Tuchořický
zpravodaj
Ročník: 2016

číslo: 3

září 2016

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE
Volby se budou konat 7. a 8. října 2016.
Volební místnosti:
Tuchořice – knihovna obecního úřadu čp. 123
Třeskonice – sál čp.10
Nečemice – prodejna čp. 54
OÚ Tuchořice

INFORMACE KE KONTROLÁM KOTLŮ
Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit
jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou
osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17
odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů).
V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat
zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich může
obec s rozšířenou působností (pro naši oblast: MěÚ Žatec) chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud
ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.
Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí
výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené
oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých
osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného
společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské
komory ČR.
Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického
stavu a provozu kotle využít seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově
proškolované osoby výrobci kotlů.
Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
Zdroj: Asociace podniků topenářské techniky
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OCENĚNÍ SDH TUCHOŘICE
Ve čtvrtek 22. září se na ústecké Větruši konal slavnostní ceremoniál předání Záslužných medailí Ústeckého kraje za rok 2016, kterou uděluje Zastupitelstvo Ústeckého kraje. Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice byla medailí oceněna za aktivity v rámci IZS a zejména za zásah ze dne
13.8.2015, kdy došlo v etylénové jednotce firmy Unipetrol RPA v areálu CHEMPARK Záluží
k mimořádné události, jejíž následky přivolané jednotky likvidovali až do 18.8.2015. Slavnostního
předání ocenění se za jednotku SDH zúčastnil Petr Hrdlička.
Ladislav Kubiska, starosta obce

OBEC OPRAVUJE
TUCHOŘICE – OPRAVA FASÁDY A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ KULTURNÍHO
DOMU
V současnosti je realizována akce: “Tuchořice – oprava a vybavení kulturního domu“. Tato akce je
rozdělena na dvě části.
Na stavební část bylo vyhlášeno výběrové řízení, kterého se, z pěti oslovených, zúčastnili dvě firmy.
Předmětem poptávky byla kompletní dodávka stavebních prací (zednické, klempířské) při opravě fasády Kulturního domu Tuchořice.
Výběrovou komisí byla vybrána firma STAVUM s.r.o. Louny, s nabídkovou cenou 425.881,-Kč.
Druhou částí akce byla objednávka části vnitřního vybavení sálu, tzn. stolů a židlí.
Z firmy TechnoTrade Nýrsko bylo objednáno 23 ks stolů a 100 ks židlí. Cena za vybavení je:
146.495,-Kč.
Na tuto neinvestiční akci se podařilo získat dotaci od Ústeckého kraje - Program obnovy venkova
2016, ve výši 228.000,-Kč.

TUCHOŘICE - OBNOVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ – ETAPA C
Etapa C se týká komunikace od čp. 110(obecní byty) – čp.47(Kemr) s odbočkou k čp. 145(Hloušek).
Na této komunikaci dochází k obnově povrchu, tzn. jsou částečně odstraněny a srovnány stávající nevyhovující povrchy komunikace a provedeny nové konstrukční vrstvy a nový povrch komunikace.
Oprava se uskuteční v měsících září-říjen 2016.
Výběrového řízení se zúčastnilo 5 firem. Výběrovou komisí byla vybrána firma Ekostavby s.r.o. Louny, s cenou 2.140.490,-Kč.

TŘESKONICE – OPRAVA POVRCHU A ODVODNĚNÍ
Z důvodu nevyhovujícího stavu příjezdové komunikace k chatám, byla opravena i cesta k chatové
osadě na Krásné Vyhlídce. Byl zde opraven povrch a bylo provedeno odvodnění cesty.
Opravu provedla firma Zemní práce-Radek Špička, Podbořany. Cena opravy celkem: 42.350,-Kč.

TŘESKONICE – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
V srpnu byla v obci Třeskonice provedena rekonstrukce části veřejného osvětlení, z důvodu rekonstrukce vedení nízkého napětí. Stávající volné vedení VO bylo nahrazeno kabelovým vedením uloženým v zemi, současně bylo napojeno 8 ks nových stožárových svítidel. Rekonstrukci provedla firma
VIVA elektro-Václav Vilt, Rokycany.
Cena rekonstrukce celkem: 193.527,-Kč.

NEČEMICE- REKONSTRUKCE OPĚRNÉ ZDI
Vlivem nepříznivých klimatických podmínek došlo, již v roce 2013,
k částečnému sesuvu zeminy pod kostelem v Nečemicích na přílehlou komunikaci. Realizace rekonstrukce opěrné zdi byla nutnou podmínkou
ochrany kostela sv. Bartoloměje před poškozením dalším sesuvem směrem
do komunikace. Současně bylo nutné provedení odvodnění svahu.
K vyjasnění vlastnických práv pozemků a k dohodě o pořízení projektové
dokumentace došlo až v roce 2015.Správce pozemku, Správa a údržba sil2

nic Ústeckého kraje, vypsal výběrové řízení na rekonstrukci opěrné zdi podél komunikace III/22541
v Nečemicích. Výběrovou komisí byla vybrána firma GKR STAVBY s.r.o. Roudnice nad Labem, s
cenou cca 6,9 mil.Kč, kterou uhradil Ústecký kraj.
Rekonstrukce proběhla v dubnu až září 2016.
Milena Hovorková, účetní obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
ZAČÁTEK SE VYDAŘIL
Ve čtvrtek 1.9.2016 proběhlo v 8,00 hodin před ZŠ a MŠ Tuchořice slavnostní zahájení nového školního roku 2016/2017. Všem se představila nová paní
ředitelka Mgr. Ivana Zilcherová a starosta pan Ladislav Kubiska s pracovnicemi OÚ Tuchořice dětem i zaměstnankyním předali překrásné, ručně malované perníky v podobě tužky společně s přáním zdařilého začátku školního
roku.
Poté si děti odvedly jejich paní učitelky do tříd, kde se povídalo o zážitcích z prázdnin. Počasí přálo,
dětem oči zářily a ještě si každý odnesl něco „na zub“ nebo na památku.
Přeji úspěšný školní rok všem dětem, žákyním a žáčkům, zaměstnankyním školy, rodinným příslušníkům a všem, kterým na naší škole a školce opravdu záleží.

CO NÁS ČEKÁ DO KONCE ROKU 2016
Naším cílem je především vzdělávání žáků, hledání cesty ke spojení praktického života a
vzdělávání. Snažíme se v dětech probouzet lásku k místu, kde žijí. Budeme se snažit propojovat kulturní život v obci s životem školy, hledat další možnosti ke vzájemné spolupráci. Začínáme vyhlášením soutěže o logo školy, do které se mohou zapojit nejen děti, ale i jejich rodiče. V současné době
s dětmi ze 4. - 5. ročníku vyhledáváme trasu pro naučnou stezku, která by měla vést v okolí obce Tuchořice. Děti z 3. – 5. ročníku si vyzkouší svázat knihu od sešití listů až po výrobu desek.
Během měsíce září ve školní družině proběhla beseda s panem Musilem o dechových hudebních
nástrojích. Děti si nenechají určitě ujít pouštění draků ani praktickou dílnu, kde se zaměří na vytváření
vázaných kytic nebo dárečků pro rodiče. Školu koncem září navštívili hasiči, aby dětem přiblížili náročné povolání hasiče a ukázali používané techniky.
V MŠ plánují dvě divadelní představení, jedno již proběhlo 12. 9. 2016, druhé je naplánované na
listopad. Halloween a adventní dílna se připravují tradičně, vždy v daném období. Společně se ZŠ
připraví paní učitelky a paní vychovatelka s dětmi vánoční besídku, která by se měla uskutečnit
v týdnu od 5. 12. do 11. 12. 2016 na sále v Hospůdce u Jožana. Na adventní čas si MŠ a ZŠ se školní
družinou připraví malé vystoupení na rozsvícení vánočního stromku. Děti a žáci školy si vyzkouší
svou kreativitu při výrobě svíčky na projektovém dni, který bude zaměřen na rozvoj praktických dovedností (ozdoby, dárečky, přáníčka). Do adventního období je naplánována i Mikulášská nadílka.
Ivana Zilcherová, ředitelka školy

PRVNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Ve středu 7.9.2016 se žáci 3. až 5. ročníku opět vydaly na Dopravní hřiště v Žatci. Díky malému počtu si děti procvičily praktickou jízdu na kole a zvládání křižovatek téměř po celý čas výuky. Jedna
žákyňka se jízdě na kole doučila za pomoci pana učitele Krýsla a jeden žáček ještě bojoval s udržením
rovnováhy. Držme mu palce, ať se mu co nejdříve tuto důležitou činnost povede doladit.
Jana Bělohoubková,učitelka ZŠ
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Základní škola a Mateřská škola vyhlašuje
soutěž pro rodiče, širokou veřejnost, děti a žáky školy:
vytvoření loga školy, které by charakterizovalo naši školu. Soutěž bude probíhat ve spolupráci s OÚ Tuchořice, se SRPŠ a ZUŠ Postoloprty. Návrhy můžete donést osobně nebo poslat poštou na
adresu školy do 30. 11. 2016. Vítěze soutěže vyhlásí předsedkyně komise Alena Gruntová na vánoční besídce. Ceny
zajistí SRPŠ a ZUŠ Postoloprty.
DOMOV „BEZ ZÁMKŮ“ TUCHOŘICE
Ve dnech 10. – 11. 6. 2016 proběhl jubilejní 10. ročník mezinárodního
filmového festivalu Mental Power Prague Film Festival. Na tomto ročníku
jsme získali jednu z hlavních cen desetiletí. Film Hotel u 12 mrtvých získal
cenu desetiletí Za nejlepší kameru. 1. 7. 2016 proběhl sportovní den pro naše
klienty, který nahradil sportovní hry. Klienti si svůj den užili naplno. Během
letních měsíců vyrazilo 6 sportovců na mezinárodní sportovní hry Decathlon
do Krakowa (PL), kde získali 2 zlaté medaile a celkově naše družstvo skončilo na 9. místě. Klienti se
také zúčastnili rekreace v Sedleci – Prčice a v italském Rosolina Mare. I v letošním roce proběhl již 6.
ročník festivalu Bez zámků 2016, který se v poklidné atmosféře konal 10. 9. 2016. Na podzimní měsíce chystáme účast na turnaji ve stolním tenise, ozvěny MPPFF, rozsvícení vánočního stromu, vánoční
diskotéku a další drobné akce.

Děkujeme všem nejen za finanční podporu a nezištnou spolupráci.
Martin Nuhlíček, ředitel Domova “Bez zámků“

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

PŮLNOČNÍ MŠE

ROZSVÍCENÍ
Kaple Nanebevzetí
Panny
VÁNOČNÍHO STROMU

Kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích

27.11.2016

24.12.2016
Od 22,00 hod

TUCHOŘICE

Bližší informace na plakátech.
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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