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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
UZAVÍRKA SILNICE TUCHOŘICE –LIPNO
V zastoupení dodavatele stavby „Sanace svahu - Tuchořice“, Raeder & Falge, s.r.o. a investora SÚS
Ústeckého kraje, upozorňujeme, že v době od 30.9. do 30.11.2015 bude úplně uzavřena silnice
č. III/22541 (výjezd z obce směrem na Lipno). Bude se provádět sanace sesuvu svahu při okraji obce.
Objízdná trasa je navržena z obce Lipno na Dubčany a zpět do Tuchořic. Děkujeme za dodržování
navržených dopravních opatření! Z tohoto důvodu jsou upraveny i jízdní řády!
Obecní úřad Tuchořice

KOMINÍK
Ve dnech 15.-17.10.2015 bude našimi obcemi opět procházet kominík, který bude čistit a kontrolovat
komíny. Cena za čištění komína 200,-Kč, revize komínu 200,-Kč.
Zájemci o tyto služby se mohou přihlásit na obecním úřadě (tel. 415 725 094) do 14.10.2015.
Obecní úřad Tuchořice

REGISTR OBYVATEL - NAROZENÉ DĚTI
Žádáme občany, o spolupráci na úseku evidence
obyvatel. Jedná se o nové občánky naší obce,
narozené od 1.1.2015, Prosíme tímto o předložení rodného listu dítěte.
Dále upozorňujeme, že změnou zákona o ochraně
osobních údajů (který obcím zakazuje sledovat

nové občánky)musí rodiče narozených dětí
s trvalým pobytem v Tuchořicích, Třeskonicích a
Nečemicích , kteří mají zájem o obřad přivítání
občánků, toto nahlásit na matrice na Obecním
úřadě v Tuchořicích. Děkujeme tímto za pomoc.
Alena Kvardová, evidence obyvatel OÚ Tuchořice

OPRAVY A INVESTICE ROKU 2015
Jak jsme se již informovali v minulém čísle,
v letošním roce nás čeká několik oprav a také
investičních akcí. Některé jsou již hotové, některé rozpracované.
Jednou z prvních oprav bylo ROZŠÍŘENÍ
KANALIZACE Z BÝVALÉHO OBJEKTU
ARMÁDY ČR v Tuchořicích.

Výběrového řízení se zúčastnily 4 firmy a vybrána byla firma : Radka Špičky z Tuchořic,
s celkovou nabídkou 33 tis.Kč.
Předmětem poptávky bylo položení nového
potrubí o průměru 300 mm v délce cca 34 bm.
Hlavní důvod opravy bylo zajištění průběžného odtékání vody z hřiště a zadní ulice při
bleskových záplavách.
Hrazeno z rozpočtu obce.

Dále jsou rozpracovány tyto opravy a investice:
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NEČEMICE- REKONSTRUKCE CHODNÍKU OD ČP.69 K ČP.29
Výběrového řízení na tuto rekonstrukci chodníku se přihlásily 4 firmy. Zvítězila firma Radka Špičky z Tuchořic s nejnižší nabídkou podání ve výši necelých 52 tis.Kč.
Předmětem poptávky byla rekonstrukce chodníku před rodinnými domy čp. 69 a čp.29
v Nečemicích. Šlo o odstranění starých a polo.

žení nových obrub, položení nové zámkové
dlažby a úpravu vjezdů ke garáži a na dvůr
RD. Zároveň bude provedeno doasfaltování
veřejného prostranství podél chodníku.
Rekonstrukce proběhla v měsících srpen a září
a nabídnutá cena byla dodržena. Financováno
z rozpočtu obce.

TUCHOŘICE- SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ČP.100
Na tuto rekonstrukci se nám podařilo získat 2
dotace.
První dotace je z Krajského úřadu Ústeckého
kraje z programu POV 2015 na projekt „MŠ
Tuchořice – projektová dokumentace“ ve výši
33 tis Kč.
Druhá dotace je na vlastní realizaci projektu
„Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy čp.100 v Tuchořicích“ a je spolufinancována v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu
životního prostředí a Ministerstva životního
prostředí ČR ve výši cca 2.351 tis.Kč.
Výběrové řízení proběhlo na konci června a
zúčastnily se ho 3 firmy.

Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou podání a tou byla FARETRA s.r.o.
Domoušice, s cenovou nabídkou 2.708 tis Kč.
Předmětem poptávky byly stavební úpravy
existující stavby, spočívající v kompletní výměně části vnějších výplní otvorů, zateplení
fasády včetně konečné úpravy povrchu a zateplení stropu, včetně souvisejících prací.
Rekonstrukce proběhne v měsících srpen –
září.
Souběžně je prováděna úprava chodníku vedoucí do mateřské školy, která je financována
z rozpočtu obce.

TUCHOŘICE – OPRAVA STŘECHY BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU
V rámci opravy budovy obecního úřadu se
zastupitelstvo rozhodlo před zateplením obecního úřadu ještě položit novou krytinu na střechu. Důvodem pro to byla skutečnost, že doplňky střechy (úžlabí, nároží a hřebeny) byly
již zkorodované a do střechy začínalo zatékat.
Dalším důvodem byl vzhled staré plechové
střechy a budoucí nově opravená historická
fasáda budovy.

Do výběrového řízení se přihlásily 3 firmy.
Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou podání a tou byla firma AKORÁT Liběšice pana Ondřeje Šmíra. Nabídková cena
byla 484 tis. Kč.
Předmětem poptávky byla kompletní dodávka
stavebních prací (pokrývačské a klempířské)
při výměně střešní krytiny. Práce proběhly
v měsících srpen-září.
Financováno bylo z rozpočtu obce.

TUCHOŘICE- OPRAVA STŘECHY OBECNÍCH DÍLEN
V loňském roce obec v dražbě zakoupila zemědělskou usedlost s pozemky, nacházející se
naproti hasičské zbrojnici v Tuchořicích.
Je zde potřeba opravit část střechy.
Na konci června proběhlo výběrové řízení,
kterého se zúčastnily 3 firmy.
Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou podání a tou byla firma AKORÁT p.
Ondřeje Šmíra z Liběšic. Cenová nabídka byla
ve výši 242 tis.Kč.

Předmětem poptávky byla oprava střechy budovy dílen
a oprava střechy přístavby
k budově dílen.
1/ oprava střechy budovy dílen- přeložení střechy, oprava latění, hřebene, montáži plechování, okapů a upevnění stávajícího hromosvodu.
Hřeben bude v provedení „do sucha“.
2/ oprava střechy přístavby k budově dílendemontáž střešní krytiny a latění, oprava poškozeného krovu, montáž nových latí, plechování a závětrné lišty, upevnění hromosvodu,
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položení krytiny Trapéz SATJAM TR 35RAL 3009(červenohnědá).

Oprava proběhne v září a celkovou opravu
bude financovat obec ze svého rozpočtu.

TUCHOŘICE- OPRAVA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ČP.56- KULTURNÍ DŮM
V rozpočtu na letošní rok byla naplánována
oprava střešní krytiny na budově kulturního
domu čp.56 v Tuchořicích, nyní Hospůdka „U
Jožana“.
Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy. Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou podání a to byla firma KLEMPO Radka
Vajdy z Bezděkova. Výše cenové nabídky byla
323 tis.Kč.

Předmětem poptávky byla kompletní dodávka
stavebních prací (pokrývačské a klempířské)
při opravě střešní konstrukce budovy. Oprava
proběhne v září.
Na tuto opravu bude poskytnuta, z Krajského
úřadu Ústeckého kraje z Fondu Ústeckého
kraje, neinvestiční dotace ve výši 200.000,-Kč

TUCHOŘICE- SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU ČP.123
V letošním roce pokračuje oprava budovy
obecního úřadu – 2.etapa- pod názvem:“ Snížení energetické náročnosti objektu občanského vybavení čp. 123 v Tuchořicích“.
Výběrové řízení proběhlo začátkem července a
zúčastnily se 3 firmy.
Výběrová komise vybrala firmu s nejnižší nabídkou podání a tou byla firma STAVUM
spol.s.r.o. Louny. Nabídková cena byla
2.292 tis.Kč.
Předmětem poptávky byly stavební úpravy
existující stavby, spočívající ve výměně části
vnějších výplní otvorů, zateplení fasády včetně
konečné úpravy povrchu, provedení provětrá-

vaného soklu a zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, včetně souvisejících prací.
Součástí fasády také budou okrasné fasádní
prvky nad okny a na nárožích, včetně ozdobných říms.
Zastupitelstvo obce chtělo zachovat historický
vzhled budovy, podle nejstarších dochovaných
fotografií.
Práce proběhnou v měsících srpen-říjen.
Tato rekonstrukce bude spolufinancována ze
zdrojů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí“ z prostředků Státního
fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí ČR ve výši cca 1.853 tis.Kč.

Historie budovy.
Stavba německé školní budovy(čp. 123) začala v roce 1884
a v roce 1885 byla slavnostně
otevřena liběšickým děkanem
P.Franzem Urbanem. Do roku
1945 zde stále sídlila německá
škola. Po válce zde sídlil místní
národní výbor a poté obecní
úřad.

Národní listy, 12.4.1926
Milena Hovorková, účetní obce
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OKÉNKO KRONIKÁŘE
Chtěla bych poděkovat všem, kteří obohatili
nebo se snaží stále obohacovat náš tuchořický
archiv, svými dary a nálezy, nebo jen zapůjčením materiálů k naskenování. Materiály, které
se váží k historii našich obcí. Jedná se jak o
písemné materiály, fotografie z obce, ze školy,
z česání chmele, domovské listy apod., tak i
střešní tašky-bobrovky, půdní dlaždice , pivní
lahve kde je vyražen nápis TUCHORSCHITZ,
a v neposlední řadě i německé chmelové
známky.
Každý darovaný a naskenovaný materiál je
pečlivě zaevidován a uschován.
Občanům, kteří obohatí náš archiv je předán
malý dárek.
V současné době byla firmou AKORÁT Liběšice, opravující střechu obecního úřadu v Tuchořicích, nalezena třídní kniha MŠ z období
1.3.1944 - 4.5.1945 a 7ks německých novin
z let 1933-1935. Materiály byly objeveny za
trámy, již 2x opravované střechy.
Podle informací firmy zabývající se opravou
střech, jsou starší střechy a půdy opravdu velice cenným místem nálezů.
Velice zajímavý nález byl objeven nedávno
v Nečemicích, při opravě podlahy půdy. Byly

zde nalezeny materiály pro švadleny. Střihy,
kalendáře s pařížskou módou z let 1904-1905 ,
stojánek na žehličku, ale např. i pozvánka na
hasičský bál z roku 1908. Majitel domu poskytl nalezené materiály k naskenování a
k vyfocení.
Dále byla obci darována Třídní kniha České
státní školy v Třeskonicích, ze školního roku
1934/1935, která byla též nalezena při opravě
střechy v Tuchořicích.
Každý nález nás krůček po krůčku posouvá
k nahlédnutí do historie.
Bohužel, jak již zmínil p. B.Roedl ve své knize „Tuchořice, Nečemice a Třeskonice“, kterou loni naše obec vydala, tuchořická historie
z let 1850 -1945 je prakticky cesta neznámem.
Ať už naráz nebo postupně kdysi kdosi bez
skrupulí zlikvidoval všechny zápisy z jednání
obecní rady a zastupitelstva z doby Rakouska,
Rakousko-Uherska, první republiky, protektorátu, druhé republiky a počátků komunistického režimu. A bohužel naše obecní kronika
začíná až kronikářskými zápisy od roku 1967.
A proto věřím, že spolupráce obce a občanů
bude i nadále pokračovat a přispěje k rozšíření
našeho archivu.
Milena Hovorková, kronikářka obce

4

SPORTOVCI Z TUCHOŘIC PŘIVEZLI STŘÍBRO Z LOS ANGELES
V Los Angeles se ve dnech 22.7. – 2.8. 2015
konala 14. letní světová speciální olympiáda.
Této velkolepé sportovní akce se zúčastnilo
více než 6500 sportovců s mentálním postižením ze 150 zemí celého světa. Českou republiku reprezentovalo 67 účastníků. Celou olympiádu zahájila první dáma Ameriky Michelle
Obama a mnoho dalších významných osobností.
Fotbalisté z Tuchořic tvořili část národního
fotbalového týmu, který získal stříbrnou medaili v kategorii unified kopané. Domov „Bez
zámků“ Tuchořice vyslal 7 účastníků. Touto

cestou bychom chtěli poděkovat ústeckému
kraji za finanční podporu, bez které bychom se
nemohli světových her zúčastnit. Přímo v Los
Angeles nás také podporoval čestný předseda
Českého hnutí speciálních olympiád Vlastimil
Harapes, zástupce Fotbalové asociace České
republiky Michal Blažej a europoslankyně
Martina Dlabajová, kterým také děkujeme.
Tuchořice reprezentovali: Zdeněk Mucha, Jiří
Faul, Antonín Miko, Miloš Šovar.
Partneři: Jakub Rázek, Martin Nuhlíček.
Asistent hlavního trenéra: Nikola Jobová.
Martin Nuhlíček, ředitel Domova „Bez zámků“ Tuchořice

SRPŠ DĚTEM
Na začátku bychom rády popřály všem dětem
MŠ a ZŠ v Tuchořicích, úspěšný a pohodový
školní rok 2015/2016. SRPŠ ve spolupráci s
MŠ a ZŠ Tuchořice připravuje na první pololetí celkem tři akce pro veřejnost. Ihned na počátku školního roku vypukne drakiáda „ Draci
nad Tucho „. Takže oprašte, vyrobte draky, ať
je můžeme společně na přelomu zaří/října vy-

pustit do vzduchu. Dále přijde Halloweenská
stezka odvahy. Prosinec bude hlavně o dětech
z MŠ a ZŠ Tuchořice a jejich vánoční besídka.
Všem, kteří nám budou nápomocni při realizaci uvedených akcí, dopředu mnohokrát děkujeme a velice si vážíme každé pomoci.
Za SRPŠ Věra Koukalová a Radka Lysuková

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TUCHOŘICE
TENTO ZPŮSOB LÉTA BYL PONĚKUD EXTRÉMNÍ
Jelikož jsem už dlouho do obecního plátku
ničím o práci tuchořických hasičů nepřispěl,
tak mi dovolte, abych vše napravil.
Já myslím, že asi každý ví kdy naše jednotka
vyjíždí k nějakému zásahu, siréna nás vždy
prozradí, ale letošní léto bylo, dá se říci docela
extrémní co se týče počasí tak i výjezdů naší
jednotky.
Jednotka vyjížděla na zásahy jako jsou vosí či
sršní hnízda, tak i na zásahy těžšího kalibru a
to požáry polí, železničních náspů, až po nehodu letadla a požáru chemičky konče. A to vše
za úmorného vedra kdy se v zásahovém obleku
vaří krev.
Nechci tady vyzdvihovat některé zásahy a
rozepisovat se o nich, pro mne, jako velitele
jednotky je strašně moc důležité, že v letních
měsících, kdy pomalu polovina zásahové jednotky pracuje na sklizni obilí a chmele, se
vždy dokážeme sejít k výjezdu a pomoci, když
je druhý v nouzi a potřebuje pomoc hasičů.

Toto naše snažení se nám vrací v poděkováních, která naše jednotka letos obdržela.
Za pomoc při likvidaci požáru v Unipetrolubyla, jako dík , naše jednotka pozvána na zápas
Vervy Litvínov, a na divadelní představení
Hoří má panenko.
Poděkování nám zaslal i p.Naxera majitel
stohu v Bezděkově, kde naše jednotka zasahoval při posledním výjezdu, cituji krátký, ale
pro nás asi naplňující e-mail:
„Chlapi děkujeme za pomoc při zásahu na
požáru stohu mezi obcemi Žatec a Bezděkov.
Ať se daří při Vaší práci. S pozdravem Naxera
Miroslav“.
A o tom hasičina je, pomoci bližnímu svému!
Jako člen hasičů a v poslední řadě jako velitel
jsem rád, a hrdý na to, že jsem hasič z Tuchořic a že, se na hasiče z Tuchořic můžu já a
všichni ostatní spolehnout.
Chlapi děkuji za Vaší práci a čas ! Je mi ctí s
vámi sloužit.
Libor Richter, velitel hasičů Tuchořice
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TJ SOKOL TUCHOŘICE
Dne 18.7.2015 bylo zahájeno letní soustředění
mládeže Sokolu Tuchořice, kterého se zúčastnilo 25 dětí, formou stanového táboru v areálu
TJ Sokol Tuchořice. Každodenní činnost začínala rozcvičkou, snídaní, dopoledním tréninkem (I. Fáze), následoval oběd, polední klid,
odpolední činnost (jízda na kole, plavání, míčové hry), poté následovala svačina a krátký
odpočinek, podvečerní trénink (II. Fáze), následovala večeře a osobní volno. Na závěr dne
osobní hygiena, večerka a spánek. Ve čtvrtek
23.4.2015 jsme se zúčastnili celodenního výletu do Vojenského muzea Lešany, kde se děti
svezly v obrněném transportéru. V pátek pro-

běhlo vyhodnocení a odměna(diplom a medaile) za soutěže v průběhu soustředění. V sobotu
25.7.2015 bylo soustředění ukončeno, ve zdraví a ke spokojenosti všech, snídaní.
Obědy a večeře zajišťovala Jídelna Libočany,
které patří velké poděkování za dobře odvedenou práci.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným, všem vedoucím (Richter Radek, Kvarda
Jaroslav, Kopinec Martin a Sucháček Josef),
kteří se o děti dokázali ve všech situacích postarat. Dále bych chtěl poděkovat Obci Tuchořice za věcné dary pro závěrečné vyhodnocení
soutěží.
Josef Sucháček , předseda TJ Sokol Tuchořice

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
V letošním roce poprvé, a doufáme, že ne naposledy, uspořádal Sbor rakovnických ostrostřelců
v Tuchořicích své velké ostrostřelecké manévry, které se konaly v areálu Domova „Bez zámků“.
Při osvobozování zámeckého pána ze spárů chudiny a poddaných došlo k velké bitvě a k obléhání zámku, samozřejmě se střílelo jak z mušket, tak z děla a všichni si to moc užili.
Dne 20.6.2015 se v Čeradicích uskutečnil již patnáctý, tedy jubilejní, ročník mikroregionálních her – Sranda bez plotů, kterého se zúčastnilo 14 mužstev. Tento rok byly velmi nápadité soutěže
a disciplíny, takže na rok příští, kdy se akce koná u nás, máme o čem přemýšlet.
Naše obce reprezentovali Miroslav Jedlička, Michal Pavlas, Pavel Kašík, Tereza Dérerová,
Zuzana Kašíková, Nela Chrzová a samozřejmě nesměl chybět nehrající kapitán Antonín Schöner.
Mládeži, vybojovali jste krásné šesté místo a všem Vám moc děkujeme za účast a reprezentaci.
V srpnu jsme spolu se Sokolem Tuchořice uspořádali tradiční pouť, tentokrát ale pouze jednodenní. Snažili jsme se připravit program, který by zabavil jak děti, tak dospěláky. Nakolik se nám to
povedlo, jste mohli posoudit sami a určitě budeme rádi za Vaše tipy a náměty, co byste na pouti chtěli
vidět, nebo jaký program by Vás zajímal.
Letošní parné léto uteklo jako voda a už připravujeme akce na zimu. Určitě budeme rozsvěcet
vánoční strom, bude se konat adventní koncert a vánoční mše.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
V TUCHOŘICÍCH
DNE: 29.11.2015
OD: 15 hod na návsi v Tuchořicích
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