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Poděkování občanům obce
Vážení spoluobčané,
epidemiologická situace v s onemocněním covid-19 je
z pohledu celé České republiky nadále stabilní, nicméně počet nakažených narůstá v existujících lokálních ohniscích v
Moravskoslezském kraji. Proto se zde na rozdíl od zbytku
republiky protiepidemická opatření od 30. června zpřísňují.
V Praze zůstane povinná ochrana úst a nosu na větších akcích a v metru. V celé republice nasadí občané roušku už jen
při návštěvě zdravotnického nebo sociálního zařízení. Nejpřehlednější informace lze získat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR na adrese https://koronavirus.mzcr.cz, nebo nyní nově
https://www.hzscr.cz.
Jsem velmi rád, že se v rámci naší obce nevyskytl žádný případ nákazy Covid-2019, a proto děkuji
všem, kteří se chovali v době nouzového stavu zodpovědně a dodržovali nařízení Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví. Velké poděkování ještě jednou patří všem, kteří šili roušky a rozdávali je všem
potřebným, též ještě jednou děkuji zaměstnancům školy za vaření stravy v době nouzového stavu.
Přestože je situace pro nás dobrá, nabádám nadále ke zvýšenému dodržování osobní hygieny a zodpovědnosti při návštěvě hromadných akcí, které se v současné době rozjíždějí.
Ladislav Kubiska, starosta obce

INFORMACE
Na konci léta loňského roku došlo k rozšíření herních prvků na dětském hřišti v Tuchořicích. Na své si
přijdou jak větší děti, pro které byla osazena nová workoutová sestava, tak i Ti menší.
V této souvislosti si dovolím apelovat na rodiče, kteří nechávají malé děti na hřišti bez dozoru,
aby na ně více dohlíželi. Jen tak se předejde různým drobným úrazům, které si způsobí nesprávným
užíváním herních prvků. Tím, že si děti ve svém volném čase hrají na veřejném hřišti, nepře-

chází automaticky odpovědnost za jejich případné úrazy na obec.
Jsme rádi, že děti hřiště hojně využívají, ale s tím je spojeno i dodržování pravidel
a provozního řádu, a to zejména zákaz volného pobíhání psů nebo pohazování plastových
obalů a papírů od pití a svačin.
Vladislava Děrková, místostarostka obce
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ROZPOČET NA ROK 2020
Rozpočet na rok 2020 byl schválen zastupitelstvem obce Tuchořice dne 11.12.2019.
Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný ve výši 15.318 tis.Kč.
Schválený rozpočet je možné najít na webových stránkách obce www.tuchorice.cz
Mezi priority roku 2020 ve výdajích patří:
Schválená dotace:
•

Pořízení Cisternové automobilové stříkačky pro SDH Tuchořice

Investiční akce:
•
•
•
•
•

Tuchořice- projekt na vybudování parkoviště u základní školy
Tuchořice- parkoviště u obecního úřadu
Třeskonice- projekt ČOV u bytového domu čp. 52
Tuchořice- vyvložkování komína v základní škole
Tuchořice- oprava předního plotu u základní školy

Opravy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuchořice- oprava požární nádrže na návsi
Tuchořice- oprava kapličky
Tuchořice- oprava zídky u morového sloupu na návsi
Tuchořice- oprava komínů na bytovém domě čp.125
Tuchořice- oprava zdí a zábradlí u bytového domu čp.110
Tuchořice- studie- náves
Třeskonice- oprava fasády autobusové zastávky
Třeskonice- oprava zábradlí dolní nádrže
Třeskonice- oprava omítek místní kapličky
Nečemice- sanační omítky hospody čp.54

Další opravy a investice se budou odvíjet na základě získaných dotačních titulů.
Vzhledem k avizovanému výpadku příjmů, z důvodu koronavirové epidemie, dojde v průběhu druhého pololetí k redukci plánovaných investičních akcí a oprav.
Milena Hovorková, účetní obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
CO NOVÉHO NÁS ČEKÁ
Během prázdnin otevřeme pouliční knihovnu, která se bude nacházet v autobusové zastávce u školy.
Knihy budou k dispozici každému, kdo o ně bude mít zájem. Je možné si knihu vzít a přinést za ni
jinou nebo si knihu přečíst a vrátit ji zpět. K dispozici budou knihy nejen pro děti, ale i pro dospělé.
Cílem není konkurovat místní knihovně, ale oživit novou autobusovou zastávku nebo jen tak vyplnit
volný čas, než přijede autobus.
Pouliční knihovny jsou běžné nejen v západní Evropě, ale i v zemích kolem Mrtvého moře.
V Čechách jsem jich už viděla taky celkem dost. V Praze jsou využívány bývalé telefonní budky, stávají se součástí cukráren nebo restaurací.
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Přesný termín zatím nemáme k dispozici, čekáme na další hygienické uvolnění. Pak se knihovna na
zastávce objeví. Máte-li doma knihu, kterou budete do knihovny chtít vložit, budeme moc rádi.
S nápadem pouliční knihovny přišla paní učitelka Alena Likešová.
Mgr. Ivana Zilcherová

ŠKOLNÍ AKCE OD 25. KVĚTNA 2020
Po několika měsících jsme se společně mohli vrátit do školy. A škola se znovu rozjela na plné obrátky.
Co všechno jsme již stačili stihnout a co nás ještě čeká?
Od května do června máme na školní zahradě k dispozici od obecního úřadu venkovní stan, kde máme
možnost využít i netradiční místo na vyučování, ale také na trávení volného času a relaxace, i když
nám počasí příliš nepřeje.
V pátek 12. května proběhlo rozloučení s žáky 5. ročníku. Žáci si připravili divadelní představení pro
rodiče. Akce se také účastnil pan starosta Ladislav Kubiska, který žákům předal dárečky za Obec Tuchořice. Třídní učitelka, slečna Anna Pilařová, žákům předala drobné dárečky na rozloučenou. Za ZŠ a
MŠ Tuchořice a OÚ Tuchořice přejeme, aby byl přechod na druhý stupeň další příjemnou etapou jejich života.
V pondělí 15. června jsme společně s panem starostou a pracovníky obce oficiálně zahájili školní výstavu pod širým nebem. Výtvarné práce dětí a žáků školy najdete na plotě škol. Srdečně Vás zveme
na prohlídku výtvarných prací našich dětí a žáků. Součástí výstavy je výstava ZUŠ Postoloprty pod
vedením paní Aleny Gruntové. Na pozemku školy, přesněji na hrušce se vyrojili obří keramičtí mravenci! Určitě stojí zato se na ně přijít podívat. Výstava bude k dispozici do konce června 2020.
V pátek 19. června proběhlo pasování budoucí prvňáčků. Předškoláky pasoval pan rytíř z Krychlova,
role rytíře se ujal Petr Koukal. Obec Tuchořice nezapomněla ani na naše nejmenší. Paní místostarostka
Vladislava Děrková s pracovnicemi obce předala dětem hodnotné dárky. Od svých učitelek získaly
děti pamětní list a drobnosti.
V posledním týdnu v červnu proběhlo netradiční focení. Protože k nám nemohl cizí fotograf, vyřešili
jsme focení následovně: vyfotili se s žáky na vlastní fotoaparát a následně jsme nechali fotky vyvolat.
Žáci fotky dostali společně s vysvědčením. Slavnostní předání vysvědčení proběhlo na zahradě školy.

Ale my červnem nekončíme!!!
V měsíci červenci je pro žáky k dispozici prázdninový režim ŠD. Máme již připravený program: různé
hry, soutěže, projektové dny, výlety ve spolupráci se SRPŠ do blízkého okolí i výlety autobusem. Režim bude od 8.00 hodin do 14. 00 v pracovní dny. Pokud pojedeme na výlet, odjezd a doba návratu
rodičům bude včas sdělena.
Provoz mateřské školy v době letních prázdnin nebude přerušen. Bohužel zatím pouze v omezeném
počtu (15 dětí) i v omezeném režimu od 6.30 do 15.00 hodin.
Obědy pro veřejnost letos budou celé prázdniny.
Anna Pilařová a Ivana Zilcherová
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Poděkování
Vážení rodiče a prarodiče,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za skvělou spolupráci v době, kdy probíhala distanční výuka. Žáci
se po návratu do školy nepotýkali s problémy nezvládnutého učiva. Většina žáků se v době karantény
opravdu s rodiči pravidelně učila a účastnila se distanční výuky.
Vaší spolupráce si moc vážíme. Věříme, že se naše vzájemná spolupráce bude i nadále prohlubovat.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

SOPTÍCI TUCHOŘICE
Mladí hasiči mezi sebe stále přijímají nové děti a nadšence. Scházíme se každé úterý a neděli od
16hod. Přijďte mezi nás a zažijte s námi zábavu.
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Stále mezi sebe hledáme člověka, který by s námi jezdil na soutěže a různé výlety. Měl čas a chuť
dělat nám fotoreportéra. Pokud máte zájem ozvěte se.
Vedoucí kolektivu MH Gabriela Beránková

Bowling Žatec

Naši mladí hasiči i přes koronavirovou krizi se snaží naplnit plán práce. V neděli 14.6.2020 v 16hod se
sešli a jeli utužovat kolektiv na bowling do Žatce. Procvičovat hod, míření na cíl a shazování kuželek
se jim hodí na jednu z disciplín v branném závodě. Rozdělili jsme se na tři týmy. V prvním týmu vyhrál Matěj H., v druhém Klárka H. a v třetím Iveta R. Nejoriginálnější způsob hry měla Nela J.
Akce „Ukliďme Česko“

Letos byl jarní termín akce zrušen z důvodu nouzového stavu. Máme v plánu se zúčastnit podzimního
termínu celorepublikové akce „Ukliďme Česko“, které vychází na září. To ale neznamená, že úklid
zanedbáváme a pro planetu nic neděláme. Mladí hasiči třídí odpad.
Během prázdnin si udělají několik procházek na místa, o kterých ví, že je tam nepořádek a uklidí je.
První je naplánovaná na 19.7.2020. Pokud víte o místě (veřejné prostranství), které by bylo zapotřebí
uklidit neváhejte a kontaktujte nás.
Jaroslav Štieber
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Klubovna malých hasičů
Díky obci se mají mladí hasiči, kde scházet. Moc si toho vážíme. Pomalu se tam zabydlujeme a děláme si ji krásnější. Ukázka některých nových obrázků, které si tam děti s pomocí vedoucích nakreslili
během nouzového stavu.

Soutěž v Domoušicích
V sobotu 27.6. se už kolem 7:30 sešli před hasičskou zbrojnici, aby si naložili všechno vybavení do
aut a rozjeli se na soutěž MH do Domoušic. Sešlo se zde 12 družstev starších (mezi nimi Tuchořice) a
11 mladších.
První disciplínou tohoto závodu byla štafeta dvojic. Běží pětičlenný tým v dráze a každý má svůj specifický úkol. Velitel běh zahajuje. Oběhne celou dráhu a vrací se. Po něm běží další dva z týmu s hadici a proudnici. Jeden rozvine hadici a druhý na ní napojí proudnici, hadici roztáhnou. A vrací se zpět.
Poslední dvojice z týmu vyběhne a má za úkol hadici svinout a i s proudnicí přinést zpět do místa, kde
startovali.
Druhou disciplínou byl požární útok. Sedm členů týmu spojí sací, dopravní a útočné vedení, tak aby
vodu z kádě dopravili do nástřikových terčů. Jde tam o spolupráci, přesnost a rychlost.
Naši mladí hasiči strávili v Domoušicích krásný den. A přivezli si od nich stříbrný pohár a krásné 2.
místo. Všem jim moc gratulujeme a děkujeme i Těm, co s námi jeli, aby tým podpořili.
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Hasičský den pro děti
V neděli 28.6.2020 si starší žáci a dorost z MH Tuchořice za pomoci SDH Tuchořice uspořádali dětský den pro mladší hasiče.
Na děti čekalo osm soutěží (hod na plechovky, chytání rybiček, střelba ze vzduchovky, skákání v pytli, stříkání vodou na terč, puzzle hasičů, telefonní čísla, střelba do branky). Celé odpoledne byl k dispozici skákací hrad. Na závěr odpoledne byla pěna a sprcha všech, kdo se na návsi v Tuchořicích ukázali.

Plánujeme
V sobotu 4.7.2020 nás hasiči ze Slavětína pozvali k nim na soutěž v požárním útoku a na štafetu na
cvakačky.
V červenci 27.7 – 31.7.2020 proběhne již druhým rokem soustředění mladých hasičů. Pojedeme opět
pod stany. Je připraven pestrý program a různé zábavné činnosti. Přihlášky k vyzvednutí u Gabriely
Beránkové nebo na emailu: SopticiTuchorice@gmail.com.
Během prázdnin máme v plánu také několikrát přespat v naší malé hasičárně a udělat si zábavný večer
na různá témata.
V září proběhne již druhý ročník soutěže o Pohár starosty obce, kterou pořádá SDH Tuchořice.
Pár slov na závěr…
Chtěla bych poděkovat všem, kteří mi s kroužkem mladých hasičů pomáhají. Ti, co do toho trochu
vidí, vědí, že to není úplně jednoduché. Jmenovitě chci poděkovat Obci Tuchořice za poskytnuté prostory. Strojníkům p. Vargovi, p. V. Pavlasovi a p. P. Beránkovi ml. za to, že si vždy najdou čas a odvezou nás, kam potřebujeme. Všem členům SDH, kteří se podílejí na průběhu kroužku mladých hasičů, ať už je to vědomostmi nebo jen radou, či pomoci na akci, kterou pořádáme.
V neposlední řadě, ale ne naposledy, bych chtěla poděkovat p. V. Hlouškovi za vytápění naší hasičárny v zimním období, na každé schůzce jsme měli krásně teplo.
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Také bych chtěla poděkovat dětem a jejich rodičům. Za toleranci a podporu. Občas bývám náročná.
Děkuji Vám všem, za všechno, co pro mladé hasiče děláte.
Gabriela Beránková

SPOLEČENSKÉ AKCE
Vzhledem k situaci kolem koronaviru, se na svém zasedání ZO Tuchořice rozhodlo, nepořádat žádné společenské akce až do 29.8.2020.

DIVADLO 29.8.2020
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informovala o novém termínu divadelního představení, které bylo přesunuté z března tohoto roku na sobotu 29. srpna 2020. Jedná se o představení divadélka Radka Brzobohatého, které se jmenuje Daně, daně a jak na ně. Hlavní roli
hraje Hana Gregorová. Odjezd bude od autobusové zastávky na návsi ve 12.30 hod.
Máme ještě několik volných míst, takže pokud by měli zájem o představení Vaši známí či
příbuzní, mohou se přihlásit na Obecním úřadě v Tuchořicích. Cena vstupenky je 350,- Kč a
je stejná pro všechny zájemce.
Vladislava Děrková- místostarostka obce

Bývalí hráči rezervního „B“ týmu Tuchořic zvou všechny na:

Datum konání:

27.9.2020

Od: 15:00h

Místo konání: fotbalové hřiště Tuchořice
Přijďte se pobavit, užít si dobrou náladu a zavzpomínat nejen na společné zážitky z tuchořického fotbalového prostředí, ale zároveň i na nedávno zesnulého
kamaráda a spoluhráče Františka Janicha.
Občerstvení zajištěno!!!

Bližší informace na plakátech.
Periodický tisk územního samosprávného celku. 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. Vydáno dne 6.5.2019.
IČ:00265624.Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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