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Alena Kvardová, evidence obyvatel

ODPADY

ZA ROK 2015

Za rok 2015 jsme obdrželi do obecního rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s.Praha, která zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu, odměnu ve výši 60.061,50 Kč.
Výše přijaté odměny za třídění odpadu v Kč
papír
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí
celkem

778,48
1.318,47
1.318,47
1.248,87
4.664,29

plast

sklo

3.926,63
8.570,30
7.830,05
5.581,59
25.908,57

1.287,66
1.680,43
1.497,28
1.855,77
6.321,14

nápojový
karton
340,92
0,00
220,30
0,00
561,22

bonus
5.213,75
5.965,68
5.885,51
5.541,36
22.606,30

Celkem Kč
(zaokr.dle
fa)
11.547,50
17.535,00
16.751,50
14.227,50
60.061,50

Množství vytříděného odpadu v tunách
papír
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3.čtvrtletí
4.čtvrtletí
celkem

0,930
1,364
1,364
1,292
4,95

plast
1,154
2,165
1,978
1,410
6,707

sklo
1,532
1,725
1,537
1,905
6,699

nápojový
karton
0,090
0,000
0,050
0,000
0,140
Milena Hovorková, účetní obce
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ROZPOČET NA ROK 2016


Rozpočet na rok 2016 byl schválen zastupitelstvem obce dne 16.12.2015, č. usnesení
15/5/2015.
Schválené příjmy jsou ve výši 8.834 tis.Kč a
výdaje v celkové výši 9.495 tis.Kč ,splácení
úvěru ve výši 828 tis.Kč. Rozdíl ve výši 1.489
tis.Kč bude pokryt z úspory minulých let.
Schválený rozpočet je možné najít na webových stránkách obce www.tuchorice.cz.
Mezi priority roku 2016 ve výdajích můžeme
zmínit např.
V Tuchořicích:
 rekonstrukce komunikace etapy C a D
 přesun dětského hřiště od základní
školy na zahradu u čp. 125
 úprava stavidla a přepadu u prostředního rybníka
 oprava zdi u čp. 110 (stará škola)
 oprava podezdívky zahrádky u morového sloupu na návsi

úpravy bytového fondu

V Třeskonicích a Nečemicích bychom rádi
osadili herní prvky pro děti na návsi, vzhledem
ke zvyšování počtu malých dětí v obci.
V Třeskonicích bude provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení. Rekonstrukce veřejného
osvětlení v Nečemicích bude provedena v roce
2017.
Další investice a opravy se budou odvíjet na
základě získaných dotačních titulů.
V letošním roce bude v naší obci probíhat velká sportovně-kulturní akce - hry Mikroregionu
Žatecko – SRANDA BEZ PLOTŮ. Tyto hry se
uskuteční 11.6.2016 na hřišti TJ SOKOL Tuchořice. V současnosti se plánují soutěže a
jejich průběh, probíhá výběr programu.
Milena Hovorková, účetní obce

DOTACE NA ROK 2016
I v letošním roce obec usiluje o získání dotačních titulů na investiční výstavbu a opravy.
Obec již podala žádost :
Krajský úřad Ústeckého kraje na „Opravu střechy mateřské školy v Tuchořicích“.
Ministerstvo pro místní rozvoj na „Rekonstrukci komunikace v Tuchořicích – etapa C+D“
Krajský úřad Ústeckého kraje na „Opravu fasády kulturního domu Tuchořice a doplnění vybavení“
Dále budou podány tyto žádosti:
Ministerstvo pro místní rozvoj na „Pořízení hasičského auta“
Ministerstvo zemědělství na „Oprava kapličky v Tuchořicích“
Vzhledem k tomu, že obec, na konci roku 2015, odkoupila od firmy Hoppex Tuchořice zděnou ubytovnu v Tuchořicích, ráda by zažádala o dotaci na provedení projektové dokumentace. Zastupitelstvo
by chtělo část ubytovny zanechat původnímu účelu a z další části vybudovat komunitní bydlení pro
seniory.
Milena Hovorková, účetní obce

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Tuchořice vyhlašuje ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
na školní rok 2016/2017.
Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 13.dubna 2016 v budově mateřské školy v době od 13,00 do
15,30 hod.
K zápisu se dostavte spolu s dítětem a přineste:
 Rodný list dítěte
 Občanský průkaz zákonného zástupce
 Kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 Evidenční list s vyjádřením lékaře
Bližší informace na www.zstuchorice.cz.

Lenka Řapková, ředitelka školy
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VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SDH TUCHOŘICE
V sobotu 27. 2. 2016 se v kulturním domě v
Tuchořicích konala výroční členská schůze
SDH Tuchořice.
Členové sboru se sešli, aby společně zhodnotili
uplynulý rok 2015. Této členské schůze se
zúčastnili hosté: Ing. Pavel Antoš- ředitel
územního odboru Žatec, Jiří Henc- starosta
okresního sdružení hasičů, Ladislav Kubiskastarosta obce Tuchořice, Ing. Pavel Bém z
HZS Žatec. Dále se této schůze zúčastnili čestní členové, partnerky členů, zástupci Sokola
Tuchořice a místní sdružení Tuchoholky.
Naše jednotka zabezpečuje pomoc pro 16 obcí
v okolí a je zařazena v kategorii JPO II. V současné době je ve sdružení 32 členů. Do jednotky zúčastňující se zásahů patří 24 členů. Potěšující zprávou je nárůst počtu členů. V loňském roce byli přijati do aktivní služby dva
mladí hasiči (Václav Pavlas, Roman Nový),

kteří absolvovali školení, byli vybaveni odpovídajícími prostředky a mohou být povoláni k
výjezdům.
V uplynulém roce se naše jednotka zúčastnila
celkem 29 zásahů, z čehož bylo 8 požárů, 20
technických zásahů a 1 dopravní nehoda. Mezi
nejzávažnější zásahy patřila letecká nehoda v
obci Lipno a požár v Litvínovské rafinérii.
Při hodnocení fungování sboru v uplynulém
roce bylo zmíněno pořízení nových zařízení
sloužící ke zkvalitnění práce při zásazích (navigace, kamery). Po zprávě představitelů sboru
vystoupili se svými příspěvky přítomní hosté.
Zmínili finanční stránku, dotační možnosti na
nákup hasičské techniky a celkové fungování
hasičských sborů v budoucnu.
Na závěr výroční schůze byly předány dárkové
balíčky jubilantům z řad sboru.
Šůma Jaroslav, starosta SDH Tuchořice

3

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VĚCNÉHO DARU JEDNOTCE SDH
V pondělí 22. února proběhlo slavnostní předání věcného daru pro jednotku svazu dobrovolných hasičů
obce, jako poděkování za profesionální zásah při srpnovém požáru v areálu Unipetrolu RPA v Litvínově –
Záluží. Slavnostního předání daru se zúčastnil starosta obce Ladislav Kubiska a zástupce SDH Tuchořice
Petr Hrdlička.
Nové vybavení v celkové hodnotě téměř 250 tisíc korun převzali velitelé 23 jednotek dobrovolných
hasičů od Unipetrolu RPA. Každá z jednotek obdržela tři nové hadice a rozdělovače s kulovými uzávěry. Z
rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jednatele Unipetrolu RPA Martina Durčáka hasiči
také převzali pamětní listy jako upomínku a poděkování.
„Během zásahu se na místě vystřídalo na 500 profesionálních a dobrovolných hasičů. Díky obětavosti a profesionálnímu zásahu se oheň nerozšířil, celou situaci se podařilo zvládnout bez závažnějších
dopadů na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Úspěšně se také minimalizovaly škody na výrobních
technologiích,“ doplnil Marek Świtajewski, jednatel Unipetrolu RPA. „Všem patří obrovské poděkování
především za mimořádné nasazení během hašení požáru,“ uvedl Marek Świtajewski.
Na zásahu při likvidaci srpnového požáru se vystřídalo 42 profesionálních a dobrovolných jednotek požární ochrany z Ústeckého kraje a 14 jednotek ze Středočeského kraje. „Všem členům složek integrovaného záchranného systému patří velké poděkování. Hlavně díky jejich nasazení se podařilo situaci zvládnout. Velmi si jejich práce vážím,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.
Zdroj: Tisková zpráva ÚK ze dne 22. února 2016
Na závěr bych také rád vyjádřil poděkování našim hasičům, kteří spolehlivě plní úkoly vyplývající
pro naši jednotku z Požárního poplachového plánu Ústeckého kraje a zároveň prezentují obec Tuchořice
široké veřejnosti.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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VELIKONOČNÍ SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Jako každoročně bude i letos probíhat svoz komunálního odpadu namísto Velikonočního pondělí již
v neděli 27.března 2016.
Marius Pedersen a.s. Žatec

POMOC OD ZAČÁTKU DO KONCE
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o jeden lidský příběh, na jehož začátku i konci
stojí tuchořičtí hasiči.
Bylo 25. prosince 2014, první svátek vánoční. Úplně normální holka Martina se vrací z Prahy, po
službě v nemocnici do rodných Měcholup, předat dárky svým blízkým. Bohužel, pár kilometrů před
cílem její jízda končí, díky bezohledné jízdě bezohledných lidí.
Tady začíná příběh hasičů z Tuchořic.
Naše jednotka byla k této dopravní nehodě povolána k pomoci a kluci pomáhali s vyprošťováním a
nakládáním zraněné do vrtulníku. Martina měla poraněnou páteř a hrozilo jí, že nebude chodit. Je však
velká bojovnice, nedala se a osudu se postavila. Po roční rekonvalescenci a dlouhých rehabilitacích je
Martina schopna chodit o holích.
Její stav by se mohl ještě více zlepšit, ale k tomu je zapotřebí elektrostimulační přístroj, který bohužel
zdravotní pojišťovny nehradí a jeho cena je přes 130tisíc Kč.
Osud Martiny však nebyl lhostejný obci Měcholupy a ta vyhlásila „Veřejnou sbírku na pomoc Martině“.Zde opět vstupují do příběhu hasiči z Tuchořic. Po tom, co jsme se dozvěděli o sbírce, nikdo ani
vteřinu neváhal a rozhodli jsme se Martině pomoci podruhé, a to finančním darem na nákup přístroje,
který jí může velmi usnadnit chůzi a snad se i zbavit podpůrných holí.
Dar byl předán na benefičním koncertě pro Martinu, který uspořádala obec Měcholupy 25.února 2016
v KD v Holedeči.
Tím příběh, o který jsem se chtěl podělit, končí.
Jako velitel jednotky a i jako kamarád Martiny děkuji tuchořickým hasičů za to, že ani jednou neváhali
a vždy nezištně pomohli.
Chlapi děkuji a je mi ctí s Vámi být v jednotce!!!
Velitel dobrovolných hasičů obce Tuchořice Libor Richter
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TUCHOŘICKÉ MÁJE - ŽÁDOST
Dovolujeme si pozvat všechny děti, které by
chtěly na máje besedu tančit, aby se dostavily
v neděli dne 27.3.2016 v 18.00 na sál „U Jožana“. Současně prosím všechny, kteří mají

doma kroj, který již nepoužívají, případně velikostně nevyhovuje, aby jej vrátili na obecní
úřad pro další zájemce.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

ŔÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚŠICE – POZVÁNKA
Římskokatolická farnost Liběšice oznamuje, že se letos v Tuchořicích nebude konat velikonoční mše a
Poutníčkův koncert. Zároveň si Vás dovoluje pozvat na velikonoční pořad bohoslužeb do poutního
kostela v Liběšicích.
24.3.2016
Zelený čtvrtek
17,00 hod Obřady Zeleného čtvrtku
25.3.2016
Velký pátek
17,00 hod Obřady Velkého pátku
26.3.2016
Bílá sobota
19,30 hod Velikonoční vigilie
27.3.2016
Boží Hod velikonoční
10,00 hod Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
18,30 hod Velikonoční koncert Poutníčkova sboru
V letošním roce byl liběšický kostel vyznamenán mimořádným privilegiem, protože v liběšickém kostele byla 20. prosince 2015 otevřena
"Svatá brána" Jubilejního roku Milosrdenství.
Tyto svaté brány jsou v litoměřické diecézi jen
čtyři (Litoměřice-katedrála, Jablonné v Podješ-

tědí, Bozkov u Semil a Liběšice u Žatce). Svatá brána je v kostele otevřena každý den až do
listopadu. Kdo navštíví v tomto Jubilejním
roce místo, kde je Svatá brána, získá zvláštní
duchovní obdarování.
Vilém M.Štěpán, Římskokatolická farnost Liběšice u Žatce
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TJ SOKOL TUCHOŘICE
Sokol Tuchořice dokončuje zimní přípravu a již nadcházející víkend začíná jarní část soutěže.
Během zimní přípravy jsme stihli koncem ledna již tradiční soustředění ve Šlovicích na Berounce.
Zúčastnilo se ho mužstvo mužů i mužstvo mládeže. Počasí nám přálo, trénovalo se dvoufázově,
k dispozici jsme měli i hřiště s umělým travnatým povrchem. Po návratu ze soustředění
mužstvo mužů naskočilo do zimního turnaje v Žatci a mládež našla azyl v pěkné tělocvičně v
Postoloprtech. Zimní příprava splnila stoprocentně svůj účel a již se těšíme na jarní část soutěže.
Muži začínají 26.3. doma od 11.30 hod. s Ervěnicemi a žáci 9.4. od 9.00 hod. venku v Citolibech.
Srdečně zveme naše spoluobčany do ochozů našeho sportovního areálu.
Sucháček Josef

PODĚKOVÁNÍ
Vážení,
dovolte, abych touto cestou poděkovala dělníkům obce, kteří nejenom v létě pečují o vzhled naší obce,
ale hlavně v zimě udržují naší silnici sjízdnou. O víkendu přijedou a silnici posypou, popelnice vytahají k bytovce. To je někdy velká dřina a to velmi oceňuji. Za jejich přístup jim patří velký dík.
Jindřiška Šlehoferová, Třeskonice
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PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Obec Tuchořice pořádá
Velikonoční turnaj ve stolním tenise

„O POHÁR
STAROSTY OBCE“
25.3.2016

v KD Tuchořice
Prezentace: 7,45 – 8,00 hod
Zápisné: 50,-Kč

Domov „Bez zámků“ Tuchořice pořádá

21.-22.6.2016
SPORTOVNÍ HRY TUCHOŘICE
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.
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