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Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

ZPRÁVY ZE ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Čtvrté zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 2. května 2012 od 18:00
hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání sedm bodů, takže zastupitelé projednali:
Schválili smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene pro část lokality
Přední čtvera. Posoudili možnosti využít
nabídku na opravy místních komunikací.
Schválili vyplacení příspěvku na palivo
paní A. Svatošové. Byli seznámeni s výsledkem výběrového řízení na dodavatele
zateplení MŠ. Vyhrála firma Keltex s. r. o.
cenou 3 438 202,- Kč bez DPH. Takže přece
jen úspěch proti loňské nejnižší nabídkové
ceně 5 100 000. Ještě uvidíme jak akce
proběhne a jak dopadne její financování
s pomocí úvěru??? Nakonec zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo
na „Zateplení a instalaci tepelného čerpadla v Materské škole Tuklaty“ s vítěznou
firmou KELTEX, s. r. o.. V dalším bodu
zastupitelé schválili žádost o změnu v zápisu do rejstříku škol týkající se navýšení
kapacity jídelny MŠ v Tuklatech na 100
jídel denně od 1. 9. 2012. A také schválili
poskytnutí dotace na Dětský sportovní den
ve výši 6.000,-- Kč pro Tj. Čechii Tuklaty.
Šesté zasedání obecního zastupitelstva
proběhlo dne 25. června 2012 od 18:00
hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání deset bodů, takže zastupitelé projednali:
Souhlasili se změnou využití pozemků
1168,1170 a 1174 ze zeleně na kompostárnu a sběrný dvůr. Pověřili starostu vypracováním záměru na prodej a způsob využití
fary. Schválili příspěvek ve výši 50 000,-Kč na oslavy 90. výročí trvání Tj. Čechie
Tuklaty. Nesouhlasili s vyhlášením záměru
na prodej pozemku panu Briscienovi. Pověřili starostu podpisem smlouvy o zřízení
věcného břemene ve prospěch firmy ČEZ
a. s. pro uložení kabelového vedení. Sou-

…paní Annou Bucmanovou
Paní Bucmanová, která celý svůj život žije
v Tuklatech, moc ráda vzpomíná na své rodiče. Říká, že to byli zlatí lidé. Maminka, Anna
Güntherová, pocházela z Tuklat, bydleli ve
Čvančarově hospodě, to byli jejich příbuzní.
Tatínek Josef Hnida pocházel z Rostoklat, v
6 letech mu zemřela maminka a tatínka už v
té době neměl. Proto si ho na výchovu vzala
k sobě jeho starší vdaná sestra. Tatínek paní
Bucmanové měl v dospělém věku v Tuklatech
trafiku. Ta byla původně umístěna v ulici Na
Rafandě, v místech, kde dnes bydlí Chmelarovi. Později stála v místech, kde má dnes
domek paní Bucmanová. Její maminka pracovala 17 let na statku u Hladíkových. Byla tam
hospodyní, služkou, pradlenou, kuchařkou,
společnicí i masérkou v jedné osobě. Byly to
těžce vydělané peníze.
Paní Anna Bucmanová, za svobodna Hnidová, se narodila u tety v Rostoklatech. Holčička Anička byla živé dítě, velmi brzy mluvila. Dětství prožila u babičky v Tuklatech, která
ji také vedla v roce 1931 do 1. třídy do školy v
Tuklatech. Anička ale přiběhla za chviličku za
babičkou zpátky domů. Ta se podivila, že je už
konec vyučování, ale dozvěděla se, že Anička
odešla ze školy sama. Tak ji babička do školy
odvedla znovu a od té doby si Anička školu
zamilovala. Chodila tam ráda, učení jí šlo. Do
5. třídy v Tuklatech, od 6. do Měšťanské školy
v Úvalech. Anička chodila ze školy do statku
k Hladíkovým, tam pomáhala mamince. Cho-

hlasili s opravným textem usnesení o bezúplatném převodu pozemku p. č. 871/2
o výměře 15 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace do vlastnictví obce. Schválili
závěrečný účet obce Tuklaty za rok 2011
s výhradou, něco bude potřeba dát do pořádku. Pověřili starostu podpisem smlouvy
o zřízení věcného břemene ve prospěch
firmy ČEZ a. s. v ulici Na Vyhlídce.
Dále byli zastupitelé informováni, že
stavební práce na MŠ budou zahájeny
26. června. Soudní spor s firmou ACE reality, s. r. o. proběhne 27. 6. 2012 od 9:00
hodin. Elektrická přípojka pro SDH Tuklaty je již vyřízena , jenom to udělat.
Na závěr zastupitelé projednali nesrovnalosti zajištěné při digitalizaci katastrální
mapy.
Sedmé zasedání obecního zastupitelstva proběhlo dne 6. srpna. 2012 od 18:00
hodin na OÚ v Tuklatech.
Program měl dle pozvánky k projednání čtyři body, takže zastupitelé projednali:
Nesoulady průběhu hranic zajištěné
při digitalizaci katastrální mapy. Hranice
potvrdili nebo nepotvrdili tak jak je zjistili
pracovnice Katastrálního úřadu. Neschválili příspěvek na obnovení poškozeného
vjezdu F. Šplíchalovi. Schválili rozpočtové
opatření, možná že by se hodilo jej alespoň
očíslovat...
Dále byli zastupitelé informováni
o průběhu zateplení a instalaci tepelného
čerpadla v MŠ Tuklaty. Starosta informuje
zastupitele, že MŠ je již zaizolovaná, připravuje se fasáda, pokládá se zemnící páska
pro hromosvody, připravuje se místnost na
tepelné čerpadlo, odbourávají se sokly pod
akumulačními kamny, připravuje se rozvod
topení a věšení radiátorů. Práce jdou dle
harmonogramu. Radost poslouchat... Uvidíme závěrečnou cenu...
Za SNK Vlastimil Fouček.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
dovolte mi několik informací z probíhající rekonstrukce topného systému MŠ
a současného zateplení objektu. Bohužel
musím uvést probíhající a ne proběhlé, protože do dnešního dne (10. 9. 2012) nebyla
zakázka dokončena. Na základě výběrového řízení byla podle nabídek vybrána firma
KELTEX s.r.o., která nabídla cenu výrazně
nízkou. Recese našeho hospodářství,
nedostatek práce a zakázek na trhu tlačí
ceny dolů a vlastně nutí firmy nabízet své
služby téměř za režijní ceny a tak vysoutěžená cena byla cca o dva miliony nižší,
než nejnižší nabízená cena v loňském roce,
a to 4.125.842,- Kč. S vítěznou firmou byla
16. května 2012 uzavřena smlouva o dílo na
akci „Zateplení a instalaci tepelného čerpadla v MŠ Tuklaty“, kde část prací (tepelná
čerpadla a zateplení objektu atd.) byla uznatelný náklad a dotována ze SFŽP a zbytek
prací (otopná soustava, žlaby, betonové desky atd.) hradí obec. Vzhledem k tomu, že
obec nemá ještě v současné době dostatek
prostředků, byla rekonstrukce omezena na
nezbytné práce a druhým (možná prvním)
důvodem bylo časové omezení, protože
celá akce se měla stihnout za prázdninové
období. Nebylo proto možno zahrnout do
rekonstrukce kompletní vymalování MŠ,
ale pouze opravy malby, která byla zničena
zednickými pracemi. Kompletní vymalování MŠ zařadíme zřejmě do plánu na
prázdniny 2013. Vzhledem k tomu, že obec
si uvědomovala, za jak krátké období se
má práce stihnout, nabídla firmě KELTEX
možnost nástupu již koncem května s částečným omezením využívání venkovních
prostorů dětmi. Plánovalo se a také provedlo přemístění dětí do ZŠ v době prázdnin,
protože MŠ končí většinou okolo 20. července. Firma na tuto nabídku nereagovala,
a tak předání staveniště proběhlo 9. 7. 2012
a firma skutečně nastoupila 16. 7. 2012.
Kontrola prací byla důsledně prováděna
Technickým dozorem investora panem
Schnurpfeilem, Autorským dozorem – Ing.
Arch. Příhodovou a Ing. Govoruchinovou.
Při kontrolních dnech byly řešeny některé
detaily zejména proto, že prováděcí firma
nepředložila prováděcí dokumentaci, kterou měla předložit do konce měsíce června
(nepředložila ji vlastně vůbec). Vesměs
byly všechny nesrovnalosti vyřešeny ke
spokojenosti obce a práce mohla pokra-

dila pro vodu, umývala nádobí, prostírala stůl.
Od 11 let dostávala od rodičů každý den 1 Kč
na jídlo, za ni si kupovala rohlík a párek s hořčicí. Celé prázdniny rodiče Aničky pracovali
na poli, proto ona musela prodávat v trafice.
K tomu vedla domácnost, kontrolovala, co v
trafice dochází, dělala objednávky v Českém
Brodě. Po ukončení Měšťanské školy studovala na 3-leté škole Živnostensko- obchodní,
která vznikla 1. 9. 1939 pro potřeby 1. republiky. Potom pracovala do konce roku 1949
v Praze v malém podniku. Tyto podniky však
byly v této době rušeny. Paní Bucmanová od
ledna 1950 pracovala v „Pragovce“ v Praze ve
Vysočanech, nejprve v oddělení nářadí, potom
v účtárně, celkem 30 let. Odtud odešla už do
důchodu.
Za 1. republiky byly Tuklaty opravdu pěkná vesnice. Byly zde 3 obchody, pod zvonicí
bydlel a měl obchod pan Linek. Na Hlavní
ulici směrem k Úvalům měl obchod pan Doležal, Na Rafandě pan Košík. Byla zde škola,
do které chodilo kolem třiceti prvňáčků. V
celé škole bylo 8 ročníků, celkem 75 žáků.
A to ještě další děti chodily od 6. třídy do
Úval do Měšťanské školy. Dětí jako smetí.
V Tuklatech byly 2 hospody – Čvančarova
a Týblova, 2 řezníci – pan Týbl a pan Vendl.
Bylo zde dokonce i pekařství – to patřilo panu
Střihavkovi. Živnost v Tuklatech měl i holič –
kadeřník, pan Chocholouš, švadlena paní Malíková, obuvníci pan Chalupa a Svatoš. Kde
jsou ty časy? Ptala jsem se paní Bucmanové na
její názor, proč to tenkrát šlo a dnes ne. Myslí
si, že lidé byli skromnější, stačil jim menší
výdělek, chtěli uživit rodinu, nehledali štěstí
v bohatství. To stojí za zamyšlení. Do Brodu
se jezdilo jednou ročně na jarmark. Ten byl na

čovat. Jediný termín, který jsem měl před
očima, bylo datum 3. 9. 2012, to znamená
první pondělí v měsíci září, kdy měly děti
nastoupit do MŠ. Dovedu se vžít do pocitu
rodičů, kdyby jim někdo oznámil, že se
bude MŠ otevírat o 14 dnů později. Proto
jsem se snažil donutit firmu, aby zejména
třídy, kuchyně a přilehlé chodby včetně
šaten a soc. zařízení byly k výše uvedenému datu dokončeny a nikdo z dělníků již
do těchto prostor nevstupoval. Podařilo se
i za přispění obecních pracovníků, kteří
pomáhli zaměstnancům MŠ zejména s úklidem. To, že firma nepředala hotové dílo ke
smluvnímu datu, kterým byl 27. srpen, mě
již tolik netrápí, protože MŠ je v provozu
a obec bude mít možnost získat na základě smluvní pokuty obsažené ve smlouvě
o dílo, nějaké finanční prostředky, ale to již
bude záležitost právníků.
Na závěr bych chtěl podotknout, že jsem
si někde přečetl, že jsem najal romskou
a alkoholickou firmu, která nám zdevastovala školu (ne MŠ) a spala v dětských
postýlkách. Podle češtiny bych řekl, že to
psal cizinec, ale možná, že se pletu. Můžu
zodpovědně říci, že smlouva byla uzavřena
s firmou Keltex s.r.o., která si najímá firmy
na určitý druh práce. Nikdo z nich nebyl
při mých častých kontrolách podnapilý, ani
zfetovaný. Je pravda, že několik pracovníků
muselo nocovat v budově, ne však v postýlkách, ale ve spacácích a za účelem ochrany
majetku, než přišli na to, že se tu krade,
přišli o značnou část lešení. Všude, kde se
něco dělá, je nepořádek a od toho je závěrečný úklid, kde se vše uvede do původního
stavu, což se také stalo.
Petr Jenšovský

ŠKOLA
Roku 1730 koupila vévodkyně Marie
Terezie ze Savoje od Jiřího Doubravy
došky krytou chalupu a upravila ji
nejnutnějším k potřebám zdejší školy.
Roku 1778 škola vyhořela, byla opravena a kryta taškami. Prostoru ve svém
vábném nitru však neměla. Byly to
tyto místnosti: světnice (učírna), malá
světnička pro učitele, komora, chlév
a mlátek. Z těchto dvou místností zřízen
v r. 1873 nákladem obce, místní školní
rady a učitele pokoj. Roku 1880 přista-

jaře. Nakupovaly se zde potřeby do domácnosti, vše ostatní bylo k dostání v Tuklatech.
Když byla paní Bucmanová, tehdy ještě
Hnidová, mladá, držela se spíš doma a hodně
četla. Ráda chodila do Luk, tam co jsou dnes
pole za křížkem. Byla tam upravená cesta, která se rozdělovala k Břežanům, k Ryšánkovu
lesíku a do Luk.
Ráda také vzpomíná na své výlety s manželem. Kola poslali do Domažlic, tam dojeli
vlakem, jezdili po Šumavě a pak až domů.
Chodili v Povydří, spali v přírodě. Navštívili
Klatovy, Sušici, Kašperské Hory.
Manžel pocházel z Vyšehořovic, v 50. letech museli vstoupit do JZD, tak jako všichni
malí samostatně hospodařící rolníci. Tenkrát
to byla těžká doba. S manželem se paní Bucmanová seznámila v Lukách, chodili spolu 14
let.
Dnes žije se svým pejskem Ronečkem,
často je určitě potkáváte, když spolu chodí
ven. Ani dnes totiž paní Bucmanová nevydrží
bez pohybu.
Do budoucna si přeje zdraví, aby byla soběstačná.
Bylo pro mne opravdu velkým zážitkem
poslouchat vypravování této moudré chytré
paní. Sypala z rukávu jména lidí bez sebemenšího zaváhání, její paměť je obdivuhodná.
Pokaždé, když ji potkám, mám hezčí den,
slyším a cítím, jak to s lidmi i se zvířaty myslí
dobře. Je opravdu hodná. Myslím, že je důkazem pro rčení, že člověk by každý den měl
alespoň chvilku promluvit s malým dítětem a
se starým člověkem. Je v nich ukryto moudro,
které nás obohacuje.
Mgr. Lenka Foučková

zdarma do všech schránek

UPOZORNĚNÍ

Biologický odpad ze svých zahrad mohou
občané našich vesnic buď nechávat před svými domy ke svozu, anebo dovést na označená
sběrná místa biologického odpadu. Chceme
znovu požádat všechny občany, aby na sběrná
místa dávaly pouze odpad k tomu určený. To
znamená: trávu, listí, rostliny, větve z prořezů
stromů a keřů, případně padané ovoce. V žádném případě: dřevěné desky a jiný materiál,
který není rostlinného původu! K tomu slouží
výhradně kontejnery, které jsou v obcích pravidelně přistavovány. Nepleťte si sběrná místa
s černými skládkami!
Také prosíme o to, abyste nenaplňovali
pytle na odpad úplně celé. Raději rozdělte odpad do více dávek. Pracovníci, kteří pracují pro
obecní úřad a nakládají odpad na valník, jsou
většinou ženy a manipulace s více jak 20 kg je
opravdu obtížná. Pro lepší nakládání odpadu je
dobré dát zvlášť větve a drobný odpad. Snažte
se myslet také na to, že posekaná soukromá
louka je nad možnosti Obecního úřadu. Tato
služba by měla být pouze pro odpad z našich
zahrad.
Ještě takové zamyšlení. Dříve na každé
zahradě byl kompost. Doba se mění a s ní
i zahrady. Dnes si kompost jako hnojivo kupujeme, aby naše zahrady byli čisté. Ale čistota
by neměla končit za ploty našich zahrad. Když
se podíváte kousek za vesnici po příkopech
a různých odlehlých místech, je jasné, že něco
není v pořádku.
Proč považujeme okolní krajinu za něco,
co nestojí za to, aby byla tak čistá jako naše
zahrady? My jsme pouze součástí přírody
a jako jediný živočišný druh produkujeme odpad, který je z velké části nevratný do přírody.
Využívejte proto sběrné dvory v okolí našich
obcí v Českém Brodě, Úvalech také v Horoušanech. Děkujeme za vaší snahu o lepší
životní prostředí.
Lenka Svobodová

věná 2. třída. V r. 1892 postaveno bylo
poschodí a z učebny zřízena kuchyně
pro říd. učitele. V r. 1901 chlév na dvoře
byl rozebrán a postaveny byly záchody
venku.
Až do 19. století chodily děti
do Tuklat z celého farního obvodu
z Tuklat, Tlustovous, Břežan, Nové Vsi,
Limuz a Rostoklat. Roku 1817 povolena
byla místní škola v Břežanech. Roku
1833 povolena byla expositura (pobočka) v Rostoklatech a Limuzích. Učitelé
z těchto expositur i ze břežanské museli
voditi děti ku vyučování náboženství, ku
přípravě na náb. zkoušky jakož i v neděli
a ve svátek do Tuklat.
Ze spisu „Dějiny panství Kounického Truka“
z kroniky farní aj.
vybrala Mgr. Lenka Foučková

www.sdhtuklaty.cz, e-mail: sdhtuklaty@seznam.cz
foto: http://sdhtuklaty.rajce.idnes.cz/

V dubnu jsme připravili zásahové automobily na technické prohlídky a ty jsme
s nimi poté úspěšně absolvovali. V průběhu
uplynulého čtvrtletí probíhaly průběžně
opravy ostatní techniky. Skoro po roce nám
jde v garážích opět proud, takže se již opět dá
pracovat i tam.
Jednotka sboru se zúčastnila několika
teoretických a také praktických školení a cvičení.
Velitelé a strojníci se 30.5., 4.6. a 6.6. zúčastnili školení velitelů a strojníků v Pečkách.
Všichni úspěšně složili závěrečný test.
Dne 13.4 2012 proběhla odborná příprava
jednotky SDH Tuklaty. Na programu bylo
především seznámit členy jednotky se základními tématy, která mají být v tomto roce
proškolena a naznačit, která témata by bylo
lepší proškolit praktickou výukou v terénu
případně taktickým námětovým cvičením.
Postupně v průběhu večera byla probrána
legislativa zřizování JSDH, základní rozdíly
mezi SDH a JSDH obce, povinnosti obce
pro zajištění akceschopnosti jednotky. Z odborných témat byli probrány: Pomůcka pro
velitele jednotky PO - Signály - Hydrantové
tabulky, značení rozvodné vodovodní sítě.
Po teoretické přípravě byla domluvena ukázka přímo v terénu a po domluvení s obecním
úřadem bude provedena zkouška vodovodní
hydrantové sítě. Pomůcka pro velitele jed-

notky PO - Kontrolní list - START - metoda
třídění raněných. Po teoretickém proškolení
tohoto tématu se členové jednotky dohodli,
že by bylo dobré třídění raněných vyzkoušet
v praxi.
Na páteční večer 4.5.2012 bylo naplánováno další téma odborné přípravy jednotek
SDH - Pomůcka pro velitele jednotky PO
- Kontrolní list - Pátrací akce v terénu. Pro
lepší proškolení bylo navrhnuto uspořádat
praktický výcvik přímo v terénu s nácvikem
rojnice. Po teoretické přípravě byla jednotka
seznámena s ukázkovým případem, kdy jsme
požádáni policií ČR o pomoci při pátrání
po pohřešované osobě nacházející se mezi
obcemi Tuklaty a Tlustovousy v sektorech
vyznačených na přehledné mapě. Pro nácvik
správného pohybu rojnice se začal prohledávat sektor louky mezi silnicí a potokem, kde
bylo nastraženo několik osobních věcí pohřešované osoby. Tyto nalezené osobní věci nás
ujistili o správném postupu rojnice. Další sektor, který bylo potřeba prohledat, byla oblast
lesa. Doba tohoto cvičení byla naplánovaná
tak aby se tato oblast prohledávala již za šera
pomocí příručních světel. Nyní bylo potřeba
dbát na správný postup rojnice, který byl ztížen nejen šerem, ale především křovinatými
porosty, které bylo nutné prohledat a tudíž
byl zpomalen i postup rojnice. Nejprve byl
nalezen kus oblečení a batoh a o několik minut později byla nalezena nezraněná podchlazená pohřešovaná osoba. Během několika
postupů rojnice si členové jednotky osvojili
správný postup rojnice a chování se v ní. Jako
bonus byl jednotce přidělen úkol vyhotovit
improvizované nosítka z deky a dvou kusů
klacků a transportovat jednoho člena jednotky na lépe přístupné místo pro případné

předání ZZS. Nejprve byli členové zaskočeni
přípravou nosítek, ale nakonec si s úkolem
poradili a raněného v pořádku transportovali
až a silnici.
9.6. v dopoledních hodinách proběhlo
teoretické školení na Téma zdolávání požáru
(BŘ ML kapitola P) s odpoledním taktickým
cvičením.
Někteří členi sboru se 29.4. podíleli
na přípravě pálení čarodějnic, které pořádalo
30.4. kulturní sdružení.

8.5. jsme se aktivně podíleli na již 16. ročníku Dne záchranářů v Kolíně. Zúčastnili
jsme se s naší Pragou V3S. Součástí programu byla též dynamická ukázka schopností
toho automobilu.
Po dohodě s obcí a Čechií jsme našli
společný termín na čištění koupaliště. Tímto
dnem byla sobota 26.5. dopoledne. Účast
Čechie byla sice nevalná, ale oproti loňskému
roku i tak pokrok. Snad už se to bude jen
zlepšovat. Koupaliště se nám tentokrát povedlo vyčistit opravdu výborně a celé, včetně
problematické spodní části.

Krátce po devatenácté hodině byl nečekaně 30.5. vyhlášen poplach místní sirénou.
Jednotka se sešla a po zjištění, že hoří ve
sběrně surovin, se část vydala s automobilem
Praga V3S a část po svých na místo. Na místě
již bylo několik sborů, které měly již požár
pod kontrolou a probíhalo ochlazování a vynášení nebezpečných předmětů. Po vynošení
předmětů sbory s dýchacími přístroji přišlo
dohašování. Dohašování se aktivně zúčastnila
a i naše jednotka.
Po roce se 9.6. na hřišti Čechie opět konal
Dětský den, kterého se pravidelně účastníme.
Pro děti jsme měli 2 disciplíny. Pro ty starší
stříkání na plechovky, pro menší do okýnek
domečku. V pauze před vyhlášením výsledků
proběhla též praktická ukázka činnosti jednotky v rámci taktického námětového cvičení. Jednotce byl nahlášen požár trafostanice,
ke kterému vyjela, požár uhasila a vynesla
nebezdný předmět. Dostalo senám bouřlivého
potlesku, za který děkujeme.

zábava s kolem štěstí, kterou již pořádal náš
sbor. Počasí nám přálo, akce se vydařila,
jen návštěvnost byla oproti jiným ročníkům
o poznání menší. Pravděpodobně, protože
současně probíhaly oslavy 90 let založení
Čechie Tuklaty.

24.6. se zástupci sboru zúčastnili slavnostní schůze ku příležitosti oslav Čechie.
Začali jsme opět soutěžit. 4.8. jsme byly
pozváni na soutěž ve Kšelích, která pro
nás dopadla, jak nejlépe mohla. Náš návrat
do soutěží jsme zpečetili prvním místem.
Bylo to nečekané, radost byla ohromná.
Lukáš Koníček

23.6. jsme pořádali společně se Sborem
pro občanské záležitosti Pouťovou sobotu.
V odpoledních hodinách pořádal SPOZ
Posezení pro starší občany našich obcí
s muzikou, na které navázala večerní Pouťová

NAROZENÍ :
Šohajek Jiří
Horký Štěpán
Pokorná Zuzana
Holčák Jiří

dne proběhlo ještě vystoupení mažoretek.
Nedělní fotbalový zápas sehrály ženy
Čechie, kdy v dresu soupeřek nastoupila
web: www.cechietuklaty.cz

Další fotbalová sezóna byla zahájena.
V oficiálních soutěžích má Čechie, tak
jako v loňském ročníku tři družstva. I. „A“
mužstvo, družstvo žen a žáků.
V „A“ mužstvu došlo k doplnění kádru, na hostování z Českého Brodu přišel
gólman Jan Hlaváček. Dalšími posilami
jsou Jakub Zámostný, který přišel na hostování z Kostelce nad Černými lesy a dále
Jiří Vébr. K mužstvu se jako hráč po několikaleté pauze vrátil také Ladislav Herych.
Trenérem mužstva zůstal nadále Procházka
Vratislav ml..
Odehraná utkání:
Dobřichov – Tuklaty 1 : 1
Tuklaty – Rostoklaty 1 : 1
Tým žen vstupuje do nové sezóny
s novým trenérem Petrem Chalupníkem,
složení hráček zůstává i nadále stejné.
Odehrané utkání:
Tuklaty – Jestřábí Lhota 3 : 2
(branky: 2 x Chalupníková, Dvořáková)
Po dlouhém zvážení byl přihlášen
do soutěže i tým žáků. Neustále probíhá
nábor nových hráčů a hráček od 6 – 14ti let.
V případě zájmu kontaktujte Milana Šindeláře, tel. 605 935 568 nebo se nahlaste
přímo na tréninku v úterý a ve čtvrtek od
17:30 hod.

fotbalistka roku Petra Divišová. Celé oslavy byly ukončeny nedělní taneční zábavou.
Děkujeme za finanční pomoc všem sponzorů a dále těm, kdo přiložili ruku k dílu
a pomohli tak vytvořit pěknou oslavu 90let
založení tuklatské kopané.
Martina Procházková

Tuklatské NOVINKY

Zpravodaj Tuklat & Tlustovous

Základní škola Tuklaty bude mít
od nového školního roku už 5 ročníků,
celkem 35 žáků. Společně se budou učit
žáci 1. a 3. ročníku, v další třídě žáci 2., 4.
a 5. ročníku. Malou změnou bude začátek
vyučování od 8.15 h.
Škola je zapojena do několika projektů. Od září bude realizovat projekt
Malované lavičky. Žáci nejprve vytvoří
návrhy, na jaře potom zakoupené lavičky
pomalují vlastními obrázky. Pomohou jim
učitelé a rodiče nebo zájemci z řad občanů.
Lavičky ozdobí školní zahradu a přispějí
k vytvoření místa pro příjemné posezení.

Vážení spoluobčané,
dne 23. 6. 2012 se uskutečnilo ,,přátelské
posezení s důchodci“ u hasičů. Účast
i nálada byla velmi dobrá a příjemná.
Doufáme, že ,,Pražské heligonky“ přispěly k této příjemné atmosféře.
Dne 3. 9. 2011 se zástupci SPOZ
zúčastnili zahájení nového školního roku
v naší základní škole. Děti, které nastoupily do 1.třídy dostaly na upomínku prvního dne v tuklatské škole knihu pohádek
s věnováním od OÚ-SPOZ.
Do 1.třídy nastoupilo celkem 10 dětí.
Uvítání paní ředitelkou a učitelkami bylo
příjemné a milé.

UPOZORNĚNÍ: Občané kteří si nepřejí být uváděni v našem zpravodaji (jubilea, narození, úmrtí) ať tuto skutečnost
oznámí na místním OÚ tel. 281981774 p. Růžičkovi.

PODĚKOVÁNÍ
Dobrý den, ráda bych touto cestou
poděkovala RYBÁŘSKÉMU SDRUŽENÍ
TUKLATY za vše, co dělají a jak se starají
o tuklatský rybník a jeho okolí. S dětmi jsme
se zúčastnili jak dětských rybářských závodů
v rámci dětského dne, tak rozloučení s prázdninami a obě akce byli velmi vydařené.
Občerstvení pro děti bylo připraveno zdarma
a ceny na rybářských závodech děti motivovaly k co nejlepším výkonům. Atmosféra byla
vždy příjemná a uvolněná.
S dětmi chodíme chytat na zdejší rybník
poměrně často a vždy jsou to příjemně strávené chvilky.
Kluci patří Vám naše veliké díky.
Za rodiče spokojených malých rybářů
G. Procházková

Před začátkem prázdnin proběhly
oslavy 90 let výročí založení fotbalového
klubu. Oslavy byly zahájeny průvodem od
školy a následným vztyčením vlajky. Po
té sehrála po dlouhé době své přátelské
utkání stará garda s týmem z Kounic. Na
závěr pátečního dne následovala taneční
zábava se skupinou Stará Paka. Oslavy
pokračovaly v sobotu, kde bylo připraveno
veselé odpoledne se soutěžemi. Následně
sehrálo přátelské utkání také I. „A“ mužstvo. V poločase proběhlo vystoupení v
cyklotrialu Vlasty Čiháčka. Večer následovala taneční zábava s kapelou Rošáda a
ohňostroj. Nedělní oslavy zahájila výroční
schůze, své umění předvedlo i družstvo
žáčků. Odpoledne zpestřilo vystoupení v
zápasu v karate, na které dohlížela mistryně světa v karate a současně hráčka Čechie
Petra Peceková. Během nedělního odpole-

19. 5. proběhly rybářské závody dospělých za účasti 19 soutěžících. Krásný den
byl korunován krásnými úlovky.
9. 6. se konal dětský rybářský den. Již
od časného rána se scházeli rodiče s dětmi,
aby si vybrali místa na rybaření. Účast
11 dětí je příslibem do dalších let, aby se
z nich vychovali dobří lidé s láskou k vodě
a přírodě.
Závody vyhrál Hyna Michal, druhý
byl Procházka Zdeněk a třetí Martin Koukal, který chytil největší rybu, a to amura
50 centimetrů.
Všechny děti byli odměněni krásnými
cenami a různými dobrotami.
Amur bílý

Též bych chtěl upozornit všechny členy spolku, že probíhají brigády, jejíž účast
je povinná. Termíny brigád jsou vyvěšeny
ve skříňce u rybníka.
Miloš Skořepa

Velkoobjemové
kontejnery 2012
sobota 6. října
sobota 10. listopadu
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.
Kontejnery musí být v našich obcích v uvedený den nejpozději do 8.00
hod a odvoz je smluven na 14.00 hod
v uvedený den. V mnoha případech firma
ASA, a.s. přistavuje kontejnery již v pátek
v odpoledních hodinách, ale to je pouze její
iniciativa a obec neodpovídá za případné
zcizení kontejneru v nočních hodinách.
Svoz nebezpečného odpadu nemá stanoveny pevné termíny a je určován svozovou
firmou. Přistavení kontejnerů pro tento
odpad je vždy na parkovišti mezi obcemi.

Sdružení rybářů Tuklat děkuje
všem zúčastněným a všem, kdo nám
pomohli uspořádat 1. Dětský den v lovu
na plavanou, který doufáme byl nad
očekávání nás všech docela podařený
a účast nebyla malá. Počasí nám také
vyšlo a děti si myslím byli spokojené.
Oceněno bylo všech 12 zúčastněných
dětí a mezi čtyřmi nejlepšími se umístili
na 4. místě Tomáš Kavka, na 3. místě
Jaroslav Hejný, na 2. místě Jaroslav
Svoboda a na 1. místě Tomáš Kubů.
Ještě jednou všem blahopřejeme.
Velké poděkování sponzorům: Racional Tuklaty, Petr Šplíchal dopravce,

JUBILEA:
Bartoš Jiří, 70 let
Hanulík Josef, 75 let
Froncová Oldřiška, 70 let
Majer Jaroslav, 70 let
Krytinář Karel, 70 let
Vokáčová Zděnka, 75 let
Váňa Josef, 80 let
Strachotová Zděnka, 92 let
Kafka Václav, 75 let
Vojtěch Jaroslav, 70 let
Duchanová Stanislava, 70 let
Zajacová Emilie, 75 let
Procházka Bedřich, 80 let
Přejeme hodně zdraví, štěstí a
osobní pohody do dalších let.
Za SPOZ Tuklaty Vendulka Jenšovská

Sběrna Tuklaty, rybářské potřeby Petr
Nemasta, Truhlárna Chroust, Lakovna
Borovský, Husqvarna Tuklaty, Dlažby
Blažek, Drumet Tuklaty, Autoopravna
Mysliveček, Chlazení Procházka Bedřich a Vendulce Jenšovské.
Také děkujeme těm, co nám tak usilovně strhávali plakáty.
Lukáš Hrubý

RC HAFÍK, O.S.
PŘIPRAVUJE DALŠÍ
PODZIMNÍ BAZÁREK
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
A HRAČEK
BLIŽŠÍ INFO SLEDUJTE NA WWW.RCHAFIK.CZ
NEBO NA VÝVĚSKÁCH
Poznámka redakční rady
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