TUCHORAZSKÝ
OBČASNÍK
Vydává Obecní úřad Tuchoraz – červen 2014
ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA:
www.tuchoraz.cz
Na veřejné schůzi obecního zastupitelstva dne 16.4. 2014, seznámil starosta
přítomné se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Tuchoraz za rok 2013.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Starosta dále seznámil přítomné s návrhem závěrečného účtu obce Tuchoraz
za rok 2013. Návrh byl řádně zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce.
V průběhu zveřejnění nebyly vzneseny žádné připomínky. OZ schválilo závěrečný účet
obce společně se zprávou o kontrole hospodaření za rok 2013 bez výhrad.
Starosta přítomné seznámil s účetní závěrkou zřízené příspěvkové organizace
Mateřské školy Tuchoraz, sestavenou ke dni 31.12.2013. OZ schválilo závěrku
příspěvkové organizace za rok 2013 a převod hospodářského výsledku MŠ Tuchoraz do
rezervního fondu.
Starosta seznámil se zprávou o vodohospodářském výsledku – firma Veolia.
Na základě porady s provozovatelem, byly vytipovány 3 úseky opravy vodovodního řádu.
Jako první etapa byl vybrán úsek od parkoviště směrem k obci Přehvozdí před budovu č.p.
124. OZ schvaluje opravu výše uvedené etapy vodovodního řádu.
Rozpočtové náklady 362 302,- Kč.
OZ projednalo žádost a stanovisko k povolení odběru podzemní vody za účelem
ověření kapacity a kvality na lokalitě Tuchoraz.
Pro výměnu oken a dveří na OU byla z cenových nabídek vybrána, jako
nejvýhodnější- firma Sulko.
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Nadále pokračují práce na zajištění akce - kanalizace a ČOV Tuchoraz.
Na základě podané žádosti byla SDH schválena krajským úřadem dotace
na opravu a rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Ve spolupráci s firmou Sady Tuchoraz se zařizuje rozšíření dětského hřiště.
Na dětském hřišti se provádí odborné revize herních prvků, následně úpravy, opravy.
Záhy po opravě jsou však znovu poškozené. Všechny herní prvky na dětském hřišti jsou
určeny zejména pro děti předškolní a mladšího školního věku.
OZ schválilo zhotovení projektu na dešťovou kanalizaci v částce cca 70 000,-Kč.
Po opakovaných urgencích, proběhla úspěšně reklamace stávajících laviček firmy
Vinklát, rozmístěných v obci, které budou vyměněny za nové, kvalitnější.
Výstava dobových fotografií: „Proměna v čase“ byla, díky velkému zájmu občanů,
ponechána jako stálá expozice v zasedací místnosti OU.

JAK A PROČ TŘÍDIT ODPADY?
Víte, že každý z nás vyhodí za rok přibližně 150 – 200 kg odpadů? Pokud však
odpady třídíme už doma a dáváme je pak do barevných kontejnerů, umožníme tím
recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžeme vytřídit až 30 kg papíru, 25
kg plastů, a 15 kg skla.
Pokud budeme jednotlivé druhy odpadů správně třídit, umožníme jejich další
zpracování. Dnes odpad třídí už 2/3 Čechů - buďme mezi nimi i my!
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu, někdy je
to ale velmi obtížné rozpoznat je. Proto jsou na obalech
různé značky, které nás informují, jak máme s prázdným
obalem naložit.
o
Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků,
přečtěte si informace od výrobce, zda obal nevyžaduje
specifický způsob likvidace. Pokud obsahuje nějaké
nebezpečné látky, měli bychom ho odnést do sběrny
nebezpečných odpadů nebo do sběrného dvora.
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Tříděný odpad
SBĚR PAPÍRU = MODRÝ KONTEJNER
PATŔÍ DO NĚJ: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly.
ROZHODNĚ
NEVHAZUJTE: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

SBĚR SKLA = ZELENÁ a BÍLÁ NÁDOBA
DO ZELENÝCH PATŔÍ: barevné láhve od nápojů, skleněné nádoby, střepy,
atd. DO BÍLÝCH PATŘÍ: čiré sklo, skleněné střepy – tabulové sklo. Pokud je
v obci jen jedna barva kontejneru, vhazujeme sklo dohromady. ROZHODNĚ
NEVHAZUJTE: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

SBĚR PLASTŮ = ŽLUTÝ KONTEJNER
PATŘÍ DO NĚJ: PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je
sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.
ROZHODNĚ NEVHAZUJTE: novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

ELEKTROODPAD – SBĚRNÝ DVŮR
NEBEZPEČNÝ ODPAD – SBĚRNÝ DVŮR
Bližší informace – přímo ve sběrném dvoře.

BIOODPAD – SBĚRNÝ DVŮR
UKLÁDÁ SE: - co se biologicky rozkládá - tráva, listí, hnůj, jablka, slupky od brambor atd.,
vše co se biologicky rozkládá.
NELZE UKLÁDAT: - křoví a větve ze zahrad

3

KDY? Každá neděle: 10,00 -12,00 hod.
Každá středa: 18,00 – 19,00 hod.
Od 13.4. do 30.11.2014

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY – TERMÍNY
15.června
14.září
14. prosince
Do velkoobjemových kontejnerů nepatří stavební suť.
Mimo tyto termíny je nutné povolení starosty- písemné.

NEJČASTĚJŠÍ MÝTY O TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
NE, NENÍ TO TAK! PET lahve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem.
Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté
láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se
tak stává nákladnější. Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů, másla a
jiných potravin důkladně vymýt. NE, NENÍ TO TAK! Drobné znečištění obalů nevadí.
Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytek nečistot bude
odstraněn při dalším zpracování. PVC je také plast, a tak patří do žlutého
kontejneru. NE, NENÍ TO TAK! PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!!
Komplikuje následné zpracování směsných plastů a energetické využití. PVC
obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh
plastu poznáte dle značky 3. Jedná se například o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně vymýt, je to
chemikálie. NE, NENÍ TO TAK! Stačí, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou
mýdla, šampony, krémy vylijete. Dočištěny budou při dalším zpracování. Před
vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové okénko. NE, NENÍ TO
TAK! Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé.
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Zpracovatelé mají zařízení, která si s fóliovými okénky poradí za vás. Do kontejneru
nesmím vhazovat
skartovaný papír. NE, NENÍ TO TAK! Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný
papír stejně jako každý jiný papír, který není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný.
Tím se myslí i biologické nečistoty. Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a
dokumentů odstranit kancelářské svorky. NE, NENÍ TO TAK! Svorky není třeba
odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou odloučeny. Z
papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke dnu,
odkud jsou vybírány magnetickou separací. Před vytříděním nápojového kartónu
musím odtrhnout umělohmotný uzávěr. NE, NENÍ TO TAK! Pokud chcete třídit i
nápojové kartóny, prázdnou krabici např. od mléka nebo džusu pouze vypláchněte
vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru nebo oranžového pytle, který je
pro tento odpad určen.
OZ projednalo a schválilo výměnu kovových kontejnerů za plastové, neboť
kovové z technických důvodů firma nevyváží. Firma A.S.A. odveze všechny kovové
kontejnery a za ně do obce dodá kontejnery plastové.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Ve středu 30. dubna 2014 uspořádal sbor, společně s OÚ Tuchoraz, tradiční „Pálení
čarodějnic“, v prostranství za Mateřskou školou. A hned v sobotu 3. května 2014 vyrazila
hasičská mládež na své letošní první závody Podlipanské ligy, a to do Horních Krut.
Vzhledem ke vzdálenosti a počtu dětí jsme na soutěž vyrazili autobusem, společně s SDH
Poříčany a SDH Ratenice. Z této soutěže si děti z přípravky odvezly medaile za první
místo, z další soutěže, která byla v sobotu 10. května 2014 v obci Kšely, mladší žáci i
pohár za 3. místo.
Do 14. ročníku Podlipanské ligy jsme letos přihlásili jedno družstvo přípravky (3-6 let), dvě
družstva mladších žáků (6-11 let) a jedno družstvo starších žáků (11-15 let). Tato družstva
se budou, v případě že se nebudou soutěže krýt, účastnit společně s družstvem mužů a
žen i Podklepecké ligy. Jedno družstvo dětí jede ještě na II. kolo okresní soutěže hry
Plamen.
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Členky, znovuobnoveného družstva žen, si na vlastní náklady pořídily nové dresy a po
tréninkové účasti na soutěži Podlipanské ligy jedou na Okresní soutěž v požárním sportu.
I děti budou mít nové dresy, na které jim velkým dílem přispělo družstvo Bohemia Apple,
za což jim patří velký dík. Rozdíl v ceně doplácí rodiče dětí. Děkujeme!
Termíny soutěží:
03.05.2014

Podlipanská liga

Horní Kruty

10.05.2014

Podlipanská liga

Kšely

17.05.2014

Plamen

Kolín

17.05.2014

Podklepecká liga

Přehvozdí

18.05.2014

Okresní soutěž v PS Kolín

24.05.2014

Podlipanská liga

Rostoklaty

07.06.2014

Podlipanská liga

Dobré Pole

14.06.2014

Podklepecká liga

Kšely

14.06.2014

Podlipanská liga

Bulánka

21.06.2014

Podlipanská liga

Horní Měcholupy

28.06.2014

Podklepecká liga

Mrzky

28.06.2014

Podlipanská liga

Vrbčany

26.07.2014

soutěž

Kšely

30.08.2014

Podlipanská liga

Třebovle

06.09.2014

Podlipanská liga

Ratenice

13.09.2014

Pohár starostky OSH místo v jednání

13.09.2014

Podklepecká liga

Tismice

21.09.2014

Podlipanská liga

Poříčany

13.10.2014

soutěž

Kšely

Informace o naší činnosti naleznete i na internetu:

web SDH Tuchoraz

-

www.sdhtuchoraz.cz

SDH Tuchoraz na facebooku-

www.facebook.com/SDHTuchoraz

web Podlipanské ligy

www.podlipanskaliga.cz

-

Podlipanská liga na facebooku

-www.facebook.com/Podlipanskaliga

Výsledky soutěží Podlipanské ligy - www.pl.firesport.eu

Za SDH Tuchoraz L. Voslářová, vedoucí družstva přípravky
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CO NOVÉHO V MŠ TUCHORAZ?
www.mstuchoraz.cz
Dne 23.4. 2014 proběhl zápis do naší mateřské školy pro školní rok 2014/2015.
Přijato bylo 17 dětí.
Nepřijato

9 dětí.

Od května 2014 pracujeme podle projektu: „Indiáni“
Před námi je ještě škola v přírodě, tentokrát v rekreačním zařízení Chata Jedlová, Deštné
v Orlických horách, loučení se školáky – šerpování, nocování.

KNIHOVNA
V knihovně máme tyto nové knihy :
Babí léto – Magda Váňová
Gang

-

Martina Cole

Vražda v Alphabet City – Lee Harrisová
Mluviti pravdu - Josef Formánek
Josef Formánek ve svém románu Mluviti pravdu popisuje příběh člověka, který se
neuvěřitelným způsobem zapletl do dějin dvacátého století.
Pro děti:
Mé sladké šestnácté století - Rachel Harrisová
Rachel Harrisová umístila děj své knihy do reálného světa, konkrétně do Florencie. Příběh
se nejprve odehrává v současnosti a následně pokračuje do šestnáctého století.
Těšíme se na Vaší návštěvu.
Děkujeme za příspěvek paní Zitě Finkové
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FOTBALOVÝ KLUB
FC Tuchoraz Vás srdečně zve na VI. Ročník Memoriálu Milana Kadeřábka –
tradiční turnaj v malé kopané, který se uskuteční dne 21.6. 2014 od 10,00 hodin.
Po celý den bude připravené teplé i studené občerstvení, pochoutky z grilu a o zábavu se
v průběhu celého dne bude starat renomovaný DJ.

FC Tuchoraz dále zve všechny děti, rodiče, prarodiče… na:

OZ schválilo žádost FC Tuchoraz o finanční příspěvek na DĚTSKÝ DEN ve výši
3 000,- Kč.
Vítáme vaše inspirativní nápady a pomoc.
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B L A H O P Ř E J E M E:
Červen:

Jaroslava Vejvodová
Marta Pivoňková
Petr Homola

Červenec:

Srpen:

Jiří Daniel

Otto Formánek

Alena Tichá

Marie Veselá

Jiřinka Holubová

Marie Hošková

Jaroslava Víznerová
Září:
Marie Dušková
Josef Šimůnek

Redakce: Bc. M. Stejskalová, Mgr. R. Nováková
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