MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tuchorazský

Zápis pro školní rok 2019/2020
Zápis pro školní rok 2019/2020 se koná ve čtvrtek 9. 5. 2019
od 10,00 -11,30 a od 13,00 - 15,00 hod.

Občasník

Pokud Vám termín nevyhovuje, nabízíme individuální dohodu na
telefonním čísle: 739 630 573 nebo emailem: ms.tuchoraz@tiscali.cz.
Více informací případně naleznete na webových nebo facebookových
stránkách MŠ Tuchoraz: www.mstuchoraz.cz , fcb: MŠ Tuchoraz.

březen 2019

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Kritéria pro přijetí

Harmonogram prací ČOV a splaškové kanalizace Tuchoraz do konce dubna
•

Dláždění kamenné cesty ke mlýnu

•

Dokončení osazení betonových /domovních/ šachet pro tl. kanalizaci

•

Instalace technologie pro tlak. kanalizaci/domovní čerpadla

•

Dokončení tlakových a kamerových zkoušek ČOV – terénní úpravy, betonování česlí,
dokončení propustků.

•

Provedení povrchů krajské komunikace /hlavní komunikace

•

Terénní úpravy a dokončovací práce dotčených pozemků

•

Závěrečná kontrolní prohlídka ČOV a kanalizace

Chceme je podotknout, že výše uvedené práce budou provedeny pouze za předpokladu
příznivých klimatických podmínek. Pro připojení budou vlastníci nemovitostí včas informování a
vyzváni k propojení na kanalizaci, předpokládáme na přelomu dubna/května.
Pravidla vypouštění odpadních vod jsou přílohou občasníku.

1/ Děti do povinného posledního ročníku předškolního vzdělávání (Zákon 561/2004
Sb.,§34,odst.1, v platném znění) a děti s odkladem školní docházky s trvalým bydlištěm v obci
Tuchoraz, Přistoupim
2/ Děti, které k 31. 1. 2020 dosáhnou nejméně věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Tuchoraz
(podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)
3/Děti, které k 31. 1.2020 dosáhnou nejméně věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí,
Přistoupim, Krupá (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)
4/ Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku)
Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu
dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízeních.
Nerozhoduje pořadí podání žádosti.
Ředitelka školy vydá rozhodnutí do 30dnů od konání zápisu, výsledky budou zveřejněny
vyvěšením v budově školy a na webových stránkách školy. Výsledky nejsou zveřejňovány
jmenovitě, v den zápisu obdrží rodiče registrační číslo.

Pro bližší informace neváhejte využít níže uvedené kontakty:
Prováděcí firma: p. Klusák tel. 720936294, p. Lenoch tel. 602239022
Obec Tuchoraz: starosta p. Dežo tel. 607741549, místostarosta p. Urbánek tel. 725755688

ZŠ PŘISTOUPIM

Dotace 2019

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Přistoupim

Pro rok 2019 jsme podali žádosti o dotace na:
•

Doplnění technologie úpravny vody – Středočeský kraj

•

Úprava povrchů místní komunikace – Ministerstvo pro místní rozvoj

•

Poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z programu 2017 pro poskytování
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu obnovy venkova

•

Zpracovává se žádost o dotaci na opravu střechy MŠ

Informační SMS systém

Odvoz komunálního odpadu

Vyzýváme občany, kteří mají o službu zájem a
prozatím tak neučinili, aby se dostavili
na OÚ Tuchoraz a podepsali souhlas
s využitím svého tel. čísla pro tyto účely.

Upozorňujeme občany, kteří dosud neuhradili
poplatek za odvoz komunálního odpadu,
nechť tak neprodleně učiní. V případě
nezaplacení, nebude odpad vyvezen.

Zápis se koná v pátek 5. 4. 2019 od 13.00 do 17.00 hodin
v budově školy. Zápis se týká dětí narozených v době
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a dětí, které měly v minulém
školním roce odloženou školní docházku.
Pokud je Vaše dítě v tomto termínu nemocné nebo mimo
bydliště, přijďte do 20. 4. 2019 do ředitelny školy, provedeme
zápis dodatečně. K zápisu přineste rodný list dítěte.

MYSLIVECKÝ SPOLEK TUCHORAZ

SDH TUCHORAZ

Zlatá srnčí trofej

Pálení čarodějnic

V roce 2019 proběhne okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej dne 4. května v
Arboretu v Kostelci nad Černými lesy. 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 zaměřena 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. Bližší informace podá p. Jan Vavrek
tel. 733166246 nebo p. Miloš Šimůnek tel. 606769043.

Akce se bude konat v omezeném rozsahu i za nepříznivého počasí.

Nábor nových členů
SDH Tuchoraz průběžně nabírá nové členy ať už z řad dospělých tak dětí, máte-li zájem,
neváhejte nás kontaktovat přes Facebook: SDH Tuchoraz nebo přes www.sdhtuchoraz.cz.

KNIHOVNA

FC TUCHORAZ

Novinky v knihovně

Fotbalisty čekají jarní záchranářské boje
Předsezónní odchod některých hráčů se
negativně projevil na podzimních výsledcích
našeho mužstva dospělých, které je
v polovině sezóny na posledním místě
tabulky. V jarní části sezóny tak naše
fotbalisty čeká přetěžký úkol, zachránit se
v nejvyšší okresní soutěži. Vzhledem ke
stávajícím přestupovým pravidlům však
posílení mužstva není vůbec jednoduchá
záležitost. Stále probíhají jednání o příchodu
některých hráčů, kteří by měli se záchranou
pomoci. Zimní přípravu na jarní část sezóny
zahájili fotbalisté v polovině ledna zimními
výběhy do přilehlých lesů. Sílu rovněž nabírali
na kruhových trénincích ve Vyšehořovicích a

SDH Tuchoraz, JSDH Tuchoraz a obec Tuchoraz
Vás srdečně zvou 30. dubna 2019 na tradiční pálení čarodějnic.
Po setmění se můžete na fotbalovém hřišti za halou (u udírny) těšit na
vatru a opékání špekáčků. Občerstvení i špekáčky jsou pro děti zdarma.

hru potom pilovali v hale Kouřimi a na
venkovním hřišti. Závěr přípravy potom patřil
třem přátelským zápasům (Tismice, Liblice,
Babice). Zásadní je změna našich hracích
dnů v domácím prostředí, které se ze soboty
přesouvají na neděli. První domácí utkání
čeká naše fotbalisty v neděli 31.3. od 15:00,
kdy přivítáme mužstvo ze Žíželic. Sdružené
dorostenecké mužstvo (Tuchoraz/Přišimasy)
si vede o poznání lépe. V polovině sezóny
okresního přeboru jsou na druhém místě,
s pětibodovou ztrátou na první tým soutěže,
Radim/Plaňany. Naši dorostenci svůj první
domácí zápas sehrají o týden později než
muži, v neděli 7.4. v 10:15 proti mužstvu
Kutné Hory. Kromě sportovní činnosti došlo
v zimní pauze také k opravě střechy
fotbalových kabin a haly a v nejbližších dnech
projdou opravou také hráčské střídačky.
Zároveň se připravuje také napojení
fotbalového areálu na nově vybudovanou
kanalizaci. Budeme rádi, pokud dorazíte na
zápasy našich dvou mužstev nebo se ve
fotbalovém areálu rozhodnete strávit volný
čas, na fotbalovém, dětském hřišti nebo
zajdete do hospůdky. Jarní fotbalové rozpisy
utkání jsou k dispozici v hospodě na hřišti.

Musíme vyzdvihnout například knihu od českobrodského spisovatele
Michala Eisnera - Na útěku, který nám knihu osobně podepsal nebo
Zmizelé Českobrodsko od Vladimíra Jakuba Mrvíka. Kniha přináší
především soubor unikátních fotografií, které ukazují zaniklou
podobu dosud stojících staveb v Českém Brodě a okolí. Dále v naší
knihovně máme připraveny prospekty a mapy cest - Údolím
Šembery, Naučnou stezku Zahrady, Procházka Českým Brodem, Polabské muzeum a
Zajímavosti okolí Českého Brodu.
Diana Gabaldon - Mořeplavec
Robert Fulghum - Opravář osudů
Irena Fuchsová - Když je žena v lázních
Radka Třeštíková - Osm
Aleš Palán, Jan Šibík - Raději zešílet v divočině
Radka Třeštíková - Dobře mi tak
Alena Mornštajnová - Hotýlek
Gabriela Koukalová - Jiná
Magda Váňová - Já hlupák
Patrik Hartl - Nejlepší víkend
Hana Marie Körnerová - Carolina
Knihy pro děti:
J.K. Rowlingová - Harry Potter a vězeň z Azkabanu
J.K. Rowlingová - Harry Potter a Fénixův řád
Alena Mornštajnová - Strašidýlko Stráša
Zuzana Pospíšilová
- Kouzelná třída

BLAHOPŘEJEME
Duben

Květen

Červen

Miluše Hnidová

Urbanová Miroslava

Pivoňková Marta
Homola Petr

Redakce: David Šimůnek ve spolupráci s ostatními
Vydává Obecní úřad Tuchoraz

PRAVIDLA VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ŘÁDU TUCHORAZ

INZERCE

Povinností vlastníka (provozovatele) kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) je uzavřít písemnou
smlouvu o odvádění odpadních vod s producentem odpadních vod a vlastník (provozovatel) má
právo na úplatu za odvádění odpadních vod (stočné). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku
odpadních vod do kanalizace. Odvádění odpadních vod do kanalizace bez uzavření smlouvy o
odvádění odpadních vod nebo v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem se
považuje za neoprávněné.

Veterinární klinika Tuchoraz oznamuje, že bude brzy pro Vaše mazlíčky otevřena.
Naleznete nás u autobusové zastávky "U Sadů",
č.p. 108. Nabízíme milý a profesionální přístup,
příjemné prostředí a samozřejmě příznivé ceny.
Ošetřujeme psi, kočky, drobné savce.

Veřejná kanalizace obce Tuchoraz je oddílná, tzn., že je určena pouze k odvádění splaškových vod
a mohou být odváděny jen takové splaškové vody, pro něž je kanalizace určena, za podmínek
stanovených kanalizačním řádem, dle rozhodnutí vodoprávního úřadu a smluvních podmínek
správce kanalizace.

Služby:
- Základní klinické vyšetření
- Sonografické vyšetření
- Koprologické vyšetření
- Vyšetření krve
- Kastrace + chirurgie měkkých tkání
- Čištění zubů ultrazvukem
- Kompletní vakcinace
- Čipování + vystavení Europasů
- Opatření proti parazitům

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. Vše Vám ukáže technik při spuštění provozu.
Do oddílné splaškové kanalizace se nesmí vypouštět dešťové vody ani splaškové vody znečištěné
nad míru kanalizačního řádu.
Do kanalizace není dovoleno vypouštět odpadní vody přes septiky ani žumpy.
Do splaškové kanalizace se dále nesmí pouštět nebezpečné a toxické látky. 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

Budeme se těšit na Vaší návštěvu

Jiří Svoboda - WEGECO servis sděluje, že pro občany obce Tuchoraz zajišťujeme
poradenskou službu k technickým otázkám týkajícím se investice k pořízení Tepelného čerpadla
nebo Klimatizace. Preferujeme výrobce DAIKN provedení ALTHERMA varianta (vzduch – voda).
Dováží se z výrobního komplexu v OSTENDE, BELGIE. Vedeme evidenci občanů naší obce, kteří
již uvedené technologie provozují. V případě klimatizace varianta (vzduch – vzduch) dodáváme
technologie od výrobce LG ELECTRONICS s programem chlazení, větrání, topení, odvlhčování.
Na investice se vztahuje Státní dotace ve výši cca 127.500.- Kč při splnění požadavků současně
platné legislativy.
Pozn.: poradenská činnost je evidována: ŽÚ Český Brod, Spis zn. S-MUCB 81972/2017/OSÚZP

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.
Do splaškové kanalizace je zakázáno vylévat tuky.
Všechny výše uvedené látky by měli za následek nefunkčnost biologické části čistírny odpadních
vod.
Do kanalizace se nesmí dostat též vlhčené ubrousky, hadry apod. To by mělo za následek
nefunkčnosti mechanických částí čistírny.

Kontaktní údaje:
Tepelná čerpadla, Klimatizace
provozovna: IČ 1009509136
Školící středisko: Tuchoraz 51
Email: wegeco@seznam.cz
Tel: 777 288 258, 777 288 250

