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                           Tuchorazský  

                                                    Občasník     
                                                                                                                                      listopad 2018 

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

 

ČOV – splašková kanalizace Tuchoraz- p řehled prací, které budou realizovány 

Propojení vodovodu 6. 12. 2018 
Stoka A5 – 77m koncová stoka /gravitace/ směr Přehvozdí 
Výtlak A4 – cca 90 m od vodárny směrem do obce 
Dopojení A do ČOV – cca 20 m dopojení kanalizace na ČOV 
Dopojení vodovodu do ČOV – cca 50m z obce do ČOV 
Přípojky A2 – 10 ks – ke školce 
Přípojky A SÚS – cca 60 m přípojky směrem od Přehvozdí k Č. Brodu 
Přípojky +26 DČJ  a 32 ks přípojek 
Dopojení školka cca 50m  ze MŠ k čp. /podvrt/ 
Areál ČOV – cesta – oplocení 
Elektro ČOV – zažádat na ČEZ 
Povrchy Homogenizace 4/2019 – silnice Stř. kraje 
Povrchy místní komunikace 11-12/2018 
Dopojení A-A2-cca 50m  - od hlavní silnice ke MŠ 
Dopojení A-A3-cca 50 m – od hlavní silnice k bytovce 

 

Facebookové stránky 
Nově jsme vytvořili stránky obce na Facebooku, dejte nám like ať víte, co se chystá. 

 
 
Informa ční SMS systém 
Jelikož chceme, abyste byli neustále informování o důležitém dění v obci,  

plánujeme během ledna 2019 spuštění informačního SMS systému. Vyzýváme 
proto občany, kteří mají o službu zájem, aby se během ledna 2019 dostavili na OÚ 
Tuchoraz, nahlásili své telefonní číslo a zároveň podepsali souhlas s využitím 
telefonního čísla jen pro tyto účely. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Proč cvi čit jógu … 

• posílí pružnost a pevnost celého těla 
• ovlivňuje správné fungování vnitřních orgánů,   
         uvolnění a relaxaci 
• zlepšuje koncentraci, redukuje stres,  
         napětí a únavu 
• zlepšuje dýchání 

 

 

Rozhodli jste se, že právě toto potřebujete? Přijďte mezi nás.                                                  
Každý čtvrtek v 18.30 hod. MŠ Tuchoraz. 

Co nového u nás v mate řské škole:  

Dvě třídy prima dětí, které se pilně učí, aby vás mohly pozvat na vánoční besídky.  

Ptáte se kdy?                                                                                                                                  
Vánoční besídka u Broučků se koná v úterý  11.12.2018 v 15,15 hodin.                                             
Vánoční besídka u Motýlků se koná v pondělí 17.11.2018 v 15,15 hodin. 

                                                Srdečně vás zveme.                                                                                                                                    
Další plánované akce: 

1. 12. 2018 zpíváme v Tuchorazi u rozsvěcení vánočního stromečku.                                                                                                 
8. 12. 2018 vystupujeme na Mikulášské v Přistoupimi. 

                                                                                                   Za mateřskou školu M. Stejskalová   

MYSLIVECKÝ SPOLEK TUCHORAZ 

Zlatá srn čí trofej 

Okresní myslivecký spolek Kolín ve spolupráci ČZU v Praze a mysliveckým spolkem Tuchoraz 
pořádají soutěž "Zlatá srnčí trofej". Soutěž je určena pro děti a mládež od MŠ až do 9. třídy ZŠ jak 
z přírodovědných a mysliveckých kroužků tak pro jednotlivce, kteří mají zájem o myslivost, přírodu 
a její ochranu.

Soutěž se skládá z vědomostního testu a praktické poznávací stezky. Obsah 
soutěže je zaměřen na znalosti a dovednosti v oblasti zoologie, myslivosti, 
botaniky, kynologie, ekologie, ochrany životního prostředí a na orientaci v 
přírodě, střelbu ze vzduchovky a první pomoc. 

V roce 2019  proběhne okresní kolo soutěže Zlatá srn čí trofej dne 4. kv ětna v 
Arboretu v Kostelci nad Černými lesy. Bližší informace podá p. Jan Vavrek 

tel. 733166246 nebo p. Miloš Šimůnek tel. 606769043. 

Myslivecký ples 
Tradiční myslivecký ples se bude konat 9. února 2019 od 20:00 v sokolovn ě Přistoupim .  
Vstupné 150 Kč. Reservace vstupenek od 1. 1. 2019 na tel. čísle:774564446 p. Červenka. 
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FC TUCHORAZ 

Dost možná nejtěžší fotbalové období prožívá v současnosti náš fotbalový klub. Na konci loňského 
ročníku jsme se po dohodě s hráči a objektivním zhodnocení naší situace rozhodli po více než 25 
letech opustit krajskou soutěž a přihlásit nejvyšší soutěž okresní. Navíc pokračujeme pouze 
s jedním mužstvem dospělých, nepřihlásili jsme soutěž žáků a dorost spojili s družstvem Přišimas. 
Tyto změny jsou výsledkem legislativních změn v rámci fotbalové asociace, podpory sportu ze 
strany státu, zájmem o sport ze strany mládeže a také ochoty jednotlivců ve svém volném čase 
obětovat volný čas pro fotbal. 

    
Hodně nepříjemnou situaci 

navíc musíme řešit také po 
neplánovaném odchodu 
dalších hráčů, našich 
odchovanců, na které jsme 
chtěli v průběhu podzimní 
části sezóny spoléhat. Tyto 
odchody potom mají 
zásadní vliv na postavení 
našeho mužstva v okresním 

přeboru dospělých, kde 
nám patří poslední příčka, 
za tři získané body a 
hrozivě záporné skóre. O 
poznání lépe jsou na tom 
naši dorostenci, kteří při 
spojení s družstvem 
Přišimas v polovině sezóny 
okupují skvělé druhé místo.

Výše uvedené skutečnosti nejsou pozitivní. I přes to věřím, že tato doba je přechodná a že v příštím 
období dojde ke stabilizaci hráčského kádru dospělých, kde chceme stavět především na našich 
vlastních hráčích a hráčích z blízkého okolí. Přál bych si, abychom mohli přihlásit družstvo žáků a 
nadále měli alespoň dva mládežnické týmy. Můj velký obdiv potom mají ti hráči a lidé, kteří nám 
s fotbalem pomáhají. Ti, kteří v našem klubu zůstali a i přes porážky, které nyní musí skousnout, 
dál bojují a odvádějí poctivou práci pro náš klub. Děkuji jim za to a věřím v lepší zítřky. 

 

Jan Hába, sekretář FC Tuchoraz 

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI V TUCHORAZI 

Rozsvěcení váno čního stromku 

 1. 12. od 16:30  Vás srdečně zveme na tradiční rozsvěcení vánočního stromku, 
které proběhne v 18:00. Akce se bude konat před OÚ Tuchoraz. Pro děti jsou 
připravené výtvarné dílničky a možná bude i nějaké to překvapení. Společně 
vystoupí MŠ Tuchoraz, ZŠ Přistoupim a dramatický kroužek pí. Z. Žákové.   
Světýlka, lampióny, rolničky a zvonečky vezměte s sebou. 

 

Mikulášská nadílka 
 2. 12. od 14:30  proběhne ve sportovní hale na hřišti za pomoci SDH Tuchoraz 
mikulášská nadílka pro děti. Těšit se můžete na odpoledne plné her a soutěží.          
Samozřejmě, že i letos nás navštíví Mikuláš s čertem a andělem. 
 

Objednejte si i letos Mikuláše 
Dopřejte Vašim dětem, to co jste kdysi zažívali i Vy sami.                           
Objednejte jim na 5. prosince návštěvu Mikuláše, čerta a anděla.                                     
Rezervace a bližší info na čísle: 608639504.       
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BLAHOPŘEJEME  

Září 

Šimůnek Josef 
Voslař Vladimír 
Drblíková Hana                       

Říjen 

Veselý Bohumil 
 
 

Listopad 

Strnádíková Jitka 
Cápal Pavel 
Bílková Helena 

Prosinec 

Brtek Miroslav 
Kadeřávková Zdeňka

 
Všem výše uvedeným ob čanům přejeme p ředevším pevné zdraví a pohodu.  

Zároveň bychom cht ěli jménem zastupitelstva obce Tuchoraz  pop řát všem ob čanům 
pohodové prožití váno čních svátk ů a šťastný nový rok. 

 
 
                                                                                                         

                                                                                                                                                                                    
Příjemné prožití váno čních svátk ů  
                                     a šťastný nový rok od srdce p řeje                                                 
                                                                  zastupitelstvo obce Tuchoraz 
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