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NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
ZMĚNA ŘEDITELE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ
ŠKOLY TUCHOŘICE
Na základě podané žádosti o ukončení pracovního poměru z pozice
ředitelky školy, vypsala Obec Tuchořice konkurzní řízení na obsazení
pracovního místa ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Tuchořice, okres Louny
(1.-5.ročník). Konkurzní řízení bylo vyhlášeno a zveřejněno na webových stránkách Obce Tuchořice a v regionálním tisku.
Na základě doporučení konkurzní komise, starosta obce s platností od
1.8. 2016, jmenuje do funkce ředitelky Základní školy a Mateřské
školy Tuchořice Mgr. Ivanu Zilcherovou.
OBEC OPRAVUJE
TUCHOŘICE – OPRAVA STŘECHY MATEŘSKÉ ŠKOLY
V dubnu 2016 bylo vyhlášeno
výběrové řízení na akci „Oprava
střechy
Mateřské
školy
v Tuchořicích“. Předmětem poptávky byla kompletní dodávka
pokrývačských a klempířských
prací při opravě střešní konstrukce školky.
Výběrového řízení se zúčastnily
3 firmy. Výběrovou komisí byla
vybrána firma Radek Vajda-

KLEMPO, Bezděkov s nejnižší
cenovou nabídkou ve výši
296.232,17 Kč.
Oprava
byla
realizována
v měsících květen-červen 2016.
Na tuto akci byla poskytnuta
dotace z Krajského úřadu Ústeckého kraje - Fond Ústeckého
kraje 2016 ve výši 220.000,-Kč.
Zbývající část obec hradila ze
svého rozpočtu.
1

Protože Krajský úřad Ústeckého
kraje stanovil jako závazný finanční ukazatel podíl dotace na
celkových plánovaných uzna-

telných nákladech Projektu
v max. výši 65,87%, bude se
výše dotace krátit.

TUCHOŘICE – VYMALOVÁNÍ OBJEKTU KULTURNÍHO
DOMU
V květnu bylo vyhlášeno výběrové řízení na akci „Vymalování
kulturního domu Tuchořice“.
Předmětem poptávky byla kompletní dodávka stavebních prací
(malířské a drobné zednické) při
malování sálu, jeviště, přísálí,
šatny a sociálního zařízení.

Výběrového řízení se zúčastnily
2 firmy. Výběrovou komisí byla
vybrána firma Marek Zoul, Libočany s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 33.638,-Kč.
Vymalování KD Tuchořice bylo
dokončeno a předáno 8.7.2016.
Obec financovala ze svého rozpočtu.

OBEC PŘIPRAVUJE
TUCHOŘICE – OPRAVA FASÁDY A DOPLNĚNÍ VYBAVENÍ
KULTURNÍHO DOMU
V současné době se připravuje poptávka a v nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení.
Zastupitelstvem Ústeckého kraje byla schválena dotace z programu
Obnovy venkova Ústeckého kraje 2016 ve výši 228.000,-Kč.
TECHNIKA PRO INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo v prosinci 2015 výzvu
k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a
řízení rizik a katastrof. Tematický cíl: Podpora přizpůsobení ke změně
klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik.
Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek
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a masivních námraz, výkon činností spojených s extrémním suchem a
výkon činnosti v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek. Zastupitelstvo obce se rozhodlo reagovat na výzvu a
byla podána žádost na pořízení hasičské techniky pro JSDH Tuchořice
– nový cisternový automobil (CAS) pro velkoobjemové hašení.
Pořízením nového automobilu se výrazně sníží riziko poruchy anebo
havárie hasičské techniky při zásahu. Zároveň bude mít pozitivní dopad na bezpečnost zasahujících členů JSDH.
Tuchořice leží na okraji chráněné krajinné oblasti Džbánsko, které je
charakteristické vysokým zalesněním, proto je cílem posílení vybavení
JSDH Tuchořice pro řešení mimořádných událostí v důsledku sucha,
které má dopad na vznik lesních požárů. Oblast Tuchořic, Třeskonic a
Nečemic je navíc specifická nedostatkem vodních zdrojů. Nedostatek
podzemní a povrchové vody způsobuje omezení zásobování vodou,
proto bude pořízena odpovídající technika a věcné prostředky. Projekt
tak bude mít pozitivní dopad na ochranu života, zdraví osob a majetku
v souvislosti s déletrvajícími suchy a na ně navázanými požáry.
Celý projekt bude probíhat ve 3 fázích:
 Přípravná- V rámci této fáze byla vybrána firma GRV Engineering s.r.o. Židovice, která zpracovala Studii proveditelnosti. Tato
etapa skončila podáním žádosti o dotaci.
 Realizační-Během této etapy byla posouzena a následně Centrem pro regionální rozvoj, při Ministerstvu pro místní rozvoj,
schválena žádost. Dále bude vybrán organizátor zadávacího řízení, připravena zadávací dokumentace, zveřejněno oznámení
veřejné zakázky, vyhodnocení podaných nabídek a vybrán dodavatel CAS. Poté proběhne výroba a dodání CAS.
 Provozní- Zde bude probíhat již provoz CAS a v následujících 5
letech probíhá monitoring projektu, spočívající v zajištění udržitelnosti projektu.
Zdroj: Studie proveditelnosti, GRV Engineering Židovice
Financování projektu:
 85% evropské zdroje – Evropský fond pro regionální rozvoj
 10% státní rozpočet
 5% rozpočet obce
Z důvodu financování způsobem Ex-post (technika bude nejprve zaplacena z rozpočtu obce a poté obec obdrží přislíbenou dotaci), má
obec zajištěno financování prostřednictvím krátkodobého úvěru.
3

Předpokládaná cena nové CAS (dle Studie proveditelnosti) bude 7,8
mil. Kč, včetně všech ostatních souvisejících nákladů.
Milena Hovorková, účetní obce

JAK JE TO S CESTOVNÍMI DOKLADY PRO DĚTI?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s
dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
občanský průkaz?
Cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější.
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta k moři či do
hor za hranice České republiky. Pro cestování s dětmi do zahraničí již
čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít vlastní cestovní doklad, jelikož
v roce 2012 došlo nařízením Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v cestovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých zemích, které
byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako například Egypt nebo
Turecko, se dá letos očekávat nárůst zájmu o cestování po Evropě, a
proto jistě potěší možnost cestovat po většině států Evropy pouze s
občanským průkazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory,
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena za vydání
občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho platnosti 5
let. Cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů.
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro dítě do 15
let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce s rozšířenou působností (tj.
MěÚ Žatec). K žádosti, kterou na místě zpracuje úředník, není nutné
přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii dítěte přímo na úřadu při
podání žádosti. Při podání žádosti zákonný zástupce předkládá svůj
průkaz totožnosti a rodný list dítěte. V případě, že má dítě vydán již
platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.
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Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského průkazu činí maximálně 30 dnů.
V případě vycestování v kratší lhůtě než 30 dnů je možné požádat o
vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento
úkon je ovšem u dětí zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší
informace k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
Informací není nikdy dost.
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporučujeme
se předem informovat u zastupitelského úřadu daného státu, jaké jsou
podmínky vstupu, pobytu a vycestování s nezletilým dítětem. Je také
třeba dát si pozor na to, že některé státy mimo Evropskou unii mohou
vyžadovat určitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu při
vstupu na jejich území nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální doba platnosti 6 měsíců.
Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová povinnost) lze
zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, popřípadě je lze nalézt na
webu Ministerstva zahraničních věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy a území – informace na cesty“.
Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra
pro řízení sekce veřejné správy

KULTURA V OBCI
TUCHOŘICKÉ ŠÍPY
K 1. září 2015 jsme
společně
založili
nové
šipkařské
družstvo s názvem
„Tuchořické Šípy“ se základnou
v hospůdce „Na Rynku“ a přihlásili se do Severozápadní šipkové ligy. Pod vedením kapitána Ladislava Forejta jsme zahájili sezónu v sestavě: Koukal P.,
Maule P., Maule J., Beránek J.,
Chrz M., Chrzová M., Hammrle

J., Janza M. mladší a Svoboda J.
zápasem s Kobrou Postoloprty,
který jsme vyhráli 10:2.
V průběhu sezóny se k nám přidali ještě Žejdl M. a Vajc V.
Zápasy jsme zvládali někdy lépe, jindy hůře. Podle toho se
odvíjí i naše momentální pozice.
Pohybujeme se na šestém místě,
které nám bude náležet i po posledním zápasu. Pro bližší informace o našich zápasech se
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můžete podívat na webové
stránky http://www.szsl.cz/sezona-

2015-16/tabulka/.
Monika Chrzová, Tuchořice

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V OBCI
Máme za sebou již pátý ročník Velikonočního turnaje o pohár starosty obce Tuchořice, kterého se zúčastnilo 22 hráčů. Pro letošní rok
se stal vítězem Jan Hanzal, jako druhý se umístil Michal Postředník a
třetí skončil Radek Richter. Sympaťákem turnaje byl vyhlášen Eliáš
Baláž, smolař turnaje byl Jan Daňo a nejstarším účastníkem turnaje
byl Václav Janeček.
V letošním roce jsme opět oslavili „Mezinárodní den žen“ a
v pivovarské zahradě proběhl Slet čarodějnic, konaly se Tuchořické
máje, kde jsme opět shlédli besedu. Překvapením bylo vystoupení dětí
z mateřské školy pod vedením Jany Svobodové a večerní vystoupení
zmodernizované besedy, kterou si připravila omladina. Změnou, pro
tento rok byla zábava pod širým nebem a, i když se večer spustil pěkný liják, nebylo to na překážku. Nemůžeme opomenout ani dětský
den, který se letos konal, dle informace prvních pořádajících, již po
dvacáté.
Událostí minulých dní bylo regionální soutěžní klání „Sranda
bez plotů“ , které jsme pořádali po sedmi letech a do Tuchořic přijelo
12 mužstev z obcí mikroregionu, dalšími účastníky bylo tuchořické
družstvo a družstvo klientů Domova „Bez zámků“. Téma her byly
„Šťastné a veselé“ a v tomto duchu byly laděné jednotlivé soutěže a
vlastně i celý den. Takže na hřišti při prezentacích jednotlivých vesnic, vyhrávaly koledy, soutěžící zdobili stromek a chytali kapry, skládali sněhuláka a samozřejmě balili dárky.
S přehledem vyhrálo družstvo ze Žíželic, jako druhé se umístilo
mužstvo z Libořic a tuchořičtí, ve složení Nela Chrzová, Zuzana Kašíková, Tereza Dérerová, Michal Pavlas, Miroslav Jedlička, Pavel Kašík a kapitán Antonín Schöner, se umístili na krásném třetím místě.
Děkujeme jak soutěžícím, tak i všem, kteří zajišťovali přípravu a zabezpečili pokud možno hladký průběh celé soutěže.
Žádná z těchto, ani jiných tady nejmenovaných akcí, se neuspořádá sama a bez dobrovolníků a nadšenců to opravdu nejde. Jsme rádi, že takové lidičky u nás máme a i přes to, že občas dojde
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k nedorozumění nebo se nepovede počasí, jsou ochotni něco připravit
a věnovat svůj čas i ostatním. Děkujeme.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

OHLÉDNUTÍ ZA SPORTEM
Našim hráčům skončila jarní část soutěže a po dovolených a dětských
prázdninách nastane již začátkem srpna, mezi hráči velice oblíbená,
letní příprava na nový soutěžní rok 2016/2017.
Během prázdnin v termínu od 23.7.-30.7.2016 proběhne na hřišti již
tradiční letní tábor pro naše nejmenší sportovce s bohatým sportovním i kulturním programem včetně celodenního výletu (cíl je samozřejmě tajný).
První srpnovou sobotu 6.8.2016 proběhne na hřišti tradiční turnaj
„Memoriál Josefa Hejdy“, ve kterém můžete shlédnout všechna
mužstva od žáků přes muže až po starou gardu. Turnaj ukončíme posezením za doprovodu živé kapely.
Po složitých jednáních dobrá zpráva pro příznivce tuchořického fotbalu je určitě ta, že po pár hubených letech jsme přihlásili do soutěže
mužstvo mužů „B“. To znamená, že fotbal v Tuchořicích bude opět
každý víkend. Do soutěže jsme přihlásili tato čtyři mužstva, Okresní
soutěž budou hrát „mladší přípravka“, „mladší žáci“ a „muži B“, a
krajskou soutěž „muži A“.
Tímto Vás zveme do našich ochozů. Závěrem chceme poděkovat Obci
Tuchořice za podporu naší činnosti, včetně finanční podpory dětského
tábora.
Všem našim spoluobčanům přejeme příjemnou dovolenou a prožití
prázdnin.
Josef Sucháček, předseda TJ SOKOL Tuchořice

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH O
LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Upozorňujeme občany, že v období od 4.7. 2016 do 7.8.2016 bude
Mateřská škola v Tuchořicích z organizačních a provozních důvodů
uzavřena.
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ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBĚŠICE – DOVOLENÁ
Upozorňujeme občany na dovolenou MUDr. R.Černé v období od
11.7. – 22.7.2016.
Zástup MUDr. Mottlová, Měcholupy.
UZAVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY O LETNÍCH
PRÁZDNINÁCH
Upozorňujeme občany, že ve dnech 1.7.-31.8.2016 bude místní knihovna uzavřena.
PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

OBECNÍ ÚŘAD TUCHOŘICE
A
ZASTUPITELSTVO OBCE TUCHOŘICE
PŘEJE VŠEM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ DOVOLENÉ.

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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