Tuchorazský
Občasník
prosinec 2021

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.
Cena vodného pro rok 2022 zůstává stejná 64,- Kč
Cena stočného pro rok 2022 zůstává stejná 54,- Kč

Senior taxi
SENIOR TAXI v obci Tuchoraz zajišťuje přepravní služby (včetně přepravy menších břemen a
spoluzavazadel oprávněných osob, popř. skládacího invalidního vozíku, chodítka, francouzských
holí).
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.
Více informací na tel: 321623343

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Informační SMS systém
Systém umožňuje bezplatné zasílání
SMS zpráv občanům. Občani, 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.

Ohlédnutí starosty
Vážení spoluobčané, tímto bych chtěl zrekapitulovat činnost obce v roce 2021
•

začátkem roku 2021 obec obdržela dotaci ze Středočeského kraje na Rekonstrukci
technologie úpravny vody Tuchoraz v částce 480 000,- Kč. Výše uvedená akce byla
realizována již na podzim 2020. V prosinci letošního roku bude ukončen zkušební provoz a
požádáno o kolaudaci. Upravená voda splňuje požadované limity.

•

Na základě žádostí dobrovolných spolků obec poskytla z rozpočtu obce dotace na jejich
činnost - jedná se o Myslivecký spolek, fotbalový klub, SDH.

•

Finanční podpora ve výši 15.000,- Kč byla také poskytnuta obci Lužice, která byla zasažena
tornádem.

•

Obec poskytla příspěvek ve výši 500,- Kč samostatně žijícím ženám nad 70 let.

•

Pro rodiny s dětmi budou rozdány vánoční kolekce.

•

V srpnu obec obdržela informaci o rozhodnutí o schválení dotace na projekt „Rekonstrukce
a výstavba nových chodníků v obci Tuchoraz“. Jedná se o chodníky podél hlavní silnice
směrem na Přistoupim a Český Brod. Dotace je ve výši 5.146.194 Kč. Dne 4.10.2021
proběhlo výběrové řízení na zhotovitele uvedené akce. ZO vybralo „Společnost Tuchoraz“
správce společnosti je VPK Suchý s.r.o a Ekologická stavební Králův Dvůr s.r.o..s nejnižší
nabídkovou cenou díla ve výši 9.490.702,69 bez DPH, cena s DPH je 11.483.750,25 Kč.
Vlastní zdroje činí 6.337.556,25 Kč. Do konečné ceny díla se promítlo navýšení cen
materiálu. Realizace akce proběhne v roce 2022.

•

V průběhu roku probíhají jednání ohledně zajištění povinné školní docházky pro děti z naší
obce. V současné době obec obdržela návrh smlouvy mezi obcí a Dobrovolným svazkem
obcí Český Brod - Doubravčice na spolufinancování Svazkové školy. Po obci Tuchoraz je
požadována částka 12.300.000,- Kč, kterou by obec byla povinna uhradit v rozmezí 3 let.
Tím by byla zajištěna povinná školní docházka dětí z obce Tuchoraz na dobu 30 let. Tato
částka by však neúměrně zatížila rozpočet obce na další léta. Vzhledem k naplánovaným
akcím by si obec musela vzít další úvěr. Vedení obce tuto smlouvu v současné době
posuzuje.

•

Probíhají jednání mezi obcí a Středočeským krajem ohledně zajištění a zafinancování
autobusové dopravy. V roce 2021 obec hradila dopravní obslužnost ve výši cca 117.000,Kč. V roce 2022 to již bude cca 298.000,- Kč. Pokud obec nebude chtít snížit počet spojů
autobusové dopravy, bude nucena smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti potvrdit.

•

V únoru byla uzavřena Veřejnoprávní smlouva o provozování služby “Senior TAXI“. Služba
je našimi občany využívána jen minimálně.
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•

Na přelomu měsíce února a března byla po výběrovém řízení vybrána firma na dodání
kompostérů a štěpkovače. Kompostéry byly na konci prázdnin občanům předány, o
kompostéry byl velký zájem. Štěpkovač se začne využívat v příštím roce podle potřeby a
požadavků občanů na likvidaci větví z veřejného prostranství a od občanů. Štepku si mohou
občané v případě zájmu odebírat. O provozování štěpkovače budete včas informováni.
V rámci akce Pořízení kompostérů a štěpkovače pro občany Tuchoraze byl pořízen nový
kontejner na použitý textil, který je umístěn naproti váze firmy JF Tako, použitý textil odváží
Diakonie Broumov- veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže
Diakonie Broumov přetřídit, využít nebo zpracovat. Na kompostéry, štěpkovač i kontejner
obec obdržela dotaci. Vyúčtování výdajů proběhne do konce roku 2021.

•

V první polovině roku bylo zadáno - vypracování projektové dokumentace na opravu
komunikace změnu povrchu včetně vyřešení odvodnění parc.č. 169/52, 169/32,169/31. Po
vydání stavebního povolení bude v příštím roce zažádáno o dotaci.

•

Na požádání SÚS proběhlo jednání ohledně obecního mostku přes potok Šembera, v rámci
schůzky bylo dohodnuto o postupu realizace nového mostu.

•

Obec zažádala město Český Brod o připojení na vodovodní přivaděč v Zahradech.

•

V části obce u autobusové zastávky „ Sady Tuchoraz“ bylo vybudováno nové veřejné
osvětlení. V této části obce bude nainstalováno do konce letošního roku měřící zařízení.

•

Obec zajistila koupi techniky (traktůrek, valník, radlice) na údržbu obce, technika bude
pořízena v průběhu prosince z vlastních zdrojů.

Výhled akcí na příští rok bude zveřejněn na začátku příštího roku
starosta obce Miroslav Dežo

Likvidace odpadů v obci Tuchoraz
Na konci roku 2020 byl vydán nový zákon o
odpadech, který řeší podrobně likvidaci
odpadů. Odpady vznikající na území naší
obce se řeší obecně závaznou vyhláškou /dále
jen OZV/, kterou obce vydávají, schvalují a
zasílají ke kontrole na MV ČR.
Obec Tuchoraz vydala Obecně závaznou
vyhlášku obce Tuchoraz č. 2/ 2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci. Jedná se o vyhlášku, která
vychází
z kapacity
soustřeďovaných
prostředků / odpadů/. Jedná se tedy o
poplatek, který vychází z objemu popelnice.
Občané vyplní přihlášku k odpadu stejně v
roce 2021 a objednají si četnost vývozů.
Četnost vývozů bude 14- denní nebo měsíční.
Zastupitelstvo
ustoupilo
od
týdenního
vyvážení, neboť to bylo pro obec finančně
velmi náročné.

Přihlášku, která je součástí Občasníku a která
je uveřejněna na stránkách obce, ale je
k dispozici i na obecním úřadě, je potřeba
vyplnit a doručit na obecní úřad nejpozději do
15.12.2021. Na základě přihlášky Vám budou
vydány známky /pokud již budou k dispozici/,
nebo do konce roku doručeny do poštovních
schránek. POZOR ZMĚNA - od 1.1.2022 Vám
nebude vyvezena popelnice, která nebude mít
platnou známku.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Ve vyhlášce byla stanovena cena za litr odpadu 0,60 Kč.
Přesné termíny svozu budou zveřejněny v průběhu měsíce PROSINEC
POPELNICE 120 l
ROČNÍ CENA

LITRŮ/ROK

CENA/LITR

CENA/ JEDEN SVOZ

1x za 14 dní/ 26svozů

1 872,00 Kč 3120 litrů

0,60 Kč

72,00 Kč

1x měsíčně/12 svozů

864,00 Kč 1440 litrů

0,60 Kč

72,00 Kč

CENA/LITR

CENA/ JEDEN SVOZ

POPELNICE 240l
ROČNÍ CENA

LITRŮ/ROK

1x za 14 dní/26 svozů

3 744,00 Kč 6240 litrů

0,60 Kč

144,00 Kč

1x za měsíc/12 svozů

1 728,00 Kč 2880 litrů

0,60 Kč

144,00 Kč

Věříme, že tento způsob zpoplatnění odpadů
je spravedlivý, neboť občané, kteří odpad
řádně třídí zaplatí opravdu pouze za to co mají
v popelnici.
Tímto bychom chtěli apelovat na občany, aby
vytříděný odpad ukládali způsobem, který
ukládá zákon. Aby minimalizovali hlavně
objem odpadu tím, že odpad stlačí /plastové
lahve/ nebo natrhají velké krabice na menší
kousky. Možná si myslíte, že je to
samozřejmost a že to děláte, ale naše
zkušenost je jiná. Někteří lidé se tímto neřídí a
tím je obec značně zatěžováno.
Proto ještě jednou: třiďte prosím odpad a
minimalizujte jeho objem je to v zájmu nás
všech. Čím méně se odpadu z naší obce
odveze, tím méně nákladů se vynaloží na
likvidaci odpadů.
Neplatí, že za vytříděný odpad obec dostává
všechny vynaložené peníze zpět. Obec
dostává pouze poměrnou část, a ta je čím dál
menší.

vyhláška
stanovuje
způsob
nakládání
s tříděným
a
nebezpečným
odpadem
vznikajícím na území obce Tuchoraz.
Součástí vyhlášky je podrobný popis toho,
jakým způsobem a do jakých nádob se tříděný
odpad ukládá včetně likvidace nebezpečného
a velkoobjemového odpadu, který se bude
likvidovat 2x ročně svozovou firmou.
Vyhlášky budou vyvěšeny na stránkách obce
v sekci ODPADY, další informace Vám
poskytneme na obecním úřadě telefonicky
nebo osobně.
Závěrem bychom ještě chtěli zdůraznit, že se
opravdu jedná jen o odpad vznikající na území
obce Tuchoraz, jedná se o odpad
z domácností.
NELZE
ukládat
odpad
z podnikání.
A v neposlední řadě nelze
odvážet odpad do okolních vesnic. Některé
obce již mají místa pro tříděný odpad pod
kamerovým systémem. Obec Tuchoraz toto
opatření taky zvažuje.

Dále obec vydala OZV č. 3/2021 o stanovení
systému odpadového hospodářství. Tato

Mikulášská nadílka
Zastupitelstvo obce Vás srdečně zve na mikulášskou nadílku, která se uskuteční dne
4. 12. 2021 od 15:00 ve sportovní hale. Rozsvícení vánočního stromečku bude od
18:00 před obecním úřadem.

KNIHOVNA
Vybírame z knižních novinek:
Od populární spisovatelky Jaroslavy Černé máme nové knihy: Dům v
podhradí, Neplakej vrátím se pro tebe, Útesy a Týden blázna
Kerry Fischerová - Žena, kterou jsem byla
Marie Lambale - Maják na útesech
Michaela Klevisová – Sněžný měsíc, Prokletý kraj
Anne Jacobsová - Kavárna u Anděla
Kathryn Hughesová - Dopis
Debbie Macomberová - Návraty domů
Kelly Rimmerová - Matčino vyznání
Naši malí čtenáři si objednali u nás knihu – Jmenuji se Orel od spisovatelky Romi Grey. Skutečný
příběh o životě jedné zachráněné slepičky se spoustou humorných momentů.
Dále jsou pro vás připravena další nová čísla časopisu Reflex.
Těšíme se na Vaši návštěvu

Z. Finková

SDH TUCHORAZ
Podzimní činnost SDH Tuchoraz
Se začátkem nového školního roku se
V sobotu 18.září 2021 se všechna naše
obnovila činnost našich Mladých hasičů, kteří
družstva – muži, ženy, děti, předvedla na
se září a říjen scházeli dvakrát v týdnu. Letos
soutěži Podklepecké ligy, které jsme společně
nám pandemie dovolila se účastnit několika
s SDH Přehvozdí pořádali na domácím hřišti
závodů.
FC Tuchoraz. Mužům se vedlo výtečně a tak
Členové žákovských družstev se zúčastnili
si z obou vyhodnoceních převzali pohár za
závodů jednotlivců v běhu na 60m ve Velimi a
1.místo.
Uhlířských Janovicích. Centík, který je členem
Druhá část Podklepecké ligy, tentokrát pod
soutěžního družstva přípravky se účastnil
taktovkou SDH Tismice a SDH Mrzky se
v Českém Brodě soutěže.
konala 9.října 2021 v Tismicích. Tam naši
Setkání přípravek (nejen) okresu Kolín, kde
muži neobhájili své výkony z Tuchoraze a
s družstvem SDH Český Brod soutěžil
skončili na 2. a 4.místě, avšak na obhájení
v požárním útoku.
putovního poháru součet časů stačil.
Avšak nejdůležitější soutěží pro naše děti bylo
První listopadovou sobotu, 6.listopadu 2021,
9. října 2021 okresní kolo Hry PLAMEN –
se u hasičské zbrojnice konal sběr starého
závod požární všestrannosti, tzv. braňák v
elektrozařízení a kovošrotu. Tímto všem
Zibohlavech, na který jsme se celé září
občanům děkujeme, že naši činnost podpořili.
připravovali. Bohužel nemoci vzaly za své a
Listopad a prosinec se naši členové budou
byli jsme rádi, že nás mohli doplnit členové
účastnit pravidelných školení.
spřátelených sborů a my se mohli účastnit.
Nakonec, pokud covidová situace dovolí, bych chtěla pozvat všechny andílky a čertíky na
Mikulášskou nadílku, která se uskuteční v sobotu 4.prosince 2021 od 15.hod. ve sportovní
hale FC Tuchoraz.
Sbor dobrovolných hasičů Tuchoraz Vám děkuje za projevenou důvěru v tomto roce a přejeme
Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2022.
P. Víchová

MŠ TUCHORAZ
V září jsme v naší MŠ přivítali 19 nových dětí, z toho 11 dětí z Tuchoraze. Letošní školní rok
začal pro nás bez omezení. Po odmlce, jsme kromě standardních aktivit a činností, mohli
opět k nám pozvat divadelní společnosti s představením pro děti.
Nadále pracujeme s dětmi dle školního vzdělávacího programu: „Rok na vsi“.
Zapojeni jsme v projektu: „Strasti a slasti škol“, z něhož využíváme vzdělávací semináře pro
pedagogy. V rámci projektu: „ Celé Česko čte dětem“, navštěvujeme s nejstaršími dětmi
Městskou knihovnu v Českém Brodě.
Kde nás v nejbližší době uvidíte?
4.12. 2021 – Rozsvěcení vánočního stromečku – vystoupení dětí z MŠ Tuchoraz a
ZŠ Přistoupim
15.12.2021 – Vánoční besídka ve třídě Motýlků
16.12.2021 – Vánoční besídka ve třídě Broučků
Držíme si palce, ať to vyjde a na naplánovaných akcích se uvidíme.
Kolektiv mateřské školy

FC TUCHORAZ
Přes poměrně úspěšné působení v letní lize
v červnu letošního roku klub po třech
hubených sezónách ustoupil od účasti v
nejvyšší okresní fotbalové soutěži a sezonu
2021/2022 jsme po letní přípravě zahájili ve
skupině „B“ III. třídy kolínského okresu. Cílem
bylo určitě hrát v první polovině tabulky a s
očekáváním, že nám sezóna ukáže, co
dokážeme hrát a kam v soutěži patříme.
Kádr se přes léto podařilo udržet pohromadě,
dokonce se posílil, po roce se podařilo získat
zpátky z Liblic Dominika Borovičku a ze
Sadské Vendu Houžvičku. Z dorostu se k
nám pak posunuli Filip Trnka s Petrem
Doleželem, kteří za A mužstvo nastupovali už
i v loňské sezoně a o fotbal natrvalo rozšířil
své sportovní aktivity i Vojta Vopařil, který
s námi trénoval a hrál od jara. Na konci
letního přestupového období se k nám ještě
po přestěhování do Tuchoraze přidal Kuba
Votoček, který na Jičínsku hrával i v I. A třídě.
V přípravě jsme odehráli pouze jeden zápas,
na domácím hřišti se Sokolem Tatce, který se
nám však po všech stránkách nepovedl. Do
soutěže jsme tedy nevstupovali v ideálním
rozpoložení a v úvodním domácím zápase
jsme hostili ambiciózní Dobřichov, který
radikálně posílil své mužstvo a už před
sezonou se netajil postupovými ambicemi. Ve
vyrovnaném zápase jsme tahali za kratší
konec a díky sterilitě v ofenzivě podlehli 0:2.
V dalším utkání jsme vyjeli do Chotutic, kde
nás čekal další aspirant na postup – Viktoria
Radim. V bojovném zápase jsme byli lepším
týmem, ale po nezvládnuté první půli v
defenzívě nám v druhé dva vstřelené góly

stačily pouze na bod. Po dvou kolech jsme ve
třetím kole s jedním bodem na kontě vyjeli do
Dobrého Pole, tam se konečně i přes hluchá
místa v prvním poločase ukázal náš potenciál
a brali jsme výhru 5:1. V sobotu 11. září jsme
pak v rámci stoletých oslav přivítali béčko
Kouřimi a v první půli určitě naplnili herní
představy, jen těch gólů nám tam tolik
nespadlo. Ve druhé půli se i přes naši velkou
převahu ukázalo dvoubrankové vedení jako
nedostatečné a soupeř po našich zaváháních
dokázal vyrovnat. V závěru zápasu se ale
ukázala silná vůle a touha mužstva po
vítězství a tři body zůstaly zaslouženě doma.
Další důležitý zápas jsme v Liblicích dokázali
otočit už v první půli a brali důležité vítězství
5:3. Domácí zápasy s Kouřimí a v Liblicích se
na podzim ukázaly jako zlomové a dokázali
jsme si, že umíme v důležitých zápasech
vyhrávat, že jsme schopni herně dominovat
ale hlavně i zvrátit nepříznivý vývoj utkání.
V následujícím domácím zápase jsme přejeli
velice nečistě hrající Kozojedy 5:0 a pomalu
se chystali na další zápas o čelo tabulky.
V Pečkách jsme i přes zdravotní absence
dvou klíčových hráčů v krásném areálu a
výborně připraveném trávníku odehráli asi
náš nejlepší podzimní zápas, a přestože po
chybách v obraně a tím i remíze brali znovu
jen bod, mohlo nás těšit, že jsme domácí po
celý zápas k ničemu nepustili, což po zápase
i sportovně přiznali. V dalších kolech naši
herní i střeleckou dominanci nejlépe ukazují
výsledky, doma AFK Chotutice 16:1, venku
SK Břežany 6:1, Třebovle doma 7:0,

FC TUCHORAZ
Rostoklaty venku 4:0 a v předposledním kole
Tismice doma 14:0. Ano, skoro jako
Klabzubova jedenáctka☺. Před posledním

kolem jsme v pozici vedoucího týmu soutěže
vyjeli k zápasu o podzimního půlmistra do
Vykáně, kde jsme se utkali s céčkem
Českého Brodu. Už v týdnu k nám
prosakovali informace, že by se v zápase
měli ukázat i hráči divizního A mužstva. Což
se nakonec i potvrdilo, že by obavy
z Tuchoraze? Utkání na pěkném hřišti ve
Vykáni za silné podpory zejména našich
fandů se hrálo tvrdě, ve vysokém tempu a
určitě i s nadstandardní kvalitou na tuto
soutěž, a to se muselo líbit. Přestože jsme
díky zdravotním důvodům nastoupili asi v
„nejslabší“ podzimní sestavě, zápas jsme
odehráli na hranici svých možností a konečný
výsledek 1:6 (poločas 0:1) pro nás byl krutý a
určitě neodpovídal obrazu hry na hřišti.
Rozhodla však individuální kvalita, zkušenosti
a menší počet chyb na straně Brodských.
S podzimem ale určitě musíme být spokojeni,
29 bodů na kontě a třetí místo pouze tři body
pod prvními dvěma mužstvy je solidní
výchozí pozice a
příslib do jarní
části soutěže. Za
zmínku určitě stojí
70 vstřelených
podzimních
branek, to je i na
tuto soutěž určitě
neobvyklé číslo a po sezónách, ve kterých se
nám nedařilo nejen střelecky je určitým
zadostiučiněním. Přestože se na celkovém
počtu vstřelených gólů podíleli tři hráči 46
góly a góly v sítích soupeřů jsou jednoznačně

výsledkem práce celého mužstva, je střelecký
apetit zejména Kuby Votočka s 21 a Tomáše
Marce se 16 góly po půlce soutěže více než
slušný. V první polovině soutěže jsme určitě
ukázali, že dokážeme hrát běhavý a pracovitý
fotbal, k tomu jsme se snažili přidat i kvalitu a
trochu i té fotbalové krásy, to hlavně pro naše
fandy, kteří si to po hubenějších letech určitě
zasloužili. Na druhou stranu jsme neporazili
nikoho z vedoucí pětky a právě v těchto
zápasech se na jaře zcela jistě bude
rozhodovat. Určitě máme ještě problémy
s herním tempem, které musíme být schopni
měnit nejen podle vývoje v průběhu hry, ale i
podle kvality soupeře. Způsob naší hry, který
stačí na slabší soupeře, už nemusí stačit na
ty silnější, o čemž jsme se nakonec i v těchto
zápasech přesvědčili. Rezerv máme
samozřejmě více, zejména vzadu stále
děláme chyby a dostáváme laciné góly, ale
přes zimu na tom zapracujeme, mákneme si,
protože na jaře chceme být ještě silnější!
Podzimní část soutěže pro mužstvo
odpracovali: Martin Beran, Jakub Moravec,
Filip Trnka, Ondra Moravec, Karel Toman,
Marek Smola, Honza Mučka, Martin Hozman,
Dominik Borovička, Jakub Pokorný, Tomáš
Marc, Pavel Šafář, Petr Doležel, Venda
Houžvička, Kuba Votoček, Vojta Vopařil,
Adam Vosecký, Martin Bláha, Venca Novák,
Lukáš Vančura a mladý Oleh Yarish.
Zvláštní
poděkování si
zaslouží naši
fanoušci, kteří
nám v čele
s Rejžou
v průběhu
podzimu
vytvořili při
domácích i venkovních zápasech takovou
atmosféru, kterou nám mohou závidět i kluby
z nejvyšších soutěží. Děkujeme! Byla to
neskutečná jízda!
Se začátkem školního roku se pod vedením
zkušeného trenéra Milana Procházky po pár
sezónách znovu rozeběhly
tréninky mládeže. Kluci a holky trénují každé
úterý a čtvrtek s takovou chutí a v takových
počtech, které jim může závidět i naše A
mužstvo. Což se ukazuje i na trávníku, po
třech měsících jsou pokroky u těchto mladých
fotbalistů až neuvěřitelné. Jen tak dál!

FC TUCHORAZ
Rádi bychom ještě vzpomněli na oslavu 100 let tuchorazského fotbalu,
která se dle ohlasů velmi povedla. Chtěl bych tedy touto cestou
poděkovat všem, co nás podpořili, co se zúčastnili a těm, co se na akci
podíleli.
Na závěr bych chtěl jménem předsedy poděkovat všem hráčům,
funkcionářům, fanouškům a Viktorovi za jeho nasazení, přeju pevné
nervy. V neposlední řadě díky i všem sponzorům.

Plánované akce pro rok 2022:
Rekonstrukce střechy kabin
Výstavba retenční nádrže na dešťovou vodu
Realizace vrtu
V. Odráška

LAHOPŘEJEME
ZÁŘÍ: Šimůnek Josef
ŘÍJEN: Pivoňka Milan, Krištofíková Eva, Veselý Bohumil,
LISTOPAD: Zemanová Ingrid, Vízner Jiří,
PROSINEC: Procházková Libuše, Kadeřávková Zdena
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