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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Svoz komunálního odpadu v roce 2023 
 

Pro zajištění vývozu popelnic je nutné do 15. 12. 2022 odevzdat na obecní úřad 
Tuchoraz vyplněné Ohlášení plátce místního poplatku za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci v obci na rok 2023 (dostupné jako příloha Občasníku), 
následně vám bude vydána známka, která bude platná od 1. 1. 2023. Vývoz 
popelnic od 1. 1. 2023 bude možný pouze s novými známkami. Platba za 
odkládání komunálního odpadu bude možná až od 1. 1. 2023 

 
Nahlášení stavu vodoměru 

Žádáme občany o nahlášení stavu vodoměru pro fakturaci stočného od 19. 12. 2022 
do 26. 12. 2022.  

Školní docházka 
 

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme, že situace se zajištěním místa ve školách pro povinnou 
školní docházku není vůbec jednoduchá, rozhodlo se zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 
26. 10. 2022 schválit Rámcovou smlouvu o spolupráci při výstavbě a budoucím provozu 
základní školy s Dobrovolným svazkem obcí Český Brod – Doubravčice s rezervovaným počtem 
40 míst na dobu 30 let. 
 

Chodníky 
 

V současné době dokončujeme práce na chodnících, termín zhotovení je do konce roku. Chtěli 
bychom tímto požádat všechny dotčené občany o trpělivost. Zároveň bychom vás rádi vyzvali k 
neparkování na nezpevněných místech vedle chodníků a podél silnice. 
 

Autobusová doprava 
 
V poslední době jsme vzhledem k nespokojenosti občanů zahájili jednání se společností 
Ropid ohledně vytížení a včasných příjezdů ranních spojů stejně jako vytížení odpoledních 

spojů ve špičce směrem do Tuchoraze. Od zástupce společnosti máme přislíbené změny, které 
povedou ke zlepšení situace. Změna je plánovaná na první polovinu prosince, kdy se mění i jízdní 
řády. 

 
Za OÚ Tuchoraz bychom tímto rádi poděkovali za rekordní účast u voleb, která přesáhla 
70 %. Díky všem, kteří se zúčastnili, nyní nezbývá než se pustit do další práce.  
 



Připravované akce 
 

Těšíme se, že se s vámi potkáme na těchto akcích, které pro vás chystáme. 

 
  



Kontejnery na tříděný odpad 

Žádáme občany, aby minimalizovali množství odpadu tím, že odpad slisují, aby byl maximálně 
využit prostor v kontejneru. Pokud se odpad nevloží do kontejneru, ale položí mimo něj, je to 
považováno za zakládání černé skládky. 

CO JE ČERNÁ SKLÁDKA? 

Černá skládka je 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, což může být 
klasický směsný domovní odpad, ale i objemný 
odpad, jako jsou koberce, starý nábytek, stavební 
sutě apod. Občas se v nich najdou pneumatiky, 
elektroodpad, případně nebezpečný odpad, 
nádoby na olej, barvy, laky atd. 

Nejčastěji je „černá skládka“ zakládána 
spoluobčany, kteří záměrně ignorují 
pravidla pro odkládání odpadů ve městech a obcích 
a zbavují se odpadu u popelnic a kontejnerových 
stání!  
 

 

 
Kanalizace a ČOV 

 
Do splaškové kanalizace se nesmí vypouštět dešťová voda ani splaškové vody znečištěné 
nad míru kanalizačního řadu, stejně tak je zákaz vypouštění nebezpečných a toxických látek.  
 
V případě domácností se jedná zejména o: 

• Pesticidy, jedy, omamné látky 

• Žíraviny (např. z nadměrného čištění odpadu čističi odpadů běžně dostupných 
v drogériích) 

• Hnojiva a přípravky na hubení škůdců a rostlin 

• Hořlavé a výbušné látky 

• Další nebezpečné látky 
 
Do splaškové kanalizace nelze vypouštět odpadní vody definované v zákoně jako biologicky 
rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, což je v praxi odpad z drtičů kuchyňských odpadů, 
také je zakázáno vylévat tuky. 
Některé vaše přípojky splaškové domovní kanalizace jsou osazeny domovní čerpací stanicí s 
čerpadlem a ovládací skříňkou. O toto zařízení je třeba se pravidelně starat, aby plnilo správně svou 
funkci přečerpávání splaškových odpadních vod do veřejné části splaškové kanalizace. Je třeba 
každý den vizuálně zkontrolovat ovládací skříňku s ovládacími prvky dle zaškolení obsluhy (signální 
kontrolky). V případě špatné funkce ovládacích prvků by mohlo dojít k nesprávné funkci, případně 
přeplnění jímky. 1x za 2 měsíce je třeba opláchnout čerpací šachtu vč. čerpadla, ovládacích sond 
a plováku proudem vody. 
 
 

Zároveň musíme informovat občany, že vzhledem k navyšování cen energií a prací 
budeme nuceni od nového roku navýšit ceny stočného a vodného. Ze stejného důvodu 
zvažujeme i omezení svícení veřejného osvětlení, pokud se tak stane, budeme vás 
samozřejmě informovat detailněji. 
 

https://www.samosebou.cz/dictionary/odpad/
https://www.samosebou.cz/2019/01/31/trideni-oleju-a-jedlych-tuku-jak-na-to/


 
 

Výzva majitelům psů – úklid exkrementů. 
 
Důrazně upozorňujeme majitele psů, aby si po svých mazlíčcích uklízeli jejich 
exkrementy. Majitelé psů by měli mít pochopení nejen pro své mazlíčky, ale také 
své sousedy a spoluobčany. Děkujeme! 

 

KNIHOVNA 
 
Dlouhé zimní večery jsou ideálním časem k zachumlání se pod deku s dobrou knihou. 

V knihovně máme pro vás připravené tyto knižní novinky:  
 
Renata Šindelářová   Bolest neutopíš 
Valja Stýblová  Františka/Most sebevrahů 
Shirley Dickson  Osiřelé sestry 

Hana Marie Körnerová Stanice odložených lásek 
Jana Bernášková Coura 
Kelly Bowenová Byt nad Seinou 
Jojo Moyesová Poslední dopis od milence 
Hana Raduličová Esterčini otcové 
Dagmar Digma Čechová A nesejdeš z cesty 
Dagmar Digma Čechová Nemusíš! 

                                                    
Těšíme se na naše čtenáře! 

Z. Finková 

 

MŠ TUCHORAZ 

 

Při zápise, který probíhal v měsíci květnu, jsme přijali 11 nových dětí. Byly přijaty všechny děti žijící 
v Tuchorazi, celkem devět a dále dvě děti, dle věku, z okolních vesnic. Kapacita školy tak byla 
naplněna.                                                                                                                           
 

1.září jsme zahájili nový školní rok. Snažíme se nabízet a připravovat pro děti pestrý program. 
Výtvarné činnosti děti zbožňují a zároveň se tak 
zapojují do výzdoby a zkrášlování školy. Denně 
zařazujeme činnosti hudební. Hudba má pozitivní vliv 
na psychiku, podporuje emocionální vývoj, rozvíjí 
paměť, motoriku, obohacuje slovní zásobu a je 
potvrzeno, že děti, které mají smysl pro rytmus, lépe 
čtou. V rámci projektu: „Celé Česko čte dětem“ nadále 
dojíždíme do Knihovny v Českém Brodě, kde si děti 
nejen vyslechnou pohádku, ale také se aktivně zapojí, 
pracují s knihou, rozvíjí si předčtenářskou gramotnost.   
  



Společně jsme oslavili Halloween a nyní již pilně nacvičujeme a chystáme program s vánoční 
tématikou.    

                       

 

 
A kde nás uvidíte?                                  
27.11. krátké vystoupení u rozsvěcení vánočního stromečku                         
14.12. vánoční besídka u Broučků 
15.12. vánoční besídka u Motýlků 
Přijďte se na nás podívat. 

                                                                                           Za mateřskou školu M. Černá 

 

 

SDH TUCHORAZ 
 

 
Co nového v SDH Tuchoraz? 

 
V červnu jsme uspořádali na fotbalovém hřišti FC Tuchoraz závody Podklepecké ligy ve spolupráci 
s SDH Přehvozdí. Pro soutěžící a návštěvníky bylo připraveno občerstvení z udírny a vychlazené 
nápoje z Hospůdky na hřišti. Naše družstvo se pokoušelo navázat na dvě prvenství z loňského roku, 
což se nám nakonec nepodařilo a družstvo se umístilo na 2. a 3. místě. Bohužel tím pro nás smůla 
nekončila, protože v polovině závodů došlo k závadě na závodní hasičské stříkačce. I přes snahu ji 
opravit jsme nakonec museli dopravit zapůjčenou stříkačku od SDH Přehvozdí, abychom mohli 
závody dokončit. Velké díky patří nejen zúčastněným družstvům z Tismic, Mrzek, Přehvozdí a 
Tuchoraze, ale také obsluze hospůdky, udírny, a především firmě Bohemia Apple, která zajistila 
obsluhu cisterny s vodou, bez které by se celé závody nemohly uskutečnit. 
 
 V září se naše družstvo účastnilo závodů Podklepecké ligy v Tismicích, které byly pořádány ve 
spolupráci SDH Tismic s SDH Mrzky. Naši si v závodech nevedli špatně, ale štěstěna byla 
nakloněna pořádajícímu družstvu z Tismic a v celkovém výsledku jsme se umístili dvakrát na 2. 
místě. Tyto závody byly zároveň ukončením letošní sezóny s udílením putovního poháru 
Podklepecké ligy. Vzhledem k celkovým výsledkům z celé sezóny se naši umístili na 2. místě za 
SDH Tismice. Pro příští rok bude družstvo posíleno o dva nové závodníky, a to Jakuba Moravce a 
Denise Jurku, který si závody vyzkoušel již v Tismicích. 



Podklepecká liga 2022 – Naše mužské družstvo i se svými nástupci 
 

Výjezdová jednotka 
 

V letošním roce měla naše jednotka dva poplachy, první dne 21. 8. 2022, kdy byl nahlášen spadlý 
strom na hlavní komunikaci u ČOV. Po příjezdu jednotky byl strom již odstraněn projíždějícím 
osobním vozem. Druhý pak byl 5. 10. 2022, kdy došlo k požáru v garáži rodinného domu. Jednotka 
byla před výjezdem odvolána. 
Dne 11. 9. sbor s obcí Tuchoraz pořádal sběr elektroodpadu. Tato akce bude pokračovat i v příštím 
roce. Dne 22. 9. 2022 proběhlo školení členů jednotky na obsluhu motorových pil.  
 

Mikulášská nadílka a rozsvěcení vánočního stromu 
 
Dne 27. 11. bude rozsvícen vánoční strom před obecním úřadem. Naše jednotka bude dohlížet na 
bezpečnost dopravy. Prosíme tímto rodiče o obezřetnost při konání této akce, aby nedošlo k žádné 
nešťastné události. 
V sobotu 3. 12. 2022 pořádá SDH Tuchoraz, obec Tuchoraz a FC Tuchoraz Mikulášskou nadílku 
pro děti, jak je uvedeno v připravovaných akcích výše. Pro hodné dětičky budou připraveny balíčky 
s dobrotami, a pro ty zlobivé samozřejmě také.  
 
Sbor dobrovolných hasičů Tuchoraz vám děkuje za projevenou důvěru v tomto roce a přejeme vám 
krásné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok 2023. 
 

 

FC TUCHORAZ 
 

Do nové sezóny jsme vstoupili s doplněným kádrem a s přesvědčením, že tento tým bude v 
Okresním přeboru konkurenceschopný, což se v následujících zápasech potvrdilo. 
Začátek sezóny se nesl v duchu souhry mančaftu, neboť příprava byla krátká a odehrálo se málo 
přátelských zápasů, což není ideální. Kluci se však rychle sehrávali a bylo znát, že pokud táhnou 
za jeden provaz a mají chuť zvítězit, tak nebylo soupeře, který by nás přehrál fotbalovostí, či fyzickou 
kondicí. Z mnoha pozápasových komentářů našich soupeřů bylo cítit, že náš projev hry byl náročný 
a na nováčka soutěže překvapivě dobrý. 
 
V každé sezóně přijdou slabší kola a ani tato nebyla výjimkou, neboť pár zápasů našemu týmu 
nevyšlo, projev hry byl značně unavený a chyběla chuť vyhrát, což byla škoda, protože jsme ztratili 



cenné body a mnohdy zcela zbytečně. 
 
V průběhu sezóny došlo i na zranění, což nás v některých zápasech oslabilo, ale zároveň kluci 
ukázali, že se umí zastoupit a když je třeba, tak zahrát i post, který nikdy nehráli, což je dobrou 
zprávou jak pro tým, tak i pro samotné hráče. 
 
Další pozitivní stránkou našeho týmu je střelecký apetit, kdy se v koncovce daří více hráčům, což 
zvedá celému týmu sebevědomí a fans si zopakují pár jmen ze soupisky. 
 
Ke konci sezóny po změně času bohužel na kluky padla tréninková deka (asi byla již moc velká 
zima - především v úterý) a většina úterních tréninků byla zrušena, což není ideální pro udržení 
kondice, ale je to naše realita, se kterou musíme umět pracovat. 
 
Poslední zápas této části sezóny vyšel na domácí utkání s trochou mlhy, kdy jsme na našem hřišti 
přivítali první tým tabulky. Čekali jsme náročný zápas, neboť jsme z předchozího zápasu byli dosti 
pokopáni, chybělo pár kluků ze základní sestavy a zároveň jsme neměli v týdnu žádný trénink. V 
šatně jsme si řekli, že do tohoto zápasu dáme vše, co můžeme, ať svým výkonem poděkujeme 
našim fanouškům za podporu, získáme 3 body a před zaslouženým odpočinkem zahrajeme dobrý 
fotbal. To se nám povedlo. Po celý zápas jsme dominovali, hráli fyzicky náročný fotbal a v některých 
pasážích zápasu velmi dobře kombinovali. Před kluky smekám především proto, že celý zápas 
vydrželi fyzicky, udrželi koncentraci a nenechali se rozhodit a dodrželi vše, co jsme si v šatně řekli. 
V rámci posledního zápasu se blýskl Kuba Votoček, který dal 3 góly, ale také Petr Doležel, který 
výborným výkonem zastoupil zraněného Dominika Borovičku a svůj výkon potvrdil krásným gólem, 
kdy z dálky uklidil míč k tyči na konečných 5:0. 
 

 
 
Rád bych zmínil ještě dvě jména, a to kapitána týmu Pavla Šafáře, který měl famózní sezónu, kdy 
v každém zápase předvedl velmi kvalitní výkon a potvrdil tak dobrý výběr týmu ohledně volby 
kapitána a Roberta Nývlta, který dokázal v důležitých zápasech vymazat útočníky. 
 
Celému týmu bych rád poděkoval za dobře odpracované tréninky a nasazení v zápasech, které nám 
v tabulce zajistilo 10. místo a 19 bodů. Nyní nás od prosince čekají dobrovolné tréninky a v lednu 
začátek zimní přípravy. 
 
Závěrem bych ještě rád vyzdvihnul naši mládež, jejichž výkony se zápas od zápasu lepší, důkazem 
toho je i poslední zápas, kdy rozdrtili Sokol Zásmuky 3:1. Jen tak dál, jste perfektní! Malé borce nyní 
čeká už jen rozlučka se sezónou a během zimní přípravy se zúčastní fotbalového turnaje. Vzhledem 
k tomu, že nechceme dětem bránit v jejich dalším rozvoji, musím zmínit také odchody některých 
našich fotbalových nadějí jako je Kristýna Zadražilová, která odešla do Poříčan, David Stehlík, který 



odešel do Českého Brodu a Filip Zeman, který odešel do Kostelce nad Černými Lesy. Všichni odešli 
podmíněně, takže jim nic nebrání se kdykoliv vrátit. Přejeme, ať se vám daří!  Děláme, co můžeme, 
abychom mládež udrželi a rozšířili, za to bych chtěl moc poděkovat p. Procházkovi a Mirku 
Volkovovi, který nově s mládeží pomáhá. Tímto bych rád vyzval ty, kteří by si rádi za mládež kopli 
☺, ať se neváhají ozvat na tel: 604519790.   

 
 
Velké díky patří i našim FANS. Ať se daří, či nedaří, tak nás podporují, dělají skvělou kulisu a za to 
jim děkujeme. Budeme rádi, když nás budou takto podporovat i v další části sezóny a my jim snad 
budeme jejich čas oplácet dobrou hrou a body v tabulce. 
 
Na úplný závěr bych rád ještě poděkoval Davidovi Šafusovi, který se z hlediska časové tísně rozhodl 
skončit na pozici sekretáře a nahradil ho Radek Novotný (ten s tím bubnem ☺). Davide, díky za 
Tvou podporu, které si moc vážíme. Radku, Tobě díky za to, s jakým nasazením jsi do funkce skočil. 
Ještě musím zmínit práci Tomáše Marce a Martina Berana, díky kterým funguje mužstvo dospělých 
na výbornou. Za údržbu areálu velké díky Martinu Zichovi a Radkovi Novotnému, vaše práce je 
vidět. 
 
Co chystáme v roce 2023: zateplení a fasádu kabin (za podpory Martina Hahna), nátěr střechy nad 
halou, rozšíření osvětlení a pokud to jen trochu půjde, tak ve spolupráci s Robertem Vyšatou a p. 
Krupičkou bychom výhledově rádi vybudovali multifunkční hřiště.  
 
Díky všem za podporu 
Za FC Tuchoraz         Tomáš Marc a David Šimůnek 

 



 

BLAHOPŘEJEME 
 

Gratulujeme ke krásnému životnímu jubileu a přejeme všem oslavencům hodně zdraví! 
 
V září oslavila své jubileum paní Magdalena Nováková. 
V říjnu pak paní Eva Krištofíková a pan Bohumil Veselý. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ 

PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

A VŠE DOBRÉ V  NOVÉM ROCE 

2023 .  SE STARÝM ROKEM SE 

ROZLOUČÍME OHŇOSTROJEM 

31.12.  V  17:30  NA HŘIŠTI .  

 

 

 

 

 

 

 

 



hláska      v Tuchorazi 
PRO VOLNÉ CHVÍLE 

neb  
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