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Vážení spoluobčané,
právě se nacházíme v období očekávání nadcházejících vánočních svátků. Pro většinu z nás to
znamená pracovní vypětí před koncem roku, ať doma nebo na pracovišti, ve snaze co nejlépe
naplnit svá předsevzetí pro končící rok 2013. I přes tuto skutečnost nezapomeňte, že s koncem
roku víceméně dochází pouze ke změně data, tak jako každý jiný den v roce. Proto se snažme si
v nadcházejícím období spíše odpočinout a nabrat síly a nepodlehnout „vánočnímu šílenství“.
Dovolím si vyjádřit naději, že i přes všechny různé peripetie pro většinu z nás, se jednalo o rok
poměrně úspěšný. Jsem rád, že naši obec můžeme považovat, zvláště ve srovnání s jinými oblastmi v České republice či ve světě, za místo, kde žijeme v poměrném klidu a míru. Tuto hodnotu, denně konfrontovanou s mediálními zprávami, bychom si měli ve zvýšené míře připomínat
právě v adventním období.
Pevně věřím, že navzdory všem předpovědím a prohlášením politiků, bude i příští rok rokem
dobrým. Tuchořice v jeho průběhu oslaví 775 let od první zmínky. K tomuto výročí připravujeme
vydání historicky první knihy, která v rámci možností podrobně zmapuje dějiny nejen obce Tuchořice ale i obcí Třeskonice a Nečemice, až po současnost. Zároveň se při tomto výročí uskuteční setkání rodáků.
Závěrem mi dovolte, abych vám co nejsrdečněji svým jménem i jménem všech svých kolegů popřál poklidné prožití vánočních svátků a také hodně štěstí, zdraví a úspěchů v roce
2014.
Ladislav Kubiska, starosta obce

Volby do Poslanecké sněmovny České republiky- rekapitulace
Počet voličů v okrsku
Počet vydaných obálek
Volební účast
Výsledky hlasování
1.
2.
3.

Tuchořice
367
182
49,59%

Třeskonice
79
56
70,89%

Nečemice
83
40
48,19%

KSČM
ČSSD
ANO 2011

KSČM
ANO 2011
ČSSD

KSČM
ČSSD
ANO 2011,
KDU-ČSL
Zdroj:www.czso.cz
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Poplatky pro rok 2014
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:
28.2.2014
31.3.2014
30.4.2014
30.4.2014
Alena Kvardová, Obec Tuchořice

Novinky z obecního úřadu
Oprava propustku – komunikace na Třeskonice
Vzhledem k tomu, že se několik občanů zajímalo, kdo a v jaké cenové relaci provádí
opravu propustku pod komunikací III. třídy
č. 22541, rád bych informoval jaká je skutečnost.
Propustek pod komunikací je vlastnictvím Ústeckého kraje a spravuje ho Správa a údržba silnic Ústeckého kraje se sídlem
v Dubí u Teplic. Již několik let jsme upozorňovali na jeho špatný stav s tím, že hrozí

jeho propadnutí. Na základě skutečnosti, že
letošní červnové povodně ho ještě více poškodily, bylo rozhodnuto o jeho rychlé
opravě. Stavbu financuje Ústecký kraj prostřednictvím SÚS Ústeckého kraje a provádí
ji firma YSSEN, s.r.o. z Litvínova. Předpokládané náklady na opravu dle zveřejněných
informací na portálu veřejného zadavatele
dosáhnou částky 816.425,- Kč.
Ladislav Kubiska, starosta obce

Obec opravuje

Letošní podzim byl v našich obcích věnován převážně opravám místních komunikací.
První z oprav, o které jsme již informovali v minulém čísle Tuchořického zpravodaje, byla
Obnova místní komunikace v Tuchořicích – etapa A (od čp.188 – čp.15 zároveň s odbočkou
k čp.189). Tato akce byla úspěšně dokončena. Ekostavby Louny obnovily povrch komunikace a
osadily zpomalovací retardéry.
V říjnu zastupitelstvo obce Tuchořice vypsalo výběrové řízení na další čtyři opravy. Na
každou bylo osloveno 11 firem, popř. soukromých podnikatelů. Výběrovým řízením byly vybrány firmy s nejnižší nabídkou podání.
1. „Úprava veřejného prostranství před Kulturním domem v Tuchořicích“
Jednalo se zde o rekonstrukci prostranství-dlažby před zadním vchodem do kulturního domu.
Výběrovým řízením byla vybrána firma STAVUM Louny, která podala nabídku ve výši:119.942,Kč. Oprava již byla dokončena.
2. „Oprava opěrné zdi- p.p.č.15 v k.ú. Tuchořice, včetně úpravy a vyčištění koryta bezpečnostního přelivu z prostředního rybníka“
Jedná se zde o odstranění zbytků zdi podél přepadu do rybníka, vyčištění koryta, provedení nových základů a stavbu nové zdi. Stavba dále obsahovala úpravu a vyčištění koryta potoka a
zpevnění břehu kamenem. Byla vybrána firma Martina Kubelky ze Žatce s nabídkou ve výši
470.701,-Kč. Oprava stále pokračuje.
3. „Úprava veřejného prostranství –komunikace před bytovkami čp.5 a čp.7 v Nečemicích“
Jednalo se zde o úpravu povrchu komunikace, která byla ve velmi špatném stavu. Povrch byl
upraven asfaltovou živicí. Na tuto akci byla vybrána firma Ekostavby Louny s nabídkou ve výši:
221.611,50 Kč. Oprava již byla dokončena a cena se shoduje se Smlouvou o dílo.
4.“Úprava veřejného prostranství – chodník před hostincem v Nečemicích“
Jednalo se zde o rekonstrukci chodníku před hostincem a čekárnou. Obnova obrub, přeložení a
doplnění zámkové dlažby a úpravu kanálových vpustí před chodníkem. Zároveň bylo provedeno
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doasfaltování veřejného prostranství podél chodníku. Na tuto obnovu byla vybrána firma STAVUM Louny s nabídkou: 98.202,-Kč. Oprava již byla dokončena.
Zastupitelstvo obce dále rozhodlo o nutné opravě přední části oplocení Mateřské školy
Tuchořice. Hrozilo zde přímé ohrožení kolemjdoucích. Na tuto opravu byla přizvána firma Stanislava Spilky z Horního Jiřetína. Tato firma provedla celkovou rekonstrukci sloupků
s následným zhotovením nových plotových dílců. Cena byla v souladu se Smlouvou o dílo ve výši:
61.466,-Kč.
Milena Hovorková ,Obec Tuchořice

Stručně ze zasedání zastupitelstva obce
Ze dne: 23.9.2013
- schvaluje přijetí střednědobého úvěru se splatností 5-ti let ve výši 4.mil.Kč k financování stavby
„Obnova místní komunikace v Tuchořicích – etapa A“
- schvaluje pasport místních a účelových komunikací v obci pro k.ú. Tuchořice, Třeskonice a Nečemice
- schvaluje provedení projekčních prací na II. etapu opravy Obecního úřadu v Tuchořicích, včetně úpravy okolí a vybavení obecním mobiliářem dle zpracovaného návrhu
- schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu (4 akce)
- schvaluje zadání opravy oplocení před MŠ Tuchořice
Ze dne: 13.11.2013
- schvaluje rozpočtové opatření č. 17-26/2013
- schvaluje podmínky stanovené ve Smlouvě o úvěru s Komerční bankou
- schvaluje plán inventarizace majetku obce v roce 2013
- neschvaluje záměr pronájmu pozemkových parcel KN 992/1 a 993/3 v k.ú. Tuchořice
- bere na vědomí informaci ve věci zpracování projektové dokumentace na II. etapu opravy
obecního úřadu a souhlasí s vyhotovením PD na úpravu okolí obecního úřadu, včetně vybavení
obecním mobiliářem
- schvaluje odkoupení pozemku KN 1150/2 v k.ú. Tuchořice

Obec Tuchořice

A zase ty odpady…
Prosíme Vás, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Stále se mezi námi
vyskytují občané, kterým není jasné, jak se třídí odpad. Při namátkové kontrole kontejnerů, dělníci obce neustále nacházejí špatně roztříděný odpad, dokonce byly v kontejneru nalezeny i zbytky zvířat, zbytky jídel apod.

Třídění odpadu do kontejnerů
Kontejner na papír
Kontejner na sklo
Kontejner na petlahve

ANO

NE

noviny, časopisy, obaly, lepenka,
karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír
veškeré obalové sklo a tabulové
sklo
pouze sešlápnuté a čisté lahve od
nápojů

papír znečištěný potravinami, použité
pleny, obvazy, voskovaný papír, kopíráky, nápojové kartony
drátosklo, zrcadla, keramika, porcelán
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Třídění odpadu do barevných pytlů
ANO
Žluté pytle

Červené pytle

NE

veškeré kelímky od jogurtů, másel,
salátů apod., láhve a kanystry od
drogerie, plastové hračky, kbelíky
apod., prostě vše, co je vyrobeno
z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových
obalů
krabice od džusů, mléka, vína atd.,
nápojové krabice bez hliníkové
vrstvy

znečištěné plasty, plastové obaly se
zbytky barev, léčiv a potravin

ostatní papírové krabice

Oba druhy pytlů lze obdržet zdarma na Obecním úřadě v Tuchořicích a plné, svázané
šňůrkou je můžete odložit do prostoru kontejnerů na tříděný odpad vždy v pondělí do
12,00hod.

Kde hledat kontejnery?
Tuchořice – náves a u bytového domu čp.125
Třeskonice- náves
Nečemicenáves

Obec Tuchořice

Zápis do první třídy 2014/2015
Zápis do první třídy se uskuteční ve čtvrtek
23. ledna 2014 od 14,00 do 17,00 hod.
Děti budou zvány k zápisu na konkrétní čas
(zapište se do harmonogramu zápisu, který
bude vyvěšen na nástěnce v MŠ od
16.1.2014).
Pokud někdo z budoucích prvňáčků v tomto
termínu nemá možnost k zápisu přijít, nechť
kontaktuje paní ředitelku Mgr. Lenku Řapkovou.
K zápisu přiveďte budoucího prvňáčka a
přineste:

rodný list žáka
občanský průkaz zákonného zástupce
kartičku pojištěnce budoucího prvňáčka
případně potvrzení o povoleném odkladu
školní docházky pro školní rok 2013/2014.
Přineste i předvyplněné formuláře, které
budou k dispozici u paní učitelek v MŠ od
16.1.2014.
Pokud se chcete přijít podívat do školy, prosím objednejte se. Rádi vás v naší škole uvítáme.
Lenka Řapková, ředitelka ZŠ a MŠ Tuchořice

Sbor dobrovolných hasičů Tuchořice
Byl jsem požádán jako velitel jednotky, zda
bych do tohoto čísla nenapsal něco málo o
zásazích naší jednotky. Ne, že bychom žádný
zásah za poslední dobu neměli, ale nějak se
mi o tom, v této předvánoční době, nechce
psát. To nejen z důvodu, že je čas vánoční,
ale i z důvodu, že se každý den na nás
z médií hrnou stovky zpráv o lidském
neštěstí. Myslím si, že čas vánoční má být
čas klidu a pohody. A proto mi dovolte,
abych za jednotku dobrovolných hasičů ob-

ce Tuchořice Vám všem popřál šťastné a
veselé vánoce, spokojené prožití svátků vánočních a v neposlední řadě hodně zdraví a
štěstí do nového roku 2014.
Poslední řádky bych chtěl věnovat poděkování všem hasičům, strojníkům a velitelům
naší jednotky, za jejich obětavou práci.
Hasiči obce Tuchořice, přeji Vám a Vašim
rodinám šťastné a veselé vánoce, hlavně hodně zdraví a štěstí do roku nového.
P.S. Nebojte, o zprávy ze zásahů nepřijdete.
Libor Richter, velitel jednotky
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TJ SOKOL Tuchořice
Skončila podzimní část soutěže pro fotbalový klub TJ Sokol Tuchořice s těmito výsledky: Muži "A" se umístili v krajské soutěži 1.B
třídy na 7. místě.
Umístění hodnotil trenér mužstva Radek
Richter jako průměrné, " měli jsme na víc,
zbytečně jsme inkasovali mnoho zbytečných
gólů. "
Muži "B" se umístili také na 7.místě v 3.třídě
okresní soutěže. Vyjádření trenéra Vládi
Vaněčka: " Vzhledem k tomu, že jsme postoupili do vyšší soutěže, tak náš rozjezd byl
pomalejší, stále se zlepšujeme, jaro by mohlo být ještě lepší....... Starší žáci se umístili na
vynikajícím 3. místě v okresní soutěži. K
umístění se vyjádřil trenér Adam Libor: Ko-

nečně kopeme fotbal, na který je radost pohledět, máme našlápnuto na mety nejvyšší.
Nejmladší naši sportovci - starší přípravka
se umístila na 10. místě okresní soutěže.
K umístění se vyjádřil trenér mužstva Josef
Sucháček. Máme před sebou ještě kupu práce. Nyní se mužstva přesunula do tělocvičen
a zúčastňují se různých halových turnajů.
Naposledy se zúčastnila přípravka turnaje
ve Vilémově, kde se umístila na 3. místě. (
první naše medaile).
Začátkem února odjíždí celý oddíl na zimní
soustředění již tradičně na Berounku do
Šlovic.
Sokol Tuchořice přeje vše našim spoluobčanům krásné vánoce a šťastný nový rok.
Josef Sucháček, předseda TJ SOKOL Tuchořice

Ohlédnutí
Rozsvěcení vánočního stromu v Tuchořicích: 1.12.2013
Vánočním stromem se pro letošní rok
a poté, za hudebního doprovodu pana učitestal cca 40 let starý smrk, který půle Bernarda, děti zazpívaly vánoční koledy.
vodně stál vedle budovy obecního
Toto vystoupení bylo oceněno velikým poúřadu. Strom byl ve čtvrtek 28.11.
tleskem.
přemístěn
před hasičskou
zbrojnici
Celou akci zakončil pan farář, který posvětil
a usazen. Zároveň byl připraven i menší
vánoční strom a ten se do dáli rozzářil modstromek, který si děti mohly ozdobit vlastrými světly.
noručně vyrobenými ozdobami.
Po celou dobu si mohli návštěvníci zakoupit
První adventní neděli byl pro spoluobčany
vánoční dekorace, keramiku a perníky.
připraven kulturní program, který začal
S velikým zájmem se také setkalo malování
v 15 hodin vystoupením liběšického Poutperníčků, kterého se zúčastnili děti i dospělí.
níčkova sboru. Poté se předvedli klienti
Obec Tuchořice, by touto cestou chtěla
Domova „Bez zámků“ z Tuchořic, se svým
poděkovat panu Pavlu Šipošovi za příspěčíslem „Alexandrovci“.
vek na nové osvětlení stromku.
Pokračování se ujaly děti ZŠ a MŠ Tuchořice.
Tři žákyně základní školy zahrály na flétnu
Milena Hovorková, Obec Tuchořice
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Plánované společenské akce

14.12.2013

24.12.2013

od 17,00 hod
v kapli Nanebevzetí Panny
Marie v Tuchořicích

od 22,00 hod
v kapli Nanebevzetí Panny
Marie v Tuchořicích

Klub seniorů ve spolupráci
s OÚ Tuchořice pořádá

17.1.2014

Ples Mysliveckého sdružení Liběšice-Líčkov

15.2.2014

3. Obecní ples

22.2.2014

Ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

28.2.2014

Ples Hasičského záchranného sboru Žatec

7.3.2014

Ples Domova „Bez zámků“ Tuchořice

14.3.2014
Od 19,00 hod
v
restauraci „U Jožana“
v Tuchořicích

Plesy se konají v Kulturním domě v Tuchořicích

Bližší informace o plánovaných akcích se včas dozvíte z plakátů.
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Vydává Obec Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice. Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz.
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