ročník 2012

číslo 2

červen 2012
OBECNÍ NOVINKY

Sběrný dvůr Tuchořice
Žádáme občany, aby do sběrného dvora v Tuchořicích vozili pouze roztříděný odpad, jinak
nebude odpad přijat!!! Současně žádáme, aby občané dodržovali provozní dobu.
Vyjímečně je možné po dohodě na obecním úřadě v jinou dobu.
Knihovna Tuchořice
- po dobu letních prázdnin bude uzavřena
Zdravotní středisko Liběšice – MUDr. Černá
- dovolená od 9.7.2012 – 27.7.2012
Jídelna při ZŠ a MŠ Tuchořice
- z provozních důvodů uzavřena od 9.7.2012 – 12.8.2012
- výdej obědů pro ostatní strávníky začne dne 13.8.2012(pondělí)
Upozorňujeme, že od 12.8.2012, se zvyšuje cena oběda na 50,-Kč. Důvodem je zvýšení cen
energií a neustálé zvyšování cen potravin.
Připravuje se …
Chodník k základní škole v Tuchořicích
V současné době se připravuje projektová dokumentace na rekonstrukci a výstavbu části
nového chodníku, který povede od čp.134 (Halgašovi) k základní škole.
Na základě Smlouvy s Krajským úřadem, z Fondu Ústeckého kraje, jsme obdrželi na tuto akci
investiční dotaci ve výši 550.000,-Kč.
Předpokládaná výstavba je podzim 2012.

1

KULTURA
Ohlédnutí
Pálení čarodějnic, 28.4.2012
Konalo se každoročně „Na Palouku u lesa“ v Tuchořicích.
Byl zde připraven bohatý program: soutěže( paintball, chytání rybiček, opičí dráha, střílení na terč vodou,
skákání v pytli),malování kamínků, navlékání těstovin,přetahování lanem,...
- opékání špekáčků
- vyhlášení miss, missis a missáka čarodějnic
- vyhlášení ceny za nejhezčí kresbu čarodějnice
a další

Stavění májky na návsi v Tuchořicích, 30.4.2012

Staročeské máje v Tuchořicích, 26.5.2012
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Dětský den v Tuchořicích, 9.6.2012

S Klokánkem za pohádkou , 12.5.2012
V sobotu dne 12.5.2012 pořádala pobočka Fondu ohrožených dětí v Žatci ve spolupráci s Obecním úřadem
Tuchořice a místními hasiči akci s názvem „S Klokánkem za pohádkou“. Akce se konala v tuchořickém lese, kde
byly umístěny stanoviště a děti plnily různé úkoly za které byly odměněny.
Hry bez plotů – Mikroregion Žatecko, 16.6.2012
Dne 16.6.2012 se konaly Hry bez plotů v obci Libočany. Letošní motto akce: „Zachraň se kdo můžeš“.
Obec Tuchořice reprezentovali : Miroslav Jedlička, Pavel Kašík, Zdeněk Lehman, Nela Chrzová, Zuzana Kašíková
a Tereza Dererová.Nehrajícím kapitánem byl Antonín Schöner.
Naše družstvo se letos umístilo na 5. místě.
TJ SOKOL Tuchořice – soutěžní ročník 2011/2012
- mužstvo „A“ muži umístění v krajské soutěži: 5. místo
- mužstvo „B“ muži umístění v okresní soutěži: 6.místo
- mužstvo žáci umístění v okresní soutěži: 2.místo

Přehled akcí roku 2012 : červen – září
26.6.-28.6.2012
30.6.2012
4.8.2012
18.8.-19.8.2012
15.9.2012
22.9.2012

Sportovní hry („Domov Bez zámků“ Tuchořice)
Šlapka Bédy Keila (náves Tuchořice)
Memoriál Josefa Hejdy (TJ Sokol Tuchořice-hřiště)
Tuchořická pouť
divadelní představení v Praze- Národní divadlo- Král Lear
Oslava 130. výročí Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích (pivovarská zahrada Tuchořice)

Stručně o akcích:
4.8.2012: Memoriál Josefa Hejdy
- začátek v 9,00 hod
- začátek letní přípravy na sezonu 2012/2013
18.8.- 19.8.2012 Tuchořická pouť
- připravujeme malou ukázku starých řemesel
- v sobotu 18.8.2012 mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
15.9.2012: Divadelní představení Král Lear
- OÚ Tuchořice pořádá zájezd do Prahy do Národního divadla na představení Král Lear, bohužel se nepodařilo
zajistit prohlídku Národního divadla (prohlídka je pouze v dopoledních hodinách)
- v hlavních rolích se představí: David Prachař, Kateřina Wintrová, Patra Špalková, Alois Švehlík, Saša Rašilov a
další
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- zájezd je určen pro občany s trvalým pobytem v obci (Tuchořice, Třeskonice, Nečemice)
- cena vstupenky včetně dopravy je 295,-Kč
- vstupenky se prodávají dnem vydání tohoto zpravodaje
22.9.2012 : Oslava 130. Výročí Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích
- bude připravena ukázka historické a současné techniky a zásahové činnosti

Připravuje se…
Obecnímu úřadu se podařilo získat z archivu České televize filmový dokument o obci Tuchořice, který se natáčel
v roce 1971.
Připravujeme veřejnou produkci na návsi v Tuchořicích.
Fotografie z již proběhlých akcí si můžete prohlédnout na webových stránkách obce: www.tuchorice.cz.

Školní novinky
Červen v základní škole a mateřské škole
Dne 19. června škola i školka uspořádala výlet do Plzně. Děti navštívily zoologickou zahradu a dinopark.
Dne 26. června se uskutečnila na zahradě školy výstava výtvarných prací „Holandsko očima dětí“.
Ve čtvrtek 28. června jsme se na hřišti u školy společně rozloučili se školním rokem, ale hlavně s předškoláčky,
které čeká zásadní krok v jejich životě. Nezapomínáme ani na žáky páté třídy, kteří budou po prázdninách
pokračovat ve školní docházce, ale už na jiných školách. Pro tento slavnostní den si děti připravily krátké
hudební a taneční vystoupení. Nakonec jim byla předána malá pozornost z rukou ředitelky školy a zástupců
obecního úřadu.
Popřejme společně dětem, žáčkům, ale i učitelům spokojené prázdniny, hodně úspěchů v novém školním roce
a ať je na jejich školní, ale i životní pouti provází co nejvíce „ sluníčkových dnů“.
KRÁSNÉ LÉTO VŠEM!

Ze zasedání zastupitelstva obce
Ze zasedání ZO dne: 14.3.2012
- schvaluje rozpočtové opatření č.1/2012- plánovaná dotace z KÚ Ústeckého kraje
- schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova 2012- oprava budovy obecního úřadu
- schvaluje podání žádosti o podporu z Fondu Ústeckého kraje na akci „Tuchořice- chodník k základní a
mateřské škole“
- schvaluje Zprávu o výsledku následné kontroly akce „Víceúčelové hřiště Tuchořice“- provedenou Odborem
rozvoje a strategie reg. politiky Ministerstva pro místní rozvoj
- schvaluje výměnu bytů v bytovém domě čp. 125 v Tuchořicích
- schvaluje odpisový plán obce na rok 2012
- schvaluje Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů s Městem Louny
- schvaluje dodatek Smlouvy o úhradě neinvestičních nákladů s Obcí Lipno
- schvaluje Smlouvu o úhradě neinvestičních nákladů s Obcí Kounov
- bere na vědomí předložený Návrh zadání Územního plánu Tuchořice
- schvaluje prodej hasičského auta Obci Lenešice
- schvaluje vypsání poptávky k vyhotovení studie „Ochrana jihozápadní části obce Tuchořice před přívalovými
dešti“
- bere na vědomí informaci ve věci stanoviska SVS, a.s. k převodu vodohospodářských staveb z majetku obce
- schvaluje prodej vstupenek a příspěvek na dopravu občanům obce na zájezd do divadla Hybernia
- schvaluje záměr prodeje p.p.č. 1182 Tuchořice
- schvaluje záměr prodeje st.p.č.349 Tuchořice
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Ze zasedání ZO dne: 13.6.2012
- schvaluje Zprávu o kontrole hospodaření obce za rok 2011
- schvaluje účetní odpisový plán ZŠ a MŠ Tuchořice na rok 2012
- schvaluje výjimku z počtu žáků Mateřské školy Tuchořice
- schvaluje Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Tuchořice za rok 2011
- schvaluje cenu obědů pro cizí strávníky ve výši 50,-Kč/oběd
- schvaluje přidělení bytu v Tuchořicích v domě čp.125
- schvaluje vypsání veřejné zakázky na akci „Tuchořice- chodník k základní a mateřské škole“
- bere na vědomí účast obce na Hrách bez plotů v Libočanech a schvaluje úhradu občerstvení za soutěžní
družstvo
- schvaluje zadání Územního plánu obce Tuchořice, zpracované pořizovatelem , tj. Útvarem územního
plánování při Městském úřadě v Žatci
- schvaluje výkon veřejně prospěšných prací v obci v rozsahu 2 pracovníků na dobu 3 měsíců a souhlasí
s prováděním výkonu veřejné služby ve výši 12 hodin týdně pro dlouhodobě nezaměstnané v obci
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují prostory pro volné pobíhání psů
- schvaluje zpracovatelem studie „Ochrana jihozápadní části obce Tuchořice před přívalovými dešti“ firmu
Ing. Jiřího Kubelku
- schvaluje návrh Smlouvy č.ULN/01/2012 o bezúplatném převodu pozemku 994/1 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje prodej vstupenek občanům na zájezd do Národního divadla
- schvaluje prodej pozemkové parcely č. 1182 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje prodej stavební parcely č. 349 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje záměr prodeje p.p.č. 610/36 a p.p.č.384/34 v k.ú. Nečemice
- neschvaluje zvýšení příspěvku TJ Stadion Louny na pořádání cyklistických závodů v Tuchořicích
- schvaluje vydání kladného stanoviska k rekonstrukci objektu a zpevněných ploch na st.p.281,p.p.č.896/7 a
899/3 v k.ú.Tuchořice
- souhlasí s uzavřením veřejnosprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí ke stavbě „Rekonstrukce
objektu a zpevněných ploch, výrobní hala kovovýroby a výroby betonových prvků na st.p.č.281 a p.p.č. 896/7 a
899/3 v k.ú.Tuchořice
- schvaluje finanční příspěvek ve výši 10 tis.Kč na opravu věžních hodin na objektu čp.5 v Tuchořicích
- schvaluje příspěvek OS hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 1 tis.Kč, na práci s mládeží
- schvaluje příspěvek Domovu „Bez zámků“ v Tuchořicích, ve výši 2.tis.Kč na pořádání sportovních her v červnu
2012
- nesouhlasí s prodejem pozemků st.343 a p.p.č. 1054 v k.ú.Tuchořice
- schvaluje záměr pronájmu objektu čp.10 v Třeskonicích

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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