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Vážení a milí spoluobčané!
S nadcházejícími vánočními svátky Vám přeji hodně příjemné rodinné pohody pod vánočním stromkem, radost z dárků a ze vzájemných setkávání a jen hezké chvíle v posledních dnech končícího roku.
Věřím, že se nám společně podaří šťastně vykročit do roku 2020, který před nás jistě postaví nejen
řadu radostí, ale i problémů a výzev, s nimiž se budeme setkávat v každodenním životě. Chtěl bych,
abychom radosti dokázali přijímat s uspokojením a starosti a problémy řešit s úsměvem. Byl bych rád,
abychom se všichni dokázali v závěru příštího roku ohlédnout s pocitem dobře odvedené práce. A
právě k tomu Vám přeji hodně pozitivní energie, hodně štěstí a osobních úspěchů a zejména hodně
zdraví.
Ladislav Kubiska, starosta obce

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Pošta Tuchořice bude v pondělí 23.12.2019 otevřena pouze od 8,00 – 11,00 hod a v pátek
27.12.2019 bude uzavřena.
Obecní úřad v Tuchořicích bude ve dnech 23.12. a 27.12. 2019 uzavřen.

INVESTIČNÍ AKCE A DOTACE
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ NEČEMICE – 2. ETAPA
V průběhu letošního roku jsme, mimo jiné, realizovali dvě poměrně velké investiční akce. V průběhu
října byla dokončena kabelizace veřejného osvětlení v Nečemicích, včetně nových stožárů a svítidel.
Akci prováděla firma EnergoArch s.r.o., cena veřejné zakázky činila 1.016.400,- Kč. Tato akce byla
spolufinancována finanční částkou ve výši 350.000,- Kč Ústeckým krajem, z Programu obnovy venkova. Tímto byla kompletně dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení v Nečemicích, kde je mimo
krátký úsek na Lhotu, kde nebylo možné vedení VO a NN umístit do země, celé zbývající vedení veřejného osvětlení uloženo ve společném výkopu s vedením NN.

OBNOVA KOMUNIKACÍ - TUCHOŘICE 2019
V současné době se provádí obnova místních komunikací v Tuchořicích, a to stavební úpravy místní
komunikace 3c, směrem ke hřišti a rekonstrukce panelové cesty k bytovce čp. 27, na návsi. Stavbu
provádí firma Ekostavby Louny s.r.o. a cena veřejné zakázky dle smlouvy o dílo činí 1.934.790,- Kč.
U této stavby dojde k navýšení konečné ceny, a to z důvodu, že původní cesta směrem ke hřišti neměla
téměř žádný podklad a bylo nutné, podle projektanta stavby, podkladní vrstvy vybudovat nově.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY V ROCE 2020 - ZMĚNA
Vážení občané,
pro zjednodušení platby můžete uhradit veškeré poplatky (pes, stočné-Třeskonice, popelnice,
nájem v obecních bytech, pronájem pozemků) bankovním převodem na účet obce
číslo účtu. 4124481/0100,
variabilní symbol uveďte číslo domu.
do zprávy uveďte informaci např. Dvořák- 3xpopelnice,2xpes,3xstočné, nájem.
Stejným způsobem mohou uhradit odvoz odpadu i chataři v chatových osadách. Do zprávy můžete
uvést informaci např. Dvořák,U Dubu č.ev.500.
Pokud nám chcete oznámit úhradu na náš účet, potvrdit příjem Vaší platby, nebo oznámit změnu
např. v počtu psů, můžete napsat na email: ucetni@tuchorice.cz.
Výše poplatků pro rok 2020:
 pes: 100,-Kč/ za každého psa
 stočné (Třeskonice) : 100,-Kč/osoba
 popelnice (trvalý pobyt): 600,-Kč/osoba
 popelnice (chalupáři,chataři):600,-Kč/nemovitost
 nájem v obecních bytech (i zde dochází ke změně) a pronájem pozemků na základě platné
smlouvy
Obecní úřad Tuchořice

TUCHOŘICKÉ ŠÍPY
Náš tým čtvrtým rokem hraje Severozápadní šipkovou ligu, ve které je většina našich soupeřů
z Postoloprt. Loňská sezóna nám přinesla nejhorší umístění v naší historii a skončili jsme na 10. místě.
Doufáme, že letošní sezóna bude daleko lepší. Změnili jsme herní místo a svoje zápasy hrajeme na
novém šipkovém automatu v „Hospůdce u Jožana“. Sestava zůstává skoro stejná: kapitán L. Forejt a
dále J. Beránek, P. Maule, M. Chrz, M. Chrzová, P. Kašík, J. Hammrle a E. Polcar.
Všechny srdečně zveme na Novoroční turnaj v šipkách, který se koná 4. ledna 2020 od 16:00 hodin v
„Hospůdce u Jožana“
Mgr. Monika Chrzová

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Náš oddíl ukončil podzimní část soutěže. Přikládám tabulky po podzimu. Muži jsou na druhém místě,
ml. žáci na šestém místě a další naše mužstvo, st. přípravka, také na šestém místě (tabulka st. přípravky bohužel do dneška není na stránkách OFS zveřejněna).
Nyní si hráči užívají volna a děti se samozřejmě těší na vánoce. Zimní příprava začíná 10.1.2020. Během zimní přípravy odjíždí celý oddíl 29.1.2020 na zimní soustředění do Šlovic. Pak čeká muže již
tradiční Postoloprtský zimní turnaj a mládež přípravné turnaje v tělocvičně.
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Tabulka ml. žáci:

Tabulka muži:

1.

TJ Sokol Březno

11 9

0

2

84:33 27 0 0

2.

SK Černčice

11 9

0

2

59:22 27 0 0

3.

1. FC Spořice

11 9

0

2

58:23 27 0 0

4.

TJ Tatran Podbořany

11 8

0

3

48:37 24 0 0

5.

TJ Sokol Vilémov

11 7

0

4

44:31 21 0 0

6.

TJ Sokol Tuchořice

11 6

0

5

58:33 19 0 1

7.

TJ Krásný Dvůr

11 5

0

6

55:50 15 0 0

8.

FK Klášterec nad Ohří 11 5

0

6

67:58 14 1 0

9.

SK Strupčice

11 4

0

7

51:39 12 0 0

10. 1.SK Jirkov

11 2

0

9

22:50 6

0 0

11. TJ Sokol Měcholupy

11 2

0

9

27:77 6

0 0

12. SK Černovice

11 0

0

11 7:127 0

0 0

1.

Baník Buškovice

13 10 0 3

42:26 30 0 0

2.

Sokol Tuchořice

13 9

2 2

53:22 29 0 0

3.

FK Dobroměřice B.

13 9

1 3

46:26 28 0 0

4.

SK Černčice .

13 8

1 4

44:23 25 0 0

5.

FK Peruc.

13 7

1 5

29:21 22 0 0

6.

FK Postoloprty,

13 7

1 5

38:31 22 0 0

7.

SK Cítoliby.

13 6

1 6

30:33 19 0 0

8.

Havran Kryry

13 5

3 5

24:31 18 0 0

9.

FK Kozly.

13 5

2 6

21:22 17 0 0

10. FK Výškov

13 4

2 7

26:29 14 0 0

11. AC Libčeves

13 4

2 7

35:41 14 0 0

12. TJ Vrbno

13 4

1 8

27:30 13 0 0

13. FK Staňkovice.

13 2

1 10 20:56 7

0 0

14. TJ Žiželice.

13 2

0 11 20:64 6

0 0

Závěrem přeji všem našim spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce
2020.
Josef Sucháček, předseda TJ Sokol Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem rodičům a přátelům školy za spolupráci. Škola je sice
vzdělávací institucí, ale zároveň slouží k setkávání s dětmi, žáky, jejich rodiči a prarodiči, k různému společnému vyrábění, diskusi i hledání cesty ke společnému naladění.
Škola pořádá množství aktivit zaměřených právě na společná setkávání. Jedním z nich
bylo vyhlášení soutěže pro děti, žáky a jejich rodiče „O nejhezčí vánoční ozdobu“.
Soutěž byla vyhlášena 5. 11. 2019 na tvořivé dílně TVOŘÍLEK. Odborná komise 27. 11. 2019 vybrala
čtyři ozdoby, které získaly cenu. Věřte nám, že bylo velmi těžké vybrat jenom čtyři. Kdybych byla
v komisi já osobně, nedokázala bych se rozhodnout, protože krásné byly úplně všechny. Můžete si je
prohlédnout na návsi, na vánočním stromku jsou všechny ozdoby zavěšené. Do soutěže se přihlásilo
31 dětí, žáků nebo sourozenců se svými rodiči s vánoční ozdobou. Na rozsvícení vánočního stromečku
1. 12. 2019 byli vyhlášeni vítězové soutěže. Alenka Jedličková a Vašík Bláha z MŠ, Matyáš Richter,
Jindříšek a Barunka Křivanovi ze ZŠ. Všechny děti i žáci získali malou drobnost. Na vánočních ozdobách spolupracovali sourozenci nebo rodiče se svými dětmi. Hlavní ceny věnovala obec Tuchořice.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

Co máme za sebou
V měsíci říjnu v rámci světového Dne pošty navštívily děti místní poštu. Paní Richterová jim přiblížila
činnost pošty, děti si mohly orazítkovat dopis, vyzkoušet vážení balíků i pytlů. Pro děti paní Richterová měla nachystané pohledy obce Tuchořice a sladkou odměnu. Děti pohledy poslaly rodičům.
V základní škole si žáci s paní učitelkou vyzkoušeli poslat do školy pohled, který mohl být adresován
spolužákovi nebo třeba i paní kuchařce!
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V listopadu se školka i škola zapojila do soutěže vyhlášené společností VHV „Stromeček VHVáček“.
Za účast v soutěži školy získají vánoční stromeček, který si společně ozdobí. Hlasování na Facebooku
proběhne od 14. 12. 2019 do 14. 1. 2020, kde nás můžete v soutěži podpořit.
Poslední týdny v listopadu jsme vyráběli dekorační výrobky na vánoční výstavu do místní knihovny.
Na výstavu se děti a žáci podívali společně s učitelkami nebo s paní vychovatelkou.
8. 11. 2019 proběhl celodenní projektový dne podpořený KÚ a MAS VLADAŘ pod názvem „Oslavy
dne svatého Martina“. Pro děti a žáky školy byl připraven program interaktivních cvičení a úkolů, při
kterých společně poznávali historii a tradice spojených se svátkem svatého Martina.
19. 11. 2019 jsme ve škole pro žáky 3. – 5. ročníku připravili besedu „Jak se žije handicapovaným
lidem“. Paní Jaruška s manželem Honzou vyprávěli a popisovali, jak náročné jsou běžné denní situace
jako je například napít se, zajít do obchodu apod. Beseda se žákům i pedagogům líbila, protože byla
velmi zajímavá. Všichni jsme získali mnoho nových zajímavých informací ze světa handicapovaných
lidí.
22. 11. 2019 v MŠ proběhl projektový den podpořený MŠMT – Šablony II pro Základní školu a Mateřskou školu s názvem „Zamykání školní zahrady“. Pan Jaroslav Kvarda věnoval sponzorský dar, dvě
krásná krmítka pro ptáky na zimu. Děti si v MŠ vyrobily klíče, ježka (z pytle a hoblin), a také uklidily
zahrádku (shrabaly listí, uklidily všechny hračky). Ptáčkům připravily společně s dospěláky jablíčka
s obilím a semínky, do krmítek nasypaly slunečnicová semínka. Zahradu děti uzamkly, klíče pověsily
na plot zahrady, aby na jaře mohly zahradu zase otevřít.
Na konci listopadu žáci školy reprezentovali školu na rozsvícení vánočního stromečku v Domově
„Bez zámků“. O první adventní neděli naše děti a žáci vystoupili na návsi, kde Obec Tuchořice pořádala rozsvícení vánočního stromečku.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

OHLÉDNUTÍ
V měsíci listopadu jsme navštívili divadelní představení v Praze ve Strašnickém divadle, s názvem
Boeing – Boeing aneb tři letušky v Paříži od autora Marca Camolettiho, v režii Hany Gregorové. Pro
nás byly velkou odměnou nejen úžasné výkony herců, ale i to, že se s námi paní Hana Gregorová, po
představení přišla rozloučit.
Vzhledem k tomu, že se představení setkalo s velkým ohlasem, připravili jsme pro Vás na 14.3.2020
návštěvu stejného divadla, tentokrát na představení, které se jmenuje „Daně, daně a jak na ně“, opět
v režii Hany Gregorové. Předprodej vstupenek proběhne od 3. února 2020 na obecním úřadě.
Cena lístku je 350,-Kč. Odjezd do divadla je 14.3.2020 ve 12,30 hod z Tuchořic.
V neděli 1.12.2019 jsem přivítali první adventní neděli a rozsvítili vánoční strom. Viděli jsme vystoupení tuchořické školy a školky, zazpíval sbor Poutníček a samozřejmě otec Vilém strom posvětil a
popřál všem požehnané svátky.

Upozorňujeme občany, že mše na štědrý den se koná již od 15.00 hod.
Vážení spoluobčané, máme za sebou další rok a nikdo z nás neví, co nás čeká ten příští. Můžeme si jen
přát, abychom jej prožili ve zdraví, pohodě, pokud možno bez špatných zpráv.
A moje novoroční přání pro Vás? Potkejte v roce 2020 hodně vzácných lidí a mějte možnost se přesvědčit, že rodina a přátelé Vás mají opravdu rádi!
Vladislava Děrková, místostarostka obce
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ELTMA
Je nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic
(Eltma). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozuje kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ,
který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice.

Veřejná místa zpětného odběru:
Povinné osoby mají povinnost zřídit místa zpětného odběru pro konečné uživatele stejně dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost
zpětného odběru vztahuje. Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr
způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho
nadměrného zatížení. Tato místa zpětného odběru musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového
zboží či služeb.
Zákon o odpadech stanoví povinným osobám povinnosti zpětného odběru
pneumatik, aby nedocházelo k zatěžování obecních a státních rozpočtů nakládáním s těmito použitými pneumatikami.
Oprávnění k provozu kolektivního systému pro zpětný odběr v Žatci jsou:

Autoservis u Oharky, Adresa: U Oharky 3093, Žatec
K.A.L.T. Pneu a.s., Adresa: Nákladní 1659, Žatec
Dongres .s.r.o., Adresa: Masarykova 1300, Žatec
Autocentrum Černý s.r.o., Adresa: Plzeňská 3115, Žatec
TOP WORLD CARS s.r.o., Adresa: Plzeňská ulice /bývalá čerpací stanice/, Žatec
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PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
25.1.2020 Myslivecký ples
1.2.2020

Tradiční vepřové hody

8.2.2020 Školní ples Liběšice
15.2.2020 Hasičský ples SDH Tuchořice
28.2.2020 Hasičský ples Žatec
1.3.2020 Maškarní ples ZŠ + MŠ Tuchořice
6.3.2020 MDŽ Tuchořice

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.
IČ:00265624.Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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