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SLOVO STAROSTY K
ODPADŮM

dražší. Snad nejvíce nám dají zabrat energie. I z tohoto
důvodu zastupitelstvo obce rozhodlo, že pro tento rok
neupraví cenu za svoz odpadu. Již delší dobu sledujeme
situaci, konzultujeme ji s dalšími obcemi Mikroregionu
Žatecko, ale i odborníky na odpadové hospodářství a
zaměstnanci odpadových rem. Nevedeme vás tedy
naslepo, ale snažíme se jít již vyzkoušenou cestou
Cílem je nedopustit raketový růst našich nákladů na
likvidaci odpadů. Jsme na jedné lodi, jsme společná
komunita jménem „Obec Tuchořice, včetně částí
Třeskonice a Nečemice“.
Pokud budeme všichni
dodržovat důsledné třídění odpadů, snížíme tím náklady
a nebudeme muset zvyšovat poplatky. To musí být náš
společný cíl. K němu nás dovede i zamýšlené zavedení
nového systému třídění, to ale vyžaduje změnit svoje
zvyky. Tím prokážeme, že máme pokrokové myšlení a
smysl pro zodpovědnost vůči sobě i okolí. A zároveň
ušetříme významné nanční prostředky. Tou nejvyšší
metou je předcházení vzniku odpadů
Jako nejefektivnější a zároveň nejspolehlivější i
nejlevnější se jeví zavedení tzv. „Door to door“ systému
(ode dveří ke dveřím, který nám vlastně funguje při
sběru směsného odpadu), kdy každý z nás bude mít
vlastní popelnici na různé druhy odpadu. Bohužel v
současné době není možné zavedení ihned, protože jsou
barevné nádoby nedostatkovým zbožím a jejich pořízení
bude nějaký čas trvat
Změna se neobejde bez změny v chování u samotných
obyvatel obce, pokud nebudeme chtít do budoucna platit
vysoké poplatky za odpady. Obce tyto náklady nebudou
moci nést z obecních pokladen. Na vedeních obcí tedy je,
aby umožnilo svým občanům co nejúčinnější a pohodlné
třídění odpadů a na občanech zůstává zodpovědný
přístup vyprodukovaným odpadům.
Změna myšlení nás všech při tvorbě a likvidaci odpadů
bude zcela zásadní

Vážení spoluobčané
úvodník starosty obce v tomto zpravodaji budu
tentokráte věnovat odpadům a problémům s nimi
souvisejícím.
Odpady představují vážný problém a jsou asi staré
jako lidstvo samo. Problémem dnešní doby je, že existuje
spousta nařízení, která určují, co a jak má být zabaleno.
Odpadů produkujeme zbytečně mnoho a přitom
nejvyšším cílem našeho snažení by mělo být předcházení
jejich vzniku. V současné době, a to i zejména díky
pandemii Covidu-19, dochází k ohromnému nárůstu.
Velkou většinu z toho tvoří různé směsice obalového
materiálu, které musíme následně předat oprávněným
osobám k likvidaci. Není to vždy jednoduché a také to
stojí poměrně mnoho nančních prostředků. Budeme
činit kroky, které jsou vynucené nařízeními EU a Vlády
ČR. Můžeme o nich diskutovat, ale nemůžeme nedělat
nic. Takový přístup by nás stál už za pár let miliony
korun ročně
Od loňského roku je v platnosti nový zákon o
odpadech, který především zdražuje uložení odpadu na
skládky, pokud obec přečerpá stanovený limit 200 kg
komunálního odpadu za rok na občana. Tímto opatřením
chce stát motivovat obce k většímu třídění, protože
nevytříděný komunální odpad bude nejdražší složkou
odpadového hospodářství v obci. Navíc budou obce
podle zákona povinné plnit v jednotlivých letech
procenta třídění odpadů, což se bez změn, určitě i
investic do odpadového hospodářství obce a zapojení
občanů, neobejde
Chceme jít cestou pokud možno efektivnější a nejméně
zatěžující peněženky nás všech. Vím, že v současné době
se na nás valí ze všech stran sdělení, co a o kolik bude

BAREVNÉ PYTLE NÁM
POMÁHAJÍ V TŘÍDĚNÍ

Ladislav Kubiska,starosta obce

KULTURA - NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?

V roce 2021 vydal obecní úřad ke třídění
odpadu celkem 1507 ks barevných pytlů.
Z toho
• 204 ks červených pytlů na nápojové
kartony
• 240 ks šedých pytlů na kovové obaly
• 1063 ks žlutých pytlů na plast
Děkujeme Vám, že se zapojujete do třídění
odpadů.
Obecní úřad Tuchořice

březen

bude
upřesněno

duben

02.04.2022 UKLIĎME ČESKO v Nečemicích i v
Tuchořicích

.


 


.


 


 


y


fi

fi

fi

.


,


.


.


 


.


 


 


MDŽ v Tuchořicích

23.04.2022 SLET ČARODĚJNIC v Tuchořicích
květen

28.05.2022 STAROČESKÉ MÁJE v Tuchořicích

červen

25.06.2022 ŠLAPKA BÉDY KEILA a 140.VÝROČÍ
SDH TUCHOŘICE v Tuchořicích

Bližší informace se dozvíte včas na webových stránkách obce
nebo na plakátech.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

TUCHOŘIČTÍ
ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
ROZPOČET

Kromě těchto akcí se plánují samozřejmě ještě další
investiční a údržbové akce, které závisí na vypsaných
dotačních projektech Krajským úřadem Ústeckého kraje
nebo ministerstvy
Na základě podaných žádostí také zastupitelstvo
obce Tuchořice schválilo poskytnutí nančních dotací a
nančních příspěvků pro rok 2022

Zastupitelstvo obce Tuchořice schválilo na svém
zasedání dne 29.12.2021 rozpočet na rok 2022.
Rozpočet byl schválen jako schodkový. Příjmy ve výši
16.514 tis.Kč a výdaje ve výši 18.823 tis.Kč. Schodek ve
výši 2.309 tis. Kč bude uhrazen z ušetřených nančních
prostředků předchozích let.
Celý rozpočet naleznete na webových stránkách obce

Milena Hovorková, účetní obce

Schválené dotace a nanční
příspěvky z rozpočtu Obce
Tuchořice na rok 2022

Jaké akce plánujeme uskutečnit?

Základní škola a Mateřská
škola Tuchořice – na provoz

Název investiční akce
Tuchořice- projektová
dokumentace k přestavbě čp.164

145.000,-Kč

Třeskonice- ČOV u bytového
domu čp. 52

50.000,-Kč

Tuchořice-nákup mulčovače

150.000,-Kč

Název akce opravy
Tuchořice- oprava komína v
základní škole

150.000,-Kč

Tuchořice- oprava zídky u
morového sloupu

150.000,-Kč

Tuchořice- oprava kapličky nad
rybníkem

50.000,-Kč

Tuchořice- oprava střechy na
ubytovně

400.000,-Kč

Nečemice- oprava komunikace
1c a 2c- 2.etapa

3.971.000,-Kč

1.400.000,-Kč

Farnost Liběšice u Žatceoprava kostela v Nečemicích

200.000,-Kč

TJ SOKOL Tuchořice- na
činnost

120.000,-Kč

Soptíci Tuchořice- na činnost

30.000,-Kč

Džbánsko LiběšicePotravinová banka

25.000,-Kč

Farnost Liběšice u Žatce –
Tříkrálová sbírka

15.000,-Kč

Šipkaři Tuchořice- na činnost

10.000,-Kč

Útulek Jimlín- nákup léků,
zajištění veterinární péče

5.000,-Kč

SHČMS Louny- pořádání
hasičských soutěží

3.000,-Kč

Včelaři Liběšice- boj proti
nemocem včel

3.000,-Kč

Celkem

1.811.000,-Kč

POČET OBYVATEL KLESL
Narození

Úmrtí

Přistěhování

Vystěhování

Počet obyvatel k 31.12.2021

Obec

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

M

Ž

Celkem

Tuchořice

1

1

5

3

2

4

10

8

259

213

472

Třeskonice

1

1

1

2

1

1

0

1

50

52

102

Nečemice

0

0

2

1

2

5

3

2

45

49

94

Celkem

2

2

8

6

5

10

13

11

354

314

668

Alena Kvardová, evidence obyvatel

.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

Šetřete svůj čas, dostávejte informace z obce
prostřednictvím SMS a e-mailů.
Co znamená Smart info
Služba Galileo Smart Info nám umožňuje s vámi
komunikovat prostřednictvím SMS a e-mailů
Bezplatná služb
Jednoduchá a rychlá registrac
Možnost výběru kategorií zpráv- Tuchořice,
Třeskonice, Nečemice nebo všechny obc
Osobní údaje v bezpeč
Co můžete získat registrací do Smart Info
Důležité zprávy přímo do vašeho telefonu nebo
počítače.
Například
Oznámení o výpadcích elektřiny, odečtu vody,
havárie vody,..
Připomenutí svozu odpad
Pozvánky na připravované události a akce v obcinapř. Tříkrálová sbírk
Změny otevíracích hodin pošty, obchodu, úřadu..
Termíny očkování domácích zvířa
Krátké a podstatné informace z obc

Vlevo na úvodní stránce uvidíte modrou ikonku
Informace od nás a černý obdélník v němž je napsáno
Chci se zaregistrovat
Po odklepnutí se Vás program zeptá, jakou si chcete
vybrat kategorii zpráv- Tuchořice, Třeskonice, Nečemice
nebo vše
Po zadání kategorie pokračujete na zadání kontaktních
údajů. Po zadání kontaktních údajů potvrdíte dokončení
registrace. Velice jednoduché
3/ Další možností je zaregistrování zaměstnanci obce
(pokud nemáte např.přístup k počítači)
Stačí, když zavoláte na obecní úřad v Tuchořicích
(tel.415 725 094) a my provedeme registraci za Vás.
Zprávy budete dostávat formou SMS. Po námi
provedené registraci Vám na telefon přijde SMS, kterou
potvrdíte (napíšete SMS s odpovědí ANO) do 24 hodin a
jste zaregistrováni

Jak se zaregistrovat
1/Těm z Vás, kteří jste byli původně zaregistrováni v
aplikaci Mobilní rozhlas, byla provedena v lednu
přeregistrace do SMART INFO. Pokud jste potvrdili SMS
zprávu, jste již správně zaregistrovaní v nové aplikaci
2/ Můžete se zaregistrovat sami na webových
stránkách obce www.tuchorice.cz

Ke dni 21.2.2022 je již zaregistrováno na odběr
zpráv formou SMS 148 občanů.
Obecní úřad Tuchořice

ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY
Jste z naší vesničky a okolí? Chcete si nakoupit krásné
výrobky přímo od jejich tvůrců a ještě nasát atmosféru
Velikonočních svátků? Tak Vás srdečně zveme na již
tradiční prodejní výstavu, která se koná v prostorech
obřadní síně Obce Tuchořice ve dnech od 7. 4. 2022 do 9.
4. 2022 vždy od 8:00 hod do 17:00 hod. Oslavme společně
ten krásný čas svátků jara, který je plný kouzel
Můžete se těšit na ruční práce jako je vyšívání, pletení,
háčkování, batikování, drhání, patchwork. Dále zde
budou představeny výrobky ze dřeva, keramiky a
cukrářské výrobky. Budou zde vystaveny výrobky nejen
našich spoluobčanů, ale bude i zde představena tvorba
místní mateřské a základní školy Tuchořice, klientů
Domova „Bez zámků“ Tuchořice.
Tímto bychom také chtěli oslovit naše tvořivé
spoluobčany. Rádi Vaší tvorbu zveřejníme a nabídneme
ostatním. Pokud se rozhodnete, podělit se s námi o Vaši
tvorbu, přihlaste se na telefonním čísle 602 659 703
Těšíme se na Vás.
Michaela Pilařová, knihovna Tuchořice

.
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JSTE JIŽ ZAREGISTROVANÍ VE SMART INFO?

MEDVÍDEK PÚ V
MATEŘSKÉ ŠKOLCE

rekonstrukce jsme všichni nadšeni a věříme, že zlepšení
prostředí v MŠ není poslední
Alena Likešová, učitelka MŠ

Během vánočních prázdnin došlo
k úpravě a
zvelebení interiéru ve třídě a v ložnici MŠ.
Obě místnosti jsou
n á d h e r n ě
vymalovány
dětskými motivy a
ve třídě došlo k
výměně koberce.
Malba
je
inspirována
p o h á d k o u
„Medvídek Pú“ a
třídu zdobí stěna,
na které je krásná
barevná obrázková
abeceda. Celý
prostor ložnice i
herny se rozjasnil.
Děti jsou malbou
nadšené a mnohem
více teď
prostor
ložnice využíváme i k dalším činnostem, ale především k
relaxaci a k četbě pohádek. I abeceda na zdi již našla
využití především u předškolních dětí, které brzo čeká
vstup do první třídy. Stejně tak i u malých dětí, protože
jednotlivá písmenka abecedy jsou doplněna o nádherný
obrázek, který jednotlivá písmenka vystihuje. Z

CO NÁŠ ČEKÁ V DRUHÉM POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU
V letošním roce jsme mnohem více začali spolupracovat s rodiči, a proto i v druhé polovině školního roku
tomu nebude jinak.
Děti se mohou každý měsíc těšit na Malou technickou univerzitu, která
je zaměřena na polytechnickou činnost, kde si děti formou hry vyzkouší
různé druhy profesí. Stanou se na chvilku
například inženýrem,
stavitelem nebo architektem. Na tvořivé dílně Tvořílek, která také
probíhá každý měsíc, si již brzo vytvoří masku na masopustní průvod
obcí, který nás čeká začátkem měsíce březen. Budeme rádi, když se
průvodu masek
zúčastní i ostatní
obyvatelé obce. Na březen
připravujeme vystoupení k oslavě MDŽ, které
se uskuteční před
budovou ZŠ, na které jste též všichni srdečně zváni. Pokud situace
dovolí, tak na sále u Jožana proběhne ve spolupráci se SRPŠ maškarní
bál. Také nás čeká velikonoční dílna, kde již tradičně nejen obyvatelé
obce, ale i rodiče a prarodiče předávají dětem něco ze své šikovnosti a
umu. Dále nás čekají čarodějnice a na MDD je naplánovaný malý výlet s
opékáním buřtů. V červnu se uskuteční pasování budoucích prvňáčků a
také rozloučení se školním rokem. Mimo tyto akce chceme zaměřit
činnosti a aktivity na environmentální výchovu a celkové přiblížení
přírody dětem a využití naší nové učebny a zahrady. Budeme i nadále s
dětmi pracovat a vzdělávat je pomocí interaktivní tabule v ZŠ a chceme
zasvětit děti do světa robotiky
Alena Likešová, učitelka MŠ

.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
ZAHÁJILA TRADICI

tradici. Chystáme další vystoupení k MDŽ, které by
mělo být ve čtvrtek 3. března 2022
Ivana Zilcherová, ředitelka školy

Tříkrálový koncert proběhl ve čtvrtek 6. ledna 2022
na školním pozemku pro všechny obyvatele i
okolních obcí.

Děti z MŠ i ZŠ si připravily pěvecká vystoupení pod
vedením učitelek škol. Z daleké země k nám zavítali tři
králové, kteří zahájili Tříkrálovou sbírku. Na sbírku bylo
možné přispět nejen během koncertu, ale i na poště v
Tuchořicích. Chceme zachovat veřejná vystoupení na
školním pozemku a vytvořit z toho naší společnou

UČÍME SE S ROBOTY
V měsíci lednu jsme se s žáky po hlavě vrhli do moderních technologií a robotizace.
Žáci druhého až pátého ročníku si společně připravili v rámci
projektového dne ukázku pro ZŠ a MŠ Liběšice a ZŠ Lipenec, se
kterými spolupracujeme. Žáci měli možnost pracovat a programovat
roboty, Lego WeDo 2.0 a další zajímavé pomůcky.
Lego WeDo 2.0 je úžasná
kombinace lega a digitálních
technologií. Z lega je možné
sestavit cokoliv nás jen
napadne, ale také si můžeme
vybrat dle plánků. Jediná
podmínka je do robota na
vhodné místo dát „krabičku“,
díky které můžeme rozjet auto,
rozhýbat kladku nebo třeba
roztočit kolotoč.
Žáci mají možnost využívat
během vyučovacích hodin
mobilní telefony, díky kterým
se propojí přes svůj telefon s
programem, který se promítá
na interaktivní tabuli. Takhle
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

spolu žáci soutěží například v matematice a na tabuli se
objevují výsledky a jejich úspěšnost.
Na fotkách, kde vidíme, jak sedí žáci na zemi mají
možnost poprvé vidět nového robota Ozobota, kterého
nám přivezla ukázat paní ředitelka Gondeková ze ZŠ a
MŠ Liběšice. Žáci mají za úkol vytvořit cestu pro robota
pomocí skládání puzzlů a dávat mu různé úkoly (jeď
rychle, pomalu, otoč se…). Robot snímá čáry a jejich
barvy a dle toho plní úkoly.

Na poslední fotce můžeme vidět v akci žáky s robotem
Sphero Bolt. Tento robot má tvar koule a je přizpůsobený
i k pohybu venku. Žáci pomocí aplikace naprogramují
robota, aby dělal to, co přesně potřebují. V těchto
programech se učíme angličtinu, protože některé z
aplikací a programů nejsou v češtině, ale to nás
nezastaví! Dále se díky tomu učíme a využíváme
matematiku a geometrii v praxi
Anna Pilařová, učitelka ZŠ

TVOŘIVÉ DÍLNY LÁKAJÍ
OBČANY

zveme nejen rodiče našich dětí, ale i ostatní obyvatele
obce a okolí
Blanka Knížková, učitelka ZŠ Tuchořice

ZŠ a MŠ Tuchořice pořádá pravidelně tvořivé dílny
pro rodiče dětí naší školy i pro zájemce z místní obce
a okolí.

Dílny jsou tematicky zaměřené a konají se minimálně
jednou v měsíci. V letošním školním roce již proběhla
tvoření zaměřená na výrobu keramiky, vánočních ozdob
a šperků.
Výroba šperků nebyla jen pro dospělé. Zúčastnily se jí v
dopoledních hodinách předškolní i školní děti a
odpoledne maminky a ženy z obce
Všechna tvoření probíhají v klidné a přátelské
atmosféře. Při práci si účastnice vypijí kávu,
mohou se občerstvit, a hlavně si mohou vzájemně
mezi sebou popovídat nebo neformálně promluvit
s učitelkami nebo jinými zaměstnankyněmi školy.
Své výrobky si vždy všechny odnesou domů
Informace o konání tvořivých dílen je možné
z í s k a t n a w e b o v ý c h s t r á n k á c h š k o l y,
prostřednictvím zpráv z WhatsApp, které učitelky
posílají jednotlivým rodičům, na webových
stránkách Obecního úřadu Tuchořice
Budeme velice rádi, když i nadále budou lidé
docházet na další připravované akce. Srdečně
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CENY STRAVNÉHO
PLATNÉ OD 1.3.2022

Kategorie
Děti MŠ 3-6 le

Cena

Celkem

18,- oběd

Co nás vede ke zdražování obědů?
10,- přesnídávka
Důvodů ke zdražování obědů je několik.
10,- svačina
Základním důvodem je úprava Vyhlášky o školním
stravování č. 107/2005 Sb. k datu 1. 9. 2021. V
4,- pit
42,- Kč
obchodech si určitě všichni uvědomujeme nárůst
cen nejen základních potravin, ovoce a zeleniny.
Děti MŠ 7 let a více
23,- oběd
Nárůst cen energií a dalších komodit ukazuje na
12,- přesnídávka
s odkladem
další možné zdražování
Školní stravování podléhá tzv. spotřebnímu koši,
12,- svačina
který je součástí základního sortimentu potravin
používaného ve školní jídelně. Potraviny použité
4,- pití
51,- Kč
při stravování odpovídají měsíčnímu průměru v
Děti ZŠ 7-10 let
28,- oběd
28,-Kč
poměru rostlinných a živočišných tuků, cukrů i
množství zeleniny, ovoce a luštěnin. Součástí jídel
Děti ZŠ 11-14 let
30,- oběd
30,- Kč
jsou nápoje obohacené o vitamín C, proto součástí
Zaměstnanci školy
35,- oběd
obědů jsou saláty, kompoty s přídavkem vitamínu
C. Nesmíme zapomínat na mléčné výrobky, kdy
10,-příspěvek
45,-Kč
zdrojem vápníku jsou především zakysané mléčné
výrobky, jogurty, sýry apod. Není jednoduché
Ostatní dospělí
35,- oběd, potraviny
vytvořit jídelníček, který splní všechna kritéria,
35,- režie
70,- Kč
normy pro děti i dospělé strávníky. Mimo
zdražování jídla během měsíce března dojde k
postupné obměně jídelníčků. Budeme se snažit
20.tého dne v měsíci na účet školy, a to vždy na měsíc
jídelníček upravit dle strávníků, aby jídlo splňovalo dopředu. Číslo účtu a variabilní symbol pro platbu sdělí
nejen výživovou hodnotu, bylo chutné, zdravé a pestré
při přihlášení stravy vedoucí školní jídelny
Ivana Zilcherová, ředitelka školy
Vyúčtování stravného je u dětí ke konci školního roku
a u dospělých průběžně během roku

Dle výše uvedené tabulky hradí k nákladům za
spotřebované potraviny také režijní náklady pouze
kategorie „Ostatní dospělí“. Stravné je splatné vždy do

Irena Štejnarová,školní jídelna Tuchořice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

Statistika výjezdů za rok 2021

Technická pomoc- 27 zásah
Únik nebezpečných látek- 2 zásah
Jednotka v roce 2021 vyjela celkem ke 46 zásahům
I v roce 2022 bude jednotka připravena vám vyrazit na
pomoc

42.-43
Dne 21.10.2021-doplnění: vyjížděla naše jednotka k
popadaným stromům v obcích Tuchořice, Třeskonice ,
Nečemice ,Kluček, Libešice, Dubčany, Dobříčany

Nejvíce zásahů v loňském roce bylo v Nečemicích,
Tuchořicích, Klučku a Liběšicích
Facebook Hasiči Tuchořice

44.-45
Dne 21.12.2021 vyjížděla naše jednotka k nahlášenému
pálení pružin. Spolupráce s
HZS a Policie ČR
46
Dne 23.12.2021 vyjela
jednotka k požáru nízké
budovy do obce Lipenec. Na
místě spolupráce s HZS Louny
Statistika zásahů za období
1.1.2021-31.12.2021
Požáry- 14 zásah
Dopravní nehody- 3 zásah

SOPTÍCI TUCHOŘICE

HALLOWEENSKÉ
PŘESPÁNÍ V HASIČÁRNĚ

vyskakovali různí strašáci. Na všechny statečné čekala
na závěr cesty sladká odměna.
Postupem večera jsme si na zeď hasičárny promítali
lm, na kterém se děti dohodly. A hodně pozdě v noci
usnuly. Ráno nás čekala sladká snídaně a odchod zpět
domů.
Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

V sobotu 23.10.2021 se klubovna malých hasičů
proměnila ve strašidelný dům a děti ze Soptíků si užily
Halloweenské přespání.
Všichni, děti i vedoucí, dorazili
ve
strašidelných
maskách.Nechyběly soutěže typu
přenes oči pavouka, vypij
záhadný elixír, ulov seschlou
hlavu či klasická promenáda
masek a vyhlášení nejlepší
masky. Pro nejlepší z nejlepších
byl připraven diplom a sladká
odměna. Pro rodiče byla
vyhlášena
soutěž
o
nejoriginálnější halloweenské
dobroty – nechyběly mezi nimi
ani prsty mrtvé čarodějky, nápoj
z očí mouchy nebo náhrobní
kameny. K večeři jsme si opekli
zloduchy (buřtíky)
Jako velké nále toho večera
byla pro děti připravena
strašidelná stezka kde na
ně,podél trasy osvětlené světýlky,

.
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HASIČI TUCHOŘICE

PLÁN ČINNOSTI

kolektiv pečuje o starého občana nebo člověka jinak
znevýhodněného (nejméně po dobu 3 měsíců
kolektiv uspořádá libovolnou volnočasovou akci
(nikoliv akci sportovní) pro ostatní kolektivy MH
nebo dětskou veřejnos
III. OKRUH – odznaky odborností a specializac
Kolektiv získá nejméně 5 odznaků odbornosti
MH nebo specializací. Stačí 5 odznaků (klidně
stejného druhu – tzn. 5x preventista junior) za
celý kolektiv
Odznaky odbornost
preventista a preventista junior, strojník a
strojník junior, cvičitel, kronikář, instruktor,
velite
Odznaky specializac
ajťák, ekolog, ekonom, kuchař, kutil,
průzkumník, spojka, společník, střelec, táborník a
zdravotní
IV. OKRUH – zaslání díla do soutěže „PO očima
dětí“
Soutěž je rozlišena nejen dle kategorií, ale i dle
toho, zda dítě chce plnit část literární, výtvarnou nebo
digitální. Následně jsou díla výherců z našeho okresu
umístěna ve fotogalerii OSH
Zimní počasí je jako stvořené pro plnění odborností a
specializací, na které se pilně připravujeme. Děti musejí
znát jednoduché hasební prostředky, rozlišit hasící
přístroje, znát telefonní čísla na IZS a jak se zachovat v
případě vzniku požáru. Dále musejí mít znalosti
technických prostředků a k čemu slouží, příčin vzniku
požáru a jiné vědomosti.
V tomto období se zapojujeme i do soutěže Požární
ochrana očima dětí. Letošní téma pro digitální
technologie zní „ŽIVELNÉ KATASTROFY – NÁROČNÝ
ÚKOL PRO HASIČE“. Jinak si děti mohou vybrat buď
literární nebo výtvarné zpracování s tématem podle sebe.
Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

Pravidelně se scházíme každé úterý a neděli od 16:15
hod. do 18hod. v hasičárně mladých hasičů.
Po novém roce jsme se vrhli na teoretickou část
znalostí, které každý hasič musí mít. Podle směrnic,
kterými se každý kolektiv mladých hasičů musí řídit, je
povinnost plnit jednotlivé body z celoročního plánu a
mít o tom záznam v kronice.
Těmito body jsou:
I. OKRUH – volnočasové aktivity
uskutečnit nejméně 3 jednodenní nebo 1 vícedenní
výlet do přírody, za kulturou, nebo rekreační a
odpočinkové pobyty (nad 2 dny)
uskutečnit nejméně 2 besedy (pro kolektiv, nebo
klidně kolektiv pro veřejnost
uskutečnit o zimních, jarních, letních či jiných
prázdninách tábor (nad pět dnů
navštívit 3 výstavy či muze
uskutečnit minimálně 3 kulturní, vzdělávací nebo
společné akce mimo den pravidelných
schůzek (výstava, beseda, kino, divadlo
Datum
apod.)
II. OKRUH – volnočasové aktivit
11.03.2022
V rámci tohoto okruhu si můžete zvolit
19.03.2022
z následujících aktivi
brigádnická hodina – kolektiv
02.04.2022
odpracuje v průběhu roku alespoň 1 (lze i
více) hodinu při údržbě výstroje, výzbroje,
09.04.2022
na zlepšení životního prostředí, úklidu
24.04.2022
obce nebo hasičských prosto
sběr druhotných surovin, bylin či
08.05.2022
jiných výkupních materiál
kolektiv se zapojí do min. 1 z
11.05.2022
následujících akcí: 72 hodin, Den proti
21.05.2022
rakovině, Recyklujte s hasiči! nebo do jiné
veřejné akce organizované SH ČMS s
22.05.2022
partnery
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SOPTÍCI TUCHOŘICE

Akce, soutěž
Požární ochrana očima dětí - odevzdání
Přespání v hasičárně
Ukliďme Česko
soutěž- ZPV-Slavětín
Čarodějnice v Tuchořicích
soutěž- O pohár starosty obce Koštice
Liga proti rakovině - prodej kytiček
soutěž- Plamen Peruc
soutěž- Plamen Peruc

SOPTÍCI NAVŠTÍVILI
KINO
Čas od času mladí hasiči navštíví i kino.
Je to v rámci plnění plánu celoroční činnosti v
kolektivu MH. Proto se 23.1.2022 vydali na výlet do kina
v Lounech. Vybrali si lm jménem Velký červený pes
Clifford – je to o holčičce a pejskovi, co možná trochu víc
vyroste. Děti si lm moc užily. Po delší době se opět
projely v hasičských autech a strávily spolu čas i jinak
než jen na pravidelných schůzkách v naší hasičárně.
Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

ADVENT V NEČEMICÍCH
Rozsvícení vánočního stromečku a Mikulášská
nadílka v obci Nečemice.
V neděli 28.11.2021, uspořádali místní obyvatelé
Nečemic na návsi rozsvícení vánočního stromečku. Sešlo
se velké množství rodičů a jejich dětí. Děti si při
rozsvíceném stromečku zazpívaly vánoční koledy a v
místní klubovně byla uspořádána diskotéka
Týden na to v sobotu 4.12.2021 místní obyvatelé
Nečemic (Adéla V., Petr K., Václav P., Otakar V.)
uspořádali tradiční Mikulášskou nadílku. Převlékli se do
kostýmů andělů, čertů a Mikuláše a roznesli dětem
balíčky. Nejen těm patří dík, ale i obecnímu úřadu
Tuchořice za nanční podporu
Dále připravujem
1.Pálení čarodějnic
2.Dětský den
Nejbližší akce, které se místní chtějí zúčastnit, je
celostátní akce "Ukliďme Česko". V Nečemicích
proběhne 2. dubna 2022.
Eva Liková, Nečemice
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SOPTÍCI TUCHOŘICE

Milí přátelé
na prahu tohoto nového roku
nám svitla naděje, že by se
snad konečně situace plná
všelijakých pandemických
zmatků mohla konečně začít
zklidňovat. A snad můžeme
doufat, že si od pandemie také
konečně vydechneme. Počasí
nám někdy zamotává hlavu a
ještě víc možná mezinárodní
situace, kdy si nejednou
uvědomujeme, jak je mír velice
křehká záležitost a jak snadno bychom o tuto
nejvzácnější věc mohli přijít. Snad právě proto si
můžeme v tuto chvíli připomenout, že stojíme na prahu
tak zvané „doby postní“, což je doba, která časově
předchází velikonočním svátkům. Jak název napovídá, je
to doba, kdy se nám zvláštním způsobem staví před oči,
že jídlo není to nejdůležitější v lidském životě a že pokud
si člověk něco odepře, vůbec mu to neuškodí, ba právě
naopak. V posledních letech hojnosti jsme si zvykli na
všechno možné, o čem se našim předkům ani nesnilo. Ve
středověku, ač se nám to možná dnes bude znát
neuvěřitelné, největším luxusem bylo dosyta se najíst. To
bylo dopřáno v podstatě jen malému okruhu
vyvolených, zatímco většina lidí více či méně dřela bídu
a hojnost si mohli dopřát většinou jen na nějaké veliké
svátky. A tak bylo celkem přirozené, že se před velkými
svátky – jako jsou velikonoce – lidé snažili si daleko více
odříkat, než je to běžné dnes. Přitom i dnes už jsme

dospěli k tomu, že diety nejrůznějšího druhu jsou vlastně
pro tělo velice prospěšné a vůbec nikterak tělu nevadí, ba
právě naopak. Bylo by ale opravdu málo, kdybychom v
souvislosti s dobou postní mluvili jen o jídle. Tou pravou
duchovní podstatou by mělo být opravdové zamyšlení
se nad sebou, nad svými postoji, nad svým chováním,
jednáním, nad vztahy s druhými a tak podobně.
Odřeknutí si něčeho má člověka přimět k tomu, aby
aspoň na chvíli vystoupil ze svého pohodlí a snad i
trochu uviděl více svoje sobectví, či jiné ne úplně kladné
stránky a přinutil se také trochu s tím něco udělat.
Dokud se nám nic neděje a nikdo nám před okny nestřílí,
je to docela hezká práce na sobě. Horší je, když se člověk
nad sebou a nad svými chybami začne zamýšlet, až když
opravdu musí, protože trpí nějakým akutním
nedostatkem něčeho
Každá doba měla kus své hluboké moudrosti a každá
doba nás může svým způsobem vždy něčím novým
oslovit nebo nás obohatit. Předchozí generace měly
hlubokou zkušenost s lidskou bídou a na nás je,
abychom si toho, co máme, začali mnohem více vážit a
byli za to vděční. Protože když člověk začne být víc
vděčný, začne víc děkovat za to, co má, začne být také
daleko spokojenější a přestane si tolik stěžovat. Kéž by
žádná válka ani násilí nebraly nikomu nejen jeho rodinné
štěstí a obživu, ale hlavně žádné lidské životy. Vždyť co
vlastně máme cennějšího
Přeji Vám krásnou postní dobu, která začíná Popeleční
středou 2. března a také krásné, požehnané a milostiplné
svátky velikonoční
otec Vilém, fara Liběšice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
BYLA ÚSPĚŠNÁ

kasička kolovala u školy a ve škole a nakonec skončila
na poště v přízemí obecního úřadu. Děkujeme Vám
všem, kdo jste štědře přispěli a pomůžete tak mnoha
potřebným, kteří v letošním roce budou pomoc
potřebovat a jistě Vám budou vděční. Více o sbírce
samotné se můžete dočíst na www.trikralovasbirka.cz

Letošní částečně omezené koledování Tříkrálové
sbírky navzdory pandemii na mnoha místech republiky
lámalo rekordy. I v našem regionu byla Tříkrálová sbírka
velice úspěšná, vybralo
se krásných 259.909,Kč, což je v rámci
litoměřické diecéze třetí
nejvyšší výsledek a z
toho za Tuchořice spolu
s darem od obce odešlo
do Tříkrálové sbírky
požehnaných 20.948,Kč a to i přesto, že na
některých místech se
koledníci nemohli
přímo vydat po obci a v
letošním roce v
Tuchořicích samotných

otec Vilém, fara Liběšice
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚŠICE U ŽATCE
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POVOLÁNÍ, KTERÉ MÁ SMYSL

14
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KALENDÁŘ SBĚRNÉHO DVORA

POKUD DEN OTEVŘENÍ SBĚRNÉHO DVORA PŘIPADNE NA SVÁTEK, DOPORUČUJEME
SLEDOVAT PLAKÁTY A WEBOVÉ STRÁNKY OBCE ZDA BUDE OTEVŘEN.

15
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PRVNÍ ZMÍNKA O TŘESKONICÍCH- 585 LET
Od dob, kdy poslední slovanští obyvatelé výrovského hradiště ponechali tuto pevnost svému osudu, uplynulo
mnoho staletí, než vznikly Třeskonice. Z vesnic v podhůří Džbánu mají nejmladší první písemnou zmínku. Pochází
teprve z roku 1437, kdy Jan Vlček z Minic zapsal ve dvorských deskách své tvrze Líčkov a Minice spolu s několika
vesnicemi včetně Třeskonic svému bratru Vaňkovi z Minic a neteři Markétě. Jako součást líčkovského panství se
Třeskonice uvádějí i v letech 1548, 1623 a dál až do roku 1849 do zrušení vrchnostenské správy.
Třeskonice byly ale nejspíš založeny dříve, v 15. století se už vesnice příliš nevysazovaly. Asi to bylo později, než
vznikly sousední vesnice v podhůří Džbánu, jež mají první zmínky z 2. poloviny 14. století; kolem roku 1400 už ale
nejspíš měly Třeskonice své první obyvatele. Podle jména jsou jediné v republice. Původ slova Třeskonice je možné
vyložit dvěma způsoby. Podle prvního se odvozuje ze staročeského vlastního jména Třeskoň, podle druhého šlo o
vesnici „třeskoňů“, tj. lidí, kteří hodně třeskají – dělají rámus nebo mluví nesmysly. Úsloví „třesky plesky“ nám ze
staré češtiny zůstalo.
Vesnice vznikla při cestě z Tuchořic na Nečemice. Pravděpodobně až po jejím založení byla zřízena odbočka na
Líčkov a na druhou stranu na Markvarec. Tato cesta je ještě vyznačena na mapě tzv. I. vojenského mapování z roku
1765. Zatímco ze všech ostatních cest se v 19. století staly regulérní silnice, třeskonická část cesty na Markvarec
zanikla. Jmenovaná mapa je také nejstarším vyobrazením půdorysu Třeskonic. Zachycuje šest statků pravidelně
rozložených po obou stranách cesty východně od návsi právě při cestě na Markvarec. Zde je zřejmě třeba hledat
nejstarší část osídlení vesnice. Další budovy jsou zakresleny severně od návsi při cestě na Tuchořice. Pravděpodobně
se jedná o vrchnostenský dvůr, který měl v Třeskonicích existovat do roku 1781 na místě zbořeného čp. 4. Na návsi je
vyznačená také kaplička, která byla postavená roku 1718.
Zdá se, že se do poloviny 17. století středověký rozsah Třeskonic nezměnil. Z té doby máme k dispozici dva
celostátní seznamy: v roce 1651 se prováděl soupis všech poddaných za účelem zjištění jejich náboženského
smýšlení. O tři roky později tzv. berní rula evidovala všechny poddanské statky. Poprvé se tak dostáváme k tomu
nejpodstatnějšímu, totiž jménům lidí, pro něž byly Třeskonice domovem. Oba soupisy se shodují v tom, že v obci bylo
šest berních jednotek. Soupis poddaných napočítal šest rodin, berní rula šest statků. Stejně jako Nečemice i
Třeskonice vyšly z třicetileté války relativně dobře: I když po stavební stránce nebyly budovy v dobrém stavu, ani
jedna usedlost nebyla opuštěná. Velký selský statek zde nebyl ani jeden, jenom chalupnické. Všichni hospodáři
pěstovali chmel. Rychtářem byl Vondra Wiltsch, krčmu provozoval Mates Richter. Dalšími živiteli rodin byli Jakub
May, Georg Preiss, Georg Reim a Martin Moll. O tři
roky mladší berní rula uvádí místo Wiltsche Matěje
Khüna. Jména prozrazují, že Třeskonice už byly v té
době německé. Podle starší tradice měly do vsi
některé rodiny, konkrétně Richterovi, přijít od Míšně.
Obsadily statky, které byly během války opuštěné. O
poněmčení Třeskonic lze říci to samé, co o
Nečemicích. Během třicetileté války zřejmě čeští
obyvatelé vesnici opustili a na jejich místa přišli
Němci, které sem po roce 1628 přivedla německá
vrchnost sídlící na Líčkově.
Knihu, z níž je uvedený úryvek, můžete
zakoupit na Obecním úřadě v Tuchořicích. Cena
200,-Kč.
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