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Alena Kvardová, evidence obyvatel

ODPADY ZA ROK 2014
Za rok 2014 jsme obdrželi do obecního rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s., která zajišťuje třídění,
recyklaci a využití obalového odpadu, odměnu ve výši 52.623,50 Kč.
Výše přijaté odměny za třídění odpadu v Kč
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Množství vytříděného odpadu v tunách
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Milena Hovorková, účetní obce
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ROZPOČET NA ROK 2015
Rozpočet na rok 2015 byl schválen zastupitelstvem obce dne 15.12.2014, č. usnesení č. 113/2014.
Schválené příjmy jsou ve výši 9.088 tis. Kč a výdaje v celkové výši 8.260 tis. Kč a splácení úvěru ve
výši 828 tis. Kč.
Schválený rozpočet je možné najít na webových stránkách obce www. tuchorice.cz.
Mezi priority roku 2015 ve výdajích můžeme zmínit např. v Tuchořicích- opravu komunikace – etapa
C a D, projekční práce na snížení energetické náročnosti objektu mateřské školky, opravu střešní krytiny kulturního domu, 2. etapa opravy budovy obecního úřadu - snížení energetické náročnosti objektu včetně obnovy historické fasády, V Třeskonicích- úpravu parku na návsi, opravu požární nádrže,
opravu barokní kapličky, V Nečemicích- odvlhčení budovy pohostinství a rekonstrukci části chodníku.
Investice a opravy se budou odvíjet na základě získaných dotačních titulů.
Obec podala žádost na dotaci snížení energetické náročnosti objektu budovy obecního úřadu, na projekční práce na snížení energetické náročnosti objektu MŠ Tuchořice, na opravu střechy kulturního
domu a opravu chodníku v Třeskonicích.
Milena Hovorková, účetní obce

OHLÉDNUTÍ ZA AKCEMI
Dne 13.3.2015 se v hospůdce „U Jožana“ v Tuchořicích konala oslava svátku žen. Večer zpříjemnil svým equilibristickým vystoupením Rudy Harden s partnerkou a Tuchoholky.
Svými zábavnými historkami ze své dlouholeté praxe nás pobavil 1.4.2015 MUDr. Radim
Uzel v pořadu „O sexu a lásce převážně-nevážně“. Písničkářka Simona Klímová nás provedla hrou na
kytaru.
Obě akce, i přes bohužel poměrně malou účast místních občanů, byly podle ohlasů a reakcí přítomných vydařené.
V sobotu 4.4. 2015 proběhl v hospůdce „U Jožana“ již čtvrtý ročník velikonočního turnaje ve
stolním tenise „O putovní pohár starosty obce“. Tentokrát se jej zúčastnilo 20 amatérských nadšenců.
Turnaj se hrál ve třech skupinách a vítězem se stal opět Michal Postředník z Líčkova. Děkujeme za
účast jediným tuchořickým hráčům Josefu Poděbradskému z Tuchořic a klientům Domova „Bez zámků“- Zdeňkovi Muchovi a Eliáši Balážovi.
Vladislava Děrková, místostarosta obce

UZAVŘENÍ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH: 13.7. – 16.8. 2015
Tak jako každoročně, bude i v letošním roce o letních prázdninách uzavřena Mateřská škola
v Tuchořicích. Letos se ovšem může z důvodu plánovaných oprav stát to, že bude školka uzavřena po
delší dobu než v předchozích letech. V případě získání dotace z OPŽP by se jednalo o akci, která musí
být bezpodmínečně dokončena nejpozději do konce roku, přičemž minimálně práce uvnitř budovy,
včetně výměny oken a dveří, se musí udělat právě během uzavření mateřské školy. Pokud by se toto
podařilo, školka by byla již od 16.8. v provozu s tím, že bude pro nějaké činnosti využita i vedlejší
budova základní školy /pravděpodobně odpolední spánek dětí/. V případě, že tomu tak bude, prosím
zejména rodiče dětí o pochopení. Pokud se dotaci podaří získat, budete včas informováni.
Ladislav Kubiska,starosta obce
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1/2015
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit na nově vydanou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Tuchořice.
Od 1.4. letošního roku došlo zejména ke změně v třídění využitelných složek odpadu, která spočívá
v rozšíření tříděných komodit, a to o drobné kovy /plechové obaly/ a o biologicky rozložitelný komunální odpad /veškeré odpady rostlinného původu - větve, tráva, odpad ze zeleniny apod./.
Drobné kovy je možno předat ve sběrném dvoře ve stanovené dny a dále je možné si vyzvednout
zdarma na Obecním úřadě zvláštní pytle šedé barvy, které po naplnění bude možné uložit k odvozu na
sběrná místa tříděného odpadu /stejně tak jako žluté a červené pytle/.
Co se týká biologicky rozložitelného odpadu, tento je možné předat ke zpracování na sběrný
dvůr v Tuchořicích, kde bude umístěn velkokapacitní kontejner. Po domluvě je možné odpady předat i
mimo stanovenou otevírací dobu.
Zároveň upozorňujeme na nutnost důkladného třídění odpadů a používání správných nádob
k jeho odložení, tzn. plasty, pet lahve – žluté kontejnery, sklo – zelené kontejnery, papír – modré kontejnery. Současně připomínáme, že ve sběrném dvoře bude odpad přijímán pouze vytříděný podle
jednotlivých druhů.

Třídění odpadu do kontejnerů
ANO

NE

Kontejner na papír

noviny, časopisy, obaly, lepenka,
karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír

papír znečištěný potravinami, použité
pleny, obvazy, voskovaný papír, kopíráky, nápojové kartony

Kontejner na sklo

veškeré obalové sklo a tabulové sklo

drátosklo, zrcadla, keramika, porcelán

Kontejner na petlahve

pouze sešlápnuté a čisté lahve od
nápojů

ostatní odpad

Třídění odpadu do barevných pytlů
ANO

NE

Žluté pytle

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

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

Červené pytle

krabice od džusů, mléka, vína atd.,
nápojové krabice bez hliníkové vrstvy

ostatní papírové krabice

Šedé pytle

Plechovky od nápojů, obaly od kosmetiky, drobné kovy

ostatní odpad

Barevné pytle 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.
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PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

Sbor rakovnických ostrostřelců

pořádá
31.5.2015
od 14,00 hod
SLAVNOST RAKOVNICKÝCH OSTROSTŘELCŮ
Program: historická bitva
u Domova „Bez zámků“ Tuchořice
Občerstvení zajištěno

SRAZ VELOREXŮ
12.-14.6.2015
Místo konání: Louny a Tuchořice

Domov „Bez zámků“ Tuchořice pořádá

SPORTOVNÍ HRY TUCHOŘICE

MIKROREGION ŽATECKO
SRANDA BEZ PLOTŮ

16.-18.6.2015

Místní fotbalové hřiště ČERADICE

20.6.2015

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
s Městskou knihovnou Louny
zve veřejnost na letní
hudebně divadelní festival

„BEZ ZÁMKŮ 2015“
3.- 4.7.2015
Čeká Vás pestrý kulturní program a stánky s ručními výrobky.

Bližší informace na plakátech.
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.

4

