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V Nečemicích spadla zeď u kostela
Miliony korun bude stát obnova zřícené
opěrné zdi a sanace svahu, který se utrhl
v důsledku vytrvalých dešťů v minulých
dnech v Nečemicích u tamního kostela.
„Spodní opěrná zeď, kterou jsme před
několika lety opravovali a byla v dobrém
stavu, vlivem velkého množství srážek
ujela i se svahem nad ní. Nad ní je ještě
ohradní zeď kostela, která také již hodně
ujíždí a vypadávají větší bloky,“ uvedl pro
Deník Ladislav Kubiska, starosta Tuchořic,

pod
které
Nečemice
spadají. „ Tato druhá zeď je
památkově chráněná, není
v dobrém stavu,“ dodal. Svah je podle jeho
slov ve větší míře odtržen souběžně s horní
zdí, někde i za ní, a bude nutné toto celé
sanovat. „ Velmi hrubý odhad je zhruba tři
sta až čtyři sta kubíků zeminy a zajištění
sanace svahu je odhadnuto na zhruba 5
milionů korun,“ sdělil Ladislav Kubiska,
starosta Tuchořic.
Zdroj – Žatecký a lounský deník; 6. 6. 2013

Nečemice -dopravní uzavírka
Z důvodu sesuvu půdy je nutné v úseku
provést částečnou uzavírku na silnici
Nečemice – Kounov. Uzavírka bude
ohraničená betonovými svodidly, v úseku
bude snížena rychlost na 30km/hod., bude
zajištěna přednost vozidel do kopce ve
směru na Kounov, případně bude

provedeno osazení semaforů. Dále bude
zajištěn zákaz vjezdu nákladních vozidel
nad 3,5t a autobusů, výjimkou bude
linkový autobus na lince číslo 562741 Žatec
– Třeskonice – Kounov.
Ladislav Kubiska, starosta obce

Obec vyhlásila povodňovou sbírku
Obecní úřad Tuchořice vyhlašuje materiální sbírku pro občany v povodňových oblastech.
Sbírka probíhá od úterý 11. června až do pondělí 17. června 2013.
Sběrné místo je v budově obecního úřadu Tuchořice.
Úterý(11.6.2013)
8:00 – 9:00 14:00 – 15:00 hod
Středa(12.6.2013)

8:00 – 9:00 14:00 – 16:00 hod

Čtvrtek(13.6.2013)

8:00 – 9:00 14:00 – 15:00 hod

Pondělí(17.6.2013)

8:00 – 9:00 14:00 – 16:00 hod
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Shromážděné a darované věci osobně odvezeme do některého z humanitárních center
v Ústeckém kraji.
Předmětem sbírky jsou:kolečka, kladiva, majzlíky, sekerky, zednické nářadí, repelenty,
čisticí prostředky na odpady, dezinfekce na ruce, chloramin, prášky na praní, balená čistá
voda.
Děkujeme za pomoc

Zastupitelstvo obce Tuchořice

MEDARD PŘIŠEL O TÝDEN DŘÍVE
Letošní Medard k nám zavítal o týden
dříve a naše jednotka dobrovolných hasičů
měla při vydatných deštích a i po nich plné
ruce práce a nijak nezahálela a plnila to co
se od jednotky JPO II/1 očekává.
V sobotu 1. června na večer jednotka
vyjížděla k provalené opěrné zdi v obci
Líčkov pod zámkem.
Místo události jsme uklidili a zabezpečili.
V neděli ráno 2. června opět jednotka
vyjížděla. Odčerpávala vodu v obci
Dobříčany, kde se voda ze soukromého
rybníka vylila z břehů až do sklepů přilehlé
usedlosti. Po té přejížděla k další události v
obci Nečemice, kde se zřítila opěrná zeď
pod místním kostelíkem. Sutiny jsme
odklízeli pomocí přivolaného bagru od
firmy Stavkom.
Během této události část jednotky vyjížděla
do obce Líčkov k dalšímu zásahu a to
odčerpávání vody ze sklepů.
Aby toho nebylo málo, ještě se naše
jednotka vracela do obce Dobříčany, kde
pomáhala při snižování hladiny rybníku, u
kterého zasahovala ráno.
Jelikož pršet nepřestávalo, v pondělí 3.
června byla naše jednotka povolána k
likvidaci nebezpečného stromu mezi
Lhotou a Nečemicemi. Při zpáteční cestě

byl ještě vyčištěn propustek u koupaliště v
Nečemicích.
Ještě ten večer byla naše jednotka
povolána opět do Nečemic ke kostelu, kde
se dal do pohybu svah pod kostelem.
Jednotka místo zabezpečila a čekala na
vyjádření krizové komise ze Žatce, která po
domluvě se starostou obce Tuchořice
nařídila silnici z Nečemic na Kounov
uzavřít.
Toto je výčet akcí naší jednotky za pouhé
tři dny.
Tímto bych chtěl poděkovat celé
výjezdové
jednotce,
strojníkům,
velitelům za dobře odvedenou a
koordinovanou práci v nelehkých
podmínkách, (déšť, bláto, a stále
mokrý neschnoucí zásahový oděv) a
za obětavost a nasazení, se kterou
nelehkou práci prováděli.
Dále poděkování patří i těm, co se o
nás starají, když přijíždíme ze
zásahu a ve zbrojnici na nás čeká
teplo a sucho, o které se stará náš
garážmistr a nestor zábavy v
klubovně Václav Hloušek.
Myslím, že hasiči z Tuchořic dělají
čest a dobré jméno nejen sobě, ale i
obci a za to jim patří velký dík.
Libor Richter, velitel jednotky SDH Tuchořice

Stručně z jednání zastupitelstva obce
ze dne 13.3.2013
- schvaluje podané žádosti o dotace
a prohlašuje, že má k dispozici finanční
prostředky na spolufinancování
- schvaluje záměr prodeje parcel 988/28,
st. 99/2 díl a) a 1121/4 v k.ú.Tuchořice
- schvaluje záměr prodeje parcel 1019/3,
1019/9 a 1019/10 v k.ú. Nečemice
- schvaluje odkoupení parcel 29/8 a 1220
v k.ú. Tuchořice

- pověřuje starostu obce jednáním ve věci
zpětného převodu p.p.č. 986/12 v k.ú.
Tuchořice zpět do vlastnictví obce
- schvaluje záměr prodeje RD čp. 161
v Tuchořicích spolu se stavební parcelou
103/2 a příslušenstvím za cenu 500 tis. Kč
dle znaleckého posudku
- schvaluje zadání vyhotovení projektové
dokumentace akce Oprava komunikací
v Tuchořicích
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- schvaluje zadání zpracování brožované
knihy o historii obce Tuchořice
- souhlasí se zvýšením školného
v mateřské škole ze 150,- na 200,- Kč
měsíčně
- schvaluje kritéria pro přijetí dětí

k předškolnímu vzdělávání
- bere na vědomí vyjádření ředitelky ZŠ
a MŠ Tuchořice ve věci žádosti o změnu
školního řádu v mateřské škole a souhlasí
s tím, že tento se měnit
nebude
Milena Hovorková, OÚ Tuchořice

ZABĚHNUTÝ PES
Pokud se vám ztratil nebo zaběhl
při venčení váš pejsek, je nutné v
prvé řadě kontaktovat nejbližší
útulek, a to je v našem případě
Útulek Jimlín – tel. kontakt je 604451258
p. David Kubalík, adresa je Jimlín čp. 147
(pod zámkem Nový Hrad Jimlín), další
informace najdete na
www.utulekjimlin.wz.cz. Zde jsou aktuální fotografie

umístěných psů a koček. Nebo se obraťte
na Městskou policii, Policii ČR nebo na náš
obecní úřad.
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.
Alena Kvardová , OÚ Tuchořice

V měsíci červnu nás čeká výlet na zámek do Libochovic, kde teď právě
probíhá výstava starodávných hraček. Zajímá nás, s čím si hrávaly naše
babičky a prababičky.
Na konci školního roku se budeme slavnostně loučit s našimi šikovnými
předškoláky, kteří po prázdninách zasednou do školních lavic. A my místo nich v září
přivítáme nové děti, na které se už moc těšíme.

Upozornění pro občany

od 8.7.2013 – 11.8.2013

uzavřena
Anna Uherková, učitelka mateřské školy
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Naše škola se zapojila do
projektu „Celé Česko čte
dětem“. Jedná se o projekt,
ve kterém se snažíme
přivést děti ke knihám
pomocí předčítání. Začali
jsme s knihou Pavla Šruta „Lichožrouti“
během „Pohádkové noci“, kterou strávili
žáci ve škole. Knihu potom převzala do
družiny paní vychovatelka D. Kiššová,
která ji dětem dočetla začátkem měsíce

května. V tomtéž měsíci si v rámci družiny
přečetli další knihu od Tonyho Abbota
s názvem „Tajemství země Drúún“. Nyní si
čtou knihu „Princ a Skřivánek“ od Valji
Stýblové, kterou si děti vybraly.
Zároveň probíhala výtvarná soutěž
o nejlepší návrh na plakát k projektu „Celé
Česko čte dětem“, které se naši žáci ze
školní družiny zúčastnili. Držíme jim palce
a doufáme, že budou v soutěži úspěšní.
Monika Winkelhöferová, učitelka základní školy

Všechna naše mužstva (muži A, muži B,
žáci) mají do konce soutěže ještě dvě hrací
kola.
Muži A zatím působí na 3. místě. Muži B
svoji soutěž vyhráli a s předstihem si
zajistili postup do vyšší soutěže.
U žáků se nám podařil "husarský kousek",
když jsme ze čtyř členů rozšířili naší
základnu na patnáct starších žáků a
patnáct členů mladší přípravky (tedy 30

žáků), což je na dnešní dobu nebývalý
počet.
Pro své členy také připravujeme letní
soustředění mládeže pod stanem v areálu
TJ Sokol Tuchořice, v termínu od 20. - 27.
července 2013 .
Soutěžní ročník 2012-2013 hodnotím
velice kladně a širokou veřejnost našich
obcí bych rád pozval na letní připravované
akce.
Josef Sucháček , předseda TJ Sokol Tuchořice

DORUČOVÁNÍ POŠTOVNÍCH ZÁSILEK
Česká pošta doporučuje všem občanům
obce, aby si zajistili u svého domu
poštovní schránku a na domě či na
schránce číslo popisné.
Upozorňujeme na to hlavně občany obce
Tuchořice, u kterých od 1. června 2013
dochází ke změně v doručování poštovních
zásilek. Od tohoto data bude doručování
zajišťovat Pošta Žatec 70, PSČ 438 07.
Pokud nebude u Vašeho domu nalezena
poštovní schránka, Vaše pošta bude
vrácena opět odesílateli. Oznámené zásilky

jsou ukládány druhý den pro obec
Tuchořice na poště Tuchořice a pro obce
Třeskonice a Nečemice na poště Žatec 1.
Poštu pro ukládání zásilek lze změnit dle
vlastních potřeb. O tuto změnu můžete
požádat na kterékoliv poště (občané
Třeskonic a Nečemic si mohou nechat
ukládat zásilky na poště v Tuchořicích a
občané Tuchořic na poště v Žatci). Pošta
v Tuchořicích je otevřená pondělí až pátek
od 8:00 – 9:00 a od 14:00 do 16:00hod.
Michaela Pilařová , Pošta Tuchořice

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Domov „Bez zámků“ Tuchořice
upozorňuje občany, že vrátka budou
otevřena po ukončení opravy fasády
zámečku.
Otevírací doba:
Pondělí – Pátek: 6:30 – 19:00 hod.

Zdravotní středisko Liběšice

Dovolená
Ve dnech: 15.- 19. července 2013
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Z Domova „Bez zámků“
Jednou z největších událostí letošního
roku byly Světové zimní hry Jižní
Korea 2013, kterých se v disciplíně
běžecké lyžování zúčastnil Zdeněk
Mucha a pro Českou republiku a
Domov „Bez zámků“ Tuchořice
vybojoval v běhu na 3 km a 5km a
v štafetě zlatou medaili. Díky svým
úspěchům se objevil i v televizi Nova

v přímém přenosu pořadu Snídaně
s Novou.
V červenci nás čeká festival „Bez
zámků“, kde bude pro hosty připraven
bohatý program plný hudby, divadla,
filmu, zvláště amatérského typu.
Výtěžek ze vstupného bude použit na
podporu občanského sdružení Lounští
Lounským a na provoz zooparku
v Domově „Bez zámků“ Tuchořice.

Mgr. Nikola Jobová , Domov „Bez zámků“

OHLÉDNUTÍ
II. ročník velikonočního turnaje o pohár starosty obce se konal v hospůdce
„U Jožana“ za účasti 35 hráčů. Opět nechyběla dobrá nálada a turnaj Vyhrál Michal
Postředník, jako druhý se umístil Václav Janeček a na třetím místě se umístil Jan
Hanzal.
Slet čarodějnic
Již tradičně proběhl dne 27. 4. 2013 na palouku u lesa slet čarodějnic,
ježibabek, divoženek a jiných bytostí. Pro děti byly připraveny nové soutěže a i když
počasí trochu zlobilo, čarodějnický rej se protáhl dlouho do noci, kdy pro pobavení
přítomných hrála country kapela.
Cirkusové šapitó Berousek
V úterý 7. května navštívil obec Tuchořice cirkus. Co na tom, že šapitó bylo
menší než cirkusy mívají, hlavně že se všichni návštěvníci dobře bavili. A že bylo na co
koukat. Obecenstvo zhlédlo vystoupení s pejsky a holuby, jízdu na kole ve výšce na
napjatém laně. Nechybělo vystoupení majitele cirkusu Enrica Berouska, který
předvedl žonglování a balancování skla s mečem a nožem.
Klaun dokázal děti zapojit do svého vystoupení a někteří diváci v jeho přestavení i
účinkovali.
Je pravda, že se jednalo převážně o dětské vystoupení, také velkou většinu obecenstva
tvořily jak děti z Tuchořic, tak i z okolních obcí, ale plné šapitó a velký „sukces“, jak se
potlesku v cirkuse říká, mluvil za všechno.
Máje 2013
Opět po roce se již tradičně stavěla májka na návsi a proběhly staročeské máje.
Tentokrát májům vůbec nepřálo počasí, ale nevadilo to ani přihlížejícím ani
účastníkům. Průvod byl na návsi ukončen slavnostním nástupem všech hasičů a
besedou, kterou zatancovaly malé děti a tuchořická omladina. Večer oslavy ukončila
májová veselice.

Vladislava Děrková , místostarostka obce
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Plánované společenské akce v období: červenec-září 2013
Cyklistický závod
Severočeské amatérské ligy

29. 6. 2013

25. 6. -27. 6. 2013

Trasa závodu: Tuchořice-Markvarec-Konětopy-Pnětluky-Nečemice-Třeskonice.

Start v obci Tuchořice v 13,00 hod
s předpokládaným koncem cca v 17,00 hod.
Cyklisté těmito obcemi budou projíždět
v časových intervalech 40 minut.
Závod se pojede za plného silničního provozu.
Pořadatel tohoto závodu je K-DAST s.r.o.
Měcholupy u Žatce.

Sportovní hry mentálně postižených
nejen z Ústeckého kraje
- program: vystoupení klientů Domova,
Tuchoholek a Základní školy Tuchořice

17. 8. 2013 – 18. 8. 2013
v areálu Pivovarské zahrady
Pořadatelem je Obecní úřad Tuchořice
a TJ SOKOL Tuchořice

29. 6. 2013
Koná se v Tuchořicích na návsi od
14,00 hod.
Přejezd lávky v maskách přes požární nádrž
v Tuchořicích.
Pořadatel je SDH Tuchořice ve spolupráci
s místním souborem Tuchoholky a
TJ Sokolem Tuchořice

3. 8. 2013
od 9,00 hod
areál hřiště TJ SOKOL
Tuchořice

Římskokatolická farnost Liběšice
pořádá

pouťovou mši
dne 17. srpna 2013 od 17:00hod.
v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích

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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