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Obecní novinky
Odpady za rok 2012
Úvodem bychom chtěli poděkovat všem občanům, kteří svědomitě a poctivě třídí odpad do
pytlů, které jsou zdarma k vyzvednutí na obecním úřadě, jedná se o červené pytle (tetra-pack) a žluté
pytle (plasty z domácností), i do barevných kontejnerů, rozmístěných v obci. Tyto kontejnery jsou
určeny na papír, pet-lahve a sklo. Upozorňujeme ale občany, že tříděný odpad se po uložení na
sběrné místo stává majetkem obce. Proto žádáme některé občany, kteří nám tříděný odpad
„přehrabují“ a např. spalují, nebo dávají do sběru, aby tak nečinili, protože se dopouštějí přestupku
podle zákona o přestupcích.
Tímto tříděním jsme za rok 2012 obdrželi do obecního rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s., která se
zabývá zpracováním tříděného odpadu, odměnu ve výši 30.589,-Kč.
Výše přijaté odměny za třídění odpadu
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Pozor změna telefonního čísla:
Základní škola Tuchořice :

417 638 902

Mateřská škola Tuchořice : 417 638 903

Poplatky za odvoz odpadu
Upozorňujeme občany, že k 30.4.2013 končí termín zaplacení poplatku za
popelnice. Do té doby je možné zaplatit alespoň zálohu, jinak bude ukončen
vývoz odpadu.

Rozpočet obce na rok 2013
Dne 20.12.2012 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013 ve
výši: příjmy: 8.282 tis.Kč , výdaje ve výši: 7.749 tis. Kč a financování (splátka úvěru, který si obec vzala
na dofinancování kanalizace v Tuchořicích v roce 2010) ve výši 533 tis.Kč. Schválený rozpočet je
možné najít na webových stránkách obce www.tuchorice.cz.
Zastupitelstvo obce rozhodlo pro letošní rok o vybudování veřejného osvětlení podél cesty u
fotbalového hřiště v Tuchořicích (pro RD) a veřejného osvětlení u domků „Pod Školou“ v Tuchořicích.
Nadále se též pokračuje ve zpracování územního plánu obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice.
Letos bude věnována i větší pozornost opravě místních komunikací po vybudování kanalizace
v Tuchořicích. Další investice se budou odvíjet na základě získaných dotačních prostředků.
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Dotace na rok 2013
I v letošním roce obec usiluje o získání dotačních titulů na výstavbu a opravy.
 V únoru byla podána žádost na MAS Vladař, o.p.s., o získání dotace na 1.etapu
opravy budovy obecního úřadu, z důvodu vzlínající vlhkosti a nevyhovujícího stavu
oken a vchodových dveří. Dále bude odstraněno veškeré dřevěné obložení a částečně
změněno uspořádání kanceláře obecního úřadu. Starosta obce se zúčastnil
v Podbořanech veřejné obhajoby tohoto projektu. Celkem bylo obhajováno 81
projektů podaných jak obcemi, tak i neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Zde
máme dobrou zprávu, protože tento týden bylo rozhodnuto o podpoře našeho
projektu a byla nám schválena dotace v plné výši, tj. 441 tis. Kč.
 Dále byla podána žádost na Krajský úřad Ústeckého kraje o získání dotace z Programu
obnovy venkova na úpravu sociálního zařízení v naší mateřské školce. Zde nám jde o
zlepšení hygienických podmínek a zvýšení počtu sanitárního zařízení. Dalším
důvodem je i možnost budoucího navýšení počtu dětí v mateřské školce. Zde byla
podána žádost o dotaci ve výši 117 tis. Kč a pracovní skupinou Programu obnovy
venkova byla také žádost podpořena. Z důvodu převisu poptávky byla částka dotace
snížena na cca 90 tis. Kč. Návrh komise ještě musí být schválen zastupitelstvem kraje.
 Dále obec podala žádost o získání dotace z Ministerstva pro místní rozvoj na
vybudování dětského hřiště v Třeskonicích, kde je naším záměrem vybudovat
v prostoru travnatého hřiště „u sušárny“ odpočinkový kout pro naše nejmenší.
V případě získání dotace se budou instalovat různé herní prvky (herní sestava,
houpačky a pružinová vahadla) a posezení pro maminky.

Kanalizace Tuchořice
Žádáme majitele nemovitostí v Tuchořicích, kteří ještě nemají podepsanou smlouvu s obcí o
odkoupení kanalizační přípojky, včetně převzetí projektové dokumentace a územního souhlasu, aby
tak učinili nejpozději do konce května 2013. Cena za přípojku byla stanovena na 1.300,- Kč a k tomu
se přičítá správní poplatek za ověření podpisů.
Co se týká obsahu vypouštěné odpadní vody do nové splaškové kanalizace, upozorňujeme
občany, že není možné do této kanalizace vypouštět tzv. dešťovou vodu, tj. vodu z okapů /střech/ a
plochy dvora. Dále si dovolujeme požádat občany, kteří používají tzv. vlhčené ubrousky, aby je
nesplachovali do kanalizace, a to z důvodu, že na čerpací stanici a čističce odpadních vod dochází
k ucpávání čerpadel /tyto ubrousky jsou většinou umělé, nerozkládají se a dochází k jejich
zachycování a namotávání na čerpadla/.

Klokánek Žatec
Srdečně děkujeme Obecnímu úřadu v Tuchořicích, „Hospůdce U Jožana“, tuchořickým
hasičům a všem tuchořickým dobrovolníkům za stálou podporu. I díky Vaší pomoci došlo v loňském
roce k rozvoji žateckého Klokánku a Azylového domu Fondu ohrožených dětí a mohly být realizovány
akce, které se v Tuchořicích stávají již tradicí.
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I letos proběhne na sále v Tuchořicích za podpory p. J. Sucháčka již třetí burza dětského
oblečení a potřeb. Jak je již zvykem, akci pořádají tuchořické maminky a výtěžek je již tradičně
věnován žateckému Klokánku. Bližší informace najdete na plakátech nebo vám je rády poskytneme
na tel. číslech 724 667 748 (Miroslava Hrdličková) a 721 985 594 (Simona Vaněčková)- datum bude
upřesněno plakátem.
Dne 15.6.2013 se koná akce Pohádkový les – máte hezký pohádkový kostým a chcete nás
podpořit a pobavit se? Spojte se s námi na výše uvedených telefonních číslech. Dobrovolníky vítáme i
bez kostýmů.
Za Klokánek Žatec – Miroslava Hrdličková

Kultura
Přehled akcí roku 2013: březen –červen
8.3.2013
9.3.2013
14.3.2013
16.3.2013
21.3-23.3.2013
23.3.2013
31.3.2013
27.4.2013
30.4.2013
25.5.2013
1.6.2013
29.6.2013

Mezinárodní den žen
Dětský maškarní karneval
Maškarní ples Domova „Bez zámků“
Kreativní sobota – zdobení vajíček
Velikonoční prodejní výstava
Maškarní bál pro dospělé
Velikonoční turnaj ve stolním tenise
Pálení čarodějnic
Stavění májky
Staročeské máje Tuchořice
Dětský den (předběžný termín)
Šlapka Bédy Keila

(Klub seniorů Tuchořice)
(KD Tuchořice)
(KD Tuchořice)
(knihovna OÚ Tuchořice)
(knihovna OÚ Tuchořice)
(KD Tuchořice)
(KD Tuchořice)
(palouk u lesa Tuchořice)
(náves Tuchořice)
(obec Tuchořice)
(hřiště TJ SOKOL Tuchořice)
(náves Tuchořice)

Stručně o akcích:
Kreativní sobota: 16.3.2013
V sobotu 16.3.2013 od 15,00 hod. pořádáme v místní knihovně obecního úřadu v Tuchořicích již třetí
kreativní sobotu a to s tématem „Velikonoce“. Vajíčka budeme zdobit ubrouskovou technikou. Jsou
vítáni všichni bez rozdílu věku. S sebou si prosím vezměte vyfouknutá vejce.
Velikonoční prodejní výstava : 21.3. – 23.3.2013
Velikonoční výstava se koná v knihovně obecního úřadu v Tuchořicích a otevírací doba je:
Čtvrtek, pátek: 8,00 – 11,00 hod
12,00 – 16,00 hod
Sobota:
8,00 – 14,00 hod
Prohlédnout a zakoupit si budete moci výrobky Základní školy a mateřské školy Tuchořice, klientů
Domova „Bez zámků“ Tuchořice, keramiku, velikonoční a jarní dekorace, perníky a další.
Velikonoční turnaj o putovní pohár starosty obce: 31.3.2013
V neděli 31.3.2013 pořádá Obec Tuchořice ve spolupráci s p. J.Sucháčkem, již druhý ročník
velikonočního turnaje ve stolním tenise o putovní pohár starosty obce. Turnaj začíná v 8,00 hod. v KD
Tuchořice a přihlásit se můžete v „Hospůdce U Jožana“ do čtvrtka 28.3.2013 do 17,00 hod. Startovné
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je 50,-Kč a soutěžit se bude ve dvou kategoriích, a to ženy a muži. Oběd a malé překvapení je pro
všechny soutěžící zajištěno.
Pálení čarodějnic: 27.4.2013
Koná se na palouku „U lesa“ v Tuchořicích. Pro děti jsou připraveny soutěže a samozřejmě táborák.
K poslechu bude hrát country kapela.

Římskokatolická farnost Liběšice: přehled akcí roku 2013: duben – červen
Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
1.4.2013

Velikonoční mše svatá - od 14,00 hod
Poutníčkův koncert – od 15,00 hod

Školství
Ohlédnutí:
Dne 2.2.2013 se konal v obci Liběšice II. ročník soutěže venkovských malotřídek „Najde se talent
2013“. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to mateřské školy a základní školy obcí Tuchořice, Liběšice,
Staňkovice a Bitozeves.
Naše mateřská školka předvedla své představení „Jak šlo vejce na vandr“ a žáci základní školy si
připravili pohádku „O hvězdičce“.
Rozhodování o vítězi nebylo jednoduché. Nakonec porota rozhodla:
Mateřská škola:
1.místo: MŠ Bitozeves – spartakiáda
2.místo: MŠ Tuchořice
3.místo: MŠ Liběšice
Základní škola:

1.místo: ZŠ Liběšice – Káča našla ptáče

TJ SOKOL Tuchořice
Ve dnech 6. – 10.2.2013 pořádal TJ Sokol Tuchořice zimní soustředění mládeže. Zúčastnilo se
22 dětí. Soustředění se konalo v rekreačním středisku „Nad Starým mlýnem“ ve Šlovicích. Počasí bylo
velmi příznivé a děti za doprovodu trenérů dvoufázově trénovaly.

Stručně ze zasedání zastupitelstva obce
Ze zasedání ZO dne 20.12.2012
- schválilo Rozpočtovou změnu Č. 13/2012
- schválilo rozpočet obce na rok 2013, jako přebytkový, s příjmy ve výši
8282 tis.Kč, výdaji ve výši 7 749 tis.Kč a financováním ve výši 533 tis.Kč
- schválilo zadání zpracování brožované knihy o historii obce Tuchořice, která bude vydána
v roce 2014 k 775. výročí obce
- schválilo odprodej staré dlažby za 2,- Kč/ks a obrub za 10,- Kč/ks
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- vzalo na vědomí informaci k průběhu zpracování ÚPD Obce Tuchořice
- vzalo na vědomí souhlas představenstva družstva vlastníků HOPPEX
Tuchořice s prodejem nové ubytovny
- vzalo na vědomí žádost o odkoupení domu čp. 161 v Tuchořicích
- schválilo ceník společnosti Marius Pedersen a.s., ke smlouvě na odvoz
komunálního a tříděného odpadu v r. 2013

Ostatní
Mikroregion Žatecko zadalo pro své členské obce vyhotovení ručně malované
mapy regionu.
Zastupitelstvo obce Tuchořice schválilo prodej této mapky v ceně 50,-Kč za
jeden výtisk.

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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