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Poděkování
Začátkem měsíce června postihly velkou část území ČR povodně z dlouhotrvajících a zejména
vydatných dešťů. Mnoho obcí v poměrně krátké době bylo pod vodou, a to i přesto, že od povodní v roce 2002 bylo zrealizováno mnoho protipovodňových opatření. Došlo k zaplavení nejen obytných ale i hospodářských objektů. Myslím si, že tato situace většinu z nás nenechala
chladnými a začali jsme uvažovat o nějaké formě pomoci.
Naše obec vyhlásila humanitární sbírku pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Do materiální
sbírky, která byla zaměřena především na desinfekční, hygienické a čisticí prostředky, pracovní
nářadí, ochranné pomůcky a zejména balenou vodu, se solidárně zapojili jednotliví občané, ale i
celé rodiny. Darovaný materiál byl shromážděn do dočasného skladu a následně byl odvezen do
humanitárního skladu v České Kamenici, který provozuje Hasičský záchranný sbor České republiky. Hodnota shromážděných věcí překročila 30 tis. korun. V tomto skladu si mohou následně
starostové jednotlivých obcí bezplatně vyzvednout materiální pomoc, které se jim právě nedostává. Někteří občané darovali určitou finanční částku, protože neměli buď čas anebo možnost
nakupovat materiální pomoc. Takto bylo shromážděno 10.000,- Kč, za které byly po dohodě
s Obcí Křešice u Litoměřic, zakoupeny lůžkoviny, ručníky a osušky a následně došlo k předání
přímo starostovi uvedené obce.
Všem dárcům, kteří se do sbírky zapojili, srdečně děkujeme!
Další formou pomoci, byla pomoc naší Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce. Jednalo se o
pomoc našim sousedním, ale i poměrně vzdáleným obcím v rámci zásahové činnosti. Šlo o obce
Liběšice, Líčkov, Dobříčany, Radíčeves, Kryry a byla to pomoc při předcházení a odstraňování
následků povodní, zejména čerpání vody.
Další samostatnou kapitolou letošních povodní byla následná pomoc organizovaná HZS ČR. Byl
vytvořen tzv. povodňový odřad, v rámci něhož naše jednotka byla dvakrát na čtyřiadvacetihodinové směně při čerpání vodních lagun v obci Křešice v okrese Litoměřice.
Všem, kteří se na záchranných, ale i likvidačních prací podíleli, tak patří naše poděkování a úcta.
Pomoc občanů ve sbírce, ale i obětavou pomoc členů jednotky SDHO chápu zároveň jako vyjádření solidarity a občanské soudržnosti s obyvateli povodní postižené části Ústeckého kraje.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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Novinky z obecního úřadu
R e g i s t r

Žádáme občany, vzhledem k neúplné funkčnosti registrů, o spolupráci na úseku evidence obyvatel. Jedná se o nové občánky
naší obce, narozené od 1.1.2013, a o obyvatelé, kteří měnili stav nebo příjmení, např.
při uzavření sňatku (netýká se sňatků uza-

o b y v a t e l

vřených před naším úřadem) nebo na vlastní žádost, popř. zpětvzetí příjmení po rozvodu. Prosíme tímto o předložení rodného
listu nebo oddacího listu. Děkujeme tímto za
pomoc.
Alena Kvardová, evidence obyvatel OÚ Tuchořice

Třeskonice- oprava autobusové zastávky

Střechu autobusové zastávky v Třeskonicích
opravila firma AKORÁT majitele Ondřeje
Šmíra z Liběšic. Bylo potřeba vyměnit latě a
střešní krytinu.

Po této opravě bylo nutno zednicky doopravit a následně vymalovat. Tyto práce provedla firma Antonína Schönera z Tuchořic.
Celková oprava byla ve výši 25.632,-Kč.
Milena Hovorková, účetní OÚ Tuchořice

Oprava můstku v osadě „U Dubu“ v Nečemicích

Z důvodu opotřebovanosti došlo k poničení
můstku vedoucího do chatové osady „U Dubu“ v Nečemicích. Byl znemožněn průjezd
přijíždějícím chatařům do svých chat.

Na základě této situace požádala obec firmu
M.Paradiče z Vroutku o pomoc při opravě.
Firma vybudovala nový můstek z betonových panelů a celkové náklady činily
34.016,43 Kč.
Milena Hovorková, účetní OÚ Tuchořice

Mateřská škola – úprava sociálního zařízení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje na svém
jednání dne 24.4.2013 schválilo poskytnutí
neinvestiční dotace v rámci Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2013 ve výši
94.000,-Kč na projekt „MŠ Tuchořice –
úprava sociálního zařízení“.
Poptávka byla rozeslána osmi firmám na
výběr zhotovitele. Předmětem poptávky
byla kompletní dodávka stavebních prací při
opravě sociálního zařízení v naší mateřské
škole. Oprava spočívala v demontáži obkladů, dlažeb, rozvodů vodoinstalace, kanalizace a sanitárního zařízení a následné

montáži nových rozvodů vodoinstalace,
kanalizace a termostatického směšovače pro
dětská umyvadla. Dále byla provedena montáž sanitárního zařízení a položena dlažba a
obklady.
V červenci proběhlo na Obecním úřadě
v Tuchořicích výběrové řízení, kde byla vybrána firma STAVKOM- Michal Bajušev, Veletice.
Oprava proběhla v souladu s nabídkou a
celkové náklady byly ve výši: 204.377,-Kč.
Milena Hovorková, účetní OÚ Tuchořice

Základní škola – oprava střechy

Dne 14.6.2013 byla uzavřena Smlouva o
poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Oprava
střechy ZŠ Tuchořice“. Přiznaná dotace byla
ve výši 325.000,-Kč.
Předmětem poptávky byla kompletní nabídka stavebních prací při opravě střešní
konstrukce budovy naší základní školy.
Oprava spočívala v demontáži střešní krytiny, komínů, latění, úžlabí, okapů a plecho-

vání. Následně v montáži latění, folie, úžlabí,
okapů a plechování, střešních oken, komínových hlav, střešní krytiny, opravě a vyspárování komínů.
Zájem projevilo 6 firem.
Výběrová komise vybrala firmu AKORÁT –
Ondřej Šmíro, Liběšice.
Oprava proběhla v souladu s nabídkou a
celkové náklady byly ve výši: 666.468,-Kč.
Milena Hovorková, účetní OÚ Tuchořice

Oprava komunikací v obci Tuchořice

Na podzim nás čeká dlouho očekávaná
oprava místních komunikací, která byla odkládána z důvodu výstavby kanalizace.

Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste dbali
zvýšené pozornosti při pohybu po obci.
Tato rozsáhlá akce bude postupovat po etapách.
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Z důvodu vysoké finanční náročnosti této
opravy se zastupitelstvo obce rozhodlo vstoupit do jednání s Komerční bankou Louny o
poskytnutí úvěru.

První etapou – etapou A, je oprava komunikace, která vede od čp. 15 (místní konzumNguyen Tat Phai)- až k čp. 188 (Šipoš V.).
Součástí je i odbočka k čp. 189 (Bretscheiderová V.).
Bylo vyhlášeno výběrové řízení a zájem projevilo 5 firem. Výběrová komise vybrala
firmu s nejnižší cenou podání - Ekostavby
Louny s.r.o. s částkou 3.465.899,80 Kč.

Další etapy opravy komunikací budou následovat a již nyní se připravuje projektová dokumentace.
Milena Hovorková, účetní OÚ Tuchořice

Příprava tržního řádu obce

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás informovala o tom, že připravujeme vydání
Tržního řádu obce. Jeho smyslem je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím – lidově řečeno mimo „kamenný obchod“. Zakázán bude zejména podomní pro-

dej a podomní nabízení služeb. Na základě
tohoto nařízení je možné odmítnout různé
podomní prodejce, kteří obcí často procházejí. S textem tržního řádu, jeho účinnosti a
místy, která budou pro prodej vymezena,
budete seznámeni na úřední desce obce, na
stránkách obecního úřadu a v dalším předvánočním vydání Tuchořického zpravodaje.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

Stručně ze zasedání zastupitelstva obce

Ze dne: 12.6.2013
- schvaluje bez výhrad Závěrečný účet obce
za rok 2012
- schvaluje Smlouvu o zřícení věcného břemene Č. IV-12-4006648NB01 Tuchořice OTS, kVN, kNN pro 7 RD"
- schvaluje Smlouvu o zřícení věcného břemene Č. IE-12-4002447NB01 Tuchořice kNN propojení TS na stávající síť NN"
- schvaluje prodej stavební parcely 99/2 díl
a) oddělena GP ze stavební parcely 99/3 v
k.ú. Tuchořice
- schvaluje prodej parcely 988/28, oddělena
GP z p.p.č. 988/9 v k.ú.Tuchořice
- schvaluje prodej parcely 1121/4, oddělena
GP z pozemkové parcely Č. 1121 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje prodej parcely 1019/3 v k.ú.
Nečemice
- schvaluje prodej parcely 1019/10 v k.ú.
Nečemice
- schvaluje záměr pronájmu části bývalého
vojenského objektu u hřiště v k.ú. Tuchořice
- využití k chovu hospodářských zvířat a
přechodné uložení stavebního materiálu
- schvaluje záměr pronájmu - pozemek před
oplocením objektu u hřiště a podél komunikace III. třídy č.parc.787/5 o výměře 2081
m2 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje záměr pronájmu - pozemek nad
vodojemem v Tuchořicích, č. parc.171/1 o
výměře 1512m2 v k.ú. Tuchořice

- Zastupitelstvo obce tímto schvaluje budoucí prodej stavby "Kanalizace a ČOV Tuchořice" společně s předloženou smluvní dokumentací, která obsahuje Smlouvu o budoucí
kupní smlouvě, Smlouvu o budoucí smlouvě
o peněžitém příplatku mimo základní kapitál a to včetně příloh a pověřuje starostu
podpisem těchto smluv
- schvaluje prodej RD čp. 161, spolu se st.p.č.
103/2 a příslušenstvím, v k.ú.Tuchořice. ZO
souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem a se zřízením věcného břemene užívání
společného dvora
- schvaluje kronikářkou obce paní Milenu
Hovorkovou
- schvaluje záměr prodeje pozemků v k.Ú.
Nečemice: č.parc. 659/11, 659/12, 659/13 stavební 157 + stavba, 659/14 - stavební
158 + stavba, 659/15 - stavební 159 + stavba, 659/16, 659/17,659/18 - stavební 162 +
stavba stpč. 163
- schvaluje zpětné odkoupení parcely
986/12 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje záměr prodeje pozemků PK 517
a KN st. 241 v k.ú. Tuchořice
- schvaluje příspěvek Domovu "Bez zámků"
v Tuchořicích ve výši 2.500,- Kč
- neschvaluje záměr pronájmu p.p.č. 42/1 v
k.ú. Třeskonice.
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Ze dne 14.8.2013
- schvaluje rozpočtové opatření č. 715/2013
- schvaluje prodej parcely 659/15, stpč.159
a stavby na stpč.159 kú. Nečemice
- schvaluje prodej pozemkové parcely
659/16 v kú. Nečemice
- schvaluje prodej parcely 659/13, stpč.157
a stavby na stpč.157 v kú. Nečemice
- schvaluje prodej pozemkové parcely
659/17 v kú. Nečemice
- schvaluje prodej parcely 659/18, stpč.162
a stavby na stpč.162 v kú. Nečemice
- schvaluje prodej pozemkové parcely
659/12 v kú. Nečemice
- schvaluje prodej pozemkové parcely
659/11 v kú. Nečemice

- schvaluje záměr prodeje pozemkové parcely 986/12 v kú. Tuchořice za cenu 83tis.Kč
- bere na vědomí informaci o žádostech
k pronájmu majetku obce
- schvaluje dodavatelem stavby Komunikace
Tuchořice- etapa „A“ společnost Ekostavby
Louny s.r.o, za nabízenou cenu
- schvaluje financování stavby Komunikace
Tuchořice-etapa „A“ úvěrem od Komerční
banky, podrobné podmínky budou schváleny na příštím zasedání ZO
- schvaluje prodej pozemkové parcely KN
508/16 a st. 241 v kú. Tuchořice
- rozhodlo o přidělení 2 bytů v bytovém
domě čp. 110 v Tuchořicích
Podrobnější informace na www.tuchorice.cz
Milena Hovorková, OÚ Tuchořice

Změna cen poštovních služeb
Od 1.8.2013 dochází ke zdražení vnitrostátních poštovních služeb.
druh zásilky
dosud (v Kč)
od 1. srpna 2013(v Kč)
psaní do 50 gramů
10
13
psaní do 100 gramů
14
17
psaní do 500 gramů
18
21
psaní do 1 kg
24
27
doporučený dopis do 50 gramů
26
29
doporučený dopis do 100 gramů
34
37
doporučený dopis do 500 gramů
37
40
doporučený dopis do 1 kg
43
46
doporučený dopis do 2 kg
49
52
cenné psaní do 50 gramů
32
34
cenné psaní do 100 gramů
36
38
cenné psaní do 500 gramů
39
41
cenné psaní do 1 kg
45
47
cenné psaní do 2 kg
51
53
Zdroj: www.ceskaposta.cz

Ze sportu
Letní soustředění

TJ Sokol Tuchořice uspořádal v termínu 20. 27. července 2013 Letní soustředění žákovského mužstva ve sportovním areálu TJ Sokol Tuchořice. Soustředění bylo pojato jako
letní tábor se zaměřením na sport, různé
hry, koupání, výlety a další soutěže.
Soustředění se zúčastnilo 22 dětí a 3 vedoucí. Soustředění splnilo 100% svůj účel, vše
proběhlo dle plánů, žádné zranění ani jiné

nepříjemnosti se nekonaly. Počasí nám vyšlo na jedničku. Výlet na hrad Křivoklát vlakem byl úžasný.
Závěrem bych chtěl poděkovat OÚ Tuchořice za finanční podporu soustředění, dále
všem vedoucím i účastníkům a hlavně kuchaři za výborně provedenou práci. Věříme,
že tato akce získá tradici a těšíme se na příští rok.
Josef Sucháček, předseda TJ Sokol Tuchořice
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Memoriál Josefa Hejdy
Dne 3.srpna 2013 proběhl již tradiční turnaj
Memoriál Josefa Hejdy za účasti těchto
družstev: FK Řepy, SK Viktoria Lom, SK Málkov a Sokol Tuchořice. V dopoledním zápase
podlehli Tuchořice o finále Málkovu 1:2 (již
tradičně) a v odpoledním zápase porazili

Tuchořice Řepy 3:2 a umístili se celkově na
třetím místě. Ve finále zvítězila zaslouženě
Viktoria Lom nad Málkovem. Turnaj proběhl
za krásného počasí a patří dík všem zúčastněným mužstvům a organizátorům turnaje.
Josef Sucháček, předseda TJ Sokol Tuchořice

Domov „Bez zámků“ a sport
Decathon 2013

Sportovní družstvo z Tuchořic reprezentovalo na mezinárodních sportovních hrách
Decathlon 2013 v chorvatské Pule, které
pod hlavičkou mezinárodního hnutí Intergrative Meetings of Friends se sídlem ve
Vídni, pořádali chorvatští členové. Do Puly
odjelo 6 sportovců z našeho Domova. Získali
jsme 2 zlaté medaile a druhé místo v pořadí družstev. Decathlon je již tradiční akcí,
která se koná každý rok v jiném člen-

ském státě IMF. V Tuchořicích jsme tento
závod pořádali již dvakrát. V Pule jsme kromě sportu navštívili amfiteátr a staré město.
Slavnostní zahájení proběhlo za přítomnosti
představitelů města i celé Istrie na náměstí
Puly. Počasí nám přálo, tak jsme se stihli i
vykoupat v moři. Touto cestou děkujeme
také sponzorům, kteří nám s realizací pomohli.
Martin Nuhlíček, ředitel Domova „Bez zámků“

Sportovní hry 2013

Ve dnech 25.-27.6.2013 se v areálu zámeckého parku Domova „Bez zámků“ Tuchořice
konaly již tradičně sportovní hry Tuchořice
2013. Sportovní hry jsou setkáním mentálně
postižených nejen z Ústeckého kraje. Letošních her se účastnilo 11 zařízení Ústeckého
a Středočeského kraje. Sportovní družstva
soutěžila v Desetiboji přizpůsobených sportů. Na 1. místě se umístilo sportovní družstvo Litvínov- Janov, na 2. místě družstvo
z Liběšic a na 3. místě družstvo Tuchořice
„A“. V průběhu sportovních her proběhla
řada doprovodných akcí sportovního a kul-

turního charakteru, mezi která patřilo vystoupení Divadla Evy Hruškové a Jana Přeučila, Tuchoholek, mažoretek ze Základní
školy Petra Bezruče v Žatci, mažoretek
z Postoloprt a program si připravili i klienti
Domova „Bez zámků“ Tuchořice. Celé sportovní hry probíhaly v úžasně přátelské atmosféře a všichni si je náramně užili. Poděkování patří všem zaměstnancům, sponzorům, dobrovolníkům a samozřejmě Karlu
Fialovi a Milanu Hořejšímu, kteří celými
sportovními hrami provázeli.
Nikola Jobová, Domov „Bez zámků“

S Klokánkem za pohádkou již podruhé
Dne 21. září 2013 pořádá žatecký Klokánek
v Tuchořicích akci S Klokánkem za pohádkou, a to nejen pro děti z Klokánku, ale i pro
širokou veřejnost. V letošním roce čeká na
účastníky akce několik změn. Start i cíl pohádkové cesty bude na tuchořické návsi, kde
si děti mohou v čase od 14,30 do 16,00 hod.
vyzvednout soutěžní kartičku. Pohádková
cesta je mírně prodloužena a bude na ní více
pohádkových postav a soutěžních úkolů.
Bude připravena i zkrácená varianta vhodná
pro kočárky. Každé dítě obdrží po absolvování cesty odměnu a poukázku na párek

v rohlíku a limonádu zdarma. Pro další návštěvníky
bude
připraven
stánek
s občerstvením. Od 17,00 hodin bude pro
děti připraven program na návsi, celou akci
ukončí po setmění ohňostroj. Vstupné je
dobrovolné.
Pohádkové kostýmy zapůjčí Česká televize.
Dále se významnou měrou podílejí Město
Žatec, Obec Tuchořice, rádio Blaník, Pekárna
KOMPEK (p. Konvalinka), reklamní agentura
DAMM Žatec, Žatecký pivovar a další sponzoři a dobrovolníci. Těmto všem za děti srdečně děkujeme.

Mgr. Miroslava Hrdličková, DIS
vedoucí Pobočky, Klokánku a Azylového domu FOD v Žatci
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Ohlédnutí
Dětské rybářské závody

V pátek 5. července 2013 se
v 9.00 hod. ozval v Tuchořicích
výstřel, který odstartoval na
„Prostředním rybníku“ dětské
rybářské závody.
Zúčastnilo se 17 malých rybářů a někteří
měli s sebou dospělácký doprovod, který
soutěž prožíval víc jak děti. Občerstvení bylo
zajištěno a každou chvilku se z různých místeček u rybníka ozývalo volání „…..ryba..“,
takže soutěžní dvě hodinky uplynuly jako
voda.

Honem rychle sečíst centimetry a hurá na
vyhlášení vítězů. Na třetím místě se umístil
Václav Pilař nejmladší, který nachytal celkem 223 cm, na místě druhém s 233 centimetry se umístila Šárka Sedláková a první
místo s velkým náskokem si vychytala Anička Fialová. Za 323 centimetrů si zasloužila
uznání a pochvalu. Se svým výkonem strčila
tahle „vydra“ do kapsy i všechny dospěláky,
kteří se účastnili rybářské soutěže o čtrnáct
dní později.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

Rybářské závody v retro stylu

Závody 20.7.2013 byly v retro stylu.
Dvacet závodníků mělo na soutěž dvě hodinky. Povolený doping – chlazené orosené
v odpoledním vedru šlo na odbyt, ryby šly a
centimetry přibývaly. Byli jedinci, kteří neměli ani ťuk, někteří nachytali jen pár desítek centimetrů a za nejmenší čudličku dostal
cenu malý Péťa Koukal.

Na třetím místě se umístila p. Svitková
s nachytanými 213,5 centimetry, druhé místo obsadil s 279,5 centimetry pan Chudyba a
fanfáry za první místo si zasloužil pan Fiala
za 315,5 centimetrů ryb.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

Festival „Bez zámků“ 2013

Již potřetí otevřel Festival „Bez zámků“
brány zámeckého parku Domova „Bez zámků“ široké veřejnosti. Na dva červencové
dny - 19. a 20. byl připraven rozmanitý program, který oslovil jak malé, tak i starší návštěvníky. Kromě jiných zde vystoupil také
náš divadelní soubor a Tuchoholky. V rámci
festivalu se také uskutečnil druhý ročník
akce Daruj radost, při které se rozdávaly
dárky pro klienty našeho Domova a klienty
Sociálně terapeutické dílny Jeroným Louny.
Dobrovolní dárci si vybraný dárek zarezer-

vovali přes webové stránky Městské knihovny Louny a v průběhu festivalu byly dárky předány. Festivalový víkend byl plný
hudby, divadla a filmu, zvláště amatérského
typu, do které se může se svým příspěvkem
zapojit kdokoliv bez ohledu na věk, handicap, národnost apod. Výtěžek ze vstupného
je každoročně použit na podporu občanského sdružení Lounští Lounským a na provoz
ZOO parku v Domově "Bez zámků" v Tuchořicích.
Nikola Jobová,, Domov „Bez zámků“

Sranda bez plotů v obci Deštnice

Dne 22 června 2013 se za krásného slunečného počasí v obci Deštnice konal další ročník her Mikroregionu– Sranda bez plotů.
Naše družstvo se účastnilo ve složení Tereza
Dererová, Zuzana Kašíková, Nela Chrzová,
Pavel Kašík, Michal Pavlas, Petr Jedlička a
nehrající kapitán Antonín Schöner. Soutěže,
které měly opravdu neobvyklé názvy, jako

„housenka“, stonožka“, „mravenci“, „kobylka“, „včelka Mája“ a „hovnivál“, si naši
opravdu užívali. A že to bylo s velkým nasazením a zápalem, tomu odpovídá i umístění
na krásném druhém místě. Mezi největší
zážitky patřily společné fotografie s Josefem
Aloisem Náhlovským, který celou soutěž
moderoval. Mládeži moc Vám děkujeme.
Vladislava Děrková , místostarostka obce
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Tuchořická dominanta ustoupila výstavbě
Kronikářský zápis z roku 1977:
„ První zmínku o tuchořické cihelně najdeme v historických materiálech kolem
roku 1830. Šlo o primitivní cihelnu a vápenný milíř. V roce 1895 vybudoval
K.Blaschke dvě kruhové pece. Pálilo se v nich vysoce kvalitní vápno a cihly
všeho druhu, tašky, dále dlažební desky a drenážní trubky. Výroba byla již
tehdy strojová.“
Cihelna během následujících let měnila maOdstřel cihlových komínů v areálu bývalé
jitele až v 90 letech 20. století nakonec
cihelny v Tuchořicích byl navržen klasickým
úspěšná výroba zanikla.
způsobem tzv. „na položení“ s usměrněním
Posledním majitelem areálu bývalé cihelny
jejich pádu do volného prostranství.
je firma CATE s.r.o. Praha, která zde vybuPo dvanácté hodině byly vystřeleny výdovala fotovoltaickou elektrárnu a jejímž
stražné signály a světlice, poté začalo odpozáměrem je další rozvoj firmy. V rámci další
čítávání panem střelmistrem Petrem Mikuvýstavby, zde bylo také nutné odstranit polou.
slední zbytky cihelny, jimiž byly dva cihlové
První byl odstřelen starší komín o výšce
komíny o výšce 35m a 37m.
37m s osmibokým dříkem. K jeho odstřelu
Demolice komínů byla naplánována na ponbylo použito 2,8 kg průmyslové plastické
dělí 12. srpna 2013 mezi 12 a 13 hodinou.
trhaviny. Za 15 minut byl odstřelen i druhý
Již kolem dvanácté hodiny zde bylo na 60
“novější“ komín o výšce 35m s kruhovým
občanů. Byly to převážně místní občané,
dříkem u kterého bylo použito 2 kg průmyskteří zde leta pracovali, nebo ti, kteří chtěli
lové plastické trhaviny.
býti svědky této unikátní historické události.
Komíny byly „položeny“ dle plánu a rozlouAsistoval zde i místní sbor dobrovolných
čení s místní dominantou bylo završeno
hasičů z Tuchořic, který by reguloval přípotleskem přihlížejících.
padný vznik prachu, který by se vytvořil při
dopadu komínových těles.
Milena Hovorková, kronikářka OÚ Tuchořice

Slzy svatého Vavřince
I když je tento článek zcela neaktuální, berte
to jako ohlédnutí a připomenutí toho, jaké
se událo krásné představení na noční obloze.
Po roce jsme mohli pozorovat nejslavnější
meteorický roj severní polokoule "Slzy svatého Vavřince" – Perseidy. Maximum nastalo
v noci ze 12-13. srpna, mezi půlnocí a čtvrtou hodinou raní. Při letošním rojení bylo
možno pozorovat i 70 meteorů za hodinu.
Letošní rok byl pro pozorování ideální, nerušil ho svit měsíce a obloha byla po přechodu fronty zcela vymetená.
Odkud k nám vlastně přicházejí Perseidy?
Perseidy jsou pozůstatek po průletu krátkoperiodické komety 109P/Swift-Tutlle,
kterou v roce 1862 nezávisle na sobě objevili Lewis Swift a Horace Parnell Tuttle. A

zrovna z 12. na 13. srpna se kříží dráhy
pozůstatky po kometě s dráhou země. Meteorické částice, zvané Perseidy vstupují do
atmosféry dost velkou rychlostí (kolem 60
km/s), začínají zářit ve výšce asi 120 km
nad Zemí a zhasínají o několik desítek kilometrů níž. Měsíc srpen nadlouho zůstal měsícem hojnosti meteorů, a to hlavně kolem
10. srpna, kdy každoročně probíhají oslavy
svatého Vavřince. Proto se Perseidy někdy
lidově nazývají „Slzy svatého Vavřince“.
První záznamy o Perseidách pochází z Číny z
roku 36 n.l. Tak proto nezapomeňte opět za
rok vzhlédnout k noční obloze a na chvíli
zapomenout na všední starosti a pokochat
se vesmírným divadlem, při kterém si člověk klade spoustu otázek a možná si uvědomí spoustu věcí.

http://richterlibor.wix.com/astrofotografie

Libor Richter, amatérský astronom
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Plánované společenské akce:
SDH Tuchořice pořádá

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
pořádá

Soutěž v požárním útoku

Ozvěny MENTAL POWER
PRAGUE FILM FESTIVAL

„O pohár starosty obce“
Dne:

14.9.2013 od 10,00 hod

(přehlídka filmů, kde hrají lidé
s postižením)

20.9.2013 od 17,00 hod
v restauraci U Orloje Žatec
Moderuje: Vojta Kotek
Vstupné: dobrovolné

na hřišti TJ SOKOL Tuchořice

Burza dětského oblečení a potřeb
Ve dnech 25. – 27. 9. 2013 pořádají tuchořické maminky na sále v Tuchořicích již tradiční burzu dětského
oblečení a potřeb pro děti. Již nyní si mohou maminky,
které mají zájem dát věci do prodeje, zatelefonovat o registrační číslo paní Simoně Vaněčkové na tel. 724 567 025.
Podmínky prodeje zůstávají stejné a budou opět včas zveřejněny na plakátech.

3.ples žateckého
Klokánku
23.listopadu 2013

Sál v Tuchořicích
Hraje: hudební skupina GOLF p.Gunára
- bohatá tombola, pestrý program

Dále se připravuje:

na návsi
v Tuchořicích

dne:
1.12.2013

v místní knihovně
v Tuchořicích
ve dnech:

12.-14.12.2013

Adventní koncert a vánoční mše
v kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích

Bližší informace najdete
v prosincovém čísle Tuchořického
zpravodaje
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