy z pronájmu pozemků a bytů
355
příjmy z poskytování služeb a prodeje zboží
216
příjmy z úroků
15
doplatek ze přípojky
100
ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
2
vlastní příjmy (daň.+ nedaň.příjmy)
688
neinv.přijaté dot. od veř.rozp. SR
850
CELKEM PŘÍJMY
8063
Financování
0
CELKEM PŘÍJMY S FINANCOVÁNÍM
8063

Výsledky z kontrolní činnosti Kontrolního
výboru (KV) zastupitelstva obce Tuklaty
Kontrolní výbor vypracoval zprávu
z první části kontroly smluv uzavřených obcí,
ve které popsal všechny zjištěné nedostatky
a pochybení z období 2008 - 2010. Zpráva
byla v souladu se zákonem 128/2000 Sb.
o obcích předložena starostovi, aby se mohl
vyjádřit, popřípadě vznést námitky, což
učinil. Na příštím zastupitelstvu bude vše
veřejně projednáno. O způsobu nápravy nedostatků, které nebudou na místě vysvětleny,
rozhodne zastupitelstvo.
Vlastimil Fouček

Finanční komise přednesla na zastupitelstvu následující opatření, jež byla schválena:
a) snížení cestovného, z navržených
75.000 Kč na rok 2011 na 35.000 Kč.
Fin. komise bude kontrolovat účelnost
cesty. Přílohou každého cestovního příkazu
bude cestovní zpráva o délce trvání cesty
a účelu cesty - úspora 40.000 Kč.
b) snížení tel. poplatků z 85.000 Kč na rok
2011 na 40.000 Kč.
Navrhujeme zrušit pevnou linku drobné
provozovny Tuklaty, za kterou se platí zbytečně 601 Kč měsíčně a kterou nikdo již řadu let
nevyužívá, takže tato linka mohla být dávno
zrušena - úspora 45.000 Kč.
c) snížení poplatků na nebezpečný odpad
ze 150.000 Kč na 30.000 Kč dle předložených
faktur za rok 2010 - úspora 120.000 Kč.
d) snížit platy včetně odvodů na veřejně
prospěšné práce na výšku dotace Úřadu práce.
Např. za rok 2010 byla velikost dotace
550.000 Kč, nyní jsou naplánovány výdaje
800.000 Kč - úspora 250.000 Kč.

Také na svou kamarádku Táňu Balcarovou
(teta pana Šnajdara), kterou měla velmi ráda.
Sluníčko jejího stáří byla paní Maruška Procházková, která uměla naslouchat a pohladit
slovem.
V Tuklatech chodila ráda se svými dětmi
po vsi. Vzpomíná s úsměvem, jak chodili
panu faráři na farskou zahradu na švestky.
Všechno tady měla a má ráda. Na nic, co by
se jí tady nelíbilo, si nevzpomíná. Moc ráda
chodila do místního biografu , na zábavy.
Teď už špatně chodí, tak je moc ráda, když
se u ní někdo zastaví, ráda si popovídá. Hodně
jí pomáhají rodiny jejich synů Zbyňka a Ládi,
vnoučata. Paní Růžičkové dělá velkou radost,
že si dokáže sama uvařit a zatopit, udržuje se
tak v pohybu i v 93 letech, alespoň po bytě.
Mrzí mě, že už paní Růžičkovou nepotkávám venku, vždy byla milá a veselá, je radost
s ní mluvit. Moc jí přeji, aby byla spokojená,
obklopená svou rodinou i milými lidmi, kteří
se u ní zastaví.
Mgr. Lenka Foučková

Výdaje
03 - 2212 - Silnice ( doprava)
oprava kom. + chodníky
nákup služeb
Součet
03 - 2221 - Provoz veřejné silniční dopravy
nákup služeb
Součet
04 - 3111- Předškolní zařízení MŠ
Elektřina
Materiál
neinvest.přísp. na provoz MČ
Součet
04 - 3113 - Základní škola
neinvest. dotace obcí - platby za žáky
v jiných obcí
neinvest.přísp. na provoz MČ
Elektřina
Součet
06 - 3314 - Činnosti knihovnické
mzda OON kronika
Materiál
Knihy
cestovné
Elektřina
Součet
06 - 3319- Záležitosti kultury
ostatní služby kultura
Součet
06 - 3322- Zachování a obnova
kulturních památek
materiál
Eletřina
ekonstrukce soch kolem fary
Opravy
Součet
06 - 3341-Rozhlas a televize
Poplatky
Součet
06 - 3419-Ostatní tělovýchovná činnost
mzda + soc. a zdr. odvody správce - Čechie
materiál – Čechie
elektrická energie - Čechie
ostatní služby – Čechie
dotace – Čechie
Součet
05 - 3429-Zájmová činnost a rek. j.a. MC
dotace rybářům a myslivcům
Součet
05 - 3612-Bytové hospodářství
opravy a udržování
Součet
05 - 3631-Veřejné osvětlení
nová výstavba
el. Energie
ostatní služby
opravy a udržování
Součet
05 - 3632-Pohřebnictví
mzdové náklady
Materiál
Součet
02 - 3721 - Sběr a svoz neb. odpadů
02 - 3722 - Sběr a svoz kom. odpadů
02 - 3722 - Sběr a svoz ost. odpadů
02 - 3745 - Péče o vzhled obcí a v. zeleň
mzda OON
pojistné zdrav a soc.
drobný hmotný majetek
nákup ostatních služeb
nákup materiálu
pohonné hmoty
Služby
Součet
05 - 4199 - Ost. Soc. péče
a pomoc starým občanům
dary obyvatelstvu
setkání seniorů
Součet
05 - 8124 – Úvěr
07 - 5512 - Požární ochrana
elektřina
služby
Dotace
Součet
09 - 6112 - Místní zastup. orgány
odměny zastupitelů
Pojistné
Cestovné
Součet
09 - 6171 - Činnost místní správy
mzdy
zdy OON
povin.poj.sociální
zdravotní pojištění
publikace, čas.
materiál
DHIM
úroky z úvěru
voda + stočné
elektřina (ÚMČ+DP)
služby peněžních ústavů
služby
pohoštění
cestovné
věcná břemena
poštovné
telefony, rozh.pop., internet, doména
služby, stravné,licenční roční poplatky
Pokladna
neinvestiční dotace obcím
školení
platby daní a poplatků,kolky
revize, konzultace, právní služb
Programové vybavení
Opravy a udržování
Součet
V ý d a j e celkem

v tis. Kč
50
50
100
100
100
100
15
315
430

60
570
150
780
5
1
15
1
4
26
20
20

2
10
150
20
182
2
2
60
1
60
1
18
140
20
20
10
10
80
90
10
200
380
53
1
54
150
600
50
600
200
20
30
70
40
30
990

20
18
38
1000
60
20
40
120
750
170
75
995
650
10
180
65
10
90
20
200
25
200
50
80
4
2
5
10
85
0
15
5
5
15
50
20
15
1811
7898

SOCHY V POHYBU
Po výběru a schválení naší žádosti o dotaci
MAS Pošembeří - název projektu: Na počátku
byla kniha aneb obnova a záchrana souboru
dvou památek v obci Tuklaty (Fiche 3 - Návrat
ke kořenům - cestou našich předků, opatření
III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví)
se konečně mohlo začít s pracemi. Koncem
března došlo k podepsání dohody mezi
Kulturním sdružením Tuklaty - Tlustovousy
a SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
a znamená to, potvrzení přijmutí naší dotace.
Od MAS Pošembeří tato informace přišla už
na podzim 2010, kde jsme byli vybráni z více
uchazečů.
V březnu se započaly práce přímo
na místě. Zahradnická firma provedla ořez
a pokácení lípy s největším poškozením podle
dendrologického průzkumu. Na její místo se
vysadí lípa nová a dojde k úpravám terénu
okolo obou soch. K soše Jana Nepomuckého
bude umístěna lavička. Pan restaurátor Martin
Kulhánek s pomocí techniky sňal sochu z podstavce a bude následovat restaurátorský průzkum sochy a její oprava v ateliéru: očištění,
ošetření biocidním prostředkem, konzervace,
injektáž. Dále pak doplnění částí, tmelení,
barevné retuše, kompletace. Před umístěním
sochy zpět opraví pan restaurátor také podsta-

Letos jsme se přidali k mateřské škole
a připravili společně masopustní vystoupení.
Přišla spousta rodičů, někteří dokonce v maskách. Děti se potom mohly vydovádět na karnevalu v Hostinci U Aničky v Tuklatech.
Učíme se i mimo školu, vyhledáváme
zajímavé akce, kterými doplňujeme školní
výuku. Nedávno jsme byli například v Praze
v Toulcově dvoře na pořadu ,,Co
dokáže voda“. Děti zkoumaly vodu
všemi smysly, mohly si vyzkoušet
i několik zajímavých pokusů. Pod
výborným vedením lektorky si děti
vlastní činností vyvodily, jaké má
voda vlastnosti a jaké jsou její podoby.
Pro nás učitele je potěšující, že
cestování vlakem a městskou hromadnou dopravou děti zvládají na jedničku. Když ve vlaku slušně pozdraví
a zeptají se, zda je tady místo, spolucestující jim kromě kladné odpovědi
věnují i přívětivý úsměv.
Mgr. Ludmila Plesná

Tuklatská zvonice
Nejhezčí pohled pro mě se mi naskýtá
často. Když se podívám z okna kuchyně,
vidím totiž návrší s nádhernou zvonicí
starou několik staletí.
Zvonice je nejkrásnější na jaře. Kolem
jejich širokých krásně světle omítnutých
stěn bíle kvetou různé keře a stromy. Připomíná tak slavnostně oblečenou nevěstu,
která se vypravila k nedalekému kostelíku.
Její výška je nápadná i v létě, kdy ji
zdobí zeleň lip i kaštanů. Je velmi příjemné posedět za teplých dnů u zvonice na
koberci zelené trávy, obklopeni lučními
květinami a bzukotem mlsajících čmeláků.
Každý, kdo prochází kolem zvonice

web: www.cechietuklaty.cz
Valná hromada Čechie. V sobotu
19. 3. 2011 se uskutečnila Valná hromada
fotbalového klubu Čechie Tuklaty. Jednotliví
členové výboru hodnotili ve svých zprávách
první rok společné práce nového výboru
i oddílu kopané. Největší spokojenost byla
vyslovena se sportovními výsledky a činností
žákovského družstva a družstva žen. V hodnocení A - mužstva byly konstatovány kromě nepříliš dobrých výsledků i nedostatky v účasti
hráčů na trénincích i v účasti na brigádách.
Proto výbor Čechie přijal na tento kalendářní
rok nové usnesení o oddílových příspěvcích,
brigádách a účasti hráčů na trénincích. Přijatá
opatření by měla vést ke zvýšení výkonnosti
„A“ mužstva, které hraje III.třídu fotbalového
okresu Kolín. TJ Čechie děkuje touto cestou
všem sponzorům tuklatské kopané a také
všem funkcionářům i rodičům za jejich práci
pro klub. Dále byly připomenuty blížící se
oslavy 90.výročí založení oddílu kopané.
A také bylo připomenuto malé využívání
nohejbalového hřiště v loňském roce občany
obou obcí.
Výsledky mistrovské soutěže:
„A“ mužstvo
Tuklaty – Zásmuky 0 : 2
Cerhenice – Tuklaty 4 : 2, (Chalupník, Pícha)
Tuklaty – Kozojedy 1 : 3, (Chalupník)
Žáci:
Zásmuky – Tuklaty 10: 1 (Sochůrek)
Tuklaty – Liblice 3 : 2, (Sochůrek, Kristl)
Přátelské utkání žen:
Čáslav – Tuklaty 4 : 4 (2 x Mádlíková, Čepelová, vlastní)
Vl. Libovický, předseda
TABULKA
Rk.

Tým

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Kozojedy
Zásmuky B
Plaňany A
AFK Pečky B
H. Kruty
Cerhenice A
Radim B
Tuklaty
Tuchoraz B
Dobřichov A
Jevany
D. Pole
Nučice
Kouřim B

Záp + 0 -

Skóre

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

45: 27
44: 19
44: 26
37: 18
30: 24
29: 31
34: 30
35: 36
25: 34
25: 30
26: 45
22: 28
30: 39
20: 59

11
11
9
6
7
7
6
5
5
5
5
3
3
2

3
1
4
7
4
3
5
5
4
3
2
6
5
2

2
4
3
3
5
6
5
6
7
8
9
7
8
12

Bod
y
36
34
31
25
25
24
23
20
19
18
17
15
14
8

(Prav
)
( 12)
( 10)
( 7)
( 1)
( 1)
( 0)
( -1)
( -4)
( -5)
( -6)
( -7)
( -9)
(-10)
(-16)

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

na podzim, se
zastaví. Vysoká
zvonice se noří
do
malířovy
palety.
Žlutá,
zlatá, oranžová,
červená, hnědá,
fialová
barva
tvoří
nejen
krásné
okolí
zvonice,
ale
i ten nejměkčí
koberec.
Tichá a důstojná je zvonice v zimě.
Bílá barva sněhu a ledu zvyšuje důstojnost
a půvab této stavby. V zimě je to ledová
královna Tuklat.
Ať se vracím odkudkoliv, zvonice mě
vítá. Díky své výšce je vidět zdaleka a mě
hřeje pocit, že jsem doma.

Vážení Tuklaťáci,
každý den sleduji, když po obědě jdu pro
dceru do školky, jak děti z naší základní školy, jdou na oběd. V Tuklatech máme pouze
jeden přechod pro chodce a děti přecházejí
u zastávek BUS. Chodí okolo rybníčku a přes
lávku, kde jsou velké díry v betonu a hrozí
zaklínění či pád. Vzhledem k tomu, že křoviny okolo lávky nejsou udržované, prostor je
stále menší a menší, rozhodli se kluci Daniel,
Ondra, Dominik a Šimon, že si udělají ne(pusa šaška), tančily ve dvojicích s nafukovacím míčkem mezi čely, „poslepu“ sestavovaly
sněhuláka, stavěly podlahové puzzle Evropy
a světa, hrály „židličky“, …..
Atmosféra byla nádherná a přátelská.
Na závěr si každé dítě odneslo drobnou výhru z tomboly. Dík patří nejen Kulturnímu
sdružení, které akci připravilo, ale hlavně

Tereza Foučková, 12 let - Tuklaty

Maškarní v Tlustovousích
Sobota 2.dubna byla v |Tuklatech a Tlustovousích ve znamení masek. Odpoledne se
v krásně vyzdobeném sále sešly děti v maskách a večer dospělí.
Děti přišly v hojném počtu a všechny
masky byly opravdu roztomilé. S nadšením se
účastnily všech soutěží. Házely míčky na cíl

www.sdhtuklaty.cz, e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz

Vážení spoluobčané.
V prvním vydání nového občasníku
Tuklatské novinky jsme svůj článek o představení sboru neměli, proto mi dovolte na začátek říci něco o organizační struktuře hasičů
v našich dvou obcích.
Dřívější situace byla taková, že obec měla
jednoduše sbor dobrovolných hasičů (SDH)
a všichni jeho členové vykonávali jak funkci
preventivní, tak funkci ochrannou. Nyní je
situace trochu složitější.
SDH je nyní vlastně pouze samostatné
občanské sdružení, veřejně prospěšná organizace, mající funkci převážně takovouto:
- pomáhají vyhledávat členy jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí,
- podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,
- podílejí se, se souhlasem vlastníka, na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů
požární ochrany, včetně vodních zdrojů,
- podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně
výchovné činnosti mezi občany a mládeží,
- podílejí se na ediční a publikační činnosti
a na dokumentaci historie požární ochrany
a hasičstva,
- podílejí se na kulturním dění v obci.
Činnost SDH je závislá na dotacích
od obce, sponzorů, popř. vlastním výdělku.
Obec má ale povinnost mít jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce (JSDHO, v našem
případě kategorie JPO V - působnost v místě
obce), která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a jiných
mimořádných událostech a plní další úkoly
podle zvláštního právního předpisu ve svém
územním obvodu.

Tato jednotka je součást obce a její akceschopnost je tedy plně financována obcí,
která na toto dostává prostředky od kraje,
státu apod. Pokud obec tuto jednotku nemá,
je povinna si zajistit ochranu jednotkou jiné
obce a na tu přispívat.
Členové JSDHO musí mít zdravotní prohlídky a být proškoleni.
Členové SDH, kteří nejsou v JSDHO,
správně vůbec nesmějí k požáru apod.
Členové SDH mohou být členy JSDHO,
ale nemusí a i naopak. V podstatě každá tato
složka může existovat samostatně a i jedna
bez druhé. V našich obcích jsou ale všichni
členi JSDHO členy SDH. Proto, když mluvím
o sboru, myslím tím vždy jak členy SDH, tak
členy JSDHO.
SDH má 31 členů. Minimální počet členů
v JSDHO jsou 4, JSDHO Tuklaty má v současné době 12 členů.
Tolik něco málo k organizační struktuře
hasičů v našich obcích, snad je to i pro laika
srozumitelné.
Nyní něco k činnosti. Sbor měl přes zimu
klidné období, bez zásahů. Na technice se
z důvodu studených garáží moc dělat nedalo. Přesto byla v prostorách jednoho člena
opravena a zprovozněna druhá přenosná stříkačka PPS12. Nyní je již situace lepší a sbor
v současné době připravuje automobily na
technické prohlídky.
V sobotu 26.3. sbor pořádal pro své členy
a pro blízké přátele sboru zabijačku. Akce se
vydařila.
V nejbližší době nás čeká jarní úklid garáží a klubovny, čištění koupaliště, dětský den
a 25. 6. tradiční pouťový víkend s odpolední
i večerní hudbou. Přesné informace k pouťovému víkendu se včas dozvíte. V souvislosti
s tímto bychom ještě do pouti rádi postavili
nový, již přes rok plánovaný, přístřešek pro
kapelu, abychom nemuseli používat zatím
stále provizorní stan a vybudovat vedle kapely ještě další prostor pro případné posezení.
Jaro je již zde a je dobré si připomenout
nebezpečí, které z hlediska možnosti vypuknutí požáru v této době nejčastěji hrozí. Jsou

vec. V září 2011 by mělo dojít k předání díla.
Poté tato cesta čeká sochu Panny Marie Neposkvrněné a k předání díla by pak mělo dojít v
červnu 2012. K sochám se umístí informační
tabule. Obec Tuklaty pronajme místo okolo
soch Kulturnímu sdružení, které se zaváže pečovat o okolí soch, aby nedošlo k případnému
ohrožení a poškození soch okolní vegetací.
Dne 2. dubna letošního roku se konalo na
faře v Tuklatech Barokní odpoledne, které
jak z názvu vyplývá bylo věnováno baroku,
slohu, ve kterém byly vytvořeny obě sochy.
Odpoledne od 15 hodin jsme měli možnost
vyslechnout básně, shlédnout promítání
a zajímavou přednášku o baroku, kterou nám
přednesl pan Martin Kulhánek a další hosté.
Potom následoval koncert v kostele sv. Jana
v Tuklatech, kde na varhany zahrála Jana
Innemanová. Krásné odpoledne nám připravil
Milan Skořepa s přáteli. V létě vás chci pozvat
na faru na Tuklatské kulturní léto v pořadí 3.,
které se bude konat ve dnech 2.-6. července.
Bude se jednat opět o výstavu obrazů, rozšířenou a další malíře a doprovodný program:
verše a hudbu. Program bude zveřejněný
s předstihem, takže budete mít možnost si
vybrat.

Vážení spoluobčané,
dne 26. 3. 2011 proběhlo přátelské posezení s důchodci na sále pohostinství v Tlusovousích.
Toto setkání jsme uspořádali po delší
pauze a myslíme si, že bylo příjemným zpestřením života našich důchodců. Dle ohlasu si
troufáme říci, že se ,,povedlo“. Příjemným
zpestřením bylo vystoupení našich dětí
ze ZŠ v Tuklatech pod vedením paní ředitelky. Duo Zdenka a Vašek velmi dobře vystihlo
prostředí i náladu v sále a zpívalo i tančilo se
o ,,stošest“.

Krásné jaro Vám přeje
Lenka Svobodová
dělní brigádu. A opravdu v neděli vyzbrojeni
vidlemi, krumpáči a košťaty vyrazili. Vyčistili
okolí části potoka, vybrali od klacků, lahví
a bahna koryto potoka, ostříhali pámelník,
hlohy a posbírali odpadky. V rámci svých
možností vyspravili díry v lávce a vše zametli.
Jsem ráda, že se snaží přijít děti s nějakým
nápadem a dotáhnout do konce.
Věřím, že zůstane přechod lávky a okolí
dlouho uklizené. A za všechny, díky kluci.!!!
Eva Poláčková
rodičům, kteří dětem masky připravili a své
děti doprovodili.
Masky dospělých večer se nedaly dětmi
zahanbit. Pipi punčochatá, cikánka, párek
černochů, manželský pár ze starého Říma,
Večernice, pirát, kočka, …..
Všichni si skvěle zatančili a užili spoustu
legrace.
Půlnoc přinesla ještě
odměny třem nejnápaditějším
maskám. Nemohu nezmínit alespoň ženu před porodem (Václav
Krupka), kterého jsme jen těžko
poznávali, a který se svou pečlivou přípravou a nápaditostí
postaral všem o skvělou zábavu.
K tanci hrála skupina
Rošáda Honzy Roubíčka, a to
přímo skvěle. Jejich dobrý vkus
a pečlivé nastudování repertoáru
byl odměněn plným parketem.
Snad se tato pěkná
akce stane u nás tradicí.
Mgr. Lenka Foučková
to rozsáhlé požáry trávy a dalších porostů.
Příčinou je: vypalování staré trávy.
Pálení staré trávy i ostatních porostů
v souvislých plochách je zákonem o požární
ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc
Kč. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný
objekt nebo plochu podobnou té spalované
a to po povrchu suché vegetace, zanesením
ohně větrem nebo i proudy horkých spalin
s jiskrami a přenesením ohně v podloží.
Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách, kde je silnější vrstva
lesní hrabanky nebo nedostatečně mineralizovaných zbytků organických látek z dřívější
vegetace. Takový oheň může „doputovat“
na vzdálenost desítek metrů a objevit se i po
několika dnech. Bohužel může nastat i udušení lidí v kouři a uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
Pálení biologického odpadu lze provádět
za podmínek stanovených jednotlivými
obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší,
obtěžování okolí apod.) jen na předem připravených přiměřeně velkých hromadách
za trvalé přítomnosti alespoň jedné dospělé
osoby a prostředků na prvotní hasební zásah.
Hořlavý biologický odpad může fyzická
osoba spalovat jen za podmínek, že:
1. pálení provádí na vlastním pozemku
a v dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov a volných skládek např. palivového dřeva
apod.,
2. pálení provádí osoba starší 18 let. Osoby mladší mohou tuto činnost vykonávat jen
za dozoru dospělé osoby,
3. pálení není prováděno v období dlouhotrvajícího sucha, za větrného počasí apod.,
4. po ukončení pálení ohniště bezpečně
uhasí a následně provádí kontrolu po dobu
nejméně 8 hodin.
Plánované pálení je povinné ohlásit Hasičskému záchrannému sboru a to buď telefonátem 950 885 011 anebo prostřednictvím
internetu na adrese http://hzssk.webrex.cz/.
S přáním všeho dobrého Lukáš Koníček

Dovolte nám, abychom touto cestou
poděkovali za vzornou obsluhu personálu
pohostinství v Tlustovousích pod vedením
pana M. Formánka, dále pak paní ředitelce
Ludmile Plesné a účinkujícím dětem i jejich

rodičům. V neposlední řadě pak OÚ Tuklaty
a panu starostovi za peněžní podporu této
akce. Tohoto setkání se zúčastnilo 55 občanů
z obou obcí, přestože účast přislíbilo 90 občanů. Těšíme se na Vás při další akci SPOZ ,,VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“, které proběhne v příštím
měsíci tohoto roku.
NAROZENÍ:
Alena Borovičková 28. 2. 2011
JUBILEA :
Marie Barešová, 80 let
Libuše Chroustová, 80 let
Anna Růžičková, 93 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí
a osobní pohody do dalších let.
ÚMRTÍ:
pan Václav Toman
paní Věra Jelínková, 64 let
Čest jejich památce.
UPOZORNĚNÍ: Občané kteří si nepřejí být uváděni
v našem zpravodaji ( jubilea, narození, úmrtí) ať tuto
skutečnost oznámí na místním OÚ tel. 281981774
p. Růžička

Vendulka Jenšovská, jednatelka

Prodám nákladní přívěs za osobní auto,
vnější rozměr 248 x 146 cm, kola 14“, vnitřní rozměr korby 91 x 147, v horším stavu,
cena 3 000 Kč. Kontakt: Monika Petrisková
tel. 608 823 992.
CENÍK INZERCE
Komerční plošná inzerce:
100x150mm....800,- / 100x75mm....600,270x20mm....450,- / 100x40mm....400,Komerční řádková inzerce:
max. 5 řádků v sloupci....300,Soukromá řádková inzerce:
nákup, prodej - max. 5 řádků v sloupci....50,vzkazy, poděkování, pozvánky....zdarma
Kontakt pro inzerci:
e-mail: info@jr-grafik.cz
tel. 603 444 370 (Jan Roubíček)
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