ročník 2012

číslo 4

prosinec 2012
OBECNÍ NOVINKY

Kanalizační přípojky v obci Tuchořice
Upozorňujeme majitele nemovitostí, aby se v období od 15.ledna 2013 dostavili na Obecní úřad
Tuchořice k podpisu kupní smlouvy na prodej kanalizační přípojky. Poplatek za smlouvu byl schválen
zastupitelstvem ve výši 1.300,- Kč a hradí se při podpisu smlouvy v hotovosti, případně převodem na
účet. K podpisu smlouvy si s sebou vezměte občanský průkaz a 30,- Kč jako poplatek za ověření
podpisu. Ve sjednané kupní ceně je, kromě předmětu smlouvy, dále zahrnuto zajištění a předání
listin potřebných k vybudování a následnému užívání kanalizační přípojky.
Upozorňujeme Vás, že pokud jste připojeni na novou splaškovou kanalizaci a nemáte
podepsanou smlouvu se SčVaK, urychleně tak učiňte, vyhnete se tak případným nepříjemnostem při
následné kontrole vodárny, jak splašky likvidujete.

Volby 2013
Ve dnech 11.1.2013- 12.1.2013 se bude konat přímá volba prezidenta ČR.
Obec Tuchořice má 3 volební okrsky:
1. volební okrsek
– Tuchořice, čp. 123 - budova obecního úřadu
2. volební okrsek
– Třeskonice, čp. 10 - sál Třeskonice
3. volební okrsek
– Nečemice čp. 54 - hostinec Nečemice
2. kolo volby prezidenta ČR, pokud nebude jeden z kandidátů zvolen více jak 50% voličů, proběhne ve
dnech 25.1.-26.1.2013.

Poplatky pro rok 2013
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
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zaplaceno do:
28.2.2013
31.3.2013
30.4.2013
30.4.2013

Oprava hasičské zbrojnice
U příležitosti oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích
zastupitelstvo obce rozhodlo o opravě fasády hasičské zbrojnice.
Obnova fasády byla provedena svépomocí začátkem září. Odborné opravy atiky
včetně opravy klempířských prvků a parapetů provedla firma Akorát Ondřeje Šmíra
z Liběšic.
Dále byly zakoupeny na štítové stěny tabule se znakem a označením „Hasičská
zbrojnice“.
Chodník k základní škole v Tuchořicích
Hlavní podzimní investiční akcí bylo vybudování nového (od čp. 134 ke křižovatce)a rekonstrukce
stávajícího chodníku (od křižovatky k základní škole) .
Ve výběrovém řízení byla vybrána firma STAVKOM Michala Bajuševa z Veletic.
Byly provedeny bourací práce, tj. odstranění staré dlažby, vytrhání obrub, zaříznutí krajnice. Následně
byly osazeny nové silniční obruby, pochůzná komunikace byla zadlážděna zámkovou dlažbou a
k obrubníkům byla provedena pokládka živičného povrchu. Při stavbě nového chodníku bylo potřeba
odbourat část zídky u zahrady čp. 125, která byla závěrem stavby znovu postavena.
Na základě Smlouvy s Krajským úřadem Ústeckého kraje nám byla poskytnuta investiční dotace na
tuto akci ve výši: 550.000,-Kč.
Celkové náklady na tuto stavbu vč.projektové dokumentace a správních poplatků byly: 1.902.522,-Kč.
Kultura

Ohlédnutí:
130. výročí založení SDH Tuchořice – 22.9.2012
Dne 22.9.2012 proběhla oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích.
V areálu pivovarské zahrady bylo postaveno podium, na kterém vystoupila se svým programem
kapela Žatečanka. Zasloužilí členové sboru obdrželi ocenění, celá jednotka pak zbrusu nový prapor,
kterému na místě požehnal liběšický farář otec Vilém. Poté se průvod, v čele s hasiči, přesunul
k místní požární zbrojnici. Zde přítomní uctili památku zemřelých členů sboru symbolickou minutou
ticha a položením květin u pamětní desky.
Poté se již mohli místní hasiči pochlubit zbrojnicí, která v uplynulých letech dostala nový vzhled. Dále
byly připraveny ukázky práce hasičů a návštěvníci si mohli prohlédnout vystavenou požární techniku.
Hlavní program oslav byl zakončen tzv. „spanilou jízdou“.
Večer následovala volná zábava, kterou doprovázela hudební skupina Lochness ze Žatce.

Kreativní soboty
Začali jsme s dětmi pořádat kreativní soboty
1. Kreativní sobota se konala 20.10.2012 a s dětmi jsme vyráběli z vlny panenky pro štěstí.
2. Kreativní sobota se konala 24.11.2012 a děti si malovali perníčky s vánoční tématikou.
Odpoledne se velmi povedlo, děti měly pusu bílou od sněhu a některé děti si své výrobky
hned snědly.
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Rozsvícení vánočního stromu v Tuchořicích – 2.12.2012
Letošní kulturní akci předcházela rozsáhlá příprava.
Protože je v budoucnu plánovaná oprava budovy obecního úřadu, byli jsme nuceni odstranit smrk
stojící před okny.
Za pomocí našich dobrovolných hasičů byl ve čtvrtek strom přemístěn a „zasazen“ před hasičskou
zbrojnici, kde se každoročně akce koná.
V sobotu se sešli místní občané, aby přivítali nadcházející advent.
Celou akci zahájili klienti Domova „Bez zámků“ svým zpracováním pohádky „Zvířátka a loupežníci“.
Dále pokračovali žáci Základní školy a Mateřské školy v Tuchořicích, kteří nás uvedli do vánoční
atmosféry svými písněmi, za kytarového doprovodu paní ředitelky Mgr. Lenky Řapkové. Pak
následovalo hudební vystoupení Poutníčkova sboru z Liběšic a požehnání vánočnímu stromu panem
farářem.
Po celou dobu akce zde byla možnost si zakoupit perníčky, vánoční výzdobu a věnce a také ručně
pletené zboží z pedigu.

Co nás ještě čeká v prosinci…
V sobotu 22. prosince 2012 od 14.00 hodin se koná v Kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích adventní koncert a nebude chybět ani tradiční půlnoční mše 24.prosince, která začíná
ve 22.00 hodin.

Přehled akcí roku 2013 : leden - březen
19.1.2013
2.2.2013
16.2.2013
22.2.2013
2.3.2013
23.3.2013

ples Mysliveckého sdružení Liběšice- Líčkov
ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice
2. Obecní ples
ples Hasičského záchranného sboru Žatec
ples Domova „Bez zámků „Tuchořice
Maškarní bál pro dospělé

Plesy se konají v kulturním domě v Tuchořicích.
Školní novinky

Zápis do 1. ročníku základní školy v Tuchořicích
Dne 18.1.2013 od 14,00 – 17,00 hod proběhne v budově základní školy zápis do 1. ročníku .
K zápisu se dostaví každé dítě, které dovrší k 31.8.2013 6 let.
S sebou si rodiče přinesou: rodný list dítěte a občanský průkaz.
Další informace na webových stránkách školy.
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Stručně ze zasedání zastupitelstva obce
Ze zasedání ZO dne: 12.9.2012

- schvaluje Zprávu o kontrole hospodaření obce za I. pololetí roku 2012,
- schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby Č.j.MUZA/24006/2012,
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2012, zařazení dotace z FÚK,
- schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2012, úprava rozpočtových položek,
- stanoví konečný termín pro napojení domovních přípojek z jednotlivých nemovitostí v Tuchořicích
na splaškovou kanalizaci v obci, nejpozději do 31.12. 2012,
- bere na vědomí informaci starosty obce k připravované oslavě 130. výročí SDH v Tuchořicích,
- schvaluje zadání vyhotovení pasportu komunikací dle silničního zákona,
- schvaluje provedení opravy válečného pomníku u hřbitova v Tuchořicích
Ze zasedání ZO dne: 5.12.2012

- schvaluje Rozpočtovou změnu č. 5/2012 – 12/2012
- bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2013, určený ke zveřejnění na úřední desce obce,
- schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
- schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 988/8 v k.ú. Tuchořice,
- schvaluje záměr prodeje stavební parcely 99/2, označené jako díl „a“ v k.ú. Tuchořice,
- schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely1019/3, 1019/9 a 1019/10 v k.ú. Nečemice,
- schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 1121/4 v k.ú. Tuchořice,
- schvaluje znění kupní smlouvy o prodeji kanalizační přípojky
- nesouhlasí s prodejem p.p.č 42/1 v k.ú. Třeskonice,
- bere na vědomí informaci ke zpracování ÚPD Obce Tuchořice.

Poděkování
Dne 27.10.2012 nás zasáhla nečekaná sněhová kalamita. Jednotka dobrovolných hasičů Tuchořice
byla povolána v 8:50 hod. k uvolnění padlého vedení el.proudu do obce Markvarec do lesní chatové
oblasti. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že zásah nebude jednoduchý a bude dost
nebezpečný z důvodu stále se lámajících stromů. Jednotka zásah zvládla, vedení uvolnila a poté ještě
evakuovala jednoho z chatařů, kterému hrozil pád stromu na jeho chatu. Při odjezdu byla ještě
jednotka povolána k padlým stromům na silnici z Třeskonic do Nečemic a dál z Nečemic na Klůček.
Z komunikací bylo odstraněno cca 15 stromů a velkých větví. V odpoledních hodinách byla opět
jednotka povolána k padlému stromu v obci Lipenec, který bránil v průjezdu na hlavním tahu ze Žatce
do Loun.
Tímto bych chtěl poděkovat všem zasahujícím hasičům za jejich čas a za práci v tak nebezpečných a
obtížných podmínkách.
Libor Richter – velitel jednotky SDH Tuchořice
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Zastupitelstvo Obce Tuchořice
přeje všem občanům klidný a pohodový rok 2013,
hodně zdraví, lásky a úspěchů.

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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SBĚRNÝ DVŮR TUCHOŘICE
MÍSTO URČENÉ K ODKLÁDÁNÍ VYBRANÝCH SLOŽEK ODPADU
Na základě usnesení ZO Tuchořice, ze dne 13.6.2011, č.j.54/2011, bylo schváleno zřízení sběrného
místa v obci Tuchořice firmou Marius Pedersen Žatec.
Provoz zahájen : 5.11.2011
Provozovna:
Obec Tuchořice
Tuchořice 123
439 69 Tuchořice
IČO: 00265624

Sběrné místo je umístěno v bývalém vojenském areálu na okraji obce Tuchořice (směrem
od Třeskonic).
Občané Obce Tuchořice a občané spádových obcí- Nečemice, Třeskonice ,včetně majitelů rekreačních
objektů v katastru obce,
po předložení občanských průkazů

zde mohou zdarma odevzdat
Objemný odpad z domácností
: matrace,koberce,linolea,starý nábytek,ošacení,obuv,apod.
Nebezpečné složky komunálního odpadu
: obaly od nebezpečných látek, barvy,laky,oleje,znečištěné textilie,nekompletní elektrozařízení, apod.
Pneumatiky
: od osobních i nákladních vozidel a traktorů
Využitelné složky komunálního odpadu
: papír,pet-lahve,plasty z domácností,sklo barevné,sklo čiré,nápojové kartony,kovy
(dále upozorňujeme, že si mohou občané také na Obecním úřadě v Tuchořicích zdarma vyzvednout
přímo označené pytle na plasty z domácností – žlutý pytel a nápojové kartony- červený pytel)
Dosloužilé elektrozařízení
: lednice,mrazáky,televize,rádia,vysavače,baterie,zářivky, apod. – pouze kompletní
Podmínky odběru odpadů řídí Obec Tuchořice

Odpady jsou přijímány vytříděné dle druhů
-

Bližší informace u obsluhy: Vladislav Poděbradský,Věra Poděbradská

Provozní doba:
První sobota v měsíci: 8,00 hod – 12,00 hod
Třetí středa v měsíci: 8,00 hod – 15,00 hod
Státní svátky:
zavřeno
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