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Březen, za kamna vlezem!
Duben, ještě tam budem, nevím co na nás chystá duben, ale pro letošní březen je tato pranostika příznačná.
Nemám rád debaty o počasí a již určitě nepatřím k lidem, kteří, své rozhovory začínají poznámkou o počasí,
ale v současnosti mi to nedá takto nezačít. Je pravda, že v mém mládí o podobné zimy nebyla nouze, vždyť i
tyto pranostiky nevznikly náhodou, ale asi jsme pak byli počasím zhýčkáni, neboť některá léta zima téměř
nebyla. Je také pravda, že v té době jsem se na zimu těšil a na vše co s sebou přináší a starosti dospělých šli
okolo mne. V současnosti sice zimu vnímám jako období, které má v sobě i kus romantiky, ale když si člověk
uvědomí na kolik ho ta romantika přijde třeba ve vztahu k topení, tak ho takové myšlenky rychle přejdou. No
ale doufám, že se toho vytouženého jara brzy dočkáme a zapomeneme na všechny starosti, které nám zima
připravila. Již jsem se v minulosti zmiňoval ve svých zamyšleních nad průběhem ročních období a přiznával
jsem, že na mne podzim nepůsobí dobře zejména z toho důvodu, že je daleko do jara, které mám rád. Proto,
že je začátek března, byť je v současnosti ještě okolo nás sníh a v noci mrzne, má člověk hned lepší pocit,
neboť si může říci že za chvilku již bude teplo, sluníčko nás rozehřeje svými paprsky, vystrčíme nosy ze
svých šál, odložíme zimní oblečení a budeme se těšit z probouzející se přírody.
Chtěl bych věřit tomu, že si příroda odpočinula, dobře se vyspala, po probuzení bude v dobrém rozmaru a nic
si na nás nevymyslí. Nechci nic zakřiknout, ale pokud budu posuzovat pouze naši republiku, myslím si, že
naši dávní předkové nevybrali špatně. Když se člověk podívá do historie , tak musí přiznat, že je k nám
příroda celkem milosrdná. Je pravda, že nám v nedávné době ukázala voda co umí a to jak při přívalových
deštích v různých částech našeho státu, tak při náhlém tání zimní sněhové nadílky. Při povodních v roce 2002
jsme si též přišli na své, ale proti katastrofám v různých částech světa, ať to jsou silné vichřice, zemětřesení a
následné záplavy či obrovské přírodní požáry, jsme na tom přeci jenom o trochu lépe. Pokud nás touto svou
činností příroda pouze straší a snaží se nás umravnit, pak bychom se asi měli zamyslet sami nad sebou a
snažit se s přírodou vyjít po dobrém, protože pokud nás bude chtít zlikvidovat jako obtížný hmyz, nedá jí to
mnoho práce a pak nevím kdo nám pomůže. Proto bych Vám chtěl popřát klidný rok plný plodného konání ať
doma či v práci, radosti ze života, mnoho zdraví ale především plnou náruč štěstí. Dříve jsem se na pojem
štěstí jako na něco mystického, co si sice přejeme jeden druhému při různých příležitostech, ale co snad ani
neexistuje a je pouze slovem bez valného významu. „Muška jenom zlatá“, jak říká v jedné z filmových
komedií Jaroslav Marvan. Život mne však vyvedl z omylu a dnes vím, že bez štěstí nemusí být ani život a
věřte mi, že vím o čem mluvím.
Petr Jenšovský, starosta obce

Zprávy z obce.
Jarní úklid - odpady
Nastane období práce na zahrádkách a tím vznikne potřeba zbavit se odpadu z nich. Chci Vás tímto požádat o
spolupráci při likvidaci odpadů z domácností. Samozřejmostí se v naší obci stalo přistavování kontejnerů na
směsný odpad, což bude v letošním roce pokračovat. První kontejnery budou přistaveny v sobotu dne 8.
dubna a pak bude přistavování kontejnerů pokračovat v těchto termínech – 17. června, 19. srpna, 7. října a
25. listopadu. Mrzí mne, že sotva slezl sníh, tak se jako houby po dešti objevují hromádky odpadků po
příkopech. Vím a ověřil jsem si, že původci nejsou naši občané a pachatele budeme stejně jako v minulosti
kontaktovat a popřípadě předávat přestupkové komisi, ale je to škoda času, kterého je málo a který musíme
obětovat pro nekázeň druhých. Stejně jako na podzim, tak i v tomto období Vám nabízí obec likvidaci roští a
větví z Vašich zahrádek, které zůstává po prořezu keřů a stromů. Den, nebo lépe dny, svozu
vyhlásíme obecním rozhlasem, ale i mimo tyto dny si můžete odvoz tohoto odpadu vyjednat na OU, nejlépe
se mnou a pracovníci obce se již postarají. V sobotu dne 18.března v čase od 9.15 do 9.35 hod proběhl svoz
nebezpečného odpadu v naší obci a to obvyklým způsobem na obvyklém místě, to znamená na parkovišti
mezi našimi obcemi. Tuto akci samozřejmě zopakujeme na podzim, stejně jako v minulých letech. Pokud by
snad někdo potřeboval zlikvidovat jiný odpad, na který obec nestačí, má možnost objednat si kontejner
například u firmy „Jan Kotval“ ze Škvorce na mobilní tel.777 567 117, nebo na pevné lince 224 283 888,
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224 283 858. Toto není reklama, ale pouze konkrétní zkušenost s firmou, na kterou je spolehnutí. Naše obec
jejich služeb také čas od času využívá k plné spokojenosti.

Plyn je v nedohlednu.
Akce plynofikace obcí pod Klepcem je u konce, aniž vlastně překročila svůj stín. Tuto akci provázelo v jejím
průběhu tolik různých změn a protivenství, že je to až k neuvěření. Pro osvěžení paměti Vám připomenu
několik základních dat. V roce 1999 bylo založeno „Sdružení obcí pod Klepcem“, které bylo ustanoveno za
účelem plynofikace regionu. Členy tohoto sdružení byly tyto obce, Rostoklaty, Tuklaty, Přišimasy, Břežany,
Masojedy, Hradešín, Tismice a Mrzky. První jednání o plynu byly uskutečněny s PČP, což byla První Česká
Plynárenská, která následně transformovala do jiné společnosti a byla nazvána ČMP, což je Českomoravská
plynárenská a.s. S touto společností byla uzavřena první smlouva o plynofikaci našich obcí. Podmínky byly
excelentní, z celkových investičních nákladů 72 mil.korun se zavázala ČMP uhradit 29.400.000,- Kč, státní
příspěvek ve formě dotace byl stanoven na 34.368.000,- Kč a zbytek, 8.232.000,- Kč, měli uhradit obce. Na
obě naše obce připadlo uhradit cca 1.620.000,- Kč v průběhu 3 – 4 let a první splátka pro rok 2004 byla
stanovena na 540.000,- Kč. Za těchto podmínek by si obce nemuseli vzít ani úvěry a ještě chci podotknout, že
se nepočítalo s žádnou finanční účastí od majitelů nemovitostí. Majitel by uhradil pouze skříň HUP (hlavní
uzávěr plynu) v ceně cca 3.000,- Kč. Jenže pak se k nám štěstí obrátilo zády. ČMP odstoupila od smlouvy, to
byla první rána, vzhledem k tomu že byla uvolněna státní dotace na naši akci a stanoven datum podpisu
smlouvy s Fondem životního prostředí, nastalo horečné hledání nového partnera. Vzhledem k tomu, že
v našem okolí je pouze Pražská a Středočeská plynárenská, bylo brzy jasno a oslovena byla Středočeská
plynárenská, protože Pražská až k nám nedosáhne. Největší pohroma přišla v době, kdy se projednávaly
podmínky smlouvy a stanovovala se finanční spoluúčast SČP, která o podmínkách, které respektovala ČMP
nechtěla ani slyšet. Nebránila se určité spoluúčasti, ale tak výhodná nebyla ani zdaleka. Mluvilo se a poté se i
napsalo do smlouvy, že po dokončení akce a po lhůtě stanovené zákonem, odkoupí dílo za 30% ceny
v návaznosti na počet odběratelů. To se psal již rok 2005, lépe řečeno jeho druhá polovina a jak všichni víte
mnoho se změnilo a především cena plynu. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že cena narostla od
doby, kdy se o plynu u nás začalo hovořit, téměř o 100%. Zájemců o připojení začalo ubývat a některé obce
se dostaly do finančních potíží, uvědomme si, že celá akce již trvala více než 6 let a tak došlo k tomu, že od
plynofikace odstoupily tyto obce: Břežany, Masojedy, Hradešín a Přišimasy. Tím byla narušena celá
koncepce a vyvstal problém s dotací od FŽP. První informace byla, že pokud do akce nepůjdou všechny obce,
tak bude dotace zrušena. V dalším kole bylo ministerstvo požádáno o přehodnocení celé situace a o uvolnění
části dotace pro zbylé obce. Zároveň byl přepracován rozpočet na plynofikaci podle nově vzniklé situace a
došlo se k závěru, že náklady na jednotlivé obce by stouply takovým způsobem, že by to nebyly schopny ze
svých rozpočtů platit a nejen to, vlastně by nebyly schopny zaplatit ani případný úvěr. Starostové zbylých
obcí rozhodli o ukončení celé akce a v současné době probíhá její likvidace, to znamená vypovězení smluv,
vyrovnání pohledávek atd. Naše obec se úplně nevzdala snahy o plynofikaci a tak jsem požádal pracovníky
STP o schůzku a požádal jsem je o sdělení podmínek pro připojení našich obcí. STP se k našemu záměru sice
staví vstřícně, napojeni by bylo na plynovod v Úvalech a přivaděč do obce by s největší pravděpodobností
zaplatila STP ale i tak by plynofikace našich obcí stála zhruba 10 mil. Požádal jsem FŽP o podmínky pro
získání dotace a bylo mi sděleno, že samostatným obcím o tak malém počtu obyvatel dotace neposkytují
(proto bylo založeno sdružení obcí) a tak se chci objednat na tomto odboru Krajského úřadu s žádostí o
informace v této věci. Další perspektiva, která se nabízí je účast v MAS (místní akční skupina) programu
LEADER, který sdružuje obce za účelem získání dotací z Evropských fondů (velmi zjednodušená informace).
Tato záležitost se v našem regionu teprve rodí a ta perspektiva je dosti vzdálená. O této záležitosti Vás též
budu průběžně informovat.

Jsme snad národ zlodějů?
V poslední době je již neúnosné to co se okolo nás děje. Od začátku roku nebyl snad jediný měsíc, ve kterém
by někdo z našich obcí nehlásil krádež vloupáním. Exponovanou obcí jsou především Tlustovousy, protože
tam těch krádeží bylo již docela dost. Samozřejmě nebudu postižené jmenovat, ale chtěl bych Vás v této
souvislosti za prvé vyzvat k opatrnosti a důsledné ochraně svého majetku tím, že budete na noc zavírat a
pokud možno zamykat garáže, kůlny a jiná skladiště, kde máte uskladněnou zahradní techniku a různé el.
nářadí, o které je mezi poberty především zájem. Za druhé bych Vás chtěl požádat o trochu spolupráce v tom,
že si budete všímat svého okolí a zejména cizích lidí, kteří se v našich obcích pohybují. Pokud odjíždíte, byť
pouze na dva, nebo tři dny ze svého bydliště, zajistěte si u sousedů odebírání tiskovin z poštovní schránky,
neboť i to je signál pro zloděje, že dům je opuštěn. To že všem těmto živlům není nic svaté, nám dokázali dva
narkomani, jeden z Rostoklat a jeho kamarád z Kounic, kteří se vloupali na hřbitov v Tuklatech a snažili se
získat kovové předměty z hrobů (lampičky, lucerny) a nezastaví se ani před poškozením hrobů, kde se snaží
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získat kovové urny, které pak odevzdávají do sběrných surovin. Díky našim občanům byly pachatelé odhaleni
a předáni do rukou policie. Aktéři zadržení by si jistě zasloužili pochvalu jmenovitě, ale ani v tomto případě si
zveřejnění nedovolím, protože je nechci vystavovat případného nebezpečí ze strany pachatelů a poděkuji jim
touto cestou anonymně. Jestli tato republika něčím není, tak určitě právním státem, protože lotr má větší
ochranu a je méně postižitelný, než slušný občan, který není chráněn vůbec.

Webové stránky obce
Jak jsem se v posledním loňském čísle zpravodaje zmiňoval, tak se nám konečně podařilo dotvořit webové
stránky obce Tuklaty. Stačí na internetu zadat heslo www.Tuklaty.cz a můžete si vybrat z nabídky. Myslím si,
že nejprospěšnější našim občanům, kteří mají na internet přístup budou informace, na kterých jsou umístěny
formuláře, které si může každý stáhnout sám a vytisknout a tím ušetří jednu cestu na OU. V současnosti jsou
zde formuláře žádostí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les,(kácení dřevin ve vlastních
nemovitostech), ohlášení drobné stavby, stavebních úprav a udržovacích prací a žádost o povolení k připojení
sousední nemovitosti (k vjezdu a výjezdu) na místní komunikaci,(zřízení nových vrat z pozemku na
komunikaci). Dále v informacích najdete všechny obecní vyhlášky a zápisy ze schůzí Obecního zastupitelstva
a aktuální jízdní řády autobusů firmy Ropid, která zajišťuje autobusovou dopravu pro naše obce. Na úřední
desce ve vývěskách zjistíte co důležitého je právě vyvěšeno před nabytím právní moci. Na lištu firem si
zdarma můžete přidat právě tu Vaši firmu a zajistit si tak bezplatnou reklamu a v kontaktech najdete všechny
druhy stávajících spojení na OU v Tuklatech, včetně spojení na starostu a ostatní zastupitele obce. Byl Vám
dán i prostor k diskusi, takže se můžete vyjádřit k životu v obci, uplatnit své nápady, návrhy a přání. Přes
Obecní stránky se můžete dostat i na stránky SDH Tuklaty a poinformovat se co právě chystají naši hasiči a
od nich zase očekávám různé výzvy a informace například o zákazech vypalování trávy v jarních měsících, o
údržbě a preventivních prohlídkách komínů před a po topné sezóně a ostatní informace, které vedou ke
snížení požárů. Doufám, že tyto stránky budou ku prospěchu našich občanů a zlepší vzájemnou komunikaci,
samozřejmě každý, kdo by měl nějaký nápad na jejich doplnění, či vylepšení, je vítán.

Úřad práce a VPP
Zkratka VPP znamená v této souvislosti „Veřejně prospěšné práce“ a v praxi to znamená, že nezaměstnaní
občané, kteří obtížně hledají zaměstnání a kteří jsou něčím diskriminováni, například věkem, mají možnost
být zaměstnáni při úklidu obce a podobně. Občané, kteří z nějakého důvodu přišli o zaměstnání, tedy
nezaměstnaní mají možnost se zaevidovat na Úřadu práce a jeho prostřednictvím hledat zaměstnání. Ne vždy
se to podaří a tak po určitou dobu pobírají podporu v nezaměstnanosti, která se pohybuje cca ve výši 50%
předešlého výdělku. Poté jsou sice v evidenci, ale stát za ně platí pouze zdravotní a sociální platby a poskytuje
jim různé sociální dávky. Kdosi vymyslel systém VPP a organizace, která je schopna vytvořit taková pracovní
místa, může požádat o uzavření smlouvy s příslušným Úřadem práce na jejich obsazení. Výdělek je omezen
částkou 7.700,- Kč v hrubé mzdě. Z této částky je odečtena daň, zdravotní a sociální platba a to zaplatí obec.
Takzvanou čistou mzdu pracovníkovi celou dotuje stát, to znamená že obec mzdu vyplatí a uplatní nárok na
refundaci této částky u příslušného Úřadu práce a ten ji zhruba do jednoho měsíce poukáže zpět na příslušný
účet. Je pravda, že stát má větší výdaje než když vyplácí pouze sociální dávky, i když jak u koho, ale za
vyplacené peníze je odvedena práce například na zlepšení životního prostředí v obcích. V tomto místě
přestávám rozumět tomu, proč se tento doposud fungující systém začíná omezovat, údajně z finančních
důvodů a tím se vlastně snižuje počet pracovních míst a možnost výdělku za práci. V minulém roce jsme měli
uzavřenou smlouvu na 10 pracovních míst a bohatě jsme je naplnili. V letošním roce byla smlouva uzavřena
pouze na 6 míst a ještě ke všemu pouze od 1.března do 30.listopadu, tak že na zimní období nemáme nikoho a
proto jsme v zimě ani netopili v čekárně na nádraží a na úklid sněhu nám zbyl pouze pan Ostružlík, který
dělal co mohl, ale i tak jsme úplně všechno nestíhali. Nejen podle mého názoru je celá věc nedomyšlená a
jsem přesvědčen že částečné omezení počtu pracovních míst v zimním období by každý přivítal, neboť tolik
práce není, ale zrušit je úplně všechny není dobré.

Obecní parcely
Tlustovouské parcely již mají své majitele, ne úplně všechny, ale se šesti zájemci byly sepsány kupní
smlouvy, pět z nich již poukázalo peníze na obecní účet a šestá platba je na cestě. Tři z nich se již stali
skutečnými majiteli, neboť byl proveden vklad do katastru nemovitostí a zbylé smlouvy jsou v řízení na
Katastrálním úřadě v Kolíně. Novým majitelům bych chtěl popřát aby se jim v naší obci líbilo a byly
naplněny všechny jejich představy. Ještě tři parcely jsou úplně volné a jedna je zatím nezávazně zamluvena.
Neváhejte, nebudou!
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Čechie schůzovala
S novým rokem začala další sezóna, ale nejprve jak je
tomu zvykem, bylo na výboru Čechie zhodnotit, jak si
klub vedl v roce 2005. O tom, zda byl či nebyl rok
2005 pro Čechii rokem úspěšným si příznivci mohli
vyslechnout na výroční schůzi, která se konala 4.
března 2006 ve společenské místnosti Čechie Tuklaty.
Pozitivně byl hodnocen podíl členů Čechie na údržbě
kabin a hřiště. Čemu se věnovala péče? Opravě
střechy kabin, položení nové krytiny na střechu
tribuny, zapískování hřiště, rekonstrukci fasády a
vymalování kabin. Dále jsme slyšeli o činnostech a
výsledcích mužstev a na závěr byl zvolen „staronový“ výbor, který se rozrostl o členku Lenku
Svobodovou.
Zimní příprava
V polovině měsíce ledna začalo „A“ – mužstvo se zimní přípravou. Tréninky se konaly každou
neděli a doposud jsem sehráli čtyři přátelská utkání, v nichž jsme dokázali 3 x zvítězit a jednou
jsme remizovali. Přibyla nová posila Vojtěch Lachman, který přišel na přestup ze Sokola Kšely.
Dále je v jednání příchod dvou nových hráčů. Naopak mužstvo opustil na půl roční hostování do
Sibřiny Jiří Vondráček.
Dříve než začneme bojovat o body do tabulky, čeká nás ještě jedno přátelské utkání s týmem
Dobrého Pole, které odehrajeme v pondělí 27. března od 20:00hod na umělé trávě ve Štěrboholích.
Přehled výsledků ze zimní přípravy:
Vyžlovka – Tuklaty
4
: 6
Veleň - Tuklaty
2 : 2
Řež - Tuklaty
5 :
7
Kyje – Tuklaty
4 : 5
Jak vypadá postavení našich mužstev před vstupem do jarní sezóny?
„A“ – mužstvo se nachází na 5. místě s 22 body a na vedoucí Liblice ztrácí 12 bodů a na druhé
Jevany 4 body
Hůře je na tom „B“ – mužstvo, které má na kontě pouze tři body a obsadilo po skončení podzimní
sezóny předposlední místo díky lepšímu skóre.
Žáci skončili na čtvrtém místě.
Značná péče se věnuje mládežnickému družstvu. Bohužel žáčci brzo odrostou a nových je pouze
minimum, proto se trenéři potýkají s nedostatkem hráčů. Vyzýváme děti a jejich rodiče, pokud by
měli zájem hrát fotbal, aby se přihlásili u trenérské dvojice Václava Raka a Daniela Laubera.
M.P.
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Den

Datum

sobota 11.3.

Přátel.utkání: umělá tráva
SK ŘEŽ – TUKLATY 17:00
sobota 18. 3. Přátel. utkání: umělá tráva
KYJE – TUKLATY 10:30
sobota 25. 3 Přátel.utkání:
D. POLE –TUKLATY 14:30
neděle 2. 4. Čechie – Tuchoraz 16:30
sobota 8. 4.

odjezdy vždy
75 minut před výkopem

Liblice – Čechie 16:30
odjezd ve 15:30

neděle 9. 4.

Čechie – Tismice 16:30

sobota 15. 4.

Kostelec B – Čechie 16:30
odjezd ve 15:15

Čechie – Kostelec 14:30

neděle 16. 4. Čechie – Dobré Pole 16:30

Čechie – Liblice 14:30

sobota 22. 4. Doubravčice – Čechie 17:00
odjezd v 16:00
neděle 23. 4.

Bečváry – Čechie 15:00
odjezd v 13:45
Čechie – Svojšice B 17:00

sobota 29. 4. Kozojedy – Čechie 17:00
odjezd ve 15:45
neděle 30. 4.

Čechie – Přistoupim 17:00

sobota 6. 5.
neděle 7. 5.

Vyžlovka B – Čechie 10:15 Vyžlovka – Čechie
odjezd v 9:00
14:30
odjezd ve 13:15
Čechie – Jevany 17:00

sobota 13. 5. Rostoklaty – Čechie 17:00
odjezd v 16:00
neděle 14. 5.

Kostelec – Čechie 10:15
odjezd v 9:00
Čechie – Břežany 17:00

sobota 20. 5.

Liblice – Čechie 15:00
odjezd ve 14:00

neděle 21. 5. Čechie – Skalice 17:00
sobota 27. 5. Pečky – Čechie 17:00
odjezd v 15:45
neděle 28. 5.
neděle 4. 6.

Čechie – D. Pole 15:00

Čechie – Dobřichov 17:00

neděle 11. 6. Zásmuky – Čechie 17:00
Odjezd ve 15:45
neděle 18. 6. Čechie – Ždánice 17:00

Liblice B– Čechie 17:00
odjezd ve 16:00

volno
D. Pole B – Čechie 17:00
odjezd ve 15:45
Čechie – Kšely 17:00
Jevany – Čechie 10:15
odjezd v 9:00
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Čechie – Bečváry 15:00
D. Pole – Čechie 15:00
odjezd ve 13:45
Čechie – Vyžlovka
15:00

Myslivecká zima
Tento příspěvek do Zpravodaje byl napsán 20.března večer, tedy jen několik minut před koncem (alespoň
astronomickým) letošní zimy. V tuto chvíli je jistě vhodné položit si několik otázek: „Jaká ta letošní zima byla?
Co během ní dělali myslivci a jak zimu přečkala zvěř v honitbě?“ V tomto článku se pokusím na položené
otázky alespoň stručně odpovědět.
Letošní zima patřila svou délkou k těm rekordním a nám dříve narozeným dala vzpomenout na zimy,
které panovaly v polovině minulého století, kdy led na rybnících vydržel dva či tři měsíce, na rybníku
v Tlustovousích se objevily mantinely a hrála se soutěžní utkání v hokeji. Letošní zima si v ničem nezadala
s těmi výše zmíněnými, jenom ty mantinely a hokej chyběly. Mrznout začalo těsně po Vánocích a mrazy, i když
nebyly extrémní, nás provázejí ještě koncem března. Rovněž sníh se držel prakticky celou zimu a poslední větší
(alespoň doufám) sněhovou nadílku jsme dostali ještě 10. března.
Využili jsme tento průběh zimy, kdy zvěř hojně navštěvuje krmná zařízení, a v lednu jsme provedli
léčbu srnčí zvěře, která spočívá v tom, že do korýtek s jadrným krmivem jsou přidávány medicinální přípravky.
Díky tuhé zimě zvěř tyto přípravky dobře brala a dá se očekávat, že léčba byla úspěšná a její výsledky se
projeví na dobrém zdravotním stavu zvěře v průběhu roku. Pravidelně bylo rovněž podáváno seno a dužnatá
krmiva jak srnčí zvěři, tak i zajícům. Bažanti měli v zásypech dostatek krmné směsi z pšenice, slunečnice,
kukuřice a plev. O tom, že díky poctivé práci většiny myslivců, zvěř zvládla letošní zimu dobře jsme se
přesvědčili při dvou sčítáních zvěře v únoru a březnu. Můj dík patří těm myslivcům, kteří celou zimu pravidelně
krmili a mnohdy i za ty, kteří svoje povinnosti zanedbávali.
17. března se konala výroční členská schůze MS Tuklaty, které se zúčastnili nejen všichni myslivci, ale
i pozvaní hosté a naši příznivci. Všichni přítomní byli seznámeni s bilancí loňského roku i s tím, co chtějí
myslivci udělat v roce letošním. Využívám této příležitosti a děkuji Sboru dobrovolných hasičů v Tuklatech za
to, že jsme se mohli sejít v jejich klubovně, kde nám vytvořili příjemné prostředí.
Výroční členská schůze byla naší poslední zimní akcí. Doufám, že až budete mít v rukou toto číslo
Zpravodaje bude už jaro v plném proudu a jarní počasí a sluníčko dodá tolik potřebnou energii a chuť do
života, a to nejen myslivcům.
L.N.
_________________________________________________________________________________________

Kulturní sdružení Tuklaty – Tlustovousy
Sdružení pořádalo dne 18.3.2006 na bývalé faře karneval pro děti. Karnevalu se zúčastnilo 21 dětských masek.
Podle ohlasu se dá soudit, že se všem na karnevalu líbilo.
Další akce bude tradiční pálení čarodějnic spojené s průvodem kolem obce. Upřesníme na plakátech a rozhlasem.
Srdečně zveme všechny zájemce o tuto tradici.

Jednatel sdružení Václav Krupka
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Sbor dobrovolných hasičů v Tuklatech.

Dne 21.a 22.3. prováděl revizní technik komínů a kouřových cest pan Košta vymetání a kontroly
komínů. Je dobře, že občané této služby využili, neboť jim tuto povinnost ukládá zákon.
Zákon o požární ochraně 133/85 stále platí a vymetání komínů a čistění kouřových cest se řídí
vyhláškou MV 111/81Sb o čistění komínů.
- komíny do 50kW na tuhá paliva se čistí 6x ročně
- komíny nad 50kW na tuhá paliva se čistí 4x ročně
- komíny na plyn do 50kW s komínovou vložkou se čistí 2x ročně
- komíny na plyn do 50kW bez vložky se čistí 6x ročně
- komíny rekreačních domků a chat, pokud se nepoužívají celoročně, do 50kW se čistí 1x ročně
Některé pojišťovny vyžadují při pojistné události pokladní doklad od autorizovaného kominického
podniku, že byl komín odborně vymeten a vyčištěn a proto ve vlastním zájmu doklad uschovejte.
Za několik týdnů začne opravdové jaro a nezodpovědní jedinci opět začnou vypalovat suchou trávu.
Upozorňujeme, že ZÁKAZ VYPALOVÁNÍ TRÁVY TRVÁ a hasičský zásah přijde na několik desítek
tisíc korun za výjezd vozidel hasičského záchranného Sboru + pokuta. Vypalováním porušujete ještě
několik vyhlášek o životním prostředí a může se pokuta ještě navýšit.
I z malého ohníčku vznikne velký požár, který způsobí nejen hmotné škody, ale i škody na zdraví,
případně i smrt. Každý rok zemře při vypalování trávy několik lidí, zejména starších.
______________________________________________________________________________U.__
_
Placená reklama

JONSERED
PRODEJ A SERVIS ZAHRADNÍ A LESNÍ TECHNIKY
Elektrické a motorové travní sekačky, řetězové pily
Elektrické vyžínače, motorové křovinořezy
Elektrické a motorové plotostřihy, vysavače
Zahradní traktory a rider
Prodej příslušenství (řetězy, lišty, struny, oleje aj.)
Záruční a pozáruční opravy
Opravy motorů BRIGGS & STRATTON, KOHLER, HONDA
Broušení pilových řetězů, nožů do sekaček
Ochranné pracovní prostředky
PRODEJ NA SPLÁTKY (při 50% akontaci bez navýšení)
JONSERED – HUSQVARNA – PARTNER – FLYMO
Stehlík Jiří, ul. Hlavní 47 Tuklaty , 250 82 Úvaly
mobil: 723 614 889
Provozní doba: Po - Pá 13:00 - 17:30
So 7:30 - 11:30
__________________________________________________________________________________________________

Neobvyklá setkání
Chcete zažít něco zajímavého a neobvyklého? Máte rádi přírodu? Navštivte kolonii nutrií v Tlustovousích.
Nezapomeňte s sebou vzít tvrdý chléb, rohlík nebo mrkev. Těmito pamlsky vylákáte již zmíněná zvířata ze svých
nor. Je to velmi zajímavá podívaná pro děti i dospělé.
Na břehu rybníka se zde usadila samice se dvěma již dospělými mláďaty. Nutrie jsou zde již od minulého
podzimu. Těžko se dozvíme jaký byl jejich předešlý osud, ještě nedávno se hojně pěstovaly v zajetí pro svůj
výborný kožich. Zřejmě těmto třem někdo daroval svobodu a nebo se jim podařilo utéci. Jedno je ale jisté, jsou to
hlodavci živící se zásadně rostlinnou potravou jako králíci. Navíc jsou velmi čistotní. Každý kousek potravy si
musí umýt. Proč se usadily a přežili právě v těchto místech? Protože měli dostatek potravy. Kdo se především o
jejich krmení přičinil? Pan Jurač Miloš z Tlustovous. Nebýt jeho dávno by se odstěhovali. Měl s jejich krmením
nemalé výdaje, jistě by si zasloužil finanční příspěvek od OÚ. Važme si jich a chraňme je. Nedávno jedna z nich
byla zraněna na přední noze. Pravděpodobně jí toto zranění způsobil nějaký zlý člověk. Pokud chceme, aby u nás
i nadále zůstaly, i před takovými je musíme chránit. Rodiče upozorněte na tuto skutečnost své děti, ať se nutriím
u nás dobře daří. Když jim nechcete pomoci, tak jim alespoň neubližujte. Je to atrakce, která se už nikdy
v budoucnosti asi nebude opakovat. Buďme rádi, že se do našich vod opět po letech vrací život.
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Václav Krupka

Sbor pro občanské záležitosti:
Slavili významné jubileum: pí Marie Pazderová
70 let
pí Anna Vitošová 70 let
pí Marie Barešová
75 let
Jubilantům srdečně blahopřejeme a přejeme pevné zdraví do dalších let
__________________________________________________________________

Přivítali jsme do našich obcí nové občánky: Petr Kratzmann - 26.12.2005
- Nelly Kratzmannová - 26.12.2005
- Václav Pechar - 5.2.2006
Všem dětem přejeme ať se jim v naší obci dobře žije
__________________________________________________________________

Naopak jsme se museli rozloučit s těmito občany:
- Vladimír Procházka - 48 let
- Marie Fialková - 86 let
Čest jejich památce.
_________________________________________Š.J._____________________________________________________

Došlo po uzávěrce:
Informace sboru dobrovolných hasičů
Vážení spoluobčané, letošní dlouhá zima nám všem přinesla ne zrovna malé starosti. Zásoby uhlí se tenčily daleko
rychleji než obvykle, elektroměr se točil jak cirkulárka a tak bylo nutno sáhnout hlouběji do rozpočtu. I sníh nás řádně
potrápil, jen jme ho uklidili, v zápětí napadl nový. Výkyvy teplot tak způsobili rychlejší tání sněhu a tak družstvo
hasičů bylo povoláno na čerpání vody v Úvalech naproti nástrojárně, kde hrozilo zatopení sklepů tající vodou z polí.
Zatím co jsme čerpali vodu, pan Krupka s bagrem prováděl prohlubování zanesených příkopů a společnými silami se
nám tak povedlo odvést vodu jiným směrem. Jinak nebylo třeba během zimy jiných technických zásahů.
7.1.2006 byla výroční členská schůze, kde bylo konstatováno, že hasičský sbor vyjížděl ke dvěma požárům.
V lednu 2005, kde ve Čvančarově zahradě směrem na Úvaly hořela chata a podruhé to bylo v říjnu 2005 v areálu
kovošrotu směrem na Břežany.
V létě jsme po přívalových deštích zasahovali v obci Přišimasy u zatopeného rodinného domku č.p. 99.
Za rok 2005 členové hasičského sboru odpracovali 750 brigádnických hodin.
Soutěžní družstvo našeho sboru přes tuto zimu provádí přestavbu motorové stříkačky a letošní sezonu Podlipanské
ligy chce zahájit s nově přestavěným strojem. Po této přestavbě, by se měl zvýšit výkon motoru a čerpadla a tak si
všichni slibujeme, že se zlepší i umístění našeho družstva.
11. února letošního roku jsme pro naše členy uspořádali vepřové hody. Řezník pan Cafourek Jaroslav nám
připravil zabijačkové dobroty, které nám všem chutnali. Členové přijali tuto akci s nadšením, neboť jak mi dáte asi za
pravdu, domácí české zabijačky jsou již vzácností. I tato akce byla velmi zdařilá.
Vážení spoluobčané, jelikož se blíží jarní období a většina z nás začne pracovat na své zahrádce, chtěl bych jen
připomenout, že platí zákaz plošného vypalování stařiny z důvodu ekologických nebo obecného ohrožení. Do
nastupujícího jarního období vám všem přeji hodně zdraví a pohody.
______________________________________________________________________________________M.P._____
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Mateřská škola Tuklaty,okr.Kolín
Tuklaty 158, 250 82 Úvaly
Tel.: 281981162

Hledáte školku, kde se Vašemu dítěti bude líbit a kam se
ráno bude těšit? Kde bude pohoda a příjemná nálada ? Přáli byste si,
aby k vašemu dítěti přistupovaly paní učitelky s pochopením a láskou,
ale také, aby ho hodně naučily? Právě v tomto duchu žijí děti v
mateřské škole v Tuklatech. Slova hezky plynou a nejlepší jsou-li
shodná s realitou. Zaujme - li Vás náš program, náplň, možnosti a
služby, rádi Vás osobně přivítáme a školu Vám ukážeme.
Mateřská škola je zařazena v síti škol MŠMT, to v praxi znamená, že musí splňovat určitá kritéria a
požadavky. Škola má 2 třídy, průměrná docházka ve třídě je 14 dětí.
Kontakt:
Telefonní spojení: 281981162.
Provoz školy:
Pondělí - pátek 6.45 - 16.15 hodin.
Stravování:
Školka má svou kuchyni. Naše strava je pestrá a vyvážená, nejsme jednostranně orientováni.
Bereme ohledy na stravovací návyky z domova, ale snažíme se naučit děti jíst zeleninu, saláty,
naučit je pít, mít potřebu tekutiny apod. Pokud si rodiče nepřejí, aby dítě jedlo např. hovězí maso,
domluví se s paní učitelkou, která to respektuje. Dětem vaříme především bílé maso- kuřecí , krůtí
maso, rybí filé. Zásady správné výživy jsou dodržovány.
Náplň dne:
Děti přicházejí a odcházejí tak, jak to jejich rodičům vyhovuje. Přicházejí - li po 10 hodině, domluví se
s paní učitelkou, kde si dítě předají. Od rána si děti hrají ve svých třídách, kde je jim mimo hru také
nabízena činnost, která rozvíjí jejich dovednosti a schopnosti. Tyto činnosti staví na určitém prožitku,
který děti zažily. Protože vím, že spousta rodičů neví, jak taková práce probíhá, vysvětlím Vám to
krátce na příkladu: V pondělí půjdeme s dětmi na procházku do vesnice, kde budeme pozorovat
domácí zvířata. Vezmeme jim starý chleba, který jsme si s dětmi přinesli do školky . V úterý si
budeme hrát na zvířátka, která jsme viděly, děti dostanou čepičky zvířátek nebo si vytvoří masky.
Budeme napodobovat jejich pohyb, zvyky, povídat si jaká asi jsou. Ve středu si můžeme z obrázkové
knihy o zvířátkách číst. Další den si můžeme postavit z kostek hospodářství a v pátek si můžeme
zkusit zvířátka vymodelovat, nakreslit. Hra může pokračovat i další týden. Po sobotě se dětí ptáme,
jestli některá zvířátka viděla, učíme se o nich písničku atd. Děti se při všech činnostech seznamují s
tím, jak se mají ke zvířatům chovat, proč zvířata žijí na Zemi, sdělují si své zkušenosti……Všechny
činnosti probíhají nenásilně, děti se jich mohou zúčastnit nebo nemusí. Sami děti potom přicházejí s
nápady, jak toto téma dál rozvíjet. Požadavky na děti jsou kladeny s ohledem na jejich věk a
schopnosti. Je to velmi stroze vysvětleno, ale ráda bych, abyste si udělali představu o tom, jak se u
nás pracuje.
Kolem deváté hodiny je podávána svačina. Než odejdou na procházku, nabízíme jim ovocné šťávy
nebo čaj. Na pobyt venku odcházíme v zimních měsících nejpozději o půl jedenácté. Za pěkného
počasí jsou hry a činnosti dětí přemístěny na zahradu. Do školky se vracíme ve 12,00 hodin. Po
obědě děti odpočívají. Malé děti spí, starší mají klidovou část (asi 30 min.) - poslech pohádky a
hudby. Po odpolední svačince si hrají nebo tvoří podle svého přání. Od jara do podzimu pobýváme
na zahradě.
Divadlo - navštěvujeme v dopoledních hodinách divadelní představení pro děti nebo si divadlo
zveme do školky. V průběhu roku jsou zařazovány akce, které se staly již tradicí. Patří mezi ně
vánoční besídka, karneval, překvapení pro maminky, den dětí,rozloučení se školáky. .
Koncepce školy
Ráda bych Vám přiblížila ,v jakém duchu a za jakých podmínek s dětmi pracujeme. Při
každodenní práci se snažíme vycházet z určitých zásad, které se prolínají, podmiňují a navazují na
sebe. Především chceme vytvářet podmínky pro pohodu a zdraví.
Pohoda
Aby dítě bylo zdravé, musí mít pohodu. To platí i naopak. Pocit zdraví je zase výsledkem pohody
tělesné i duševní. Snažíme se našim dětem dát dostatek prostoru pro volný pohyb, prodlužujeme
pobyt dětí venku, připravujeme jim správnou stravu.
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Dostává se nám všeho
Děti tráví ve školce většinu dne. Je proto velmi nutné vytvářet ve školce prostor pro uspokojování
všech jeho potřeb. Fyziologické potřeby lze uspokojit v každé mateřské školce. Vedle fyziologických
potřeb jsou zde však potřeby, které můžeme označit jako náročnější. Je to potřeba náklonnosti, lásky
a bezpečí. Děti potřebují podnětné prostředí, společenské uplatnění, potřebují mít ve školce někoho,
kdo uspokojí jejich potřebu prvotních citových a sociálních vztahů. Paní učitelky se snaží všechny
potřeby dítěte rozpoznat a vyjít mu maximálně vstříc.
Hrajeme si
Hra je hlavní činností Vašeho dítěte. Dítě má potřebu poznávat okolní svět, rozvíjet své schopnosti,
učit se, získávat nové zkušenosti. Toto všechno mu hra umožňuje. Musí mít ke hře podmínky. Paní
učitelky hledají prostor a čas pro hru, nabízí možnosti jak hru obohatit. Hra jim dává naopak možnost
dítě poznat, objevit rysy jeho povahy, úroveň myšlení, stupeň dovedností a návyků.
Tělesná pohoda
Denní režim školy zajišťuje pravidelné střídání činností a odpočinků. Organismus dětí posiluje
především dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu, zdravá a vyvážená strava. Dobu oběda
jsme posunuli na 12,00 hodin, zajišťujeme tak jak uspokojování potřeby hry, tak potřebu pobytu
venku. Pokud počasí dovolí, trávíme co nejvíce času na zahradě.
Co jíme?
Strava, kterou děti dostávají, by měla být vyvážená. Naše vlastní kuchyň nám umožňuje tuto zásadu
velmi dobře naplňovat. Poskytujeme dětem ke konzumaci klidné kulturní a estetické prostředí.
Je nám tady dobře
Snažíme se povzbuzovat a posilovat sebedůvěru dětí, chránit ho před situacemi a vlivy, které
nezvládá a které ho stresují. Nabízíme dětem činnosti, které rozvíjí pozitivní myšlení, cítění, prožívání
ve vztahu k sobě a k druhým.
Sociální klima
Školka vytváří sociální klima na základě vzájemné důvěry , úcty, empatie, solidarity a spolupráce
mezi všemi lidmi v mateřské školce. Rádi bychom, aby se děti naučily naslouchat, být
ohleduplní,uměly se omluvit, aby přemýšlely o svém chování a jednání, byly vnímaví.
Jak jde den ve školce?
Každé dítě i dospělí potřebuje mít v režimu určité vztyčné body, které se opakují, jsou pravidelné.
Potřebuje také, aby se činnosti střídaly, nepřetěžovaly dětský organismus. K tomu slouží "režim dne".
V naší školce jsme vytvořily takový režim, kde je dostatek času na hru a pobyt venku. Zároveň ale
děti znají pravidla , podle kterých se ve školce žije. Učí se chápat je a dodržovat. Tato pravidla vytváří
paní učitelka společně s dětmi.
Co je cílem a obsahem výchovy ke zdravému životnímu stylu?
Školka je místem, kde se dítě naučí základům správného chování, hygienickým návykům, dítě začne
chápat vlastní identitu, své začlenění mezi ostatními lidmi. Obsahem naší výchovy jsou přirozená
témata, v nichž dítě poznává mezilidské vztahy, vztahy k přírodě, ke společnosti. Chceme, aby si dítě
osvojilo takové návyky a dovednosti, které se stanou základem pro další zdravý způsob života.
Jak se děti " učí"?
Aby dítě pochopilo a vzájemně si provázalo určité znalosti a dovednosti, je třeba, aby se učilo na
základě nějakého prožitku, zkušenosti. Navozujeme situace, kterých se dítě samo chce zúčastnit,
účast vychází z jeho přirozené zvědavosti, touze tvořit, poznávat. Velice zjednodušeně je o tomto
tématu psáno v oddíle náplň dne.
Spolupracujeme s rodinou
Pokud nám rodiče svěří do péče své dítě, je to pro nás veliký závazek. Má-li se dítě cítit v mateřské
škole dobře, musí mu pro to paní učitelka vytvořit podmínky. Každý je ale trochu jiný. Má různou
povahu, charakter, rád dělá určité věci. Jaké dítě je, to nám může říci jen jeho nejbližší. Vaše dítě
také potřebuje vědět, že mezi Vámi a paní učitelkou je vzájemná důvěra. Máte-li čas, můžete si s
dítětem ve školce pohrát,pobýt s ním na zahradě. Potřebujete - li se poradit, vyřešit výchovný či jiný
problém, můžete se obrátit na paní učitelku.
Spolupracujeme s odborníky, obcí
V naší mateřské škole spolupracujeme s odborníky. Obracíme na dětského lékaře, hygienickou
stanici a psychologa.. Rodiče se s různými problémy obrací na nás a my pokud nedokážeme problém
odborně řešit se obracíme dál a zpět na rodiče. Rodičům doporučujeme a zveme je na akce, které
pořádá obec.
Helena Gablerová
ředitelka MŠ Tuklaty
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Rybářský spolek Tuklaty – Tlustovousy
Tak nám konečně přišlo jaro, alespoň podle kalendáře. Blíží se 1. duben a s ním otevření rybníků pro sportovní
rybolov. Zima byla dlouhá, a tak místo abychom šli, jak říkáme, „smočit pruty“, začneme teprve první letošní
brigádou.
Začátkem března měl náš spolek valnou hromadu, na které byl zvolen nový výbor. Jsou to pánové Ladislav
Moravec, Josef Pokorný, Josef Holoubek, Jiří Vondráček, Stanislav Škorpil, Roman Pokorný a Zdeněk Rostaš.
Bilancovali jsme uplynulé dva roky, po které náš spolek funguje. Myslím, že práce kolem rybníků Návesní, Skála
a rybníčku v Tuklatech bylo odvedeno dost. Okolí bylo řádně pročištěno, některé stromy pokáceny, jiné vysazeny.
Byla vybudována mola na Skále i na Návesním rybníku.
Na co jsme však hrdí, je zarybnění. Ve Skále je 40 až 50 kaprů kolem 80cm délky a 10 i více kilogramů
hmotnosti štiky s délkou okolo 1 metru a spousta amurů měřících 80-90cm. Mimo amurů jsou tyto ryby „trofejní“.
To znamená rybu přemoct, vyfotografovat se s ní a poté jí vrátit vodě. O nic hůř na tom není ani rybník Návesní.
Navíc je dostatek ryb na odměnu rybáři, takzvaně „na pekáč“.
S administrativou to bylo trochu horší, avšak to patří ke každému začátku.
Touto cestou bych chtěl poděkovat hlavnímu zakladateli a dřívějšímu předsedovi Romanovi Pokornému, protože
nebýt jeho, rybářský spolek by neexistoval.
Pokud bude mít některý z občanů zájem stát se členem, stačí oslovit některého z výše uvedených členů výboru,
zaplatit 1000 Kč vstupní poplatek, 500 Kč za povolenku a během roku odpracovat 15 brigádnických hodin.
Myslím, že rybaření je jeden z velice hezkých způsobů relaxace a jedna z možností jak si odpočinout v dnešní
uspěchané době.
K tomuto článku přikládáme Rybářský řád Spolku.
Stanislav Škorpil – předseda spolku

Místní rybářský řád k provozování sportovního rybolovu na rybnících Návesní a Skála
1)

Obecné zásady chování při lovu
Rybář je při pobytu u rybníka povinen zachovávat pořádek a maximálně šetrně a ohleduplně se chovat
k přírodě. Po ukončení chytání ryb je chytající povinen uklidit místo rybolovu a okolí. Odpadky musí být
shromážděny v soudržném obalu a dopraveny do obvyklých odpadových nádob s režimem svozu v obcích. Toto
ustanovení bude předmětem kontroly a jeho porušení bude posuzováno dle zákona 238/91 Sb. jako založení
černé skládky postihy dle zákona 200/90 Sb. (pokuta ve výši až 50 000,- Kč atd.). Porušiteli tohoto ustanovení
nebude sdružením v budoucnu vydána povolenka k lovu ryb. Rybolov nelze zásadně provádět z míst, na která
není umožněn okamžitý bezproblémový přístup kontrolním orgánům. Mládež do 12 let smí lovit v doprovodu a
za dohledu osoby starší 15 let, která je vzdálena maximálně 15 metrů.
S ulovenými rybami je rybář povinen zacházet šetrně a dle rybářské etiky, zejména je nepoškozovat vláčením
po břehu, násilným vyprošťováním zaseknutých háčků a trýznit ponecháním živých na suchu. Zakazuje se
škrábání a kuchání ryb v katastru rybníků. Stanování, táboření přes noc a rozdělávání ohňů je povoleno pouze
majitelům dvou a vícedenních povolenek, a to pouze na místech k tomu vyhrazených. Majitel povolenky ručí za
případné škody vzniklé jeho jednáním na stanovišti, vodním dílem, na březích a zařízeních. Při výkonu
rybolovu je nutné, aby lovící mezi sebou dodržovali vzdálenost nejméně 3 metry, při lovu přívlačí 20 m, pokud
se nedohodnou na menší. Místo k lovu nemusí být žádným způsobem vyhrazováno.
Parkování automobilů je povoleno na vyhrazených parkovištích. Případy parkování automobilů na jiných
místech budou řešena Policií ČR.

2)

Doba lovu
Sportovní rybolov na rybnících Návesní a Skála je povolen osobám, které se prokáží platnou povolenkou
vydanou Sdružením.
Denní doby rybolovu: Rybník Návesní a Skála
Měsíc
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec

Pondělí – Neděle
HÁJENO
HÁJENO
HÁJENO
05:00 – 20:00
05:00 – 22:00
05:00 – 23:00
05:00 – 23:00

Měsíc
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
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Pondělí - Neděle
05:00 – 23:00
05:00 – 22:00
05:00 – 20:00
05:00 – 20:00
HÁJENO

•
3)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Lov mimo určenou dobu lovu je možný po předchozí domluvě. Chytání přes noc minimálně 2 rybáři.
Rybářské nářadí, způsoby lovu, nástrahy
Lov ryb v rybářských revírech smí být prováděn jen způsobem odpovídajícím zásadám řádného
výkonu rybářského práva, ochrany ryb a ostatních vodních živočichů.
Na rybníku Návesním je povoleno chytat na 2 pruty, každý nejvýše o dvou návazcích
s jednoduchými háčky.
Na Skále je povoleno chytat na 3 pruty, každý nejvýše o dvou návazcích s jednoduchými háčky.
Při chytání na dvojháček či trojháček a na rybku smí být nejvýše jeden návazec..
Lov na rybku a přívlač je povolen ve všech termínech uvedených v bodu 2). Doba rybolovu, mimo
dobu tření, oznámena na tabulích u vody.
Při přívlači je dovoleno lovit jen jedním prutem, přičemž nesmí být další pruty připraveny k lovu.
Během lovu musí mít rybář nastražené pruty v účinném dosahu.

-

Je zejména zakázáno:
směňování úlovků
umísťování haltýřů a přechovávání ryb v nich
přechovávat ve vezírku více ryb než je povolený denní limit pro jednoho chytajícího
vyhledávání ryb pomocí echolotů
používání samoseků
používat nástražní rybky, které mají stanovenu tímto rybářských řádem nejmenší lovnou míru
a nedosahují ji
chytání z ledu
řezat vidličky z rostoucích stromů
vnadit krví, masem a směsmi z masa, bílými červy, mlékárenskými kaly, škrkavkami, jakož i
všemi živočichy chráněnými zákonem včetně jejich vývojových stádií, boilies, luštěniny

-

Povinné náčiní:
rybář je povinen mít při lovu vyprošťovač háčků a míru pro zajišťování velikosti ulovených ryb
zejména je povinen mít při lovu podběrák a podložku na ryby připravené k okamžitému použití
pokud lovící přechovává ulovené ryby živé, musí je mít ve vodě ve vlastním vezírku s kruhy
usmrcené ryby musí být během lovu přechovávány v nezměněném stavu, zejména kvůli
možnosti kontroly jejich délky

4)

Lovné míry ryb, počet, evidence
Rybník Návesní:
Candát obecný
40 cm
kapr obecný
45 cm
Lín obecný
25 cm
Amur bílý
60 cm
Tolstolobik
60 cm
Pstruh duhový
30 cm
Úhoř říční
45 cm
Sumec velký
90 cm
Štika obecná
60 cm
Bolen dravý
45 cm
Mník jednovousý
35 cm
Siven americký
30 cm
Jelec jesen
30 cm
Kapr obecný nad 60 cm je považován za trofejní rybu a musí být vrácen zpět vodě.

Skála:
Na rybníce Skála platí stejná pravidla jako na rybníku Návesní s těmito výjimkami:
- je zakázán lov na rybku nebo přívlač
- kapr obecný nad 55 cm je považován za trofejní rybu a musí být vrácen zpět vodě
Pravidla společná pro oba rybníky:

V jednom dnu si oprávněný k lovu může ponechat nejvýše 1 ks kapra obecného 45 – 60 cm z rybníku
Návesní, nebo 45 – 55 cm z rybníku Skála. K tomu navíc 1 ks ryby s minimální mírou uvedenou
v bodu 4). V případě, že oprávněný k lovu nezíská kapra obecného, může si ponechat 2 ks ryb
uvedených v bodě 4). Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a
ponechání si ryby podléhající lovné míře je lovící povinen toto zapsat IHNED do přehledu o úlovcích
s označením aktuálního data a délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu
kamkoli odnášet či ji svěřovat druhé osobě. Je možné vykonávat rybářské právo v režimu „Chyť a
pusť“. V tomto případě si nesmí oprávněný ponechat žádnou rybu vyjmenovanou v bodě 4).
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5) Kontrola a dozor
Tuto činnost vykonává řádně ustanovená rybářská stráž, Policie ČR a pověření členové Sdružení.
Těmto je chytající povinen umožnit kontrolu požadovaných dokladů, rybářského náčiní, nářadí a
úlovků. Při zjištění přestupku proti tomuto rybářskému řádu či obecně platným předpisům jsou
kontrolní orgány oprávněny odebrat povolenku, rybářské náčiní, nářadí, úlovky, uložit sankci dle
platných předpisů, nebo neprodleně vykázat rybáře od vody.
Od 1.1. 2005 do odvolání vykonávají povinnosti Rybářské stráže pověření členové sdružení Roman
Pokorný a Zdeněk Rostaš.
6)
Povolenky k lovu ryb
Povolenky k lovu ryb je možno zakoupit na adrese Tlustovousy 37 (Truhlárna Pokorný), nejlépe však
po předchozí telefonické dohodě. Roman Pokorný
+420 775 292 726
Ceny povolenek:
Single* Double**
1 den
320,- Kč
500,- Kč
Za každý další den sleva
- 50,- Kč
- 100 Kč
1 týden
1 500 ,- Kč
2000,- Kč
1 měsíc
3 500,- Kč
6000,- Kč
1 rok
6000,- Kč
10 000,- Kč
* Single – jeden rybář
** Double – skupina dvou rybářů společně
Děti do 12 let věku mají na veškeré výše uvedené ceny slevu 50%. Děti do 12 let věku musí být při
lovu v doprovodu osoby starší 15 let, která není vzdálená více než 15 m.
7)
Platnost povolenek
Povolenka je platná 24 hodin od vydání. Součástí povolenky je Přehled o úlovcích. Neprodleně po
ukončení rybolovu je rybář povinen odevzdat kompletně vyplněný úlovkový lístek do schránky
umístěné v Tlustovousech č.p. 37 (truhlárna Pokorný), nebo poslat do 14 dnů na adresu rybářský
spolek Tuklaty a Tlustovousy, Tuklaty 140, okres Kolín, PSČ 25082.
8)
Práva a povinnosti členů Spolku
Členové Spolku jsou povinni dodržovat veškeré výše uvedené zásady, zejména lovné míry a dobu
lovu. Pro členy Spolku platí do odvolání tato pravidla:
Člen si může ponechat nejvýše 1 ks kapra obecného 45 – 60 cm za jeden kalendářní měsíc. K tomu
navíc při každé návštěvě (rozumí se 1 den = 1 návštěva) 1 ks ryby s minimální mírou uvedenou
v bodě 4. Denní úlovek cejna velkého a cejnka malého není omezen. Při ulovení a ponechání si ryby
podléhající lovící povinen tuto zapsat ihned do přehledu o úlovcích s označením aktuálního data a
délky ryby v cm. Před provedením zápisu nelze ulovenou rybu kamkoliv odnášet či ji svěřovat druhé
osobě. Je možné vykonávat rybářské právo „chyť a pusť“. V tomto případě si nesmí oprávněný
ponechat žádnou rybu vyjmenovanou v bodě 4. Člen je povinen pravidelně 1x za 4 měsíce
odevzdávat vyplněný úlovkový lístek do schránky (nebo poslat) do 10. dne následujícího měsíce.
Neodevzdání je považováno za zvlášť hrubé porušení členských povinností. To může vést až
k zániku členství dle bodu 6 Stanov Spolku.
9)
Závěrečná ustanovení
Rybářský řád je platný od 11.3.2006 a je závazný pro výkon sportovního rybolovu na rybnících
Návesní a Skála až do odvolání.
Rybářský spolek Tuklaty - Tlustovousy
11.3.2006
Redakční uzávěrka Zpravodaje byla 10.3. a ještě 27.3. docházely poslední články.Příští redakční uzávěrka bude
10.6. /letošního roku!/
Již jste si prohlédli www.tuklaty.cz ? Najdete tam nejen Zpravodaj v původním barevném zpracování, ale i jiné
potřebné informace a vyhlášky. Napište nám své náměty, připomínky a dotazy na zastupitele.
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