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Sběrný dvůr
Sběrný dvůr bude otevřen od 4. 4. 2021 každou středu od 18:00hod do 19:00hod. a každou neděli
od 10:00hod. do 12:00hod. Opět žádáme občany, aby si uklízeli po svých mazlíčcích. V obci jsou
rozmístěny odpadkové koše se sáčky.

Kontejnery na tříděný odpad
Do kontejnerů na tříděný odpad se vkládá tříděný odpad.
Dále žádáme občany, aby minimalizovali množství odpadu tím, že odpad slisují,
aby byl maximálně využit prostor v kontejneru.
Týká se to hlavně papírových krabic a plastových lahví.
Prostor okolo kontejnerů není určen pro odkládání odpadu (ani tříděného).
Odpad patří jen do určených kontejnerů.

Kompostéry
Dne 11.3.2021 proběhlo výběrové řízení na dodavatele kompostérů, provzdušňovačů a
štěpkovače. Na příštím zastupitelstvu obce bude dán výsledek výběrového řízení ke schválení. Za
předpokladu, že se potvrdí výsledek výběrového řízení, bude starosta obce pověřen podpisem
smlouvy s vysoutěženou firmou. Po dodání kompostérů, včetně veškerého příslušenství, budou
občané, kteří měli o kompostéry zájem, vyzváni k jejich převzetí a podpisu smlouvy o výpůjčce a
následném darování kompostéru včetně provzdušňovače.¨

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Splašková kanalizace
Čistička odpadních vod a kanalizace Tuchoraz
byla
zbudována
částečně
z dotace
Středočeského kraje. Jednou z podmínek
získání dotace je veřejné ukončení projektu
„ČOV a kanalizace Tuchoraz“, které proběhne
v areálu ČOV Tuchoraz za přísného dodržení
všech platných hygienických pravidel dne
14.4.2021 v 10 hodin.
Upozorňujeme občany na dodržování pravidel
vypouštění odpadních vod do kanalizačního
řadu. V případě odpadu z domácnosti do

kanalizace nepatří: PESTICIDY, JEDY,
OMAMNÉ LÁTKY, ŽÍRAVINY (NAPŘ. Z
NADMĚRNÉHO ČIŠTĚNÍ ODPADU ČISTIČI
ODPADŮ
BĚŽNĚ
DOSTUPNÝCH
V
DROGERIÍCH), HNOJIVA A PŘÍPRAVKY NA
HUBENÍ ŠKŮDCŮ A ROSTLIN, HOŘLAVÉ A
VÝBUŠNÉ LÁTKY, DALŠÍ NEBEZPEČNÉ
LÁTKY, PEVNÉ MATERIÁLY JAKO JSOU
ZVLHČENÉ UBROUSKY. POTRAVINÁŘSKÉ
TUKY A OLEJE.

Informační SMS systém
Systém umožňuje bezplatné zasílání SMS zpráv občanům. Občany, kteří ještě tuto službu
nevyužívají a mají o ni zájem, vyzýváme, ať se dostaví na OÚ Tuchoraz a podepíší
souhlas s využitím svého tel. čísla pro tyto účely.

SENIOR TAXI od 1.4.2021
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
provozování SENIOR TAXI v obci Tuchoraz.
SENIOR TAXI bude od 1.4.2021 zajišťovat
přepravní služby (včetně přepravy menších
břemen a spoluzavazadel oprávněných osob,
popř. skládacího invalidního vozíku, chodítka,
francouzských holí) za podmínek uvedených
ve smlouvě, a to pro občany s trvalým
pobytem v obci Tuchoraz, kterým byl obecním

úřadem v Tuchorazi vydán speciální doklad
(„DOPRAVA PRO SENIORY V OBCI
Tuchoraz“)
Provozovatel se zavazuje přepravovat
oprávněné osoby z místa jejich trvalého
pobytu na níže uvedená přepravní místa a
případně z níže uvedených přepravních míst
do místa jejich trvalého pobytu, dle potřeb
oprávněných osob.

Oprávněná osoba je ta:
•

která dosáhla věku 70 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P bez věkového omezení

•

nevlastní (nebo její partner žijící s ním ve společné domácnosti) dopravní prostředek, nebo
který nemá platné řidičské oprávnění, popř. občan, jehož partner není z důvodu onemocnění
schopen osobní automobil řídit.

Přepravní místa:
•

Ordinace lékařů a zdravotnických zařízení ve městě Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Lékárny na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Úřady na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Poskytovatelé sociálních služeb na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Obchody na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Česká pošta na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

•

Vlakové nádraží v Českém Brodě

•

Pobočky bank a pojišťoven na území města Český Brod (pouze k.ú. Český Brod)

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Oprávněná osoba uhradí provozovateli před zahájením jízdy v hotovosti cenu za přepravu
v následující výši:
• trasa Tuchoraz – Český Brod - 20,- Kč
• trasa Český Brod – Tuchoraz - 20,- Kč
Zbytek nákladů hradí obec.
Příjem telefonických objednávek v pracovních dnech je možný od 7:00 hod do 17:00 hod. Službu
lze objednat nejpozději 1 den před plánovanou jízdou. Pokud bude služba objednávána v den
přepravy, není Provozovatel povinen osobu přepravit, pokud mu to nedovolí volná kapacita.

Ukliďme Pošembeří
20. 3. – 18. 4. 2021 ve znamení individuálních úklidů se uskuteční 11. ročník tradiční akce „Ukliďme
Pošembeří“
Akce je ryze dobrovolnická a je zaměřena na úklid veřejných prostranství v našem regionu
Pošembeří. Úklid probíhá v rámci celorepublikové kampaně „Ukliďme Česko“. Cílem je uklidit
nepořádek v našem okolí a nelegálně vzniklé černé skládky.
Každoročně se zapojují obce, školy, školky, neziskové organizace, řada
spolků, firem a jednotlivců. V roce 2019 se zapojilo 75 organizací, 2838
dobrovolníků, z toho 2127 dětí do 15 let. Bylo uklizeno např. 253
pneumatik, 156 pytlů plastů, skla a papíru, 33 kg papíru, 3 kg skla a 65
tun směsného odpadu.
Rok 2020 byl poznamenán nástupem pandemie a zákazem společných
akcí. V mezerách mezi vyhlašovanými zákazy někteří z vás stihli uklidit
společně, proběhlo množství individuálních úklidů.
Po loňském roce přibyla kolem nás spousta odpadků. PROSÍM, připojte
se k nám i v roce 2021 a změňte své okolí. Jak se zapojit? Podívejte se
na www.posemberi.cz – Další aktivity – Ukliďme Pošembeří 2021.
Následně napište na email: vrbovcova@posemberi.cz nebo volejte na tel.
číslo: 775 798 959. Můžete se předem přihlásit o materiál (rukavice,
pytle), nebo prostě jen nahlásit místo, kde jste po úklidu nechali pytle
připravené ke svozu, který zajistíme. Prospějete tím dobré věci.
Každoročně nám chybí pytle, rukavice, drobné odměny pro děti, bezpečnostní vesty, občerstvení
aj. HLEDÁME DALŠÍ PARTNERY AKCE – PŘIPOJTE SE I VY! Můžete se zapojit formou věcných
darů, služeb a finanční podpory zaslané na účet naší organizace: 0435066359/0800.
Zveřejnění výsledků 11. ročníku proběhne v květnu 2021 a o všem vás budeme informovat v
průběhu dubna 2021 na našich webových stránkách
Přidejte se! Sami to nedokážeme
Region Pošembeří o.p.s., Hana Vrbovcová Český Brod 25. 2. 2021

Poděkování
Děkujeme všem občanům, kteří v této pro všechny nelehké době dodržují nařízení vlády ČR a
používají pro ochranu svou i svých spoluobčanů respirátory.
Zároveň bychom chtěli poděkovat místním občanům, kteří tyto respirátory
nakoupili a distribuovali seniorům nad 65 let trvale hlášeným v obci Tuchoraz.

KNIHOVNA
Na základě vládního opatření, platného od 27. 12. 2020 byla
naše knihovna již poněkolikáté nucena omezit svůj provoz a
proto již přes dva měsíce fungujeme v bezkontaktním režimu.
I přes toto opatření máme pro vás připravené tyto knihy:

Hannah Sunderlandová - Skoro úplně
normální
Karin Lednická - Šikmý kostel
Petra Soukupová - Věci, na které nastal čas
Delia Owensová - Kde zpívají raci
Maggie Brookes - Vězňova žena
Jodi Picoultová - Prostá pravda
Alan Hlad - Dlouhý let domů
Rosa Ventrella - Příběh spořádané rodiny
Ota Pavel - Jak jsem potkal ryby a Smrt
krásných srnců

Veronika Ageiwa - Deník japonské manželky
Je možné, aby se Češka stala dokonalou
japonskou manželkou? Poutavý, skutečný
příběh mladé Veroniky.
Kelly Rimmerová - Utajená dcera, nádherný
příběh o adopci, zlomených srdcí a mateřské
lásce
Amira Keidarová - Lalečka. Příběh malého
židovského děvčátka, které se narodilo na
samém počátku války a přežilo jen díky
dvěma statečným ženám, které ho po celou
dobu ukrývaly. Příběh psaný podle skutečné
události.

Sofi Oksanen - Psí park
Michal Viewegh - Báječná léta pod psa
Těšíme se na znovuotevření knihovny

Z. Finková

MŠ TUCHORAZ
Zápis do Mateřské školy v Tuchorazi
Blíží se období zápisů do mateřských a základních škol a s ohledem na aktuální vývoj pandemie
lze předpokládat, že ani letos nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou
dobu
před
vypuknutím
pandemie
zvyklí.
Zápis do naší mateřské školy bude probíhat v
období stanoveném školským zákonem, tedy
od 2. května do 16. května 2021. Vzhledem k tomu,
že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná
opatření v době konání, prozatím je zápis
naplánován bez přítomnosti rodičů a dětí. V době
od 2.5. -16.5 2021 doručí zákonní zástupci žádost
o přijetí dítěte do MŠ následujícími způsoby: do
datové schránky školy, e-mailem, poštou,
výjimečně: osobním podáním ve škole, po
předchozí telefonické domluvě. Bližší informace,
potřebné dokumenty i případné změny naleznete na: www.mstuchoraz.cz.
M. Černá

FC TUCHORAZ
Z důvodu vynucené přestávky ve všech
amatérských fotbalových
soutěžích
a
přes
nepříznivá
covidová
opatření jsme tréninky
obou našich mužstev
úplně
nevypustili
a
snažíme se kluky v rámci
možností udržet při fotbale. V průběhu zimy
jsme
trénovali
v početně
omezených
skupinách, to co nám momentálně vládní
opatření dovolila a dovolují.
Vzhledem k nejistému startu sezóny jsme sice
zatím od systematické přípravy upustili, ale
snažíme se kluky udržet při fotbale a alespoň
jednou týdně trénovat. Na hale pro
společenské akce, v budově areálu hřiště
jsme zřídili provizorní posilovnu, kluky rozdělili
do dvojic a při cvičení se zaměřujeme na cviky
posilující celé tělo. Na hřišti pak pokračujeme
kondičním tréninkem s míčem i bez,
zaměřujeme se na střelbu a řešení dalších
ofenzivních i defenzivních situací před bránou.
To ale není zejména po dvojicích úplně
jednoduché. Tady nám také pomáhá slušné
materiální vybavení, které jsme pořídili.

Trénink je pak i při těchto omezeních pro kluky
alespoň trochu atraktivní. V rámci individuální
přípravy si pak hráči chodí zaběhat. Zpětnou
vazbu sice máme, ale nijak je neřídíme, ani
nekontrolujeme. Je to na nich, vědí, co
potřebují.
Podle posledních informací z FAČRu se
počítá s restartem soutěže a cílem je dohrání
alespoň podzimní části soutěže. Soutěžní řád
je i přesto nastaven na dohrání maximálního
počtu zápasů.
Limitem zůstává pouze termín 30. 6. 2021, ke
kterému musí být fotbalová sezona ukončena.
Pro nás, s naším postavením v tabulce, je
samozřejmě každý odehraný zápas nad 13 kol
bonusem. Pevně tedy věříme, že situace je
řešitelná a systém opatření a kontroly
při zápasech se dá nastavit tak, aby se soutěž
mohla dohrát. Samozřejmě tento systém musí
být na okresní úrovni pro kluby i hráče
organizačně a hlavně finančně reálný.
Nedohrání dalšího ročníku soutěží by bylo
tvrdým k.o. pro celý amatérský fotbal. Mohlo
by to vyřadit celou generaci mladých fotbalistů
a fotbal paralyzovat třeba i na několik let.

V. Odráška

BLAHOPŘEJEME
Leden - Veselá Blanka, Kleinerová Marie, Vyšata František, Jirkalová Zdena, Moravec Josef
Únor - Pechholdová Dagmar, Kadeřábková Zdeňka, Růžičková Božena
Březen - Hájková Anna, Moravcová Věra
Duben - Marková Květoslava, Hnidová Miluše

INZERCE

Pomoc a poradenství seniorům a pečujícím
• Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
• Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
• Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat a nevíte, co vás čeká?
• Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
• Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, PSYCHOLOG, PRÁVNÍK, NEUROLOG, ZDRAVOTNÍ SESTRA,
VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍ
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).
Kontakt pro Český Brod a okolí: Michaela Hniková, tel: 797 757 980, ceskybrod@dementia.cz
Můžete nám také anonymně napsat na chat na našich stránkách: dementia.cz/chat/
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