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V Ý R O Č Í

březen 2014

O B C E

Mezi největší akce, které nás v letošním roce čekají, patří oslava výročí 775 let od první zmínky o
obci, která se bude konat v sobotu, dne 28. června 2014.

Program:

V průběhu odpoledne, mezi 12. a 15. hodinou si budete moci prohlédnout prostory školy, obecního úřadu nebo můžete navštívit zahradu Domova „Bez zámků“ v Tuchořicích. Na návsi uvidíte
zásah místního sboru dobrovolných hasičů a v Hospůdce u Jožana se budou promítat filmy
z různých akcí, které se v naší obci v minulosti konaly.
mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
zahájení oslav + křest knihy o Tuchořicích
vystoupení dětí ze školy
vystoupení- Kamil Emanuel Gott
vystoupení – Jakub Hejdánek
vystoupení klientů Domova „Bez zámků“ Tuchořice
vystoupení imitátora Petra Jablonského
vystoupení účinkujících z muzikálu Děti ráje(Genny Ciatti,Petr
Poláček,Bořek Slezáček)
 18,55-19,10 hod
vystoupení – Tuchoholky
 19,15-20,10 hod
vystoupení – Maxim Turbulenc
 20,15-01,00 hod
k tanci a poslechu hraje kapela Ferit
 21,00-21,35 hod
vystoupení – Marcela Holanová
 22,15-22,50 hod
vystoupení – Peter Pačut (Freddie Mercury)
V souvislosti s tímto výročím bude vydána kniha o historii obcí Tuchořice, Třeskonice a
Nečemice, kde mimo jiné najdete zmínky o tuchořické paleontologii, o tom, kde byl „Újezd“, o
historii školy, zajímavosti o tuchořických rybnících, samozřejmě i historii Třeskonic a Nečemic,
údaje o našich obcích v datech, atd..
Vzhledem k tomu, že toto bude vynikající příležitost i pro setkání rodáků a bývalých obyvatel obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice,
dovolujeme si touto cestou se obrátit na naše
občany, kteří mají kontakt na své příbuzné či
známé, pocházejících z našich obcí, aby je o
této akci informovali a případně je odkázali
na stránky obce, kde budou podrobnosti akce
zveřejněny.









13,00 hod
15,30 hod
15,40 -15,50 hod
15,55-16,30 hod
16,35-16,55 hod
17,00-17,20 hod
17,25-17,55 hod
18,00-18,50 hod

Vladislava Děrková, místostarostka obce
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Alena Kvardová, evidence obyvatel OÚ Tuchořice

ROZPOČET OBCE NA ROK 2014
Rozpočet na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.12.2013, usnesením č.
120/2013.
Schválené příjmy jsou ve výši 8.801 tis.Kč a
výdaje v celkové výši 7.973 tis.Kč. Do výdajů
je dále zapojeno splácení úvěru z roku 2013,
který si obec pořídila na Obnovu místních
komunikací v Tuchořicích- etapa A
a
k profinancování stávajícího úvěru z roku
2010, ve výši 828 tis.Kč.
Schválený rozpočet je možné najít na webových stránkách obce www.tuchorice.cz.

Mezi priority roku 2014 ve výdajích můžeme zmínit, např. Obnovu místních komunikací v Tuchořicích – etapa B (silnice „Pod
Školou“),oprava či výměna oken v bytovém
domě čp.125 v Tuchořicích, oprava nádrže
v Nečemicích , oprava obecního úřadu
v Tuchořicích.
Další investice a opravy se budou odvíjet na
základě získaných dotačních titulů.
Obec podala v únoru žádost o dotaci na
chodník k Mateřské škole Tuchořice na
Krajský úřad Ústeckého kraje.
Milena Hovorková,účetní obce

OPRAVA OBECNÍHO ÚŘADU V TUCHOŘICÍCH
Jednou z posledních neopravených budov
v majetku obce zůstává budova obecního
úřadu v Tuchořicích.
Obci se podařilo získat dotaci na 1.etapu
opravy budovy ze Státního zemědělského
intervenčního fondu z Programu rozvoje
venkova ČR.
V rámci výběrového řízení z celkového počtu 8 přijatých nabídek byla vybrána firma
STAVUM s.r.o. Louny.
Cílem poptávky byla oprava kanceláří obecního úřadu, chodby, výměna oken a dveří a
odstranění vnější omítky budovy do výše
1m, z důvodu odvlhčení budovy.Vzhledem
k této opravě jsou kanceláře obecního úřadu

přemístěny do obřadní síně v 1.patře budovy.
Pracovní doba zůstává nadále stejná.
Po,St: 7-11,12-17 hod
Út,Čt: 7-11,12-15 hod
Pá:
7-11,12-13,30 hod
Telefon: 415 725 094
Dbejte na zvýšenou pozornost a svou
bezpečnost při průchodu staveništěm.
Obec se snaží dále získat z dotačních titulů
finanční prostředky na opravy v dalších
etapách, kdy by se opravovala fasáda budovy a okolí budovy obecního úřadu, včetně
parkoviště a bezbariérového přístupu do
budovy.
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Milena Hovorková, účetní obce

ÚZEMNÍ PLÁN TUCHOŘICE
Upozorňujeme vlastníky pozemků a staveb
v katastru obce, že Městský úřad Žatec, odbor rozvoje a majetku města (dále jen pořizovatel), jako úřad územního plánování příslušný § 5 odst.1 a § 6 odst.1 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na základě projednání
návrhu Územního plánu Tuchořice podle §
50 odst.2 a § 51 stavebního zákona a ve spolupráci s určeným zastupitelem vypsal veřejné projednání návrhu ÚZEMNÍHO PLÁNU TUCHOŘICE.

Veřejné projednání se uskuteční 9. dubna 2014 od 15.00 hod. v sále Kulturního
domu Tuchořice (čp.56). Součástí projednání bude odborný výklad.
Návrh opatření obecné povahy Územního
plánu Tuchořice je vystaven k veřejnému
nahlédnutí na odboru rozvoje a majetku
Městského úřadu Žatec a Obecním úřadu
Tuchořice, dále je zveřejněn na webové adrese www.mesto-zatec.cz (úřední deska,
vyhlášky) a http://www.tuchorice.cz (úřední deska) od 3.3. do 8.4. 2014.
Ladislav Kubiska,starosta obce

ZA KVALITU VODY Z VEŘEJNÉHO VODOVODU RUČÍME
Na mnoha místech v rámci provozovaného
území společnosti SčVK se ve schránkách
zákazníků objevují letáky nabízející rozbory
pitné vody. Domácnosti zákazníků severočeského regionu navštěvují dealeři nabízející filtry na úpravu vody. Dovolujeme si Vás
tímto upozornit, že nabízené služby nejsou nutné pro dosažení kvalitní pitné vody. Není tedy třeba si tuto službu objednat
a platit za ni. Informace, které podávají
dealeři filtrů o vodě z kohoutku, jsou vymyšlené a zavádějící. Buďte obezřetní při
návštěvě dealera filtrů v domácnosti.
Jak uvedla tisková mluvčí společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Iveta Kardianová na telefonní centrum společnosti se obrací čím dál více zákazníků
Ústeckého i Libereckého kraje, které navštívili dealeři filtrů a dávali jim informace o nekvalitní pitné vodě z kohoutku.
„Vynalézavost dealerů nezná meze,“ uvedla dále Kardianová, „volala k nám do společnosti paní z Ústí nad Labem, kterou
navštívili obchodníci s filtry, ale představili se jako pracovníci vodáren odebírající
vzorky vody. Po odběru vody z kohoutku
trvali na tom, že paní musí podepsat dokument o odběru vody, aby se mohl udělat
rozbor. Po odchodu pracovníků paní zjistila, že podepsala kupní smlouvu na filtr.“

Jste-li napojeni na veřejný vodovodní řad,
Váš dodavatel pitné vody, společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., (SčVK),
dodává pitnou vodu dle požadavků platné
legislativy - vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb.,
kterou se stanoví hygienické požadavky na
pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly
pitné vody. Zodpovídá za to, že ve Vašich
domácnostech, z Vašich vodovodních kohoutků teče kvalitní, zdraví nezávadná pitná
voda.
Kontrola dodávané pitné vody je prováděna
pravidelně dle programu kontroly příslušného roku, který schvaluje Krajská hygienická stanice. Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ručí svým zákazníkům za kvalitu dodávané pitné vody. Chceme Vás ubezpečit, že dodávaná pitná voda
odpovídá ve všech stanovených ukazatelích
platné legislativě. V případě změny kvality
pitné vody Vás o této skutečnosti včas informujeme.
„Vzhledem k nárůstu telefonátů podvedených zákazníků apelujeme tímto na všechny
obyvatele Ústeckého a Libereckého kraje,
aby byli obezřetní a informace o kvalitě pitné vody si zjistili přímo u nás – dodavatele
pitné vody na telefonním čísle 840111111,“
dodala Kardianová.
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Převzato od SČVK,Teplice

„NAJDE SE TALENT“
V neděli 2. března 2014 se uskutečnil již
třetí ročník soutěže „Najde se talent“, tentokrát v Tuchořicích v „Hospůdce u Jožana“.
Jedná se o soutěž mezi venkovskými malotřídkami z obcí Bitozeves, Liběšice, Staňkovice a Tuchořice. Žáci předvádí svá vystoupení a soutěží mezi sebou v kategoriích „Mateřská škola“ a „Základní škola“. Zároveň se
soutěží o putovní cenu „Talentíka“.
Celým programem nás provázel pan Mgr.
Martin Nuhlíček DiS. Mateřské školy se prezentovaly pěveckým nebo tanečním vystoupením a základní školy říkadly, zpěvem nebo hrou na hudební nástroj. Na soutěžní
vystoupení pečlivě dohlížela naše odborná
porota ve složení: Mgr. Zdeňka Hamousová,
starostka města Žatec, Bc. Hana Plachá, ředitelka ZUŠ Postoloprty a Mgr. Dagmar Kuče

rová, ředitelka městské knihovny v Lounech,
která měla nejtěžší úkol, a sice rozhodnout o
umístění.
Vítězem v kategorii MŠ se stala MŠ Bitozeves a v kategorii ZŠ Liběšická škola.
Ovšem celkovým vítězem, který obdržel
putovního „Talentíka“ se stala ZŠ a MŠ Tuchořice, protože obsadila v obou kategoriích
2. místo.
Součástí programu bylo vystoupení klientů
Domova „Bez zámků“, dětská diskotéka a
občerstvení, které zajistily tuchořické maminky.
Myslím, že jsme si z nedělního odpoledne
odnesli všichni nezapomenutelné zážitky a
těšíme se na další ročník.
Zvláštní poděkování patří maminkám a přátelům školy, obci Tuchořice, J. Sucháčkovi a
firmě Tufa s.r.o. Lipno.
Monika Chrzová, učitelka ZŠ Tuchořice

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Po zimní přípravě, kterou naše mužstva
strávila převážně v tělocvičnách a na umělém trávníku na stadionu " Mládí v Žatci ",se
vracíme na přírodní povrchy do svého mateřského areálu v Tuchořicích, kde pokračujeme v přípravě na jarní část soutěžního
ročníku 2013/2014. Součástí zimní přípravy
bylo soustředění ve Šlovicích na Berounce,
kterého se zúčastnilo 38 sportovců + 6 trenérů.

Mužstvo muži " A " se zúčastnilo již tradičně
velmi dobře obsazeného turnaje v čele s
divizním Slavojem Žatec v Postoloprtech.
Mužstva mládeže se zúčastnila během zimní
přípravy několika halových turnajů převážně v okolí Kadaně. Závěrem bych Vás
chtěl pozvat na naše jarní zápasy, které začínají domácím zápasem 23.3 NE. od 15.00
mezi soupeři Tuchořice B a P. Týncem.
Sucháček Josef, předseda TJ Sokol Tuchořice

SDH TUCHOŘICE – OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2013
Vážení čtenáři, chtěl bych Vám napsat pár
shrnujících slov o činnosti naší jednotky v
roce 2013 .
Rok 2013 byl pro naší jednotku rokem velmi
činným, vyjížděli jsme k 48. zásahům, z toho
k devíti požárům a dvěma dopravním nehodám.
Ostatní zásahy jsou technická pomoc a to
znamená větrné smrště, povodně, odchyt
obtížného hmyzu atd.
U povodní bych se chtěl malinko pozastavit.
Naše jednotka zasahovala v katastru obce
Tuchořice, Lipno, Liběšice, Deštnice, ale i
mimo náš obvod (Kryry a Křešice na Litoměřicku, kde jsme absolvovali dva odřady

při pomoci odstraňování následků povodní).
Dále jsme provedli mnoho zásahů, které
nám připravil velmi deštivý rok 2013.
Jsme rádi, že můžeme pomoci v tak obtížných situacích. A myslím si, že je na naši
jednotku spolehnutí, protože, a nebojím se
to říci, odvádíme práci na úrovni profesionálů, a to díky nasazení našich členů a za to
jim patří můj dík, doufám, že ne jen můj.
Také díky vybavení které k tomu máme.
Právě povodně mají podíl na tom, že jsme
koncem roku zahájili přestavbu vozidla Avia
na povodňový speciál, kde budou soustře-
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děny věci právě při pomoci při povodních a
lokálních záplavách.
Závěrem bych se chtěl zmínit o činnosti naší
jednotky v začátku roku 2014.

Naše jednotka měla zatím jen dva zásahy a
to jeden požár kontejneru na komunální
odpad v Tuchořicích a jednu technickou
pomoc a to sundavání kočky ze štítu stodoly
v obci Dubčany.

Libor Richter, velitel JSDH Tuchořice

ODPADY ZA ROK 2013
Tříděním jsme za rok 2013 obdrželi do obecního rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s., která se zabývá zpracováním tříděného odpadu, odměnu ve výši 43.952,50,-Kč.
Výše přijaté odměny za třídění odpadu v Kč

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí
celkem

papír
plast
633,77 3.828,71
984,14 5.058,15
2.452,79 7.429,01
2.664,11 7.615,78
6.734,81 23.931,59

nápojový bonus
sklo
karton
1.001,37
1.360,75
162
1.141,03
1.938,06
0
1.440,55
2.291,04
0
1.491,64
2.459,52
0
5.074,59
8.049,37
162
Množství vytříděného odpadu v tunách

1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí
celkem

papír
0,98
1,298
1,404
1,578
5,26

plast
1,17
1,324
1,604
1,639
5,737

sklo
1,261
1,796
1,727
1,854
6,638

nápojový
karton
0,06
0
0
0
0,06

Milena Hovorková, účetní obce

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014
Volby se budou konat 23. a 24. května 2014.
Volební místnosti –

Tuchořice – knihovna obecního úřadu – čp.123
Třeskonice – sál čp.10
Nečemice- prodejna čp. 54

OÚ Tuchořice

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.

P L Á N O V A N É

S P O L E Č E N S K É

Obec Tuchořice pořádá
Velikonoční turnaj ve stolním tenise

Obecní úřad Tuchořice Vás srdečně zve

VELIKONOČNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVA

„O POHÁR
STAROSTY OBCE“
19.4.2014

( v knihovně Obecního úřadu Tuchořice)

Čtvrtek: 10.4.2014
Pátek: 11.4.2014
Sobota: 12.4.2014

8-11, 12-16 hod
8-11, 12-16 hod
9-12 hod

od 9,00 hod
v KD Tuchořice

Římskokatolická farnost Liběšice pořádá
v kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích dne:

21.4.2014
VELIKONOČNÍ MŠI
od 14,00 hod
POUTNÍČKŮV KONCERT
od 15,00 hod

A K C E

.

