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ZÁVĚREČNÉ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
právě se nám blíží období očekávání nadcházejících vánočních svátků. Pro většinu z nás to znamená pracovní vypětí před koncem roku,
ať v domácnosti nebo na pracovišti. Prosím Vás, nepodléhejme vánočnímu šílenství a snažme se v nadcházejícím období si spíše odpočinout a nabrat síly a také zhodnotit právě končící rok.
Také bych rád v této době krátce zhodnotil výsledky zastupitelstva
obce, které s říjnovými volbami ukončilo svoji činnost. Myslím si, že
mohu zodpovědně říci, že zastupitelstvo dokázalo v uplynulých 4
letech rozhodnout a realizovat několik staveb, včetně staveb finančně náročných. Mimo jiné, mohu jmenovat úpravu komunikací a
chodníků v Nečemicích u bytovek a autobusové zastávky, chodníky u
KD a Základní školy v Tuchořicích, opěrné zdi přepadu
z „prostředního rybníka“ v Tuchořicích, střechu budovy ZŠ Tuchořice, sociální zařízení MŠ Tuchořice a KD Tuchořice. Ovšem nejnákladnějšími stavbami byla obnova komunikací
v Tuchořicích po vybudování kanalizace, etapa A a B, včetně části komunikace u nových RD.
Zvláštní pozornost bych rád věnoval opravě obecního úřadu, kde došlo k sanaci vlhkosti, výměně
oken a dveří, opravě omítek, stropů a rozvodů zabezpečení, datových sítí, telefonních sítí a rozvodů NN.
Rád bych se také zmínil o oslavě výročí obce, myslím si, že se nám podařilo zorganizovat důstojné oslavy, včetně vhodného programu, a že výstava připravená na obecním úřadě a vydaná kniha o historii obce oslavy vhodně doplnila. Za toto bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří
se na přípravě podíleli, a zejména děkuji za kladné ohlasy návštěvníků této akce, kterých rozhodně nebylo málo.
Před rokem jsem ve zpravodaji napsal, že věřím, že navzdory všem předpovědím a prohlášením
politiků, bude i příští rok rokem dobrým. Rád bych, aby to platilo i pro ten nastávající.
Byl bych nerad, aby byl tento článek brán pouze jako „oslava úspěchů“. Samozřejmě si uvědomuji, že je několik věcí, které se nám, ať už z jakéhokoliv důvodu, nedaří naplnit. Ono to někdy není
úplně jednoduché, vynaložíte mnoho sil a přesto se nedaří, ale i to přece k životu patří.
Závěrem mi dovolte, abych vám co nejsrdečněji svým jménem i jménem všech svých kolegů popřál klidné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2015
Místní poplatek
Pes
Stočné (obec Třeskonice)
Popelnice (trvalý pobyt)
Popelnice (chalupáři)

Částka
50,-Kč, další pes 100,-Kč
100,-Kč/osobu
400,-Kč/osobu
500,-Kč/nemovitost

Zaplaceno do:
28.2.2015
31.3.2015
30.4.2015
30.4.2015
Alena Kvardová, Obecní úřad Tuchořice

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY
Z organizačních a provozních důvodů bude po dobu vánočních prázdnin uzavřena mateřská škola od pondělí 22.12.2014 do neděle 4.1.2015.
CO NÁS ČEKÁ VE ŠKOLCE
Po Novém roce čeká děti z mateřské školy plavecký výcvik, který potrvá do konce března. Plavání bude probíhat v bazénu „Bublina“ Postoloprty.
Ve čtvrtek 19. února společně s Liběšickou Mateřskou školou pojedeme autobusem do Vrchlického divadla Louny, kde shlédneme divadelní představení „O Sněhurce“.
Také po Novém roce navštívíme Solnou jeskyni v Lounech.
Anna Uherková, učitelka MŠ Tuchořice

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY 2015/2016

23.1.2015 OD 13,30 DO 16,00 HODIN
V BUDOVĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY TUCHOŘICE

K ZÁPISU POTŘEBUJETE:
 RODNÝ LIST DÍTĚTE
 OBČANSKÝ PRŮKAZ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE
 KARTIČKU POJIŠTĚNCE DÍTĚTE
Lenka Řapková, ředitelka ZŠ a MŠ Tuchořice

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Fotbalisté TJ SOKOL Tuchořice úspěšně ukončili podzimní část soutěže. Mužstvo mužů skončilo
na 9. místě s počtem 16 bodů a mužstvo žáků se umístilo na pěkném 6. místě s 15 body. Sportovní areál je zazimovaný a mužstva se přemístila za kvalitními terény. Muži trénují v Žatci na
umělé trávě na stadionu „Mládí“ a mužstvo žáků se přemístilo do tělocvičny Základní školy Postoloprty.
Po vánoční přestávce již obě družstva nastoupí do tvrdé zimní přípravy. Součástí přípravy bude,
mimo jiné, i již tradiční zimní soustředění ve Šlovicích na Berounce. Vedení i všichni členové naší
TJ přejí všem našim spoluobčanům krásné vánoce a šťastný a úspěšný Nový rok 2015.
Josef Sucháček, TJ SOKOL Tuchořice

SDH TUCHOŘICE
Tak se nám opět rok s rokem sešel a je čas bilancování, co se nám povedlo a co ne.
Chtěl bych se s Vámi podělit o to, co se v naší jednotce v poslední době událo.
V roce 2014 jsme započali rekonstrukci hasičského vozidla Avia na povodňový speciál. Byla zcela zrekonstruována nástavba vozidla tak, aby se do ní vešlo co nejvíce agregátů k čerpání vody a
všeho k tomu potřebného materiálu. Vozidlo je nyní vybaveno dvěma čerpadly HERON, každé o
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výkonu 1300 l/min., jedním plovoucím čerpadlem o výkonu 1200 l/min., dále je v nástavbě osazena elektrocentrála 6,5kW, motorová pila, jedno malé elektrické kalové čerpadlo a tlakový čistič WAP.
Ještě musíme automobil dovybavit osvětlovací rampou a několika drobnostmi tak, aby rekonstrukce byla kompletní. To by bylo něco z technické části. Teď bych chtěl vzpomenout také na
zásahovou činnost naší jednotky. V roce 2014 byla jednotka doposud u téměř 40 událostí, jako
jsou bleskové povodně, větrné smrště, dopravní nehody, odchyt obtížného hmyzu a v neposlední
řadě samozřejmě požáry. O jednom požáru bych se chtěl zmínit trošku více. Jedná se o požár
v Domově „Bez zámků“, který se udál 13.5.2014, kde zahořelo dřevěné schodiště a uvěznilo
v pokojích dva klienty Domova. Naše jednotka byla na místě během 5-ti minut a započala s vyhledáváním osob a hašením. Vše jsme zvládli na výbornou, nasazení našich hasičů bylo na úrovni
profesionálů, jak potvrdil velitel zásahu, vyšetřovatel tak i řídící důstojník. Tímto bych chtěl poděkovat všem hasičům za jejich nasazení při zdolávání tak nelehkého úkolu v těžkých podmínkách, a jsem rád, že naše jednotka dosahuje takových kvalit. Škoda, že později média všechny
zásluhy připsala profesionálům, ale kdo byl u zásahu ví, jak vše bylo a jak to probíhalo.
Závěrem bych rád popřál všem občanům za naši jednotku, šťastné a veselé prožití svátků vánočních a do Nového roku pevné zdraví a štěstí. Členům jednotky děkuji za jejich práci a nasazení
při zásazích a též jim přeji hodně zdraví a štěstí v roce 2015.
Motto na závěr:
Naše jednotka není, jak by se mohlo zdát, uzavřená komunita. Rádi uvítáme v našich řadách lidi,
kteří chtějí pomáhat, když jsou druzí v nouzi.
Libor Richter, velitel jednotky Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

Bližší informace o plánovaných akcích
se včas dozvíte z plakátů.

24.12.2014
od 22,00 hod
v kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích
Klub seniorů ve spolupráci
s OÚ Tuchořice pořádá

16.1.2015

Ples Mysliveckého sdružení Liběšice-Líčkov

13.2.2015

Ples Domova „Bez zámků“ Tuchořice

21.2.2015

Ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

6.3.2015

Ples Hasičského záchranného sboru Žatec

Plesy se konají v Kulturním domě v Tuchořicích

v restauraci „U Jožana“
v Tuchořicích

13.3.2015
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