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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Ve dnech 5.10.- 6.10. 2018 proběhly volby do zastupitelstva obce. Obec měla 3 volební okrsky, ve
kterých bylo zapsáno celkem 551 voličů. Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky,
byl 232.
Zvolení členové zastupitelstva pro volební období 2018-2022










Ladislav Kubiska, Tuchořice
Vladislava Děrková, Tuchořice
Milena Hovorková, Tuchořice
Václav Adamec, Nečemice
Věra Koukalová, Tuchořice
Eva Nová, Tuchořice
Lukáš Misař, Třeskonice
Hana Žejdlová, Tuchořice
Libor Richter, Tuchořice

Na ustavujícím zasedání dne 28.10. 2018, byl starostou obce zvolen Ladislav Kubiska, místostarostou
obce Vladislava Děrková.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2012, KTEROU SE STANOVUJÍ PRAVIDLA PRO
POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ
V této vyhlášce je upraveno, ve kterých částech obce je možný pohyb psů pouze na vodítku a kde mohou běhat volně. Žádáme Vás o striktní dodržování této vyhlášky a zároveň upozorňujeme na související povinnost po svých psech uklízet exkrementy. Mějte, prosím, ohled na děti, které běhají po veřejné
zeleni a také na pracovníky obce, kteří s křovinořezy a sekačkami tato prostranství udržují.
Na uvedenou vyhlášku s přiloženou mapkou, se můžete podívat na webových stránkách obce, či do ní
nahlédnout na obecním úřadě.
KOMINÍK
Oznamujeme občanům, že se mohou přihlásit do 23.11.2018 na Obecním úřadě
v Tuchořicích, k vymetení nebo kontrole komína.
Obec zajistila tuto službu u firmy Hagas Louny. Cena za kontrolu komína je 300,-Kč a
kontrola +vymetení komína 500,-Kč. Předpokládaný termín je začátek prosince.
Obec Tuchořice
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OPRAVY A INVESTICE OBCE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NEČEMICE – 1.ETAPA
Z důvodu rekonstrukce části vedení NN v obci a uložení kabelů do země, byla v rámci této akce též
provedena rekonstrukce vedení veřejného osvětlení. Stávající volné vedení veřejného osvětlení bylo
nahrazeno kabelovým vedením v délce 690 m uloženým v zemi. Svítidla jsou umístěna na 15 nových
kovových stožárech o výšce 5 m.
Rekonstrukci provedla firma OMEXOM GA Energo, s.r.o. Plzeň a cena rekonstrukce, včetně nákladů
na projektovou dokumentaci a různá povolení, byla 696 tis. Kč.
Na tuto akci se nám podařila získat dotaci od Ústeckého kraje z Programu obnovy venkova 2018, ve
výši 308.000,- Kč.
STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU TŘESKONICE
Předmětem zakázky bylo provedení chodníku z betonové zámkové dlažby, vjezdů ze žulové dlažby,
uličních vpustí a úprav přilehlých asfaltobetonových silnic.
Výběrového řízení se zúčastnily dvě firmy. Zakázku získala firma s nejnižší nabídkovou cenou, kterou
byla firma STAVUM, spol. s.r.o. Louny.
Nabídková cena ve výši 1.001 tis.Kč, byla dodržena a byla , v celé výši, uhrazena z rozpočtu obce.

BRKO TUCHOŘICE
BRKO- biologicky rozložitelný komunální odpad.
Předmětem uvedené zakázky bylo dodání 5 ks kontejnerů, štěpkovače na větve a traktorového nosiče
kontejnerů, který bude využíván stávajícím obecním traktorem ke svozu odpadu.
Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy a byla vybrána firma s nejnižší nabídkovou cenou, a tou byla
firma AGRIMA Žatec, s.r.o.
Cena dodávky činila 898 tis. Kč.
Na tuto akci se nám podařila získat dotace z Ministerstva životního prostředí, z Operačního programu
životního prostředí, ve výši 763 tis. Kč. Zbývající náklady byly hrazeny z rozpočtu obce.
Bližší informace ke svozu a třídění „BRKO“ se dozvíte z letáku, který bude distribuován do každé
domácnosti.
OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ- ETAPA D
Předmětem zakázky, která by měla být dokončena ještě v tomto roce, je obnova povrchu místních
komunikací v další části obce Tuchořice. V rámci zakázky budou částečně odstraněny a srovnány stávající nevyhovující povrchy komunikací a provedeny nové konstrukční vrstvy a nový povrch komunikací.
Jedná se o poslední část neopravených komunikací po budování kanalizace v obci, kterou se obec
rozhodla uhradit ze svého rozpočtu, bez přispění dotací. Jedná se o komunikaci před hasičskou zbrojnicí a o ulici u „Janichů“.
Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy a vyhrála firma s nejnižší cenovou nabídkou, kterou se
stala firma Ekostavby Louny s.r.o., s cenou cca 1,4 mil.Kč.
Oprava začne v nejbližší době.
OBNOVA VESNICKÉ KAPLIČKY V TUCHOŘICÍCH
Na rok 2018 byla naplánována oprava kapličky u čp. 133 v Tuchořicích. Z důvodu majetkoprávních
nesrovnalostí, které spočívají v chybných zápisech v katastru nemovitostí, nemohla být tato akce realizována. Poněvadž na tuto akci již byla přislíbena dotace z Ministerstva zemědělství, zažádala obec o
zpětvzetí žádosti o dotaci. Oprava bude provedena až po vyřešení majetkoprávních vztahů.
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POŘÍZENÍ DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO SDH TUCHOŘICE
Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR vyhlásilo vypsání účelové
investiční dotace na rok 2019, pro jednotky SDH, na pořízení nového dopravního automobilu. Začátkem letošního roku byla podána žádost o poskytnutí dotace a na základě vyhodnocení a uveřejnění
v rámci GŘ HZS, jsme mezi obcemi, kterým bude dotace poskytnuta. V současné době se čeká na
schválení technické specifikace a po registraci akce a vydání rozhodnutí, bude provedeno výběrové
řízení na dodavatele.
Dopravní automobil v provedení 1+8 /strojník (řidič) a osm členů posádky/ nahradí dosluhující Avii,
která byla vyrobena v roce 1983. Vozidlo bude v základním provedení a bude doplněno požárním
nákladním přívěsem, kde bude uložena technika potřebná k řešení povodní a záplav.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NEČEMICE -2.ETAPA
Jedná se o pokračování 1. etapy rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a realizace této stavby by
měla proběhnout v roce 2019.
Milena Hovorková, účetní obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
OTEVŘENÁ ŠKOLA
Dali jsme si za cíl, aby naše škola byla otevřená a přístupná žákům, dětem, jejich rodičům, prarodičům i široké veřejnosti. Pravidelně budeme pořádat akce v odpoledních
hodinách nebo o víkendu společně se SRPŠ.
V září v tomto duchu proběhlo loučení s létem s názvem Babí léto.
Na říjen byl naplánován Trikolóra den, který proběhl 25. 10. v dopoledních hodinách.
Cílem tohoto dne bylo uctění 100 let výročí vzniku republiky. Děti a žáci, učitelé i
ostatní zaměstnanci školy vyjádřili své vlastenectví tím, že se v tento den oblékli do
barev naší vlajky. Hned druhý den, 26. 10. 2018, proběhl Halloween. Nejprve v dopoledních hodinách
v budovách ZŠ a MŠ formou poutavého vyprávění, se děti a žáci seznámili s touto zahraniční tradicí a
porovnali s naším svátkem, Památkou zesnulých. V odpoledních hodinách v prostorách školní zahrady
byl start průvodu masek spojený se strašidelnou stezkou odvahy a soutěžemi, který se zakončil na
návsi u hasičů. Akce byla ve spolupráci se sdružením rodičů. V rámci Halloweenu u stěny MŠ byla
vyhodnocena nejkrásnější dýně, kterou vytvořili doma žáci nebo děti se svými rodiči či prarodiči.
V listopadu 9. 11. děti a žáky čekal zážitkový den spojený s tradicí Svatého Martina, který byl ve spolupráci s rodinou Šůmů. Všechny čekalo velké překvapení!
V listopadu nás čekají volby do Školní rady, které proběhnou 22. 11. 2018 na třídních schůzkách ve
škole.
Dne 13. 12. od 16.00 hodin v budově MŠ děti svým rodičům a prarodičům předvedou, co se již v MŠ
naučily. Po vystoupení dětí si mohou rodiče se svými dětmi (i se školáky) na vánoční dílničce vytvořit
vánoční výzdobu.
Předškoláky a školáky čeká ve čtvrtek 20. 12. 2018 vánoční překvapení v budově školy.
Všichni jste srdečně zváni na všechny naše akce. Každý rodič se může kdykoliv přijít na činnost v MŠ
i ZŠ podívat. Pokud máte nějaký nápad, jak by se mohla škola více otevřít veřejnosti, můžete prostřednictvím e-mailové adresy, telefonicky nebo i osobně zajít do školy nám otevřenou školou pomoci.
Změny v emailových adresách:
Vzhledem ke změnám spojených s GDPR jsou změněné e-mailové adresy:
e-mail do MŠ: skolka@zstuchorice.cz
ŠJ: jidelna@zstuchorice.cz
ZŠ: skola@zstuchorice.cz
ŠD: druzina@zstuchorice.cz
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Emailová adresa ředitelky školy zůstává stejná.
Ivana Zilcherová, ředitelka školy

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Vážení spoluobčané,
mílovými kroky se blíží konec roku a s ním i zahájení adventu spojené s rozsvícením stromu,
které pro letošní rok připadá na neděli 2.12.2018, od 16 hod.
Opět bude uspořádána vánoční výstava, kde budou k vidění ukázky výrobků žáků Základní a mateřské
školy v Tuchořicích a našich občanů.
V této souvislosti si Vás dovoluji požádat, pokud máte doma vlastnoruční výrobek spojený
s adventem a chtěli byste svou ruční práci prezentovat, můžete jej na výstavu zapůjčit.
Na výstavě budou vlastnoruční výrobky jak na ukázku, tak určené k prodeji a zakoupit budete moci
perníky, keramiku, šité a háčkované dekorace, hračky a drobné vánoční dekorace.
Vladislava Děrková,místostarostka obce

Nové propagační předměty k prodeji:





Zvonek:
Hrnek mazel:
Hrnek rovný:
Svícen:

40,-Kč
80,-Kč
90,-Kč
110,-Kč

VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA

AMATÉRSKÉ SETKÁNÍ
HOUBAŘŮ

26.-28.11.2018

v sobotu 24. 11. 2018

v knihovně Obecního úřadu v Tuchořicích
Otevírací doba: Po, St: 8,00 -17,00 hod
Út:
8,00 -15,30 hod

od 10,00 hod
V TUCHOŘICÍCH V HOSPŮDCE
U JOŽANA,
bude uspořádáno „První společné setkání
amatérských houbařů“, včetně degustace
vlastních naložených hub ve sladkokyselém
nálevu.

Tuchořický zpravodaj vychází čtvrtletně.Zdarma. Náklad 270 ks. Jeho vydávání je povoleno Ministerstvem kultury, pod číslem MK ČR E
20209. Vydává Obec Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice. Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na
stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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