Tuchořický
zpravodaj
Ročník: 2019

číslo: 2

duben 2019

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Oznámení pro občany obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice
Vážení občané,
úhradu poplatků za popelnici, psa či stočné můžete také provést bankovním převodem na účet obce
č.ú. 4124481/0100, variabilní symbol uveďte číslo domu.
Do zprávy můžete uvést informaci např. Dvořák- 3xpopelnice,2xpes,3xstočné.
Stejným způsobem mohou uhradit odvoz odpadu i chataři v chatových osadách. Do zprávy můžete
uvést informaci např. Dvořák,U Dubu č.ev.200.
Pokud nám chcete oznámit úhradu na náš účet, potvrdit příjem Vaší platby, nebo oznámit změnu
např. v počtu psů můžete napsat na email: ucetni@tuchorice.cz.
Výše poplatků pro rok 2019:
pes: 100,-Kč/ za každého psa
stočné: 100,-Kč/osoba
popelnice (trvalý pobyt): 500,-Kč/osoba
popelnice(chalupáři,chataři):500,-Kč/nemovitost

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Ve dnech 24.-25.5.2019 proběhnou volby do Evropského parlamentu.
Volební okrsek č.1 – Tuchořice
Tuchořice čp.123 – obecní úřad
Volební okrsek č.2 – Třeskonice
Třeskonice čp.10 – sál
Volební okrsek č.3 – Nečemice
Nečemice čp.54- prodejna
Obec Tuchořice
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ODPADY

ZA ROK 2018

Za rok 2018 jsme obdrželi do obecního rozpočtu od firmy EKO-KOM a.s.Praha, která zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu, odměnu ve výši 107.377,- Kč.
Výše přijaté odměny za třídění odpadu v Kč

papír

plast

sklo

1.čtvrtletí

1.836,19

13.244,08

1.924,56

404,25

-

3.405,-

1.362,-

22.176,-

2.čtvrtletí

2.531,15

16.461,66

2.237,84

-

-

3.405,-

1.362,-

25.997,50

3.čtvrtletí

2.256,18

19.419,23

2.340,48

592,90

1.191,96

3.405,-

1.362,-

30.568,-

4.čtvrtletí

3.170,54

15.665,38

2.474,13

242,55

2.315,92

3.405,-

1.362,-

28.635,50

celkem

9.794,06

64.790,35

8.977,01

1.239,70

3.507,88

13.620,-

5.448,-

107.377,-

kov

Základní Dostupnost
odměna sběrné sítě

Celkem
Kč
(zaokr.dle
fa)

nápojový
karton

Množství vytříděného odpadu v tunách
papír

plast

sklo

nápojový
karton

kov

1.čtvrtletí

1,292

2,445

1,800

0,075

-

2.čtvrtletí

1,781

3,039

2,093

-

-

3.čtvrtletí

2,018

3,585

2,189

0,110

0,930

4.čtvrtletí

2,868

2,892

2,314

0,045

6,673

celkem

7,959

11,961

8,396

0,23

7,603

ODPADY ZA ROK 2018
Příjem
Platba za popelnice od občanů
Platba za kontejnery a pytle (chataři a chalupáři)
Odměna za tříděný odpad – EKOKOM
Odměna za tříděný odpad-KOVOŠROT
Celkem:
Výdej
Platba za vývoz popelnic
Platba za odvoz nebezpečného odpadu
Platba za odvoz tříděného odpadu
Platba za odvoz odpadu ze sběrného dvora
Celkem:

347.303,-Kč
100.775,- Kč
107.377,-Kč
53.112,-Kč
608.567,-Kč
589.443,-Kč
12.473,-Kč
186.562,-Kč
47.590,-Kč
836.068,-Kč
Milena Hovorková, účetní obce

ROZPOČET NA ROK 2019
Rozpočet na rok 2019 byl schválen zastupitelstvem obce Tuchořice dne 12.12.2018.
Rozpočet obce byl schválen jako vyrovnaný ve výši 13.604 tis.Kč.
Schválený rozpočet je možné najít na webových stránkách obce www.tuchorice.cz
Mezi priority roku 2019 ve výdajích patří:
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Podána žádost o dotaci:






Pořízení dopravního automobilu s přívěsem nákladním pro potřeby SDH Tuchořice
Oprava vesnické kapličky Tuchořice
Stavební úpravy místní komunikace 2c a 3c (Žofka-hřiště a Lehman-Hloušek)v Tuchořicích
Oprava požární nádrže v Tuchořicích
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nečemicích – 2.etapa

Investiční akce:






Studie - náves Tuchořice
Rekonstrukce komínu na ZŠ Tuchořice
Vybudování parkoviště u ZŠ Tuchořice
Autobusové čekárny v Tuchořicích
Osazení pojezdových vrat u školy v Tuchořících

Opravy:








Oprava obecních bytů - vymalování chodeb
Oprava oplocení u čp.125 v Tuchořicích
Oprava haly na sběrném dvoře v Tuchořicích
Oprava komínů na obecních bytových domech Tuchořice čp.110, 125 , Třeskonice čp.52
Oprava vnitřních zdí a schodiště v hospodě v Nečemicích
Oprava hřbitovních zdí v Tuchořicích a Nečemicích
Oprava božích muk na křižovatce v Tuchořicích

Další opravy a investice se budou odvíjet na základě získaných dotačních titulů.
Milena Hovorková, účetní obce

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHOŘICE
DVOULETÉ DĚTI V MŠ
Naši MŠ navštěvují i dvouleté děti. Při přijímání a adaptaci našich nejmenších klademe
důraz na individuální potřeby dětí a na sounáležitosti s rodiči. Jsme jim nápomocni
hlavně k sebeobsluze a dalším návykům, které společně trénujeme. Nesnažíme se je
selektovat od ostatních starších dětí. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny jejich
zručnosti a věku. Při tvoření využíváme především přírodních věcí a pro hru samotnou nejrůznější
moderní hračky určené pro dvouleté děti. Učíme hlavně prožitkem a hrou. Činnosti opakujeme, jsou
různorodé a děti k ničemu nenutíme. Mají rády rituály a velmi rychle zvládají to, co jejich velcí
kamarádi. Naši nejmenší měli možnost malovat na interaktivní tabuli, zažít několik prožitkových dnů,
soutěžit v recitaci a zkoumat přírodu pomocí pokusů. Děti tyto dny milují, mají možnost poznat pro ně
velké neznámé. Nejoblíbenější je pro ně tanec a dramatizace pohádek. Proto jsme se rozhodli pro naše
malé děti zřídit pohybově taneční kroužek ,,Rytmík´´ a dramatický kroužek ,,Kašpárek´´. V nejbližší
době bude zahájen kroužek ,,Tvořílek“, který bude nejen pro dvouleté a tříleté děti, ale i pro jejich
maminky v budově ZŠ.
Alena Likešová, chůva v MŠ
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NAŠI PŘEDŠKOLÁČCI
V MŠ Tuchořice se dětem líbí a jsou zde spokojené. Děláme to tak, že při různých aktivitách se děti
něco nového dozví a naučí. Pro skupinku předškoláků si paní učitelka Duchoňová připravila pravidelné nadstavbové činnosti. Tím, že jsou tyto činnosti pravidelné, se děti připravují na nástup do první
třídy. Děti si na pravidelnost rychle zvykly a samy již očekávají, kdy jaká činnost bude probíhat. Konkrétně to je výuka anglického jazyka, jak jinak než hrou. Dále také práce s interaktivní tabulí. Při těchto hodinách děti pracují s výukovými programy, kreslí nebo něco vytvářejí. Na všechny tyto činnosti
chodí do ZŠ. Zde si právě zvykají na nové prostředí, nové paní učitelky a komunikaci s nimi, ale také
potkávají nové nebo již známé kamarády. Činnostem, kterým se děti věnují v MŠ, je pestrá škála. Patří
mezi ně rozvoj grafomotoriku a celkově jemné i hrubé motoriky. Samostatná ale i kolektivní práce. Při
té se děti učí komunikovat a vzájemně si pomáhat. Snažíme se předškoláky připravit, co možná nejlépe, na vstup do první třídy. Rozvíjíme je ve všech směrech, všechny jejich smysly. Jejich dovednosti
se snažíme rozvinout tam, kam až to jde. Samozřejmě s ohledem na věkové a individuální zvláštnosti
dětí. Naši předškoláci se na všechny činnosti vždy těší.
My máme radost, že se dětem u nás v MŠ líbí.
Barbora Duchoňová,MŠ

PROČ BYCH TUCHOŘICKOU ŠKOLU
NEVYMĚNILA ZA VELKOU ŠKOLU VE MĚSTĚ???

















NEPOTŘEBUJI brýle na dálku, abych dohlédla na žáky v posledních lavicích…
NEMUSÍM čekat na úřední hodiny kantora, který vydává školní pomůcky z kabinetu… My
jich máme spoustu a máme k nim volný přístup…
NEMUSÍM čekat kilometrovou frontu na oběd. Naše frontička měří pár metrů a obědy nám
vydává vždy usměvavá a příjemná paní Irenka…
NEMUSÍM s dětmi na školní hřiště přes celé město. Luxusní hřiště máme přímo „u nosu“ i
s příjemným a starostlivým správcem hřiště panem Jedličkou…
NEMUSÍM se každou vyučovací hodinu stávat policejní vyšetřovatelkou a pátrat, kdo komu
ublížil, kdo byl na koho sprostý, kdo komu ukradl svačinu nebo jinou věc. Cokoli si někam
položím, zase to na tom samém místě najdu…
NEMUSÍM o přírodě děti učit jen ve třídě. My prostě jdeme ven a stromy, byliny i živočichy
vidíme, slyšíme i si je můžeme „očichat“ 
NEMUSÍM se dětí ptát: „Jak se jmenuješ?“ Známe se tu všichni ….a známe i naše předškoláčky, protože k nám do školy docházejí na Barevnou školičku….
NEMUSÍM trávit dlouhé hodiny na poradách desítek tříd a učitelů. Když se potřebujeme poradit, domluvíme se hned….
NEMUSÍM v hodinách křičet a zvyšovat hlas. Naše děti jsou hodné a drtivá většina z nich ví,
jak se chovat a je správně z domova nastavená.
NEMUSÍM poslouchat stížnosti na chování našich dětí, když s nimi někam vyjedeme. Ony
jsou opravdu všude chváleny 
NEMUSÍM mít strach požádat o spolupráci maminky, ženy v SRPŠ nebo obec. Tady všichni
velmi rádi škole pomáhají a vycházejí maximálně vstříc…
NEMUSÍM mít strachy stažený žaludek, když jdu do práce. Dokážeme si všechny mezi sebou
říct věci přímo, umíme spolu komunikovat a spolupracovat…
A víte, co MŮŽU?
Každý den se MŮŽU TĚŠIT na skvělé děti a úžasnou práci s nimi. Těšit se na jejich úsměv a
čisté dětské dušičky. Občas sice musím „zahřmít“, když někdo neplní, co má, když vystrkuje
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růžky… Ale tady je mnohem častěji slunečno, protože naše děti si „dají říct“. Práce ve spojených třídách je opravdu náročná. Musíme naučit děti všechno jako na městské škole. Ale u nás
je třída jeden kolektiv, parta, co dokáže spolupracovat a tolerovat odlišnosti druhých a to, že
každý je jedinečná osobnost. A my – učitelky – máme na takto malých školách možnost děti
opravdu dobře poznat.
Neměnila bych…buďto učit na málotřídní škole nebo nikde…
Jedna z týmu učitelek místní školy

Prázdniny se kvapem blíží a naše žáky ještě čeká mnoho akcí…

V dubnu 23. přijede do školy za žáky divadlo herců – studentů pedagogické fakulty, hned 25. se konají
od 17 hodin třídní schůzky, které jsou velmi důležité – ještě je možno se známkami díky práci dětí
něco „vykouzlit“. 29. a 30. dubna budou mít žáci ředitelské volno a květen začne také volnem – státním svátkem.
V květnu 15. proběhne ve škole Vědomostní soutěž o naší vlasti a historii tuchořické školy. 22. Pojedou žáci 3. - 5. ročníku do Žatce na dopravní hřiště, kde budou trénovat jízdu na kole dle dopravních
značek. 31. 5. odjíždí škola s předškoláky na třídenní ŠKOLU V PŘÍRODĚ na Boží dar, kde děti čekají úžasné zážitky v rámci výuky v terénu.
2. června se vrátíme ze školy v přírodě, 4. jedou opět žáci 3. - 5.ročníků na dopravní hřiště. 5. června
bude v Lipenci branný den, 7. června oslavíme společně Den dětí. 14. června proběhne v Liběšicích
Turnaj ve vybíjené o pohár starosty obce Tuchořice, 19. června naposledy navštíví 3. - 5. ročník dopravní hřiště. 21. června vypukne od 17 do 19 hodin ŠKOLNÍ AKADEMIE na sále U Jožana. Školní
rok ukončíme slavnostním předáním závěrečných vysvědčení.
Také ve školní družině čeká děti ještě spousta zábavy, ale i poučení. V dubnu nás očekává ještě divadlo v Žatci, pojedeme na nové představení – Louskáček a bonbónová víla. V květnu a v červnu navštívíme místní knihovnu, netrpělivě očekáváme, jak jsme dopadli v regionální soutěži „ Ze života
hmyzu“, které jsme se letos zúčastnili. Zastavíme se v rámci finanční gramotnosti v obchodě na zmrzlinu, zjistíme ceny potravin na zdravé letní jídlo. V Zámku bez zámků se zúčastníme soutěže, nakrmíme ovečky a zaskáčeme si na trampolíně. Také v našem ICT kroužku, kterého se zúčastňují skoro
všechny děti pracujeme na nových počítačích a učíme se spoustu dovedností, které se nám budou hodit
v praktickém životě. V naší nové školní zahradě plánujeme vysadit bylinky, trvalky a kvetoucí letničky. Čekáme jenom na teplejší počasí. Na konci školního roku se rozloučíme u rybníka, kde si u táboráku opečeme buřtíka a budeme se těšit na blížící se prázdniny.
učitelky ZŠ Tuchořice

MH TUCHOŘICE – SOPTÍCI
Mladí hasiči Tuchořice plní úkoly z plánu celoroční činnosti. V lednu navštívili kino. V
únoru uklízeli hasičské automobily avii a fabii, které slouží převážně k odvozu na akce.
Také připravili svojí výzbroj a výstroj na novou sezonu. Konec února se nesl ve znamení
ukončení celorepublikové soutěže – letošní téma ''V domě hoří! A co teď?'' Na začátku
března se sešli na výroční schůzi, kde byli pasování po roce členství na mladé hasiče a
odměněni za svoji práci. Na konci března přijel pan Kosina – SDH Dobroměřice prověřit
znalosti našich mladých hasičů při plnění odznaků odbornosti. Sedm mladších členů splnilo odznak
odbornosti – Strojník – junior a Preventista – junior, pět starších splnilo odznak odbornosti Preventista
a jeden starší splnil odznak odbornosti Strojník.
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Mladí hasiči Tuchořice se zúčastnili prvních závodů požární všestrannosti v Cítolibech, kde
vyběhly tři hlídky po pěti členech. Mladší žáci se umístili pátí z dvanácti družstev, starší žáci dvanáctí
z jednadvaceti družstev a dorost si domů dovezl bronzovou medaili.
Poslední sobotu v dubnu nás čeká Branný závod ve Slavětíně. Kam jedeme obhajovat nebo si
vylepšit loňské druhé místo.
V květnu nás čeká spousta závodů. Hned na
začátku pojedeme na Lhenický dvojboj –
soutěž STIMAX + požární útok. Týden na to
nás pozvali hasiči z Koštic na takovou předpremiéru k soutěži Plamen 2019, který se
pak uskuteční od 17.5 do 19.5.2019 v Novém
Sedle. Červen je ve znamení dětských dnů a
soutěže v našem spřáteleném spolku SDH
Bochov. Též máme v létě v plánu menší
soustředění s našimi mladými hasiči, přespání a dobrodružné hledání pokladu v hasičárně
a jiný zábavný program.

Stále nabíráme nové členy mezi mladší žáky (6 – 11let), starší žáky (11 – 15let) nebo mezi
dorost (15 – 18let). Proto pokud máte zájem, neváhejte se mezi nás zastavit a zkusit si, jaké to je být
mladým hasičem.

Bojujeme s odpadky!!!
Mladí hasiči na jedné ze svých schůzek přišli s nápadem zapojit se do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“. Po dohodnutí termínu a spolupráce s SDH Tuchořice, také technického zajištění od
obce Tuchořice, jsme se vydali do boje s odpadky.
O Velikonoční neděli
21.4.2019 přesně ve
14hod. jsme se sešli na
návsi před hasičskou
zbrojnicí. Na pomoc v
boji s odpadky přišlo 45
lidí, převážně dětí. Rozdělili jsme se na dvě
skupiny. Jedna skupina
se vydala k Židovskému
hřbitovu kousek za obcí
Tuchořice. Lidé, co kolem projíždí, si ze hřbitova dělají skládku, přestože je hřbitov oplocený.
Lidem to ovšem nebrání
odpadky vyhodit před
plot. Druhá skupina začala u místní kapličky a šla polní cestou směrem k silnici, která vede mezi obcemi Dubčany a Lipno. Vraceli se zpět přes ''Ovčín'' kolem rybníka (cca 3km cesta).
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Pneumatiky, plastové či skleněné lahve, staré boty, vysavače či televize vše naši bojovníci
sesbírali a vyhodili. Obě skupiny dohromady nasbírali přes dva kontejnery odpadu.

Před úklidem

Po úklidu

Po skoro třech hodinách usilovného boje s odpadky jsme se všichni vrátili do hasičárny na
zaslouženou odměnu. Bylo pro nás připraveno občerstvení v podobě opékání buřtů a malinovky.
Všichni zúčastnění doufáme, že nám čistá příroda nějakou dobu vydrží.
Děkujeme obci Tuchořice za poskytnuté pomůcky pro úklid (rukavice, pytle) a spolupráci.
Ludmila Tvrská a Gabriela Beránková

KONEČNĚ V GARÁŽI!

Letošní stavění májky bylo o něco radostnější než jiný rok. Po téměř ročním čekání od podání žádosti
o dotaci, byl právě v tento den dodán nový dopravní automobil Ford Tranzit s požárním přívěsem ná7

kladním. Tento vůz nahradí stávající dopravní automobil AVIA, který již dosáhl stáří 36-ti let. Jedná
se o moderní dopravní auto, které splňuje normu EURO 6. Bude využíváno k dopravě k zásahům a
různým událostem, a zejména k dopravě mladých hasičů a hasiček na soutěže a různá setkání.
Nový vůz v hodnotě 1.021 tis. Kč, byl pořízen za spoluúčasti dotace z Ministerstva vnitra a
Ústeckého kraje. Dotace z Ministerstva vnitra - Generálního ředitelství HZS, činí 450 tis.Kč, od Ústeckého kraje obdržíme 300 tis. Kč a na obec tak zbývá úhrada 271 tis.Kč. Vozidlo je již zařazeno
v integrovaném záchranném systému a je možné ho ihned využívat k činnosti.
Přejeme mnoho kilometrů bez nehod a vždy šťastný návrt i s osádkou na základnu.
Foto ze stavění a zdobení májky:

Ladislav Kubiska, starosta obce

EXKURZE U HASIČŮ NA LETIŠTI VÁCLAVA HAVLA V PRAZE
V neděli 5. května se členové Sboru dobrovolných hasičů zúčastnili exkurze u Hasičského záchranného sboru Letiště Praha. I přesto, že akce byla dlouho dojednávána, nebylo vůbec lehké se do prostor
letiště dostat. Museli jsme absolvovat povinnou kontrolu dokladů a prohlídku zavazadel stejně, jako
pasažéři letadel. Přes drobné zdržení se vstupem tato akce stála za to! Měli jsme možnost prohlídky
garáží, operačního dispečinku, výcvikových a oddychových prostor pro členy ve službě a v neposlední
řadě jednotlivých pracovišť, kde je udržována technika a prostředky potřebné pro práci hasičů. Jedná
se poměrně novou stavbu a tak bylo zřejmé, že projektant opravdu myslel na vše.
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Pro zajímavost uvedu, že tato jednotka musí vyjet na místo zásahu do 45 vteřin a do 3 minut
musí být na místě zásahu v jakémkoliv prostoru letiště. Mimo letiště, jednotka ještě zasahuje v určitém
okruhu dálnice D 6 na Karlovy Vary, D 7 na Chomutov a dále D 0, což je městský okruh. V průměru
má jednotka 2 události denně.
Ještě se vrátím k zaparkované technice, kterou letištní hasiči využívají a která je připravena
v jakoukoliv dobu k zásahu a likvidaci případné havárie. Z přiložených obrázků je vidět, že vozidla
jsou opravdu různorodá, perfektně vybavená drobnou technikou. Z velké části se jedná o speciální
vozidla použitelná právě na otevřených plochách letiště. Zážitkem také byla návštěva operačního střediska, kde je stálá služba hlídající jednotlivé objekty prostřednictvím požárních čidel a kamer. Pracovnice této služby, mimo jiné, koordinují i činnost při zásazích a zejména dopravních nehodách mimo
prostor letiště Praha.
Závěrem mohu dodat, že exkurze byla opravdu zajímavá a musím poděkovat průvodcům z řad
HZS Letiště Praha a zejména členům a přátelům naší jednotky SDH, kteří exkurzi zajistili.

Ladislav Kubiska, starosta obce

NAŠLI JSTE PSA NEBO SE VÁM ZTRATIL PES?
Z důvodu zvýšeného počtu ztrát a nálezů psů uvádíme informace, jak se v dané situaci zachovat.
Ztráta psa:
Pokud se vám, v našem okolí, ztratil nebo zaběhl váš pejsek, je nutné v prvé řadě kontaktovat nejbližší útulek, a to je v našem případě :
Útulek Jimlín – tel. kontakt je 604 451 258 p. David Kubalík,
adresa je Jimlín čp. 147 (pod zámkem Nový Hrad Jimlín),
další informace najdete na www.utulek-jimlin.cz
Zde jsou i aktuální fotografie umístěných psů a koček.
Nebo se obraťte na:
Obecní úřad Tuchořice (tel. 415 725 094)
Obecní úřad Liběšice (tel. 415 725 060)
Obecní úřad Lipno (tel. 415 725 018)
nebo Policii ČR.
Důležité je, aby pejsek měl obojek, na něm přidělenou známku s číslem, popř. telefonický kontakt
na majitele.
Pokud jste známku ztratili a nepamatujete si číslo známky pejska, můžete se informovat na Obecním
úřadě v Tuchořicích, kde je vedena kartotéka s přidělenou známkou, věkem, rasou a barvou psa.
Nález pejska:
Pokud naleznete psa a odvezete ho sami do útulku, útulek ho nepřevezme. Může přijmout pejska pouze od policie či úřadu.
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Nález pejska nahlaste na obci, na jejímž katastru bylo zvíře nalezeno. Podívejte se, zda má pejsek
evidenční známku. Na té by měl být uveden název obce a číslo pejska. Každá obec vede evidenci psů
a může co nejdříve dohledat majitele, popř. informuje obecní úřady v okolí. Pokud se nepodaří majitele dohledat, bude pejsek převezen do útulku. Za pobyt pejska v útulku se platí poplatek a tudíž je
určitě v zájmu každého majitele si co nejdříve pejska z útulku vyzvednout.
Obec Tuchořice

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE:







Slet čarodějnic Tuchořice – 8.5.2019
Stavění májky- 30.4.2019
Staročeské máje – 18.5.2019
Dětský den – 1.6.2019
Hry Mikroregionu Žatecko- obec Lenešice –
15.6.2019
Tuchořická pouť – 3.8.2019

Bližší informace na plakátech.
Periodický tisk územního samosprávného celku. Tuchořický zpravodaj vychází čtvrtletně. Zdarma. Náklad 270 ks. Jeho vydávání je povoleno Ministerstvem kultury, pod číslem MK ČR E 20209. Vydává Obec Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice. Vydáno dne 6.5.2019.
IČ:00265624.Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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