Tuchořický
zpravodaj
Ročník: 2017

číslo: 3

září 2017

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany, že na základě Obecně závazné vyhlášky obce Tuchořice č. 2/2015, je splatnost
doplatku za odvoz odpadu (popelnice) do 31.10.2017.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Volby se budou konat ve dnech 20. - 21. října 2017.
Volební okrsek č.1 – Tuchořice – sídlo Tuchořice 123 – obecní úřad
Volební okrsek č.2 – Třeskonice – sídlo Třeskonice 10 – sál
Volební okrsek č.3 – Nečemice – sídlo Nečemice 54 – prodejna
Obec Tuchořice

OBEC OPRAVUJE
TUCHOŘICE – ZAHRADNÍ TECHNIKA
Projekt řešil částečnou obměnu zahradní techniky obce, která je nutná k údržbě veřejných prostranství
v obcích. Cílem bylo pořízení moderních ekologických zahradních strojů a snížení nákladů na opravy.
Byly zakoupeny 2 ks křovinořezů FS 360C a 1 ks motorového postřikovače. Celkové náklady projektu
byly ve výši 49.305,-Kč. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2017. Na základě Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace č. 17/SML3093 obec
obdržela dotaci ve výši 35.000,-Kč.

MODERNIZACE KUCHYNĚ ZŠ A MŠ TUCHOŘICE
Projekt řešil modernizaci školní kuchyně Základní školy a Mateřské školy Tuchořice, spočívající ve
výměně strojů a zařízení. Stávající zařizovací předměty byly již na hranici životnosti a náklady na
bezpečnost provozu a údržbu byly vysoké. Cílem bylo pořízení nových zařizovacích předmětů, které
by vyhovovaly současným, zejména hygienickým požadavkům.
V rámci projektu byl vyměněn elektrický sporák, elektrická pánev a nově byl zakoupen konvektomat,
který lze využívat jako horkovzdušnou troubu a zároveň jej lze využívat v parním režimu. Oba tyto
režimy je možné při vaření vzájemně kombinovat. Další část projektu řešila výměnu 2 ks mycích
dřezů a 2 ks pracovních stolů. Veškeré spotřebiče a zařizovací předměty jsou v provedení nerezovém.
Celkové náklady projektu byly ve výši 408.980,-Kč. Projekt byl podpořen Ústeckým krajem z Fondu
Ústeckého kraje. Na základě Smlouvy o poskytnutí investiční dotace č. 17/SML2748/SoPD/SPRP
obec obdržela dotaci ve výši 250.000,-Kč.
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ – TUCHOŘICE, TŘESKONICE, NEČEMICE
Uvedený projekt řešil výstavbu a modernizaci dětských hřišť.
Cílem bylo pořízení nových herních prvků na hřiště v našich obcích. Byly zakoupeny a instalovány
tyto herní prvky: 1 ks lanovka, 1 ks lanová pyramida, 2 ks herní sestavy s houpačkou, 2 ks hrazdy, 2
ks vahadlové houpačky, 2 ks pružinových houpadel a 2 ks informačních panelů k označení hřiště.
Celkové náklady projektu byly ve výši 488.095,-Kč.
Projekt byl realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace, registrační číslo projektu 117D815006549,
obec obdržela 329.906,-Kč.
V Tuchořicích ještě došlo k přemístění opravených herních prvků z bývalého dětského hřiště od
budovy školy na nové místo u budovy čp.125. V Třeskonicích a Nečemicích budou ještě místa s
herními prvky upravena a oplocena.

IZS – HASIČSKÉ AUTO PRO JSDH TUCHOŘICE
O projektu „Pořízení hasičské techniky pro JSDH Tuchořice“ jsme se již ve zpravodaji zmínili. Určitě
jste i zaregistrovali, že nové cisternové vozidlo bylo již firmou THT Polička s.r.o., vyrobeno a dodáno.
Projekt řešil opotřebovanost a morální zastaralost techniky JSDH Tuchořice a jeho cílem bylo posílit
vybavenost jednotky novou cisternovou stříkačkou s věcnými prostředky, které zajistí lepší
připravenost jednotky k zásahům v rámci Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje.
Z projektu byla pořízena nová cisternová automobilová stříkačka CAS 30 - TATRA 815-7. Celkové
náklady projektu byly ve výši 7.630.422,-Kč. Byl realizován za přispění prostředků ze státního
rozpočtu ČR a Evropské unie z programu IROP Ministerstva pro místní rozvoj. Na základě
Rozhodnutí o poskytnutí dotace, č. projektu: CZ.06.1.2.3/0.0/0.0/15_017/0000370, obec obdrží
6.867.380,-Kč. Z uvedené dotace obec uhradí úvěr, ve výši 6 mil.Kč, který si na zakoupení vozidla,
vzhledem k platbě dotace „ex-post“ pořídila.
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KULTURNÍ DŮM TUCHOŘICE – OŠETŘENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ A KROVU
STŘECHY PROTI PŮSOBENÍ DŘEVOKAZNÝCH ŠKŮDCŮ
Na základě nabídky firmy TIGNUM s.r.o. ze Lhotky u Berouna, se Obec Tuchořice rozhodla uzavřít
Smlouvu o dílo na odborné ošetření stropních trámů a krovu střechy proti působení dřevokazných
škůdců na objektu kulturního domu Tuchořice. Této akci předcházelo důkladné vyčištění půdních
prostor kulturního domu.
Realizace akce proběhla v červnu a celkové náklady ve výši 132.724,-Kč, byly uhrazeny z vlastních
prostředků.
Milena Hovorková, účetní obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
PODĚKOVÁNÍ
V průběhu loňského školního roku ze školy odešla ze zdravotních důvodů paní
vychovatelka Danuše Kiššová. Neměla jsem příležitost paní vychovatelce
poděkovat za dlouholetou práci, kterou vykonávala pro několik generací dětí
v Tuchořicích.
Proto paní Kiššové chci poděkovat za dlouholetou práci ve školní družině
v Tuchořickém zpravodaji. Za všechny zaměstnance školy přeji paní kolegyni
hodně zdraví a spokojenosti v osobním životě.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

ZAHÁJILI JSME ŠKOLNÍ ROK
Život přináší velké množství změn, není tomu jinak ani ve škole. Počátek školního roku znamenal
změny ve školních vzdělávacích programech v mateřské i základní škole. V MŠ byl upraven pobyt
dětí, které půjdou v příštím roce do školy. Děti nemusí v MŠ spát. Odpolední program je zajištěn tak,
aby děti měly zajímavou činnost. V pondělí mají logopedická cvičení s Mgr. Janou Bělohoubkovou,
v úterý anglický jazyk s paní učitelkou Annou Pilařovou, ve čtvrtek chodí do školy tancovat s paní
učitelkou Bc. Lucií Brichtovou. Ve středu mohou navštěvovat výtvarný obor u paní učitelky Aleny
Gruntové, v pátek hudební obor u pana učitele Mgr. Petra Bernarda ze ZUŠ v Postoloprtech se sídlem
v ZŠ a MŠ Tuchořice. V základní škole byl přidán do ŠVP povinný plavecký výcvik. V tomto školním
roce bude jezdit na plavecký výcvik celá škola. Děti z MŠ mohou jezdit společně se školou.
Jaké další změny nám přinesl nový školní rok? Ve spolupráci OU Tuchořice a Krajského úřadu v Ústí
nad Labem máme zrekonstruovanou kuchyň v mateřské škole. Ve škole je dokončena úprava
sborovny, kompletně nově zařízená školní družina a třída pro žáky prvního až třetího ročníku má
nainstalovanou interaktivní tabuli a novou pylonovou magnetickou tabuli. Drobných úprav se dočkaly
i sklepní prostory školy.
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V tomto školním roce nás čekají další příjemné změny. Připravujeme akci na školním pozemku na
Svatého Martina, která bude ve spolupráci s rodiči dětí a žáků školy. Ještě prozradím jednu novinku,
budeme zakládat motýlí louku v areálu školy v rámci environmentální výchovy v mateřské a základní
škole.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V OBCI
Oslavy 135 výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích proběhly v sobotu 22. července.
V rámci oslav došlo ke slavnostnímu předání nového zásahového cisternového vozidla TATRA 815-7,
což byl hlavní bod oslav. Na návsi v Tuchořicích bylo představeno velké množství historické a
moderní hasičské techniky, ať už od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo od
spřátelených jednotek SDH.
V rámci akce jsme v obci přivítali ředitele HZS Ústeckého kraje plk. Romana Vyskočila, ředitele ÚO
HZS v Žatci plk. Pavla Antoše, náměstka hejtmana Ústeckého kraje RSDr. Stanislava Rybáka,
starostu Krajského sdružení hasičů ČMS pana Jiřího Hence a rádi jsme uvítali zástupce dodavatele
nové CAS, Ing. Jaroslava Lorence, jednatele společnosti THT, který nám slavnostně předal klíče k
novému vozu. Zapomenout nemohu ani na pana faráře, Otce Viléma, který novému vozidlu a hasičské
zbrojnici požehnal s přáním, aby se vozidlo z výjezdu i s posádkou vždy v pořádku vrátilo.
Rád bych touto cestou ještě jednou poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
přípravě oslav, na opravách a úpravách v hasičské zbrojnici, a zejména na činnosti spojené se
získáním nového vozidla pro SDH, které bude sloužit pro „klidnější spánek našich občanů“.
Zvláštní poděkování si zaslouží pan Karel Svoboda, jednatel společnosti SSE EXPLO Česká
republika, která působí v objektu bývalého „muničáku“ v Tuchořicích. Pan Svoboda se vzhledem k
dlouhodobé dobré spolupráci s obcí a jednotkou SDH, rozhodl věnovat sponzorský dar ve prospěch
jednotky SDH Tuchořice ve výši 50.000,-Kč. Moc děkujeme!
Ladislav Kubiska, starosta obce

Tuchořická pouť se uskutečnila 19.8. a jako již tradičně zasáhla do chmelové sklizně. V letošním roce
byl docela problém sehnat pouťové atrakce, proto se pokusíme pro příští rok pouť uspořádat o týden
dříve. Nemělo by to již kolidovat se sklizní chmele a snad se nám podaří zajistit více atrakcí, zejména
pro větší děti. V letošním roce jsme poprvé zajistili na atrakce vstup zdarma a myslím, že se to ujalo.
Návštěvníků bylo víc a snad se i déle zdrželi.
V rámci programu zahrála starším návštěvníkům odpoledne dechovka, večer následovala zábava s
vloženým vystoupením účinkujících z muzikálu Děti ráje. Občerstvení nám zajistili členové TJ Sokol
Tuchořice.
Ladislav Kubiska, starosta obce

Poslední akcí, kterou pořádala obec, bylo „Rozloučení s létem“ na sále KD Tuchořice u pana Josefa
Sucháčka v sobotu 7. října. Toto podvečerní a večerní vystoupení bylo reakcí na zdařilou oslavu MDŽ
v březnu a přání důchodců, že „bychom si to mohli zopakovat“. V podvečer proběhlo vystoupení
postoloprtských mažoretek a žáků Základní školy a Mateřské školy v Tuchořicích, za což jim moc
děkujeme. Poté následovalo vystoupení heligonkářů pana Vítězslava Vávry a jeho kapely. V průběhu
večera ještě vystoupily Tuchoholky s vystoupením „Stará Praha“ a ještě nám předvedly módní
přehlídku z dob 1.republiky. Bavili jsme se až do půlnoci a tak se akce vydařila, snad jen účast mohla
být vyšší.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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ZBIROŽSKÉ HASIČSKÉ TATROVÁNÍ
Členové jednotky SDH se 2. září zúčastnili 7. ročníku Zbirožského hasičského tatrování, což je setkání
vlastníků a příznivců vozidel TATRA, jakéhokoliv typu a stáří. Akce se konala v areálu Hasičského
záchranného sboru, Záchranného útvaru ve Zbirohu, kde se nachází i Muzeum expozice požární
ochrany.
Celou akci zahájil náměstek generálního ředitele HZS ČR plk. Daniel Miklós, starostka města Zbiroh
paní Tereza Šístková a hlavní organizátor celé akce, pan Vlastimil Studený.
Volby královny mezi TATRAMI se zúčastnilo téměř 700 hlasujících diváků, kteří volili nejkrásnější
z 54 soutěžních TATER. Tato nejpočetnější porota nakonec vybrala jako MISS TATRA sympatie
Tatru 815 –7 4×4 Sboru dobrovolných hasičů obce Čistá u Rakovníka.
Odborná porota, která se zaměřila nejen na estetický vzhled, ale také například na to, jak se
o Tatru její majitelé starají, korunovala titulem Miss Tatra 2017 krásku Sboru dobrovolných
hasičů z Tuchořic, jednalo se o Tatru 815 –7 6x6.1. První vicemiss se stala svěřenkyně SDH
Petrovice a druhou vicemiss se stala Tatra reprezentující červené barvy SDH městyse Liteň.
Letos byla vyhlášena i MISS TATRA Tuning, kategorie, která se nevyhlašuje pravidelně každý rok.
Tento titul si odnesla mimořádně zdařilá pouze dva metry dlouhá zmenšenina Tatry 815 –7
SDH Mšeno.
Na Tatrování a v odborné porotě nemohli chybět zástupci společnosti Tatra Trucks a.s. pan Drahomír
Lošák a THT s.r.o. Polička pan Jaroslav Lorenc, kteří všem vítězným Tatrám předali krásné ceny.
Posádky Tater soutěžily již tradičně v dovednostním klání
při výměně kola na Tatře 815. Do náročné soutěže se
přihlásilo celkem 12 posádek. Na dvoučlennou posádku
čekala výměna 160 kilogramového předního kola (pro
srovnání kolo na běžném osobním automobilu váží
30 kg) a to pouze s pomocí hydraulického zvedáku a
klíče na kola.
Nejrychleji to zvládla posádka z HZS Středočeského
kraje, konkrétně z Příbrami v zastoupení František
Sadílek a Michal Král, kteří dosáhli zatím nejrychlejšího
času v historii a to 4 minuty a 40 sekund. Loni byl tento
tým třetí s časem 4 minuty a 51 sekund.
Jednotku SDH Tuchořice reprezentovali pánové Michal
Varga a Petr Hrdlička, kteří se umístili na krásném
čtvrtém místě z dvanácti účastníků této soutěže. Je třeba
podotknout, že se jedná o velmi fyzicky náročnou soutěž
a zvládnout výměnu kola v základní části a poté ve
finálovém kole, stálo opravdu nemalé úsilí. Oba si
zaslouží poděkování a uznání za reprezentaci jednotky
SDH a obce.
Ladislav Kubiska, starosta obce

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Sokol Tuchořice již naplno rozjel podzimní část svých zápasů. Muži v krajské soutěži 1.B třídy
skupiny C, kde si vedou velmi dobře a pohybují se do 5. místa s minimálním odstupem na čelo
tabulky.
Mladší žáci se se pohybují ve středu tabulky kde s novým brankařem Davidem Bajuševem ( přišel z
přípravky)srdnatě bojují s mnohem zkušenějšími týmy. Samozřejmě odchod našich zkušených žáků
Adama Richtera a Kamily Hejdové ( Slavoj Žatec ) je znát, ale tak to v mládežnickém fotbale chodí.
Mladší přípravka, tak ta to má samozřejmě nejtěžší, protože pro ní je každý zápas nový, ale je radost
sledovat jejich rozkoukávání se ve světě fotbalu.
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Jen krátké ohlédnutí za letním soustředěním mládeže, o kterém jsme se zmiňovali v minulém čísle.
Soustředění bylo super, proběhlo dle plánu, hlavně bez zranění, s krásným výletem do Plas
( prohlídka kláštera, oběd a odpoledne strávené na minigolfu se zoologickou zahradou ).
Na závěr poděkování všem trenérům za obětavou činnost, která je velmi časově náročná při
zaměstnání.
Josef Sucháček , TJ SOKOL Tuchořice

DOMOV „BEZ ZÁMKŮ“ TUCHOŘICE
ODPLATA ZA LOS ANGELES VYŠLA DOKONALE
15.-17. září probíhal v San Marinu fotbalový turnaj pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením, kterého se zúčastnil i tým České republiky tvořený klienty a partnery ze Zlína a Tuchořic.
Na turnaji se např. představil i tým anglického Liverpoolu a Wolves. Tým České republiky vyhrál
svoji skupinu, když remizoval s italským týmem Fuorigioco a následně se poradil s týmem Turína,
dánského Odense a před zraky místních regentů i výběrem San Marina. O konečné umístění se tým
České republiky utkal s vítězi ostatních skupin –Lichenštejnskem a ASD Veneto.
V repríze dva roky starého finálového utkání ze Světových her v Los Angeles zvítězil náš tým nad
Lichenštejnskem 3:0 a vrátil tak soupeři porážku se vším všudy. Ve druhém finálovém utkání s ASD
Veneto se rozhodovalo o 1 a 2 místě. V tomto dramatickém utkání nakonec zvítězil náš tým 1:0 a to
díky brance našeho Zdeňka Muchy a v konkurenci 15ti týmů vyhrál celý turnaj.
28.9. vstoupil do kin 2.díl trilogie Zahradnictví „DEZERTÉR“, režiséra Jana Hřebejka. Dva
zajímavé natáčecí dny zažil i náš klient/herec Karel Hrkota. Karel si vedl velice dobře a natáčení si
užil.
Oběma našim klientům děkujeme za vzornou reprezentaci Domova a Tuchořic.
Akce které připravujeme: Rozsvícení vánočního stromu 30. 11. 2017 a Vánoční diskotéku 7. 12. 2017.
Mgr. Martin Nuhlíček, ředitel Domova „Bez zámků“ Tuchořice

PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY K PRODEJI
Obec Tuchořice nabízí k prodeji propagační předměty s logem Obce Tuchořice:
Název
ODZNAK
KLÍČENKA
POUZDRO NA MOBIL
POUZDRO NA DOKLADY
BATERKA MINI
KAPESNÍ NŮŽ
TRIČKO
DEŠTNÍK S DŘEVĚNOU
RUKOJETÍ

Barva
červená,zelená,černá
bílá,žlutá,oranžová,růžová,červená,modrá,zelená,černá
červená,modrá,černá
růžová,oranžová,červená,modrá,černá
červená,modrá,zelená,černá
béžová, modrá,zelená,černá
bílá, žlutá,červená,tm.modrá, tm.zelená, sv.modrá,
sv.zelená,černá

6

Cena
15,-Kč
20,-Kč
30,-Kč
30,-Kč
30,-Kč
165,-Kč
170,-Kč
200,-Kč

Milena Hovorková, účetní obce Tuchořice

OZNÁMENÍ

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Bližší informace na plakátech.

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
4.12.2017 – 6.12.2017
Knihovna OÚ Tuchořice
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Tuchořický zpravodaj vychází čtvrtletně. Zdarma. Náklad 250 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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