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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Likvidace odpadů v obci Tuchoraz
V obci Tuchoraz došlo od 1.7.2021 k zásadní
změně v likvidaci tříděných odpadů. K této
změně došlo hlavně z toho důvodu, že jsme
byli donuceni ukončit nájem pozemku, na
kterém se nacházel „sběrný dvůr“. Sběrný
dvůr píšeme schválně v uvozovkách, protože
to oficiální sběrný dvůr nebyl.
Vzhledem k výše uvedenému musela obec
začít jednat a hledat náhradní řešení. Obrátili
jsme se na okolní obce, abychom zjistili, jak
to funguje jinde. Dále na ministerstvo,
abychom odpad likvidovali v souladu se
zákonem o odpadech.
Ve většině obcí je to zařízeno tak, že mají
v obci umístěny třídící kontejnery a na
likvidaci ostatních komodit si objednávají
firmy.
Proto jsme se rozhodli, že půjdeme stejnou
cestou a umožníme likvidaci tříděného
odpadu následujícím způsobem:
Kontejnery na plast, sklo, papír, tetrapack,
olej z domácností, textil a kovy jsou umístěny
na 4 místech v obci, což si myslíme, že je
dostačující.
Bohužel
nám
kontejnery plní i

lidé, kteří obcí projíždějí, což obec finančně
zatěžuje.
I na to jsme se ptali na
ministerstvu. Přestože odpad má být
likvidován v místě jeho vzniku, občané, kteří
odpad ukládají do našich kontejnerů se
ničeho nezákonného nedopouštějí. Přestupku
se dopustí občané v okamžiku, kdy by uložili
odpad mimo kontejner. To se bohužel také
často stává. Chtěli bychom apelovat na
všechny, aby tak nečinili, neboť odpad vítr
rozfouká.
Kontejner na odvoz bioodpadu je přistaven
2x měsíčně v sobotu v lichém týdnu na
parkovišti naproti váze firmy JF Tako.
Kontejner musí být uložen na pevném
podkladu. Myslíme si, že jeho uložení na 2
hodiny za 14 dnů ničemu nevadí.
Velkoobjemový kontejner bude odvážen 2x
ročně. Odpad bude odebírat pověřená osoba
přímo od původců odpadu. Bude nutno
minimalizovat množství tohoto odpadu / např.
rozložením skříní atd.,/ O datu a čase sběru
odpadu budete vždy včas informováni.
Elektroodpad a velké kovy budou zajišťovat
2x ročně místní hasiči, kteří včas oznámí
datum, čas a místo sběru elektroodpadu a

kovů. Odpad bude také předávat původce
odpadu pověřené osobě z řad členů SDH
Tuchoraz.
Nebezpečný odpad bude odvážet firma 2x
do roka, odpad bude přebírat pověřená
osoba přímo od původců odpadu a ukládat
do kontejnerů k tomu určených.
Věříme, že se ukáže, že šlo o správné
rozhodnutí a bude to fungovat jak má.

Dále chceme občanům poděkovat za to, že
třídí odpady. Věříme, že v třídění budete i
nadále pokračovat.
Protože jen tak se sníží množství tuhého
komunálního odpadu, jehož skládkování je a
bude stále velkou zátěží pro obec.
Miroslav Dežo – starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Upozorňujeme občany, že odkládání věcí
papíru, či skla u kontejnerů odkládají pytle
(odpadu) mimo určené nádoby, je zakládání
s komunálním odpadem, nábytek, koberce,
černé skládky. V letošním roce byly na
stavební suť apod. Dobře míněný úmysl, co
základě
požadavků
občanů
doplněny
nejvíce
přiblížit
upravené
stanoviště
kontejnery na separovaný odpad. Na jedné
kontejnerů k občanům, se v důsledku konání
straně je potěšující, že občané mají zájem
několika nezodpovědných míjí účinkem, tak
třídit odpad. Na straně druhé je smutné, že
vzniká černá skládka.
někteří občané místo vytříděného plastu,
Dochází k porušování:
zákon č. 200/1990 Sb. (Zákon o přestupcích) formou zakládání černých skládek
zákon č. 541/2020 Sb. ( Zákon o odpadech) formou zakládání černých skládek

Co je černá skládka?
Černá skládka je ve své podstatě místem,
kde dochází k nelegálnímu ukládání odpadu
bez povolení příslušných orgánů. Toto místo
tak logicky není pro ukládání odpadu

technicky vybaveno a nesplňuje podmínky
pro jeho uložení.

Černé skládky mohou být tvořeny odpady
různého druhu a původu jako je klasický
směsný domovní odpad, ale i objemný
odpad, jako jsou koberce a starý nábytek,
stavební sutě apod. Občas se v nich najdou
pneumatiky, elektroodpad, případně
nebezpečný odpad, nádoby na olej, barvy,
laky atd.).

Nepřeháníme, když řekneme, že černé
skládky jsou skutečnou hrozbou – pro přírodu
i pro nás samotné. Do ovzduší z nich mohou
unikat škodlivé látky, hrozí kontaminace
půdy, povrchové i podzemní vody. Rozhodně
tedy nemají pozitivní dopad na životní
prostředí.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Splašková kanalizace
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.

Úprava zeleně
Jistě jste si všimli, že se začalo s úpravou
zeleně na bývalém rybníčku. Obec má
v plánu tento prostor kompletně vyčistit a
přetvořit na parčík.

Finanční pomoc
Obec Tuchoraz finančně přispěla občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021
na transparentní účet LUŽICE TORNÁDO.

SENIOR TAXI
SENIOR TAXI v obci Tuchoraz zajišťuje
doklad („DOPRAVA PRO SENIORY V OBCI
přepravní služby (včetně přepravy menších
Tuchoraz“)
břemen a spoluzavazadel oprávněných osob,
Provozovatel se zavazuje přepravovat
popř. skládacího invalidního vozíku, chodítka,
oprávněné osoby z místa jejich trvalého
francouzských holí) za podmínek uvedených
pobytu na níže uvedená přepravní místa a
ve smlouvě, a to pro občany s trvalým
případně z níže uvedených přepravních míst
pobytem v obci Tuchoraz, kterým byl
do místa jejich trvalého pobytu, dle potřeb
obecním úřadem v Tuchorazi vydán speciální
oprávněných osob.
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)
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.
Více informací na tel: 321623343
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Seniorská obálka
Seniorská obálka bezmála tři roky pomáhá nejen seniorům v situacích ohrožení zdraví nebo života
v jejich domácím prostředí. V případě potřeby pak pomůže složkám
IZS urychlit záchranu života. Nyní jde do světa kapesní verze
tiskopisu. Takzvanou Seniorskou obálku Mini může mít každý u sebe.
Obě obálky jsou aktuálně navíc vybaveny informacemi o očkování
majitele.
„Pro naše zdravotníky je Seniorská obálka jednoznačně přínosem,
rychle se tak dostanou k aktuálním informacím o zdravotním stavu pacienta, to pochopitelně
usnadní jejich zákrok na místě.
Díky úspěchu domácí Seniorské obálky, kterou zájemci umísťovali ve svých domovech na vnitřní
stranu vchodových dveří či dveře lednice, se projekt Senioři v krajích rozhodl udělat také menší,
kapesní verzi obálky. Mini obálka se díky rozměrům necelých 8×10 centimetrů vejde do
peněženky či kapsy. Senior, člověk se zdravotním postižením či omezením nebo řidič ji tak může
mít neustále při sobě. Seniorskou obálku si můžete vyzvednout na OÚ Tuchoraz

KNIHOVNA
Nový román od naší oblíbené spisovatelky Aleny Mornštajnové
Listopád. Zajímavý román o tom jaký by byl váš život, kdyby
v listopadu 1989 dopadlo všechno jinak.
Dále knihy: Nutné lži - Diane Chamberlainová
Šikmý kostel - Karin Lednická , druhý díl
Krásná němá paní - Božena Kuklová – Jíšová
Francouzský manžel - Klára Janečková
Na přání našich dětských čtenářů máme
Nevítaný host - Shari Lapena
knihu pro nebojácné děti od
Strom duchů – Barbara Erskinová
11 let: Já Finis – Václav Dvořák
Nebe nad Kilimandžárem - Anne Jacobsová
Máme pro vás připravené další čísla časopisu
Reflex.
Těšíme se na Vaší návštěvu
Z. Finková

SDH TUCHORAZ

POŽÁRNÍ SPORT,
to není jen běhání s hadicí a stříkání na terč.
Požární sport zahrnuje atletickou přípravu družstva i jednotlivce, ale i základy požární
ochrany, topografie, zdravovědy, uzlování a mnoho dalšího.

Jsi kluk nebo holka ročník narození 2007-2014?
Pro více informací napiš ty, nebo rodiče email na
info@sdhtuchoraz.cz
a přijď do hasičské zbrojnice v Tuchorazi v pátek 3.9.2021 nebo
v pondělí 6.9.2021 v 16:30
FC TUCHORAZ
Po částečném umožnění sportování v
průběhu dubna a vizí možného dohrání
alespoň podzimní části okresní soutěže jsme

se v dubnu vrhli do plnohodnotného tréninku
a fotbalem na hřišti trávili i tři dny v týdnu.
Když bylo zkraje května rozhodnuto o anulaci
dalšího ročníku fotbalových soutěží, využili
jsme možnosti zúčastnit se “letní ligy” ve
skupině s našimi soupeři z nejvyšší okresní
soutěže. Ještě před rozehráním ligy jsme v
neděli 23. 5. 2021 vyjeli k přáteláku do
Klánovic a i když jsme na účastníka I.B třídy
nestačili zahrát si po téměř 8 měsících na
velkém hřišti, s rozhodčím a v jedenácti
hráčích, byl opravdu nevšedním zážitkem🙏.
Pak už jsme naskočili do dvou domácích
zápasů letní ligy a se soupeři z Kouřimi a
Štítar sehráli vyrovnané zápasy. Bohužel s
jednogólovými prohrami 2:3 a 5:6. Nicméně
výkony mužstva šly nahoru a bodové zisky
pro nás nebyly daleko. Což se potvrdilo při
dalším výjezdu do Červených Peček, kde

jsme výbornou defenzivou uhráli se silným
domácím týmem bezgólovou remízu. Vzestup
formy jsme pak potvrdili další sobotu, kdy
jsme v našem nejlepším zápase přehráli
Kouřim na jejich trávníku 6:3. V posledním

zápase ligy jsme nestačili na Štítary a v
Kolíně podlehli 0:2. Přesto jsme v letní lize
určitě zanechali dobrý dojem a se slušným
bodovým ziskem a 13 vstřelenými góly jsme
mohli být spokojeni. Na našich výkonech se
určitě projevilo, že mužstvo zůstalo i v
těžkých covidových dobách pohromadě a v
rámci možností i v procesu tréninku bez
nějakých delších přestávek. Hráči si při
zápasech věřili, makali jeden za druhého a
když se k tomu přidala fotbalovost a
bojovnost, přišel i výsledek v podobě
kvalitních výkonů proti soupeřům, na které
jsme vloni na podzim jednoznačně nestačili.
A co nás čeká? Necháváme zpracovávat
projekt na rekonstrukci budovy kabin,
abychom byli připraveni v blízké době využít

případné dotace. Od 19.7. naskočíme do letní
neděli 15. 8. doma proti Sokolu Tatce. Další
přípravy ve které odehrajeme minimálně dva
srpnový víkend pak už rozehrajeme nový
přípravné zápasy, o víkendu 7.-8. 8. a v
ročník mistrovské soutěže.
Plánované akce:
Oslava 100 let výročí vzniku fotbalu v Tuchorazi: 11. září od 13:00 na našem
hřišti. Zveme tímto všechny bývalé hráče/funkcionáře a fanoušky. Oslavu zahájíme
utkáním bývalých legend, následovat bude mistrovské utkání dospělých.
Občerstvení zajistí místní hospůdka, zároveň budou k dispozici dobroty z grilu nebo
udírny.
Program zakončíme volnou zábavou a hudbou.
Nábor mládeže: 2. září od 17:00. Vzhledem ke konci mužstva dorostu bychom od září v klubu
znovu rádi rozjeli mládežnické družstvo. Držte nám palce a těšíme se na další setkávání na
našem hřišti nejen při fotbale.
V.
Odráška

BLAHOPŘEJEME
Květen: Miloslav Zadražil, Renata Papežová
Červen: Marta Pivoňková
Červenec: Alena Tichá
Srpen: Marie Veselá, Otta Procházka

INZERCE
Stavitel – Vlastimil Šmejkal
V souvislosti s digitalizací staveb, které nejsou zapsány v KN.
provádí tyto činnosti:
 zaměření stavby geodetem
 pasport pro stavební úřad = souhlas úřadu s existencí stavby
 vyřízení na katastrálním úřadě
 dále provádí přístavby, nástavby RD, novostavby RD, garáže, kůlny a pergoly
Kontakt:
Vlastimil Šmejkal – stavitel
Bedřicha Smetany 981
Český Brod
282 01
Mobil: 777 267926
Email: v.smejkal@seznam.cz
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