KRONIKA OBCE TUKLATY
2017

Sepsala: Adéla Chroustová

1. Úvod
Události roku 2017 ve světě*
V lednu se ujal úřadu 45. prezident USA Donald Trump, který ve volbách porazil bývalou první dámu
Hillary Clintonovou. Sebestředný, prostořeký a výstřední jsou přívlastky, které nejčastěji doprovázejí
jméno amerického miliardáře Donalda Trumpa. Trumpovou první ženou byla československá lyžařka
Ivana Zelníčková, která mu porodila tři děti.
Mírová jednání o Sýrii - Křehké příměří, které vyjednala Moskva s Ankarou, by mohlo vést k mírovým
rozhodnutím a ukončením dlouholetých bojů v Sýrii. V případě, že příměří vydrží, budou jednání
pokračovat brzy v Kazachstánu. Koalice se také bude snažit vytlačit jednotky z IS z Rakky.
Britská premiérka Theresa May spustila článek 50, který bude obsahovat dvouleté dialogy Londýna s
Evropou i zbytkem světa. Britové očekávají, jaký bude mít Brexit dopad na občany Británie samotné a
na ekonomiku království.
Ve francouzských prezidentských volbách zvítězil Emmanuel Macron. Macron vstoupil do kampaně k
prezidentským volbám 2017 jako nezávislý kandidát, vede však nové politické hnutí En Marche!,
které se řídí heslem En marche, la France! („Francie, na pochod!“). Jeho politické postoje jsou
středové a sociálně-liberální.
Německo volilo. Německá kancléřka Angela Merkelová patří k nejvýznamnějším politikům světa. Její
případná prohra by rázně zamíchala kartami v celé EU. Svůj post ve volbách obhájila, avšak s menším
počtem hlasů, než se předpokládalo.
První mezinárodní výstava na půdě bývalého Sovětského svazu Expo 2017 se konala v hlavním městě
Kazachstánu, Astaně. Hlavním tématem výstavy byla energie budoucnosti, zabývala se snižováním
emisí, alternativními zdroji energie a budoucností energie. Událost se konala od 10. června do
10. září 2017.
Ve Spojených státech mohli po 99 letech pozorovat úplné zatmění Slunce.

Události roku 2017 v České republice*
V lednu v Česku byl skoro po desetiletí potvrzen případ ptačí chřipky.
Ve věku 84 let zemřel v březnu 2017 kardinál Miloslav Vlk.
Od konce května platí absolutní zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin.
Prezident Miloš Zeman podepsal milost pro odsouzeného Jiřího Kajínka, který se tak po 23 letech
dostal na svobodu.
Čechů se v létě osobně dotkla současná vlna teroristických útoků.
Přes Sněmovnu definitivně neprošel kariérní řád pro učitele, který měl podle ministerstva školství
zatraktivnit profesi.
Stovky taxikářů, na protest proti Uberu, komplikovaly několik hodin provoz u Letiště Václava Havla v
pražské Ruzyni a okolí magistrátu zcela zablokovaly. Způsobili tím kolaps dopravy.
Podzimní volby do Poslanecké sněmovny s jasnou převahou vyhrálo hnutí ANO, následované ODS,
Piráty a SPD. Citelnou porážku utrpěla ČSSD, kterou přeskočili i komunisté. Celkově se do Sněmovny
dostalo rekordních devět stran.
Andrej Babiš se stal novým českým premiérem. Poprvé v historii České republiky je předsedou vlády
politik z jiné strany než ČSSD nebo ODS a zároveň je 63letý předseda ANO nejstarším premiérem v
historii samostatné ČR.
Do prezidentských voleb v lednu 2018 půjde devět kandidátů, včetně současného prezidenta Miloše
Zemana. Ministerstvo vnitra z boje o Hrad vyřadilo jedenáct kandidátů, kteří nedodali dostatek
podpisů nutných pro kandidaturu.
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•

Leden byl po delší době pravým zimním měsícem s mrazivým počasím a pokrývkou sněhu
téměř celý měsíc.
Únor byl teplejší než obvykle a zimu připomínal jen do poloviny.
Březen byl mimořádně teplotně nadnormální, byl plně jarním měsícem.
Duben byl teplotně normální, srážky spadly v dostatečném množství.
Květen byl velmi teplý, vlivem vysokých teplot, které koncem měsíce dvakrát přesáhly i
hranici 30°C, bylo sucho.
V červnu panovalo horké počasí s intenzivním a dlouhým slunečním svitem.
Červenec byl horký s dostatkem srážek. Oblačnosti bylo více než v červnu.
První srpnové dny byly tropické.
Září již letní teploty nepřineslo a neproběhlo ani typické babí léto. Bylo mnohem chladněji
než obvykle.
Říjen přinesl teprve krásné teplé dny babího léta. Srážková bilance se zlepšila natolik, že se
obnovil intenzivní růst hub a houbařská sezona vyvrcholila až nyní.
Listopad byl teplotně i srážkově nad normálem.
Prosinec byl silně proměnlivým měsícem. Vánoce však byly teplejší a bez sněhu. Na Silvestra
však přišla teplá vlna, kdy teplota stoupla až na 10 °C.

Události roku 2017 v Tuklatech a Tlustovousech
V červnu 2017 oslavily obě části obce svá výročí - 810. výročí první písemné zmínky Tuklat a 790.
výročí první písemné zmínky Tlustovous. Rok 2017 tak byl uprostřed velkého 800. výročí.
Na jaře 2017 vyšla publikace „Dějiny Tuklat a Tlustovous“, jejímž autorem je spisovatel a regionální
historik Jan Psota.
V květnu 2017 proběhlo jednání s vlastníky pozemku č. 5/2 v Tlustovousech, který obec chtěla získat
pro umístění dětského hřiště a vytvoření nové návsi. V červnu MUDr. Marie Mohaplová, Ing. Jan
Vojta a Ing. Ondřej Vojta obci pozemek obci darovali.
V červnu 2017 byla zahájena rekonstrukce budovy základní školy, která byla největším projektem
obce v roce 2017. K rozsáhlé rekonstrukci a dostavbě mohlo dojít jen díky získané dotaci Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy ve výši 23,3 milionů korun.

2. Obyvatelstvo
Aktuální počet obyvatel Tuklat k 31. prosinci 2017:
Tuklaty
670
Tlustovousy
291
Celkem
961
V tomto roce se narodilo 17 dětí
Děti narozené v Tuklatech:
Viktor Beneš
Žofie Bernátová
Sofie Drábková
Alena Drbohlavová
Filip Kroupa
Gabriela Krytinářová
Viktorie Kučerová
Jáchym Mazur
Jana Pokorná
Janek Prim
Oskar Prim
Edita Schichmanová
Tomáš Stejskal
Alfréd Vojáček

14

Děti narozené v Tlustovousech: 3
Emilly Lauberová
Tereza Matějčková
Michal Škarpa
V tomto roce nás navždy opustili čtyři občané:
Anna Bucmanová
Vladimír Libovický
Miloslav Lopatka
Josef Zikmund

3. Obecní záležitosti
Starostka obce: Monika Petrisková
Místostarostka: Martina Milotová
Asistentka starostky: Ing. Martina Vodičková
Účetní: Markéta Zmrzlíková
Členové zastupitelstva:
JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Drahomír Ducháč
Petr Horký
Jaroslav Hrouda
Michal Chroust
Petr Jenšovský
Lukáš Koníček
ŠKOLSKÝ VÝBOR
Předsedkyně: Martina Milotová
Členové: Mgr. Ludmila Plesná, Kamila Kastlová, Věra Foučková, PhDr. Jan Šuma (do 31. 1. 2017), Jitka
Šindelářová (od 31. 1. 2017)
FINANČNÍ VÝBOR
Předseda: Drahomír Ducháč
Členové: Ing. Martina Pacovská, Ing. Miloslav Polášek
STAVEBNÍ VÝBOR
Předseda: Drahomír Ducháč
Členové: Ing. Ivan Franc, Michal Chroust, Romana Roubíčková, Ing. Zdeněk Milota (od 27. 3. 2017),
Ing. Miroslav Vlk (od 27. 3. 2017)
KONTROLNÍ VÝBOR
Předsedkyně/předseda: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan, (do 13. 3. 2017), Petr Horký (od 13. 3. 2017)
Členové: Petr Horký (do 13. 3. 2017), Ing. Jiří Krátký, Lukáš Koníček (od 13. 3. 2017), Petr Jenšovský
(od 13. 3. 2017), Vladimíra Doušová (od 30. 10. 2017)
VÝBOR PRO ROZVOJ OBECNÍHO MAJETKU
Předsedkyně: JUDr. Ing. Jana Ammerlaan
Členové: Ing. Pavla Holoubková, Ing. Jan Jarolímek PhD., Ing. Eva Karbanová, Ing. Čestmír Kocian,
Lukáš Koníček, Václav Krupka, Mgr. Karel Novák, Jiří Kýr
VÝBOR PRO KULTURNÍ, SOCIÁLNÍ A OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (k 13. 3. 2018 byl výbor zrušen)
Předsedkyně: Monika Petrisková
Členové: Ing. Věra Pěnkavová, PhD., Gabriela Procházková, Naďa Lojínová, Jan Roubíček
DOTAČNÍ VÝBOR (ZRUŠEN K 31. 1. 2017)

V roce 2017 proběhlo 13 zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání obecního zastupitelstva dočasně probíhají v klubovně SDH z důvodu nedokončeného
kolaudačního řízení.
Zasedání ze dne 30. 1. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• schválilo kupní smlouvu na hasičské vozidlo se společností Progres Servis Sibřina s.r.o.
• schválilo uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na nákup části pozemku parc. č. 204/6 m (cca
3,70 m2) za cenu navrženou prodávajícím.
• schválilo vypracování dokumentace pro provádění stavby „Spolkový dům“ Obecní
společensko-kulturní centrum – Silnoproudá elektrotechnika, rekonstrukce elektroinstalace
v 1. NP společností FELIPROJEKT s.r.o. Kolín, na základě nabídky z 19. 12. 2016 v celkové výši
28.600Kč bez DPH;
• schválilo žádost o dotaci z Programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictví
obcí s rozšířenou působností“ pro opravu pískovcových ostění v 1. NP Společenského domu.
• schválilo žádost o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury ČR pro opravu stropní
konstrukce 2. NP Společenského domu, schválilo finanční spoluúčast obce při realizaci
projektu, která pokryje zbývající části obou akcí.
• souhlasilo s účastí obce na Podlipanských slavnostech a s vyplacením částky 20.000 Kč.
• souhlasilo s uzavřením smlouvy o věcném břemeni – služebnosti č. IV-12- 6500518/27 se
společností ČEZ.
• zrušilo Výbor pro kulturní, sociální a občanské záležitosti.
• zrušilo Dotační výbor (předseda a jediný člen rezignovali na funkci 26. 11. 2015).
• jmenovalo Jitku Šindelářovou jako členku Školského výboru.
Zasedání ze dne 13. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• schválilo Petra Horkého do funkce předsedy kontrolního výboru a Petra Jenšovského a
Lukáše Koníčka jako členy kontrolního výboru.
• schválilo účetní závěrku MŠ tak, jak byla předložena.
• schválilo přerušení provozu MŠ v termínu 17. 7. – 1. 9. 2017.
• schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016.
• schválilo rozpočet oslav 810/790 výročí založení obcí v částce 60.000 Kč.
• souhlasilo s podáním těchto námitek obce Tuklaty k 1. aktualizaci Uzemní plánovací
dokumentace obce: o Parkoviště P+R nebo parkovací dům u nádraží na pozemku p.č.1082 v
k.ú. Tuklaty o Chodník nebo cyklostezka mezi Tuklaty a Tlustovousy na pozemcích p.č. 121,
126/1, 126/2, v k.ú. Tuklaty a p.č. 72, 75/2, 46/4, 46/7, 47/1, 47/2 v k.ú. Tlustovousy.
• Oprava způsobu využití stavby na pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Tuklaty z bydlení NP na občanskou
vybavenost.
• vzalo na vědomí ukončení pronájmu rybníka v Tuklatech Rybářskému spolku Tuklaty.
• schválilo materiál „Využití areálu bývalé fary v Tuklatech“ pro potřeby občanské vybavenosti
obce Tuklaty.
• vzalo na vědomí návrh strategického plánu, který bude prezentován občanům
k připomínkám.
• schválilo záměr na dostavbu polní cesty Ve Slezskách.
• schválilo bezúplatný převod pozemku p. č. 866/5, 866/6, 910/6, 910/7 zapsaného na listu
vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Tuklaty, obec Tuklaty v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Kolín, z
vlastnictví České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Obce Tuklaty.

•
•
•

schválilo výběr nejlepší nabídky na Technický dozor investora a koordinátora BOZP dle
přiloženého porovnání nabídek – firmu INGARA – Ing. Aleše Řadu.
schválilo vypsání výběrového řízení na dotační agenturu, která zpracuje žádost o dotaci
z programu „Výzva IROP 1.2 Terminály a parkovací systémy, Opatření Strategie ITI.
schválilo spolupráci s dotační agenturou WITERO s.r.o., která zpracuje žádost o dotaci na
obnovu nezpevněných polních cest Agentuře pro ochranu přírody (AOPK).

Zasedání ze dne 27. 3. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• schválilo rozšíření stavebního výboru o dva členy: Ing. Zdeňka Milotu a Ing. Miroslava Vlka.
• souhlasilo s nabídkou firmy GIS projekt na pasport místních komunikací v celkové ceně
35.592 Kč vč. DPH.
• schválilo jednorázový příspěvek na podporu činnosti Region Pošembeří, o.p.s. na rok 2017 ve
výši 5.000 Kč.
• pověřilo starostku předáním záležitosti odkupu ideální poloviny spoluvlastněné nemovitosti
na pozemku parc. č. st. 36 o výměře 1.787 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) se stavbou č.p. 24
(rodinný dům), vedlejšími stavbami, venkovními úpravami a trvalým porostem, který se
nachází v obci a v k.ú. Tuklaty, Mgr. Zhřívalové k vyjednávání s rodinou Novákových.
• pověřilo starostku jednáním s vlastníky pozemku parc. č. 5/2 k. ú. Tlustovousy Ing. Ondřejem
Vojtou, MUDr. Mohamplovou a Ing. Janem Vojtou ohledně získání pozemku do vlastnictví
obce.
• schválilo objednání tisku 500 ks publikace o historii Tuklat a Tlustovous na základě nabídky za
90.000 Kč bez DPH od JR-Grafik s.r.o.
• schválilo vyhlášení výběrového řízení – zakázku malého rozsahu na zpracovatele dotace na
vypracování a administraci projektové žádosti o dotaci IROP výzva Sociální bydlení II
v lokalitě Na Skalce 29.
Zasedání ze dne 24. 4. 2017
Zastupitelstvo obce Tuklaty
• schválilo odměny neuvolněným zastupitelům za výkon funkce člena zastupitelstva a předsedy
výboru dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
ve znění pozdějších předpisů.
• vzalo na vědomí přijetí daru od místních podnikatelů na knihu o historii obcí v celkové výši
60.000 Kč.
• Schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci sociálních zařízení a podlahy
v budově areálu Čechie Tuklaty z Programu 2017 z Rozpočtu Středočeského kraje ze
Středočeského Fondu sportu, volného času a primární prevence v rámci Tematického zadání
„Podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“. ZO souhlasilo s doplatkem této
akce jen v případě, že rekonstrukce proběhne za předpokladu udělení dotace.
• souhlasilo s podpisem objednávky s LK Advisory na zpracování Žádosti o poskytnutí dotace
Na spolufinancování projektu „Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty za cenu 10.000 Kč
bez DPH za zpracování žádosti a následně 30.000 Kč bez DPH v případě poskytnutí dotace.
• Souhlasilo s proplacením faktury firmě LK Advisory za zprostředkování a administraci dotace
na „Rekonstrukci a rozšíření kapacity ZŠ Tuklaty“ dle SOD odst. 5, složky b), ve výši 514.779
Kč vč. DPH.
• vzalo na vědomí dar rodiny Vojtových ve formě pozemku parc. č. 5/2, k. ú. Tlustovousy obci,
o celkové výměře 579 m2.
• souhlasilo s pořádáním Tuklatského kulturního léta ve dnech 1. – 3. 9. 2017.
zasedání ze dne 10. 5. 2017

Zastupitelstvo obce Tuklaty
• souhlasilo s výběrem nejvhodnější nabídky na zabezpečovací systém fary pana Jana Boháče
za 48.514,95 Kč vč. DPH.
• souhlasilo s příspěvkem na topení pro paní Jindřišku Šichovou ve výši 3.500 Kč.
• souhlasilo s příspěvkem na topení pro paní Vitošovou ve výši 3.500 Kč.
• souhlasilo s vytvořením znaku a vlajky obce.
• souhlasilo s uzavřením smlouvy o dílo o vypracování návrhů obecního znaku a vlajky a
dokumentace potřebné k podání žádosti o jejich udělení se Stanislavem Kasíkem, Heraldická
kancelář „Dauphin“.
Zasedání ze dne 29. 5. 2017
Zastupitelstvo obce
• projednalo závěrečný účet společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Tuklaty za rok 2016, schválilo s výhradou a přijalo tato nápravná opatření:
mimořádná inventarizace bude provedena k 31. 10. 2017.
• schválilo výsledek hospodaření ZŠ za rok 2016 zisk, který činí 6.495,20 Kč.
• projednalo program oslav 810/790 let od prvních písemných zmínek o obcích.
• souhlasilo s náklady na oslavy ve výši 75.000 Kč.
• schválilo zadání sazby a grafiky knihy o historii Tuklat a Tlustovous Jana Psoty společnosti
JR-GRAFIK s.r.o. ve výši 50.250 Kč vč. DPH.
• schválilo tisk knihy o historii Tuklat a Tlustovous Jana Psoty společností Tiskárna Úvaly
spol. s r.o. ve výši 67.430 Kč.
• schválilo prodejní cenu knihy o historii Tuklat a Tlustovous Jana Psoty 150 Kč za kus.
• souhlasilo s podáním žádosti o dotaci OPŽP na snížení energetické náročnosti veřejných
budov, výzva č. 70, současně se zavazuje ke spolufinancování akce ve výši 50 % celkových
nákladů akce.
• vzalo na vědomí havarijní stav stromů v Topolové ulici a přislíbilo zajistit posudek
dendrologa.
• schválilo proplacení faktur za výstavbu propojovacího krčku na ZŠ Tuklaty z roku 2014,
výstavbu protipožární příčky na faře z r. 2016, na výmalbu ZŠ Tuklaty z roku 2014.
• schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu a zrušilo tímto vyhlášku č.
2/2016.
• schválilo nový návrh pojistné smlouvy ve stejné výši jako v roce 2016, v částce 33.257 Kč,
pro pojištění majetku a obecné odpovědnosti Obce Tuklaty.
• souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky dodavatele na stěhování zařízení a vybavení
základní školy.
• souhlasilo s rozpočtem na novou střešní krytinu ZŠ Tuklaty ve výši 350.000 Kč + rezerva
15 % dle nutnosti opravy krovu + DPH.
• vzalo na vědomí nutnost provedení proti radonových opatření v ZŠ Tuklaty na základě
projektu v částce 500.000 Kč + DPH, které budou provedeny jako vícepráce.
• souhlasilo s příspěvkem na linku bezpečí ve výši 3.000 Kč.
• projednalo informaci o obecní knihovně Tuklaty
• vzalo na vědomí, že knihovnicí bude paní Jitka Šrajerová
• souhlasilo s postupem starostky ve věci ztracených knih ze zápůjčního fondu Kutná Hora
• pověřilo starostku vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce instalace
silnoproudé elektrotechniky obecního domu Na Valech 19
• souhlasilo s výběrem nejvýhodnější nabídky na zhotovitele instalace silnoproudé
elektrotechniky obecního domu Na Valech 19 a pověřilo starostku podpisem smlouvy
s vybraným zhotovitelem.

•
•

přijalo podnět k prošetření od Václava Krupky a předalo jej kontrolnímu výboru k
prošetření v termínu do následující schůze ZO, do 26. 6. 2017.
vzalo na vědomí, že obec obdržela dotaci na obnovení herních prvků na zahradě MŠ
Tuklaty, pověřilo starostku výběrovým řízením na zhotovitele rekonstrukce a pověřilo
starostku podpisem smlouvy s vybraným zhotovitelem.

Zasedání ze dne 26. 6. 2017
Zastupitelstvo obce
• pověřilo starostku vyhlášením zadávacích řízení na stavební úpravy určených prostor pro
dočasné umístění ZŠ do dokončení rekonstrukce a přístavby ZŠ Tuklaty (4. 9. – 30. 11. 17).
• pověřilo starostku vypsáním VŘ na dodávku 2 kontejnerů se sociálním zařízením pro dočasné
využití.
• schválilo prodloužení platnosti smlouvy na pronájem kontejnerové třídy dle dodatku č. 3 do
31. 7. 2020 (výpovědní lhůta 1 měsíc).
• schválilo podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ oranžové hřiště ve výši 529.100,- Kč, v případě
obdržení dotace pověřuje starostku vypsáním výběrového řízení.
• schválilo zápis Kroniky za rok 2016.
• schválilo návrh Strategického plánu tak, jak byl projednán s veřejností a se spolky v obci.
• schválilo vypsání zadávacího řízení na dodávku interiérového vybavení ZŠ Tuklaty.
Zasedání ze dne 28. 7. 2017
Zastupitelstvo obce
• schválilo změnu povahy komunikace v ul. Spojovací na místní komunikaci.
• souhlasilo s podáním žádosti o zařazení Fary do programu architektonického dědictví
Ministerstva kultury se spoluúčastí obce na dotaci 20 %.
• schválilo vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí služeb souvisejících se zajištěním dotace
na výstavbu nebo rekonstrukci polyfunkčního komunitního centra, které by mělo být
vybudováno v objektu bývalé fary v obci Tuklaty, Na Valech 19, pověřilo starostku podpisem
smlouvy s vítězným uchazečem.
• schválilo vyhlášení výběrového řízení na malířské služby v 2. NP objektu Na Valech 19.
• schválilo příkazní smlouvu s JUDr. Němečkovou ve znění, v jakém byla předložena.
• schválilo vítězného uchazeče výběrového řízení na administraci projektové žádosti o dotaci
do programu ITI, Výzva terminály a parkovací systémy, firmu Witero s.r.o.
• schválilo cenovou nabídku firmy Logla na odvoz odpadu z budoucího dětského hřiště
v Tlustovousech.
Zasedání ze dne 28. 8. 2017
Zastupitelstvo obce
• souhlasilo s vyhlášením ankety na podobu znaku obce mezi občany a shodlo se na 4 návrzích,
které budou do ankety zařazeny.
• zrušilo organizační složku obce obecní knihovna s názvem Obecní knihovna Tuklaty a
Tlustovousy a její zřizovací listinu ze dne 9. 12. 2002.
• zrušilo organizační složku obce Knihovna Tlustovousy s názvem Knihovna Tlustovousy a její
zřizovací listinu ze dne 30. 11. 2007.
• schválilo provozování obecní knihovny v rámci činností vykonávaných obecním úřadem.
• pověřilo starostku provedením změny v evidenci knihoven vedené Ministerstvem kultury ČR
• schválilo knihovní řád.
• schválilo druhy a výši poplatků za knihovní služby.
• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - IE126005498/1,
Tuklaty, Hlavní č. p. 34 – úprava venkovního vedení.

•
•
•
•
•
•
•

souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - IZ-126000434/VB/01, Tuklaty, Na Statku p. č. 551, 555 přeložka NN.
schválilo Vyhlášku o nočním klidu č. 2/2017 tak, jak byla předložena.
schválilo navýšení plateb na linky autobusů 482 a 484 od 1. 9. 2017 měsíční částkou celkem
11.371 Kč.
souhlasilo s limitem plnění u odpovědnosti zastupitelů za škody způsobené obci navýšeným
na 20 mil. Kč a zároveň limit plnění u odpovědnosti z výkonu veřejné moci navýšeným na
20mil. Kč – dodatečné roční pojistné pak činí 49.000 Kč.
souhlasilo s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 s tarifem Základní
ochrana v ceně 480 Kč/měsíc + DPH.
souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 3/2017.
souhlasilo s oslovením tří dodavatelů zahradnických služeb a materiálu o cenovou nabídku na
obnovu alejí v Tuklatech jako podklad k žádosti o dotaci.

Zasedání ze dne 25. 9. 2017
Obecní zastupitelstvo:
• nesouhlasilo s účastí obce v programu Registrace psů do Centrální evidence zvířat a věcí ČR.
• souhlasilo s předloženým předávacím protokolem na projekt: Polní cesta C6 v k.ú. Tuklaty.
• pověřilo starostku převzetím provedeného projektu hrazeného z PRV s názvem: Polní cesta
C6 v k.ú. Tuklaty.
• souhlasilo s vydáním Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o nočním klidu, s doplněním, že
Velikonoční pondělí se vztahuje na noc z neděle na pondělí.
• souhlasilo s prodloužením střežení objektu OÚ Tuklaty, Na Valech 19 v režimu „celková
ochrana“ s měsíčním poplatkem 990 Kč + DPH.
• schválilo podpis smlouvy o smlouvě budoucí směnné s manžely Papežovými na směnu
pozemku parc. č. 1095 o výměře 4.396 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel označeného jako
díl E) a části pozemku parc. č. 1098 o výměře 409 m2 (níže v návrhu rozdělení parcel
označeného jako díl D) ve vlastnictví obce, za část pozemku 1082 o výměře 4.805 m2 (níže
v návrhu rozdělení parcel označeného jako díl A) ve vlastnictví manželů Papežových a
vyhradilo si právo udělit souhlas k podpisu konečné smlouvy směnné.
• souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci na akci „Chodníky
v obci Tuklaty“ po odstranění odst. 2 a 9 v čl. V a po odstranění odst. c) v bodě 3 a pověřilo
starostku jejím podpisem.
• určilo, že zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem změny č. 1 územního plánu Tuklaty je
Monika Petrisková, starostka obce.
• souhlasilo s výběrem nabídky na dopracování projektu ke stavebnímu povolení chodník
Tlustovousy Ing. Mileny Kubinové v celkové částce 75.000 Kč + 21 % DPH vč. zatrubnění.
• souhlasilo s výrobou nových vchodových dveří (dle PBŘ) do objektu Na Valech 19, Tuklaty
v celkové ceně 48.040 Kč + DPH.
• souhlasilo s proplacením faktur za odvoz odpadu z pozemku p.č. 5/2 pro dětské hřiště
v Tlustovousech v ceně 48.330,43 Kč a 48.000 Kč vč. DPH.
• souhlasilo s výrobou 2 závor pro potřeby obce.
16. 10. 2017
Zastupitelstvo obce
• schválilo vypsání výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace - sociální
bydlení v obci Tuklaty, schválilo Smlouvu o dílo, tak jak byla předložena, pověřilo
starostku jejím podpisem s vítězným uchazečem.
30. 10. 2017
Zastupitelstvo obce

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

souhlasilo s novým složením kontrolního výboru tak, jak ho navrhl zast. Horký ve složení:
Vladimíra Doušová, Petr Horký, Petr Jenšovský, Lukáš Koníček, Jiří Krátký.
schválilo podpis Dodatku k pojistné smlouvě č. 8603379369 na pojištění majetku obce za
částku 37 595 Kč a pověřilo starostku jejím podpisem.
vybralo z předložených návrhů obecního znaku a vlajky a s ohledem na výsledek ankety o
znaku obce Tuklaty tuto variantu: V modrém štítě na zeleném návrší stojí stříbrná věž s
půlkruhově zakončeným oknem v patře a pravoúhlým vchodem v přízemí, střechou
zakončenou zlatou makovicí, vše černé. Věž provází v pravém horním rohu štítu zlatá hvězda.
V návrší zlatý mlýnský kámen s černou kypřicí.
schválilo předložení tohoto návrhu znaku a vlajky obce předsedovi Poslanecké sněmovny za
účelem udělení znaku a vlajky obce ve smyslu § 34a Obecního zřízení
pověřilo starostku zasláním žádosti o udělení tohoto znaku a vlajky obce předsedovi
Poslanecké sněmovny.
nesouhlasilo s přijetím daru - pozemek p.č. 49,216 m2, k.ú. Tuklaty.
souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace komunitní centrum Tuklaty, schválilo Smlouvu o dílo, tak jak byla předložena, pověřilo
starostku jejím podpisem s vítězným uchazečem.
schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2017 tak, jak bylo předloženo.
souhlasilo s navrženou opravou předcházejícího účetního období.
schválilo výstavbu gabionového plotu kolem dětského hřiště v Tlustovousech a plotu na
hranici pozemku pana Fišera a Vojtových, poplastované zelené pletivo, do maximální výše
35.000 Kč.
souhlasilo s koupí materiálu na takto navrhovaný gabionový plot kolem dětského hřiště v
Tlustovousech. Práci odvedou obyvatelé svépomocí.
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na dětské hřiště v Tlustovousech z dotačního programu
MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul A, se spoluúčastí obce ve výši 30 %.
souhlasilo s výběrem zpracovatele žádosti o dotaci a pověřilo starostku podpisem smlouvy se
zpracovatelem.
vzalo na vědomí důvodovou zprávu k návrhu na usnesení - Územní plán - změna č. 1.
odvolalo Marka Šplíchala, který byl pověřen usnesením č. 5 ZO z data 1. 7. 2013 jako osoba
oprávněná k výkonu územně plánovací činnosti.
určilo jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny územního plánu
Moniku Petriskovou.
rozhodlo v souladu s ustanovení § 6 písm. b stavebního zákona o uzavření smlouvy se
Zdeňkou Klenorovou, fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti.
souhlasilo s vypsáním výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace parkovací dům Tuklaty, schválilo Smlouvu o dílo, tak jak byla předložena, pověřilo starostku
jejím podpisem s vítězným uchazečem.

6. 12. 2017
Zastupitelstvo obce
• schválilo výdaj ve výši 608.682 Kč za vícepráce na akci Rekonstrukce a rozšíření kapacity ZŠ
Tuklaty.
• souhlasilo s výdaji na akci „Osvětlení hřiště Čechie Tuklaty“ v celkové výši 170.180 Kč,
• souhlasilo s proplacením faktury za držáky osvětlení pro Čechii Tuklaty v hodnotě 42.000 Kč,
• souhlasilo s proplacením faktury za svítidla a ostatního materiálu ve výši 55.324 Kč,
• souhlasilo s úhradou faktury za výkopové práce a položení kabelu ve výši 30.500 Kč
• souhlasilo s čerpáním nedočerpané částky z rozpočtu pro rok 2016 na doplatek osvětlení.
• souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 5/2017 tak, jak bylo předloženo.
• souhlasilo s podpisem smlouvy o výpůjčce hřbitova tak, jak ji předložilo Pražské
arcibiskupství, pověřilo starostku jejím podpisem.
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souhlasilo s vytvořením pracovního místa a uzavřením pracovní smlouvy na hlavní pracovní
smlouvu s paní Marcelou Dvořákovou.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 3/2017, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství tak, jak byla předložena.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.4/2017 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně v předloženém znění.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 5/2017 o místním poplatku ze psů tak,
jak byla předložena.
schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Tuklaty č. 6/2017 o poplatku za komunální odpad
tak, jak byla předložena.
schválilo studii předložené varianty řešení svahu podél ulice Akátové, prostoru okolo rybníka
v Tuklatech, schválilo vypracování projektu, schválilo podání žádosti o dotaci.
schválilo odměnu neuvolněné člence zastupitelstva obce Monice Petriskové ve výši
0,6násobku výše měsíční odměny uvolněného zastupitele, a to ode dne 1. 1. 2018.
schválilo rozpočtové opatření tak, jak bylo předloženo.
předalo starostce kompetence, aby upravila rozpočtové opatření v souladu se zákonem
v prosinci, a následně o úpravě informovala zastupitele v lednu 2018.
schválilo rozpočet pro rok 2018 tak, jak byl předložen.
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na technické vybavení knihovny ve výši 16.500 Kč,
souhlasilo s podílem obce cca 5.500 Kč.
souhlasilo s uzavřením smlouvy s městskou policií Úvaly na měření rychlosti v rozsahu 2
hodiny měsíčně.
souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na rekonstrukci ulice Spojovací, souhlasilo se
zpracováním žádosti společností TNT Consulting v celkové ceně 9 000 Kč + 21 % DPH.
souhlasilo s úpravou pomníku obětem obou válek v Tuklatech a výsadbou stromu republiky
na návsi v Tlustovousech.

4. Hospodaření obce
Dotace:
Obec v průběhu roku 2017 připravuje podklady pro podání několika žádostí o dotaci:
• na výsadbu alejí – obnovu polních cest. Jedná se o pozemky 1270 k. ú. Tuklaty, 467 k.ú.
Tlustovousy, 1026,147/14, 1012 vše v k.ú. Tuklaty. Cesty byly vyměřeny Pozemkovým
úřadem v Kolíně.
• na „Rekonstrukci ulice Spojovací“ od Ministerstva pro místní rozvoj v programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova
• na chodníky mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy
• na dětské hřiště v Tlustovousech
• na opravu kabin Čechie Tuklaty
• na zateplení objektu bývalé fary
• na opravu jižní fasády objektu bývalé fary prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy
z Programu 2018 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského
Fondu kultury a obnovy památek
• na opravu komínů objektu bývalé fary z programu Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností a z programu obnovy nemovité kulturní
památky z Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2018
Obec získala během roku 2017 několik dotací:
• od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v hodnotě 23,3 mil. Kč na „Rekonstrukci a
rozšíření kapacity základní školy“.
• od Státního fondu životního prostředí ČR na Podporu sídelní zeleně na projekt „Revitalizace
zeleně historického centra obce Tuklaty“ v hodnotě 216.965 Kč.
• v rámci dotací pro jednotky SDH obcí na dopravní automobil v hodnotě 439.500 Kč od
Ministerstva vnitra.
• z rozpočtu Odboru umění, literatury a knihoven Ministerstva kultury na technické vybavení
knihovny, které umožní občanům přístup na zajištění přístupu na internet, reprografických
služeb a umožnění realizace přednášek, besed a dalších výchovně vzdělávacích akcí ve výši
16.500 Kč.
• pro mateřskou školu na projekt „Obnova školní zahrady“ z prostředků státního rozpočtu ČR
z programu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora a rozvoj regionů v hodnotě 205.787 Kč.
V rámci dotace se zakoupily a instalovaly dva velké hrací prvky dle návrhů dětí.
Obecní rozpočet pro rok 2017:
Příjmy celkem:
Výdaje celkem:
Rozdíl:

12 198 400 Kč
11 938 400 Kč
260 000 Kč

Příjmy
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmu právnických osob bez obcí
Daň z přidané hodnoty
Odvod za odnětí zemědělské půdy
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za využívání veřejného prostranství
Správní poplatky
Daň z nemovitosti
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu – souhrnný dotační vztah
Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu
Obec Přišimasy – za SDH
Příjmy z pronájmů pozemků
Bytové hospodářství
Příjmy z pronájmu nez. pozemků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků – pohřebnictví
Příjmy z poskytování služeb – třídění odpadů
Příjmy z prodeje zboží
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z úroků
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
Příjmy z prodeje pozemků
celkem

2 632 600
5 000
40 000
2 332 800
3 862 800
4 000
590 000
35 000
5 000
10 000
746 400
161 600
230 000
10 000
65 000
90 000
15 000
15 000
120 000
1 000
20 000
5 000
2 000
1 200 000
12 198 400

Výdaje
Silnice
Provoz veřejné a silniční dopravy
Bezpečnost silničního povozu
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Kulturní záležitosti
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Ostatní tělovýchovná činnost
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů
Péče o vzhled obce
Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům
Protipožární ochrana
Místní zastupitelské orgány
Činnost místní správy
Bytové hospodářství
Celkem

1 945 540
250 000
400 000
680 000
906 000
24 500
62 000
1 000 000
2 200
500 000
40 000
290 000
106 000
30 000
910 000
160 000
1 760 000
18 000
228 000
765 580
1 612 380
245 200
11 938 400

5. Školství
Základní škola
Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Plesná
Učitelé a asistenti:
Mgr. Ludmila Plesná
Mgr. Věra Sirůčková
Lenka Rozenská
Mgr. Radek Holeček
Mgr. Markéta Čapková
Olga Matějková
Ing. Jaroslava Netřebová
Lucie Feixová
Michaela Krausová
Irena Charvátová
Vyučování začíná v 8:00.
K zápisu v letošním roce přišlo 19 dětí. Všichni uchazeči byli do1.ročníku přijati.
Ve školním roce 2017/2018 má škola celkem 76 žáků ve čtyřech třídách.
Konec školního roku byl ve znamení balení a stěhování. Obec i škola musely reagovat na postupující
přestavbu školy. Nejvíce to ocenily děti, které poprvé v historii školy odjely na školu v přírodě.
Vysvědčení bylo dětem mimořádně předáno na tribuně fotbalového hřiště.
Na nový školní rok obec zajistila náhradní prostory přímo v Tuklatech. Během letních prázdnin byly
upraveny dva provizorní prostory – bývalá kovárna za farou a klubovna místních hasičů. K úpravě
náhradních prostor velkou měrou přispěli hasiči se svými manželkami a rodiče žáků. Fungování školy
v náhradních prostorách bylo náročné obzvlášť pro vyučující a rodiče. Děti byly naopak nadšené.
Ve třídě I, v prvním ročníku, bylo 19 žáků. Třídní učitelkou byla paní ředitelka Mgr. Ludmila Plesná.
Pomáhaly zde střídavě asistentky pedagoga Ing. Jaroslava Netřebová a Lucie Feixová.
Ve třídě II, ve druhém ročníku, bylo 15 žáků. Třídní učitelkou byla Mgr. Věra Sirůčková. Pomáhala zde
asistentka pedagoga. Z důvodu rekonstrukce školy byly tyto dvě třídy od září do prosince
v náhradních prostorách v kovárně za farou.
Ve třídě III, ve třetím a pátém ročníku, bylo 25 žáků. Třídní učitelkou byla paní Lenka
Rozenská. Pomáhala zde asistentka pedagoga Olga Matějková. Tato třída jako jediná se během
rekonstrukce školy nemusela nikam stěhovat a fungovala stejně jako v předcházejícím roce v
kontejnerové třídě u školy.
Ve třídě IV, ve čtvrtém ročníku, bylo 15 žáků. Třídním učitelem byl Mgr. Radomír Holeček.
Z důvodu rekonstrukce školy byla třída od září do prosince v náhradních prostorách v hasičské
klubovně.

Mateřská škola
Ředitelka: Helena Gablerová
Třídní učitelé:
Zuzana Končitá
Barbora Nechanická
Libuše Pečená
Marcela Petráková

Obnova dětského hřiště
Z Ministerstva pro místní rozvoj získala obec dotaci na nové herní prvky na zahradu, které byly
zakoupeny a instalovány se spoluúčastí obce. Na jejich výběru se podílely samy děti. Po shlédnutí
obrázků hřišť a herních prvků děti nakreslily svá vysněná hřiště. Nejvíce chtěly velké průlezky ve tvaru
lodě a sestavy s různými klouzačkami a šplhacími stěnami. A tak se jim jejich vysněná představa
splnila. Po prázdninách bylo pro děti připraveno na zahradě překvapení v podobě nového herního
prvku – pirátské lodi.
Školní a mimoškolní aktivity
Děti ze školky jely na výlet do Šestajovic, kde měly možnost podívat se na výrobu parafínových svíček,
které si pak po exkurzi samy vyrobily. V tomto areálu je i výběh se zvířátky, takže pro děti to byl dvojí
zážitek.
Za dětmi do školky přijeli záchranáři s výukovým programem. Děti se formou hry dozvěděly, které
aktivity jsou bezpečné, na co si mají dát pozor. Mohly se názorně podívat, jak zastavit krvácení,
ošetřit drobná poranění nebo jak se provádí resuscitace. Prohlédly si také skutečný záchranný vůz a
všechny přístroje a pomůcky, které záchranáři používají.
V listopadu začaly pro přihlášené děti lekce plavání v Čelákovicích.
Změna v systému předškolního vzdělávání
Podle novely školského zákona je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které do začátku školního
roku dovrší pět let. Tato povinnost se zavedla počínaje školním rokem 2017/2018. Rodiče však stále
mohou zvolit z několika alternativních variant denní docházky dítěte do mateřské školy
v
rozsahu minimálně 4 hodiny denně 5 dní v týdnu. Mohou individuálně vzdělávat dítě bez docházky
dítěte do MŠ s tím, že následně zajistí účast dítěte v mateřské škole ve stanoveném termínu u
ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. Dále je možné, aby dítě
docházelo do přípravné třídy základní školy v případě povoleného odkladu povinné školní docházky.

6. Výstavba a úprava obce
Fara a přilehlé objekty sýpky a kovárny
Zastupitelstvo v letošním roce schválilo projekt na využití areálu fary jako spolkového domu, a i
dalších objektů, které se nachází na stejném pozemku. Vizí obce do budoucna je pozemek u fary
proměnit na park s možností využití pro koncerty nebo odpočinek. Prioritou obce je sjednotit
vlastnictví celého areálu, aby bylo možné dát celému prostoru smysluplné využití. V současné době
vlastní třetinu areálu církev, včetně zbytku stodoly, na jejímž místě by mohla vzniknout hasičská
zbrojnice. Záměr rekonstrukce fary na spolkový dům ocenila při své návštěvě u příležitosti oslav obcí i
paní hejtmanka Jaroslava Pokorná-Jermanová, která si se zájmem prohlédla objekt včetně dokončené
obecní knihovny.
V roce 2017 probíhaly přípravy
projektů pro dotace na opravu jižní
stěny, výměnu oken a instalaci
tepelného čerpadla. Dalším
dotačním okruhem, o který obec
usiluje, je zařazení do některého
z programů ministerstva kultury
pro záchranu architektonického
dědictví. Zařazení do takových
dotačních programů ministerstva
kultury, není jednoduché a
znamená opakované podávání
žádostí několik let po sobě, aby se
žádost mohla stát úspěšnou.
Letos se provedla realizace zesílení stropu velkého dolního sálu dle návrhu NPÚ. Došlo k odstranění
podpěrných sloupů a celý strop se vyztužil jednou traverzou, která byla umístěna uprostřed stropu.
Následně obec pokračovala opravou omítek a elektrického vedení, aby mohlo dojít ke kolaudaci
celého objektu.
Záměrem obec je nadále vyhledávat vhodné dotační tituly pro opravu fary, aby mohla pokračovat
v souladu s programovým prohlášením obecního Zastupitelstva.
Hlavní úsilí věnuje obec již zmíněné částečné kolaudaci objektu, aby mohlo být horní patro s obecním
úřadem opět veřejně přístupné. Fara totiž má stále na vstupní bráně uvedeno - z technických důvodů
uzavřeno. Důvodem je probíhající stavba, která byla na základě stavebního povolení z r. 2008
zahájena v roce 2009. Aby mohla být stavba alespoň částečně užívána, je nutno získat schválení
předčasného užívání stavby před dokončením. Stavební úřad v Českém Brodě požaduje úplné
dokončení všech prací v těch částech, které hodlá obec jako vlastník objektu předčasně užívat. Tímto
úkolem byl pověřen starosta obce v lednu roku 2015, řešit se začíná až od ledna letošního roku 2017.
Do předčasného užívání by mělo být zahrnuto horní patro. Teprve po kolaudaci může fara být opět
přístupná veřejnosti.
Aktuálně největší problémem je vměstnání fary, barokního objektu, který je památkově chráněn, do
požárních norem 21. století. Z projektu pro stavební povolení bylo nutno realizovat nové elektrické
rozvody. Technicky je tímto horní patro k předčasnému užívání dle původního projektu připraveno.
Došlo také ke zjednodušení rekonstrukce stavby ve srovnání s původním projektem: zjednodušení
v umístění sociálních zařízení pouze do jedné místnosti, odstranění výtahu, jiné řešení statiky stropu
mezi hlavními sály.

I tyto změny musí projít schvalovacími řízeními, která mají na starosti Pavla Holoubková a Jana
Ammerlaan.
Velkou viditelnou změnou je postupný úklid nepořádku v okolí fary, který sem byl v průběhu dvanácti
let nashromážděn. Úklid provádí zaměstnanci obce pod vedením správce fary pana Václava Krupky.
Pro oslavy bylo také vyklizeno horní patro barokní sýpky a pan Ammerlaan obnovil dřevěné schody
do tohoto patra. Objekt kovárny byl po devastaci nájemníkem vyklizen a opraven tak, aby zde mohly
být dočasně umístěny dvě třídy základní školy.
Knihovna
K brzkému otevření se připravuje obecní knihovna na faře. Knihovna je doplněna krásnou a originální
čítárnou. Na výzdobě knihovny se podílely děti i dospělí, kteří skládali motýlky z origami. Ty pak byly
následně zavěšeny na velký lustr v knihovně a dotvořili k dokonalosti celkovou atmosféru knihovny.
Lustr má tvar ondřejovského kříže.
Symbolizuje tak tvar objektu. Knihovna
v současné době disponuje jedním
počítačem.
Stávající knižní fond tvoří více než 1500
knih nejrůznějších žánrů, zastoupeny
jsou zde romány, detektivní romány,
klasická díly i dětské knížky, časopisy a
také moderní audio knihy. Otevírací
doba knihovny bude 1 hodina 1-2 x
týdně.

Sázení na farské stráni
Letos začala výsadba trvalek a keřů, podle schváleného projektu pro revitalizaci stráně. Obec dvakrát
žádala o dotaci ze Středočeského kraje, bohužel ale ani jednou neuspěla. Kulturní sdružení a
dobrovolníci se tedy ujali výsadby svépomocí. Celkem se odpracovalo více než 200 hodin.
Farská louka
Zastupitelstvo schválilo studii na řešení prostoru kolem rybníčku, bývalého koupaliště na tuklatské
návsi. Studie obsahuje náměty občanů, které zasílali v rámci ankety. Obec chce vypracovat projekt a
následně podat žádost o dotaci. Název „farská louka“ je používán pro rozlišení od farské zahrady prostor za farou. Farská louka je v kronice nazývána jako dolní farská zahrada. V roce 1936 získala
dolní farskou zahradu obec díky tehdejšímu starostovi panu Chroustovi, a nechala zde postavit
koupaliště, které bylo celé oplocené. Dnes již oplocení ztratilo svůj význam a prostor může být opět
otevřen. Je tu však výškový rozdíl mezi chodníkem a loukou, který by měl být vyrovnán.
Rekonstrukce školy
Největším letošním projektem obce je rekonstrukce základní školy. Na projektu se pracovalo už
několik předcházejících let. O dotaci obec zažádala poprvé v loňském roce. Druhá žádost byla
úspěšná a Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy přiznalo obci dotaci v celkové hodnotě 23,3
milionu korun.
Základní škola byla před rekonstrukcí tvořena dvěma částmi, které byly k sobě pouze přistavěny,
starou a novější. Nižší část, která do října 2016 sloužila jako sídlo Obecního úřadu, byla ve stavu, který

neumožňoval rekonstrukci a byla kompletně zbourána. Část objektu byla postavena nově, část prošla
zásadní rekonstrukcí interiér včetně podlahových konstrukcí při zachování původního půdorysu a
původního venkovního vzhledu. Nově vzniknou mimo jiné „technické místnosti“ jako jsou sborovna,
ředitelna, jídelna, počítačová učebna a čtyři učebny. Jako pátá učebna bude sloužit i nadále
přidružená kontejnerová sestava.
Během realizace rekonstrukce budovy
školy působila ve funkci autorského
dozoru Ing. arch. Senka Příhodová. Za
naši obec na samotnou realizaci,
dodržování termínů realizace, pracovních
postupů, rozpočtových nákladů a
dodržování pravidel bezpečnosti práce
apod. dohlížel technický dozor Ing. Aleš
Řada v úzké spolupráci s členy
stavebního výboru, kteří se každý týden
účastnili kontrolních dnů. Generálním
dodavatelem stavby byla společnost
Polabská stavební CZ, s.r.o.
Celý projekt rekonstrukce byl technicky i organizačně velice náročný a předcházela mu spousta
příprav. Budova byla kompletně rozestavěná, dělaly se úplně nové technické části elektro,
vzduchotechnika, voda a kanalizace.
Jedna z hlavních věcí, kterou obec musela řešit, bylo umístění dětí ze Základní školy do náhradních
prostor. Obce v přímém okolí neměly žádné volné kapacity, kde by se děti mohly dočasně učit. Obec
také zvažovala pronájem další kontejnerové třídy. Tato varianta by ale přišla na 900.000 Kč a po
splnění účelu by kontejnery byly odvezeny a obci by nezůstaly. Zastupitelstvo obce zvolilo nejlepší
možné z dlouhodobého hlediska a rozhodlo raději investovat do obecních majetku a opravit
hospodářskou budovu, bývalou kovárnu za farou. Sem byly v září umístěny 1. a 2. třída. 3. a 5. třída
zůstaly ve stávající kontejnerové třídě u budovy základní školy, kam musel být zajištěn dětem
bezpečný přístup staveništěm. 4. třída našla dočasné útočiště v klubovně hasičů.
Kolaudace školy proběhla v prosinci 2017. Den otevřených dveří pro obyvatele našich obcí byl
naplánován na neděli 21. ledna 2018 ve 14 hodin a slavnostní otevření následovalo 22. ledna 2018 ve
14 hodin.
Cyklostezka/ Chodník v Tlustovousech
Původně plánovaný projekt na „cyklostezku“ byl s ohledem na specifické parametry dotačního titulu
v dubnu 2016 změněn na „chodník“ a k jeho dokončení došlo teprve v roce 2017. V současné době
probíhají územní řízení a bude žádáno o stavební povolení, obec hledá vhodné dotační programy,
které by pokryly co největší částku na vybudování chodníků. Zatím byl smluvně zajištěn průchod přes
pozemky vlastníků.
Chodník povede od autobusových zastávek v Tlustovousech kolem tlustovouských rybníků přes louku
mezi Tuklaty a Tlustovousy, podél fotbalového hřiště nahoru k mateřské škole, odtud dále kolem
autobusových zastávek v ulici Hlavní v Tuklatech přes mostek a napojí se na chodník v Akátové ulici u
autobusových zastávek. Součástí projektu bude i nové řešení přechodu pro chodce mezi
autobusovými zastávkami v ulici Hlavní, rekonstrukce schodů mezi fotbalovým hřištěm a školkou,
rekonstrukce autobusových zastávek a jejich zastřešení a rekonstrukce chodníku mezi autobusovými
zastávkami až k základní škole. Na tento projekt navazuje studie zahradní architekty ing. Aleny
Burešové k řešení prostoru kolem tuklatského rybníčku.

Parkoviště P+R
Problém s parkováním u nádraží se s každým dalším rokem stává palčivějším. Lidé z Tuklat,
Tlustovous i několika okolních vesnic jezdí na nádraží do Tuklatech autem. Je to velice nepříjemná
situace jak pro občany, kteří v ulici žijí, tak pro ty, kteří k nádraží přijíždí a nemají kde zaparkovat.
Auta už stojí i v ulici Na Rafandě a dalších přilehlých ulicích v blízkosti nádraží. Obec v letošním roce
proto začala připravovat tzv. jižní variantu parkoviště.
Parkoviště by mělo být umístěno ze strany od kolínské silnice u nádraží – směr Kolín. Na parkoviště by
se vjíždělo silnicí od železničního viaduktu. Bylo by tedy postaveno mimo obec. Současně by mohlo
také sloužit k parkování lidem z okolních vesnic. Realizace parkoviště P+R u nádraží je ve fázi přípravy
projektu a zařazení do dotačního programu ITI pro výstavbu parkovišť v okolí Prahy. Dále probíhají
jednání s vlastníkem pozemku přilehlého k nádraží o směně za obecní pozemek.
Rekonstrukce ulice Spojovací
Ulice Spojovací je ve velmi špatném stavu, je plná děr a nerovností. Předpokládané náklady na
realizaci opravy jsou ve výši 4,5 milionu korun. Bohužel obec loni v září nevyužila možnosti dotace pro
rekonstrukci místních komunikací, protože nebylo platné stavební povolení a následně bylo nutné
obnovovat některá vyjádření dotčených orgánů. Z obecních prostředků v současnosti tento projekt
realizovat nelze. Obec nyní čeká na další dotační kolo, aby mohla silnici co nejdříve opravit. Veškeré
podklady pro zahájení rekonstrukce i pro podání žádosti o dotaci jsou nyní připravené.
Dětské hřiště v Tlustovousech
V současné době v Tlustovousech chybí dětské hřiště. Rodiče s dětmi jsou nuceni chodit na hřiště do
Tuklat kolem Tlustovouského rybníku, což není bezpečné. Proto občané Tlustovous přišli s návrhem
vytvořit si hřiště v Tlustovousích. V květnu letošního roku proběhlo jednání s vlastníky pozemku č. 5/2
v Tlustovousech, který obec chtěla získat pro umístění dětského hřiště. V červnu byl tento pozemek
obci darován MUDr. Marií Mohaplovou, Ing. Janem Vojtou a Ing. Ondřejem Vojtou. Díky tomuto
kroku bude moci obec zřídit dětské hřiště přímo ve středu Tlustovous a také vytvořit upravenou
funkční náves, která zde chybí. Na konci června a července proběhly dvě brigády za účelem vykácení
náletů, zejména okolo zchátralé zdi, aby pozemek byl připraven k rekultivaci. Na brigádách se
podílely rodiny z Tlustovous i někteří zastupitelé.
Z pozemku by mělo být odvezeno asi 700 t hlíny a kamenů. Přilehlá zeď bývalé stodoly, která je ve
špatném stavu, bude zbourána a kameny budou využity pro stavbu budoucího plotu. V plánu je zde
vytvořit přírodní dětské hřiště z akátového dřeva pro jeho dlouhou životnost.
Navržena je kombinace herních prvků pro různé věkové kategorie: pískoviště, houpačky, věž se
skluzavkou, a jedenáctimetrová lanová dráha. Nebudou chybět ani lavičky pro odpočinek. Hřiště by
mělo být z důvodu bezpečnosti oploceno. Ze západní strany na místě kamenné zdi bude stát vysoký
plot z poplastovaného pletiva. Zbylé strany budou tvořeny buď jednoduchým nízkým plotem
z poplastovaného pletiva porostlým stálezeleným břečťanem nebo nízkým gabionovým plotem
z drátěných klecí naplněných kameny ze zbourané zdi, pískovcem a opukou. Odhadovaná cena
kompletní realizace návrhu hřiště je 400–500 tis. Kč, což není možné pokrýt jen z obecního rozpočtu.
V červnu 2017 obec tedy žádala o dotaci z fondu Nadace ČEZ, bez úspěchu. V prosinci 2017 se chystá
obec žádost zopakovat, a to na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova. V případě získání dotace je realizace hřiště naplánována na léto 2018.
Silnice ve Slezskách
V letošním roce došlo v rámci kompenzací za pozemkové úpravy k asfaltování polní cesty ve
Slezskách, spojnice Tuklat a Tlustovous za farou. Stavbu financoval a prováděl Pozemkový úřad
v návaznosti na pozemkové úpravy, které probíhaly v katastru obce. Obec se nakonec také byla

nucena na projektu finančně podílet, protože cesta financovaná Pozemkovým úřadem začíná 35
metrů od asfaltového povrchu ulice Sluneční. Záměrem obce bylo, aby silnice na sebe navazovaly, a
proto obec tuto část mezi ulicemi musela zaplatit. Upravenou polní cestu využívají nejen zemědělské
stroje ale především rodiny s dětmi, sportovci a pejskaři.
Kovárna
V 90. letech prošel objekt bývalé kovárny kompletní rekonstrukcí. Následně však byl nájemníkem
během několika posledních let naprosto zdevastován, a dokonce opakovaně vyloupen. V objektu byly
uloženy tři stovky ojetých pneumatik a množství jiného odpadu.
Po celý rok probíhal rozsáhlý úklid v objektu kovárny, v jejím bezprostředním okolí a na farské louce,
aby mohla být budova zpřístupněna a znovu využívána třeba právě jako náhradních prostor pro
základní školu. Na úklidu se kromě členů Kulturního sdružení podílelo i mnoho dalších dobrovolníků a
v kovárně tak díky úsilí a snaze místních lidí vznikla krásná provizorní školní učebna.

7. Spolky, sdružení a sportovní organizace
Fotbalový klub Čechie Tuklaty
28. května od 14:30 proběhly oslavy Dětského dne.
Oslavy
V červnu oslavil klub Čechie Tuklaty 95. výročí založení klubu třídenními oslavami. Oslavy začaly v
pátek 23. června 2017 slavnostním průvodem a položením květin k pomníkům, hrála se přátelská
utkání, po kterých následovalo večerní posezení s hudbou a tancem. Celým večerem provázela
hudební skupina Rošáda. V sobotu byl připraven doprovodný program pro děti, utkání žen a mužů se
zajímavými soupeři a taneční zábava s kapelou Echo 91. Třešničkou na dortu sobotního programu byl
krásný ohňostroj, na který se přišlo podívat obrovské množství lidí. V neděli pokračovaly oslavy
výroční schůzí, kde probíhalo ocenění významných členů Čechie, společným obědem, tanečním
vystoupením a vše bylo zakončeno československou diskotékou.
3. ročník fotbalového soustředění
Již třetí ročník soustředění proběhl na hřišti Čechie od středy 23. do soboty 26. srpna. Opět byl
překonán loňský počet účastníků s účastí 35 dětí.
Vize multifunkčního hřiště
Čechie Tuklaty by si v budoucnu přála vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem, které by
sloužilo nejen na fotbalové tréninky ale i široké veřejnosti a dětem z mateřské a základní školy. Letos
je již vypracována kompletní projektová dokumentace. V loňském roce byla odeslána první žádost o
získání dotace, kterou jsme bohužel neobdrželi. Již je podána další žádost na dotaci od firmy ČEZ pod
názvem oranžové hřiště. Pokud by ani tato žádost nebyla úspěšná, chtěla by Čechie vybudovat takové
hřiště sama za výrazného přispění sponzorů, obce a jednotlivců, kteří by byli ochotni podpořit tento
projekt.
Týmy Čechie Tuklaty
Mladší žáci
Přípravu na jarní část soutěže zahájili 7. ledna 2017 mladší žáci s trenérem Milanem Šindelářem
v klánovické hale, kde probíhaly tréninky každou neděli.
A tým
A tým postoupil po dlouhé době do okresního přeboru v době, kdy Čechie slavila výročí 95 let od
založení klubu. Tým trénuje trenérská dvojice Roman Nešpor a Vratislav Procházka mladší, Vratislav
Procházka starší je vedoucím týmu. Tým se v podzimní sezóně umístil na 7. místě s celkovým součtem
22 bodů.
Ženy
Tým žen do nové sezóny vstoupil s trenérem Paulem Urminským ze 4. místa. Tým opustily některé
členky. Nikola Mádlíková odešla na roční hostování do Čáslavi. Dále v týmu chybí zraněná Zuzka
Trefilová. Nově přišly gólmanka Sandra Bártová, Petra Ševčíková a Kristýna Goldmannová a vrátila se
Eliška Kohoutková. V podzimní sezóně ženám patří celkově 5. místo s 13 body.
Mladší žáci
Mladší žáky trénuje Vratislav Procházka ml. a Tomáš Kuneš.
v podzimní sezóně dosáhli na 7. příčku v tabulce.

Starší přípravka
Trenérem starší přípravky je Tomáš Růžička a Vladimír Procházka.
Tým skončil na podzim na 3. místě.
Mladší přípravka
Jako trenéři týmu mladší přípravky působí Roman Nešpor a Michal Pytloun.
Mladší přípravka odehrála podzimní turnajovou část velmi úspěšně.

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Tuklaty
Dne 29. března 2017 převzala obec v zastoupení paní starostky Moniky Petriskové a velitele JSDH
Tuklaty Michala Tučka od společnosti Progres servis nový dopravní automobil Fiat Ducato se
speciálním označením DA L1Z. Jde o historicky první nový vůz zakoupený pro potřeby dobrovolných
hasičů v Tuklatech.
Od 28. dubna2017 je nové vozidlo přihlášeno do registru vozidel a do systému IZS. Tímto dnem bylo
vozidlo plně uvedeno do provozu.
2. května 2017 proběhlo školení na hasičské stanici v Kolíně na používání radiostanic a komunikace
s operačním střediskem.
13. května 2017 se členové jednotky zúčastnili školení na vyhledávání osob v podzemí a rizika s tím
spojená. Cvičení probíhalo v Praze–Hloubětíně.
28. května 2017 se Hasičský sbor Tuklaty účastnil dětského dne, kde pro děti připravil ukázku
techniky a dovádění v pěně.
24. června 2017 pořádali hasiči tradiční posezení pro důchodce a pouťovou zábavu. Od 15:00 – 19:00
hrála hudební skupina JAM. Vstupné 80 Kč.
Od 1. července do 30. srpna 2017 hasiči pracovali na úpravách hasičské klubovny, kterou po dobu
rekonstrukce budovy základní školy uvolnili pro jednu ze tříd a téměř půl roku fungovala jako učebna.
9. září 2017 se jednotka zúčastnila praktického výcviku velitelů a strojníků v Mukařově - Mukařovské
Tři rohy. Tuklatský sbor se umístil na krásném 3. místě z celkového množství 10 soutěžících družstev.
7. října proběhlo prověřovací cvičení JSDH Tuklaty. Úkolem bylo zlikvidovat únik oleje na pozemní
komunikaci.
16. října odpoledne byl nahlášen požár stohu mezi čerpací stanicí Trilobit a vlakovou zastávkou, s tím,
že v Rostoklatech je hlášeno pálení, a situace se má pouze prověřit. Jednotka vyjela a na místě zjistila,
že obě nahlášené události jsou jedna, a to „pálení“. Na místě se potkali se dvěma vozidly HZS Český
Brod. Ke zmíněnému zásahu vyjela také jednotka HZS z Říčan, která byla však cestou odvolána.
29. října zasahovala jednotka při orkánu Herwart, druhé nejničivější vichřici v Česku. Na základě
vyhlášené pohotovosti a oznámení o popadaných větvích na komunikaci vyjela jednotka ke kontrole
v hasebním obvodu Tuklaty - Tlustovousy. Během průzkumu jednotka odklidila spadané větve na
silnici III/10163 mezi obcemi Tuklaty a Tlustovousy, Tlustovousy a Horoušany u toku Výmoly. Dále na
silnici III/10166 mezi obcemi Tlustovousy a Úvaly jednotka odklízela naváté větve po kácení při
údržbě komunikace. V obci Tlustovousy jednotka likvidovala nakloněný strom v ulici Tuklatská u čp. 6.

4. listopadu se jednotka zúčastnila praktického výcviku jednotek v Poříčanech a okolí. Ve stanovištích
byly úkoly ze zdravovědy - popáleniny, fyzická příprava - štafeta TFA (Volně přeloženo: „Nejtvrdší
hasič přežívá“) + střelba, transport raněného přes potok, dopravní nehoda, požár fotovoltaické
elektrárny, jízda zručnosti aj. Navzdory početnímu oslabení jednotky 1+3 muži, ostatní mužstva byla
ve složení 1+5, dokázala jednotka zvítězit v celkovém počtu devíti družstev.
18. listopadu proběhla brigáda za účelem skropení silnice v Černíkách, vypuštění vody z Tatry a
V3Sky.
25. listopadu se zástupci sboru zúčastnili každoročního shromáždění starostů SDH konaného
v Klučově.

Kulturní sdružení Tuklat a Tlusovous, z.s.
Z pohádky do pohádky
V sobotu 16. září na děti čekalo rekordních šestnáct zastavení pohádkové cesty. Stanoviště byla
následující: u Víly Amálky, Ferdy a Berušky, u Makové panenky a Motýla Emanuela, Vochomůrky a
Křemílka, Červené Karkulky, u Čertů, Vodníků nebo u Čarodějnice. Děti na začátku cesty přivítala paní
starostka Monika Petrisková v masce královny. Cestou děti plnily nejrůznější úkoly. Skákaly panáka
s Pipi Dlouhou Punčochou, házely šišky do nůše u Rumcajse a Manky a s Cipískem větší z dětí střílely
z praku. Pat a Mat pro ně přichystali zatloukání hřebíčků a Mach s Šebestovou hledali s každým z dětí
znovu a znovu utržené sluchátko. I přes nepřízeň počasí si tradiční zábavu užili děti, rodiče i všechny
pohádkové bytosti.
Pomlázkování
14. dubna 2017 od 14:00-17:00 se na dvoře fary děti i dospělí mohli naučit plést dva druhy pomlázek.
Lampionový průvod
8. ročníku se i přes nepřízeň počasí zúčastnilo velké množství dětí i dospělých. Všichni se mohli zahřát
teplým čajem nebo při opékání vuřtů, odvážnější absolvovali stezku odvahy. Zajímavá akce byla
korunována ohňostrojem.

Rybářský spolek
V měsíci březnu proběhla výroční valná hromada, které se zúčastnila nadpoloviční většina členů,
kterých Rybářský spolek čítá na čtyřicet.
12. března se někteří členové zúčastnili pomoci na vystěhování části základní školy kvůli plánované
rekonstrukci budovy.
25. března proběhlo bagrování přítoku rybníka a skály. Vybagrované sedliny byly po vyschnutí
rozhrabány, pročištěny a následně osety trávou.
4. června Rybářský spolek uspořádal dětské rybářské závody pod názvem „Chytá celá rodina“. Účast
na závodech byla nevídaná. Zúčastnilo se třicet dětí i s rodiči. Účastníci byli odměněni hodnotnými
cenami. Na 1. místě se umístil Martin Koukal, který nachytal 197 centimetrů ryb. Na 2. místo
s nachytanými 192 centimetry ryb dosáhl Tonda Novotný. 3. místo patřilo Lukáši Voženílkovi, který
nachytal 183 centimetrů ryb. Jonáš Kvasnička ulovil největší rybu, 59centimetrového úhoře.

18. června proběhly oslavy obce, na kterých se rybářský spolek prezentoval publikací o spolku,
nejrůznějšími trofejemi a rybářským náčiním.
V noci z 30. června na 1. července byl uskutečněn noční výlov na rybníce se zaměřením na odchyt
sumců. Ve večerních hodinách byl uloven sumec “Albín“ 124 centimetrů.

Myslivecké sdružení Tuklaty
Činnost členů Mysliveckého spolku Tuklaty v roce 2017 nevybočovala ze zaběhnutých aktivit
minulých let. V zimním období přikrmování zvěře – seno, pšenice, ječmen, sůl. V jarním období
údržba a výsadba stromků – především biokoridor mezi Strání a Ryšánkovým lesíkem. V červnu,
tradičním Měsíci myslivosti, spolupráce na organizování dětského dne, účast na kontrolních střelbách
na asfaltové terče ve spřátelených honitbách (Rostoklaty, Tismice) a myslivecké posezení s přáteli.
V letním období údržba a doplňování napáječek, které jsou hojně využívány v suchém období zvěří a
dalšími živočichy. Podzim je pak pro myslivce odměnou za celoroční činnost ve formě společných
honů, nicméně vzhledem k velmi nízkým stavům především drobné zvěře (bažant, zajíc) se ve většině
případů jedná spíše o společenská setkání a vzpomínání na minulé úspěšnější roky. Příčiny nízkých
stavů zvěře jsou z velké části mimo možnosti ovlivnění samotnými myslivci – intenzivní zemědělská
výroba, ohromný civilizační tlak na přírodu, motorismus apod.
Rok 2017 v číslech: Myslivecký spolek Tuklaty má 13 členů, věkový průměr 59,6 let, 2 čestné členy a 5
lovecky upotřebitelných psů. Odpracováno bylo celkem 279 brigádnických hodin na údržbě zeleně a
mysliveckých zařízení, čas strávený přikrmováním zvěře a doplňováním napáječek není v tomto
započítán. Uloveno bylo 10 zajíců, 40 bažantů, 2 divočáci, 3 srnci, 6 srn, 14 lišek, 4 kuny a 3 straky.

Sbor pro občanské záležitosti
24. června proběhlo přátelské posezení s důchodci v hasičské klubovně. Celým programem provázela
hudební skupina V. Dědiny. Sbor dobrovolných hasičů se taktéž podílel na přípravě prostor a na
obsluze.
Rozloučení s prázdninami
V letošním roce oficiálně převzal SPOZ organizaci akce „Rozloučení s prázdninami“, které se konalo 3.
září u rybníčku v Tuklatech. Přes nepřízeň počasí byla účast velká. Pro zúčastněné děti i dospěláky
bylo zajištěno posezení kolem ohně a opékání špekáčků. Děti si přinesly rybářské pruty a zkoušely
chytit jediného kapra, kterého do rybníčka vypustil pan Petr Jenšovský, ostatní ryby bohužel vyhynuly
po letošní mrazivé zimě. Bohužel se ho nakonec nikomu nepodařilo ulovit. Děti si mohly také zastřílet
na terč z kuše a luku. Za odměnu dostaly diplom a sladkosti.
Vítání prvňáčků
Dne 4. září se zástupci SPOZ zúčastnili zahájení nového školního roku. Do 1. třídy nastoupilo celkem
19 dětí. Letošní prvňáčci dostali jako upomínku prvního školního dne knihu pohádek s věnováním od
Sboru pro občanské záležitosti.
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 10. prosince bylo již po sedmé pořádáno „Rozsvícení vánočního stromu“, které bylo
doprovázeno vánočním trhem. Děti z mateřské a základní školy měly pro návštěvníky připravené
ručně vyrobené drobnosti a prodávali je za dobrovolný příspěvek. Pro děti byl, pro velký úspěch

z předešlého roku, připraven retro kolotoč. Dospělí si mohli zakoupit na svůj oblíbený vánoční punč,
speciál grog nebo hrnek s vánočním nápisem z Tuklat. Byla připravena vánoční štola, štrůdl, a cukroví,
které bylo zdarma. Za malý poplatek mohli návštěvníci ochutnat bramborové placky se škvarky,
chleba se škvarkovou pomazánkou nebo trdelník. Letošní pořádání této akce bylo organizačně
náročné. V prostorách hasičárny, která v předchozích ročnících sloužila jako zázemí pro organizátory i
návštěvníky nyní byla dočasně umístěna jedna učebna základní školy. Čechie Tuklaty na tuto akci
zapůjčila stoly.

8. Kulturní život v obci
Oslavy první písemné zmínky obcí Tuklat a Tlustovous
V letošním roce jsme si připomněli 810. výročí první písemné zmínky Tuklat a 790. výročí první
písemné zmínky Tlustovous. Letošní rok byl tak uprostřed velkého 800. výročí. Zvláštností je, že 800.
výročí první písemné zmínky slavila obec před 12 lety v roce 2005. Historik Jan Psota však zjistil, že
obec až doposud zakládala svou historii na listině, která patří jiné obci. Listina z r. 1205, doposud
považovaná za listinu vztahující se k naší obci, se vztahuje k zaniklé obci Tukleky na Kladensku. Proto
došlo i k opravě a nápravě tohoto omylu a oslavy 810. výročí se konají dvanáct let po výročí 800 let.
PROGRAM OSLAV
Sobota, 17. června
20:00
Koncert New Bells AC/DC Revival Band20:00 – 22:00 gril párty završená ohňostrojem.
Neděle, 18. června
13:00 – 13:15 Oficiální zahájená u Zvonice, slavnostní rozeznění zvonu sv. Jana
13:30 – 14:30 Přednáška regionálního historika Jana Psoty „Medailonky z historie Tuklat a
Tlustovous“ s varhanním doprovodem předního varhaníka Jana Rotrekla, v kostele
Narození sv. Jana Křtitele
15:00
Odhalení pamětní desky Ferdinanda Klindery na domě čp. 37 v Tuklatech
16:00 - 17:00 Křest knihy Jana Psoty „Dějiny Tuklat a Tlustovous“ místní pamětníky na Faře
v Tuklatech
Po celou dobu oslav probíhaly různé akce:
12:00 – 18:00 Děti pomozte vytvořit obecní znak Tuklat a Tlustovous, kolem Tuklat a Tlustovous
koňským kočárovým spřežením (dvojspřeží Vagonetta),
Dílničky pro každého bez rozdílu věku a umu
Trhové městečko s mnoha tradičními řemesly
Fler market s občerstvením.
Z oslav a památek a pro obohacení mysli – prodej knih o okolních obcích a pamětních
upomínkových drobností.
15:00 – 16:00 Projížďky po okolí s veteránem Wartburg 311
Oslavy byly zahájeny koncertem New Bells AC/DC Revival Band 17. června. Účast byla obrovská. Celý
koncert se odehrál na farské zahradě, kde se sešli občané všech věkových kategorií a bylo vidět, že si
zahájení oslav užívají naplno. Počasí se vydařilo. Během celého koncertu si návštěvníci mohli zakoupit
grilované maso, pivo a limonádu.
V neděli 18. června občané oslavili dvojité kulaté výročí obcí - 810 let Tuklat a 790 let Tlustovous.
Slavnost navštívila řada významných hostů, mezi nimi také okolní starostové, archivářka PhDr. Helena
Klímová z Národního archivu v Praze, archivář Jaroslav Pejša z Okresního archivu v Kolíně, heraldik
Stanislav Kasík, sběratelé, umělci, pamětníci, děti, dospělí.
Středověký zvon sv. Jana Křtitele se hodinu po polední rozezněl, aby svolal spoluobčany obcí Tuklat a
Tlustovous a oficiálně mohly být oslavy zahájeny. Všechny přivítala starostka obce Monika Petrisková,
za přítomnosti paní Jaroslavy Pokorné Jermanové - hejtmanky Středočeského kraje, pana Tomáše
Kádnera - pravnuka tuklatského rodáka Ferdinanda Klindery a pana Jana Psoty - autora nové
publikace „Dějiny Tuklat a Tlustovous“.

Po úvodním přivítání, se návštěvníci přesunuli do kostela Narození sv. Jana Křtitele, kde zaznělo
vystoupení předního českého
varhaníka a poutavým
povídáním Jana Psoty, v
podobě medailonků z historie
obcí. Oslava obcí dostala
skvělou příležitost uctít
památku Ferdinandu Klindery
- významného rodáka a vůdce
agrárního družstevnictví. Paní
starostka společně s
Klinderovým pravnukem Ing.
Kádnerem slavnostně odhalila
pamětní desku na domě, kde
Klindera pobýval. Jednalo se o
znovuodhalení desky po
sedmdesáti letech, kdy
původní desku zničili nacisti. Osazení pamětní desky financovala obec spolu s dnešními majiteli
usedlosti čp. 37. Oficiální program zakončil slavnostní křest knihy „Dějiny Tuklat a Tlustovous“.
Čestnou roli kmotrů přijali významní občané obou obcí, paní Kamarytová, pan Krupka, paní starostka
Petrisková a paní Jana Ammerlaan.

Po oficiálním křestu začala autogramiáda a zakrojil se krásný dort ve tvaru tuklatské zvonice,
věnovaný Jiřím Kolenatým.

Na farské zahradě si návštěvníci mohli prohlédnout výstavu k historii Tuklat a Tlustovous – včetně
archeologických vykopávek, mohli si vyslechnout komentovanou prohlídku fary, zkusit si razit
Tuklatské groše, projet se kočárovou vagonettou nebo veteránem Wartburg 311.
Paní hejtmanka uvedla do památeční kroniky tento vzkaz: „Velice si vážím práce a nasazení všech
občanů, kteří se zajímají o svět, ve kterém žijí. Velké díky směřuje k paní starostce, za to jak
zodpovědně přistupuje ke svému poslání. Všem občanům přeji mnoho štěstí a spokojenosti v jejich
malebné obci.“
Byly to nádherné oslavy a několik týdnů po jejich konání občané celou akci velmi chválili.

Publikace „Dějiny Tuklat a Tlustovous“
V roce 2017 byla vydána publikace „Dějiny Tuklat a Tlustovous“ autora Jana Psoty (PSOTA, Jan,
ml. Dějiny Tuklat a Tlustovous. Vydání první. Úvaly: Obecní úřad Tuklaty, 2017. 160 stran. ISBN 97880-270-1573-3) Kniha spisovatele a regionálního historika Jana Psoty byla pokřtěna během oslav
obce.

Obecní znak
Obecní znak a vlajka jsou symbolem obce a její vizitkou, zejména pak ztotožňuje občany obce
s místem, kde bydlí, s místem jejich domova. S tímto cílem obecní zastupitelstvo přistoupilo
k vytvoření obecního znaku Tuklat. Ačkoliv o návrhu obecního znaku má právo rozhodnout samo
obecní zastupitelstvo, rozhodlo se oslovit občany formou ankety, aby se spolupodíleli na výběru
nejvhodnějšího návrhu z předložených variant.
Tvar i grafická podoba musí být vytvořena podle platných heraldických pravidel. Obec Tuklaty proto
oslovila zkušeného heraldika pana Stanislava Kasíka, který vytvořil znaky v okolních obcích. Pan Kasík
vytvořil několik návrhů pro naší obec. Obecní zastupitelstvo vybere jeden z nich. Výsledný znak poté
musí schválit předseda poslanecké sněmovny. Návrh obecního znaku také posuzuje Výbor pro vědu,
vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny, a podvýbor pro heraldiku a vexilologii,
který zasedá dvakrát ročně.
Všechny návrhy znaků obsahují symboly charakterizující jak Tuklaty, tak Tlustovousy.
Do nejužšího výběru se dostaly 4 znaky, z nichž pomocí hlasovacích lístků, občané vybírali, který by
chtěli, aby reprezentoval obec Tuklaty:

Varianta 1

varinta 2

varinata 3

varianta 4
Na zasedání dne 28. srpna 2017 obecní zastupitelstvo schválilo uspořádání ankety k návrhům znaku
obce. Anketa obsahovala 4 návrhy znaku obce a byla uveřejněna na webových stránkách obce a
v Tuklatských novinkách. Celkem byly zaslány 372 hlasy.
Výsledky ankety:
varianta 1 (polcený štít):
varianta 2 (stříbrno-modrý):
varianta 3 (červeno-modrý):
varianta 4 (zvonice):

21
29
48
274

Vzhledem k tomu, že preference občanů ukazují jednoznačně na symbol zvonice, navrhuje se zvolit i
do vlajky stejný symbol.
Na základě výsledků ankety obec v prosinci 2017 požádala předsedu Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR o udělení znaku i vlajky obce variantu číslo 4.

První svatba toho roku v Tuklatech
Dne 18. srpna 2017 se uskutečnil první svatební obřad v Tuklatech, který proběhl před Tuklatskou
zvonicí. Byl to historicky první zápis do Tuklatské knihy manželství. Novomanželům Hroudovým
přejeme jen to nejlepší do společného života!

Expozice „Stará škola“ na faře
Při rekonstrukci základní školy se na půdě v jedné z krabic objevily nálezy z doby kamenné. Neví se,
kdo je tam zanechal. Překvapením byly i staré školní lavice, počítadlo nebo klasická tabule, na kterou
se psalo křídou. Tu už dnešní děti nepoužívají, protože ve třídách mají tabule interaktivní.
Zastupitelka Jana Ammerlaan přišla s nápadem předměty opravit a vytvořit na faře expozici „stará
škola“. V Tuklatech byla historická výstavba fary a otevření školy spojeno s rokem 1730, kdy byla fara
dostavěna a Marie Terezie Savojská, majitelka Škvoreckého panství, otevřela v Tuklatech školu
v domě, který za tímto účelem koupila.

Svatováclavské slavnosti v obci Limuzy
Ve čtvrtek 28. 9. se obec zúčastnila Svatováclavských slavností v obci Limuzy se stánkem
s upomínkovými předměty obce, s novou publikací Dějiny Tuklat a Tlustovous a dílničkou pro děti.
Největší zájem byl o tuklatský groš a dílničku, kde si děti mohli vyrobit voňavý pytlíček plněný
levandulí.

Noc kostelů
9. června se již podruhé Tuklaty zúčastnily mezinárodní akce Noc kostelů. Letos bylo připraveno čtení
z bible a varhanní koncert. Na varhany hrál varhaník a akad. malíř Petr Štěpán z Českého Brodu.

Podlipanské hudební slavnosti
V letošním roce se naše obec připojila k tradičním Podlipanským slavnostem hned dvěma koncerty,
druhý z nich je zároveň součástí akce Noc Kostelů.
27. května od 17 hod. v rámci Podlipanských slavností vystoupilo v tuklatském kostele Vlachovo
kvarteto Praha. Vlachovo kvarteto Praha je jedním z uznávaných interpretů české komorní hudby.
Svými kořeny se hlásí především k uměleckému odkazu proslulého houslisty, dirigenta a pedagoga
Josefa Vlacha, primária Vlachova kvarteta. Kvarteto bylo založeno v roce 1982. Dnes působí na řadě
koncertů v České republice i zahraničí zejména ve Švýcarsku a v Anglii.

Sbírka hraček
Letos byl uspořádán již 3. ročník sbírky hraček pro Kolínskou nemocnici. Nasbíraných hraček bylo
tolik, že se ani nevešly do osobního automobilu, a tak organizátoři poprosili hasičský sbor Tuklaty o
pomoc při odvozu hraček do nemocnice. Organizátoři této akce jsou: Jiřina Borovské, Radka
Pitrůnová, Ivana Urbánková, Petra Černušková, Jana Koníčková, Martina Vašáková, Veronika
Tomanová, Eva Huťanová, Beáta Procházková, Karolína Kučíková. Mateřská škola Orangey v Dolních
Počernicích věnovala jako sponzorský dar výtvarné potřeby.

Ornáty na faře
Na faře byly uložené v nevyhovujících podmínkách historické ornáty (kněžská roucha). Zastupitelka
Jana Ammerlaan přišla s nápadem, vystavit je na čestném místě. Byla tedy vyrobena prosklená vitrína
na chodbě v 1. patře fary, kde jsou ornáty vystaveny, a kde je mohou obdivovat přítomní návštěvníci.

9. Ostatní
Navýšení počtu autobusových linek od září 2017
Od září letošního roku vznikla nová linka 482 Úvaly - Nehvizdy a i u linky 484 bylo rozšíření počtu
spojů. Měsíční náklady na rozšíření provozu těchto linek PID jsou 97.847 Kč. Středočeský kraj obce
podpořil zaplacením velké většiny z této částky tj. 70.847 Kč za měsíc. Obce Vyšehořovice, Tuklaty,
Mochov, Horoušany a Úvaly společně přispívaly měsíčně doplatkem ve výši 27.000 Kč. Z důvodu
nedostatečného využívání byl zrušen noční spoj 484. Díky tomu mohly být doplněny žádané
odpolední spoje, což rozšířilo možnosti přestupu na vlakové stanici Úvaly.

Zdroje:
*idnes
**pocasi-volary.cz

