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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, čtenáři Tuchořického zpravodaje.
Srdečně Vás zdravím v roce 2019 a přeji Vám všem do nového roku hlavně hodně zdraví,
štěstí, lásky, porozumění a pohody. Ať rok s devítkou na konci naplní Vaše očekávání a prožijeme ho
společně co nejradostněji.
Myslím, že i v tomto roce budeme mít mnoho příležitostí k setkávání při běžných životních
situacích, ale zejména při několika tradičních obecních akcích, které pořádáme ve spolupráci
s různými složkami. V letošním roce naše obec dosáhne 780 let od první zmínky, která je datována
k roku 1239. Rádi bychom uvítali Vaše názory, zda k pravidelným akcím uspořádat ještě oslavy obce
k tomuto výročí, či zda např. v rámci „Tuchořické pouti“ uspořádat oslavu spojenou se setkáním rodáků, která u nás ještě pořádána nebyla. Svůj názor nám můžete sdělit jak osobně, tak prostřednictvím
dopisu, telefonu (415725094) nebo emailu.
Ladislav Kubiska, starosta obce

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2019
Místní poplatek
Pes
Stočné (obec Třeskonice)
Popelnice (trvalý pobyt)
Popelnice (chalupáři)

Částka
100,-Kč/za každého psa
100,-Kč/osobu
500,-Kč/osobu
500,-Kč/nemovitost

Zaplaceno do:
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019
30.4.2019

POHYB OBYVATEL ZA ROK 2018

obec

narození

úmrtí

přistěhování vystěhování

Celkem obyvatel

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

celkem

Tuchořice

1

2

4

3

4

4

4

8

271

213

484

Třeskonice

1

-

2

-

3

5

2

3

49

53

102

Nečemice

1

1

1

-

-

1

2

2

46

45

91

Celkem

3

3

7

3

7

10

8

13

366

311

677
Obec Tuchořice

1

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Vzhledem k tomu, že se nám stále v kontejnerech na tříděný odpad objevuje odpad, který tam
nepatří, připomínáme, jak je nutné s tříděným odpadem nakládat.
PROČ TŘÍDIT?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich
recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění nám ukládá i zákon o odpadech a mnozí
z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy
čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené
s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, tím více peněz obec na
odměnách obdrží. Obec má z třídění odpadu výnos cca 100 tis. Kč. Ono se to zdá jako velká částka,
ovšem musíme si uvědomit, že svoz odpadu a jeho likvidace nás stojí několikanásobně více.
Svoz probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním presem v případě papíru, skla a pet
lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění
i z kontejnerů na tříděný odpad!
Prosíme, dodržujte pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme neukáznění a budeme do nádob
na tříděný odpad vhazovat i to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění bude k ničemu, odpad
se bude muset odstranit a nakonec se ještě prodraží.

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

NEPATŘÍ
papír znečištěný potravinami,
použité pleny, obvazy, vložky,
voskovaný papír, kopíráky,
dehtový papír, nápojové kartony

veškeré obalové sklo a tabulové
sklo

drátosklo, zrcadla, ale ani keramika, nebo porcelán

PLASTY, PET LAHVE

pouze sešlápnuté a čisté láhve
od nápojů

nádoby od kosmetiky, nádoby
od domácí chemie, nádoby
od olejů, fólie a jiné plasty.

PYTLE
ŽLUTÉ PYTLE – PLASTY Z
DOMÁCNOSTI

PATŘÍ
veškeré kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry
od drogerie, pastové hračky,
kbelíky, apod., prostě vše, co je
vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových)
a mikrotenových obalů

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

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

ostatní papírové krabice

KONTEJNER
PAPÍR
V kontejnerech by však měl
skončit pouze papír čistý, nikdy
ne mokrý, mastný, nebo
od bláta.
SKLO

Recyklace:
výroba spojovacích systémů
pro zpevnění travnatých ploch,
parkovišť, vozovek, pytle
na odpad.
ČERVENÉ PYTLE-TETRA
PAK
Recyklace:
výroba papíru a izolačních desek.
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ŠEDIVÉ PYTLE- KOVOVÉ
OBALY

Plechovky od potravin, nápojové
plechovky, ostatní kovové obaly,
nádoby od kosmetiky, drobné
kovy

ostatní odpad

Více k třídění a recyklaci odpadů je možno zjistit na webu obce - www.tuchorice.cz

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TUCHOŘICE
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Tuchořice, stejně jako v letech předchozích, i v roce
2018 zajišťovala zásahovou činnost pro obce Tuchořice, Deštnice, Lipno, Liběšice a Zálužice, včetně
všech jejich přidružených částí. Krajským operačním střediskem v Ústí nad Labem byla povolána k 35
výjezdům, což je něco nad ročním průměrem. Nejvíce zásahů, a to více než polovina, byly požáry.
Tímto byl rok 2018 výjimečným a lze to zcela určitě přičíst na vrub vysokým teplotám a suchu z nedostatku srážek. Jednotka několikrát zasahovala při požáru travnatých porostů a obilných ploch, popřípadě sklizených pozemků se slámou. Jednalo se o poměrně velké a rozsáhlé plochy, které byly zasaženy ohněm a musíme našim členům sboru poděkovat, že se jim vždy podařilo, samozřejmě i za
účasti jiných povolaných jednotek, požáry zvládnout a zamezit jejich rozšíření na lesní pozemky. Při
těchto akcích nám velmi pomohl nový cisternový automobil TATRA 815-7 pro velkoobjemové hašení, který byl pořízen v roce 2017.
Statistika zásahové činnosti v roce 2018:
Druh zásahu

Počet

Požáry

19

Technická pomoc

12

Dopravní nehoda
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Na přelomu roku 2017 a 2018 také došlo k obnovení činnosti kroužku mladých hasičů. Pod
vedením Gabriely Beránkové se mládež schází 2x týdně v klubovně vedle hasičské zbrojnice. Děti se
již několikrát zúčastnily soutěží a branných závodů, které pořádá Okresní sdružení hasičů ČMS. Pokud by měl ještě někdo zájem do kroužku docházet, rádi ho uvítáme.
V sobotu 2. února se uskuteční u hasičské zbrojnice v Tuchořicích tradiční vepřové hody. Pokud máte zájem něco ochutnat a posedět, budete vítáni.
Libor Richter, velitel JSDHO

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY TUCHOŘICE
Sdružení rodičů a přátel školy v Tuchořicích se v roce 2018 podílelo na třech veřejných akcích
pro děti a rodiče.
V březnu, na sále v hospůdce U Jožana, byl uspořádán maškarní bál pro děti s programem Honzy
Krejčíka alias „ Knoflíka“.
Dne 22.9. 2018 proběhlo v areálu ZŠ a MŠ Tuchořice „ Babí léto ve škole“. Pro děti byla připravena
kreativní dílna ve školní družině a spousta venkovních her.
Další na řadě byl Halloween, který se konal 26.10. 2018. Celá akce začala opětovně v areálu školy
Tuchořice, kde bylo pro děti připraveno několik soutěží s tématikou Halloweenu. Dalším bodem byla

3

opět malá stezka odvahy, kde na děti číhala strašidla. Na konci této cesty čekalo všechny malé občerstvení.
Na rok 2019 připravujeme Maškarní bál pro děti, a to 23.2. 2019 od 15:00 hodin ( v hospůdce u
Jožana), moc se těšíme na všechny princezny, prince, kovboje, berušky, kočičky……
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám pomáhají při zajištění veřejných akcí pro děti, zejména pak:
OÚ Tuchořice, panu Josefu Sucháčkovi, JSDH Tuchořice, ZŠ a MŠ Tuchořice, rodičům a přátelům
školy.
Sdružení rodičů přeje vše nejlepší do roku 2019.

Věra Koukalová,SRPŠ

TUCHOŘICKÉ ŠÍPY
Již 3. sezónu jsme bojovali jako „Tuchořické šípy“ v Severozápadní šipkové lize o co nejlepší
umístění. Sezónu 2017/2018 jsme zakončili na 5. místě z dvanácti družstev v mírně změněné sestavě.
Stále hrajeme pod vedením kapitána Ladislava Forejta a dále hrají: J. Beránek, P. Maule, M. Chrz, M.
Chrzová, P. Kašík, J. Hammrle. Naším herním místem je hospoda „Na rynku“, kam chodíme pravidelně trénovat. Někdy se potýkáme s nedostatkem hráčů, proto bychom mezi sebe rádi přivítali ještě někoho dalšího. Trénink je každou středu od 19,30 hod, proto neváhejte a přijďte mezi nás.
Monika Chrzová

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
2.2. 2019

Vepřové hody – SDH Tuchořice

16.2. 2019

Ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

22.2. 2019

Ples Hasičského záchranného sboru Žatec

23.2. 2019

Dětský maškarní karneval ZŠ a MŠ Tuchořice

2.3. 2019

Výroční členská schůze SDH Tuchořice

9.3.2019

Mezinárodní den žen

20.4.2019

Big-beat taneční zábava-Allbright Band Kladno

Plesy se konají v Kulturním domě v Tuchořicích

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.
IČ:00265624.Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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