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Vážení spoluobčané,

Chtěli bychom Vás touto cestou začít informovat o dění v obcích, spadajících pod Obecní úřad
Tuchořice. Tuchořický zpravodaj bude vycházet čtvrtletně a samozřejmě budeme rádi za Vaše
připomínky a podněty.
V uplynulých dnech zasáhla obec Tuchořice a obec Třeskonice blesková povodeň a části
obcí byly postiženy záplavovou vlnou. Okamžitě po dešti se do odstraňování škod obětavě zapojili
místní hasiči, kterým touto cestou chceme ještě jednou poděkovat za jejich profesionální přístup.
Největší škody byly odstraněny hned v pondělí a následně ještě probíhaly dokončovací uklízecí
práce.
Bohužel dalším negativním dopadem této kalamity byl i problém s kvalitou pitné vody, která
se velmi zhoršila a nebyla vhodná pro přímou spotřebu. Na několika místech v obci byly cisterny
s nezávadnou pitnou vodou, které byly průběžně doplňovány.
V těchto dnech je již voda
nezávadná .
V souvislosti se zhoršenou kvalitou vody Vám bylo do schránek doručeno oznámení o
kontrole pitné vody. Dovolujeme si upozornit, že tato kontrola není ani na podnět obecního úřadu a
ani na podnět Severočeských vodovodů a kanalizací. Služba je placená a je tedy na každém z Vás, zda
si tuto službu objednáte.

Chceme Vás informovat o akcích, které se v těchto dnech v naší obci konaly.
Dne 25.6.2011 od 15.00 hodin na návsi v Tuchořicích konal již desátý ročník ŠLAPKY BÉDY
KEILA, který pořádal Sbor dobrovolných hasičů obce Tuchořice, ve spolupráci s „místním souborem
Tuchoholky“ a Sokolem Tuchořice. Vzhledem k tomu, že se konal jubilejní 10.ročník, bylo pro Vás
připraven bohatý program a překvapení, mimo jiné byly promítány snímky z průřezu všemi ročníky
„šlapky“, viděli jste vystoupení Tuchoholek a místních hasičů.
28. června – 30. června 2011 se konaly v Ústavu sociální péče Tuchořice, sportovní hry, které
byly současně i setkáním mentálně postižených z Ústeckého a Středočeského kraje. Zůčastnilo se
šestnáct mužstev z Janova u Litvínova, Žatce, Kadaně, Trmic, Všebořic, Jesenice, Zavidova, Háje u
Duchcova, Severní Terasy Ústí nad Labem, Vejprt, Staré Olešky, Loun, Liběšic u Litoměřic a Prahy.
Soutěžila šestičlenná družstva v desetiboji a na prvním místě se umístilo sportovní družstvo DOZP
Vejprty, na druhém místě družstvo ÚSP Tuchořice „A“ a na třetím místě družstvo ÚSP Janov.
V průběhu sportovních her proběhla řada doprovodných akcí sportovního a kulturního charakteru
mezi které patřilo vystoupení Mateřské školy Alegro, Žatec, vystoupení Tuchoholek a samozřejmě si
program připravili i klienti a zaměstnanci ústavu. Slavnostní zahájení proběhlo v úterý 28. června
2011 a první den proběhl 1. Ročník štafetového běhu „Memoriál Pavla Dvorského“.
Druhý den již probíhal v duchu sportovního klání, v průběhu dne byl k vidění zásah
Tuchořických hasičů a večer byl zakončen diskotékou.
30. července 2011 pořádá Sokol Tuchořice na místním hřišti memoriál Josefa Hejdy
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V měsíci srpnu nás čeká tradiční dvoudenní tuchořická pouť na návsi v Tuchořicích, která
bude spojena se školní slavností u příležitosti 90. výročí otevření první české školy v Tuchořicích.
Slavnost pořádá Základní škola a Mateřská škola Tuchořice. Součástí programu mimo jiné bude křest
publikace o historii českého školství v Tuchořicích, výstava výtvarných prací žáků školy, výstava
fotografií, audiovizuální projekce, hudební a dramatická vystoupení pro děti i dospělé a prodej
upomínkových předmětů. Slavnost se koná v sobotu 13. srpna 2011 od 10.00 hod. do 16.30 v budově
základní školy.

Info:
Po čtyřech letech činnosti v naší školičce nás opouští ředitel Základní a Mateřské školy
Tuchořice, Mgr. Karel Folber. Za jeho práci s dětmi a za vše, co pro tuchořickou školu udělal, mu patří
náš dík.
Prázdninový provoz Základní a mateřské školy v Tuchořicích:
Mateřská škola bude uzavřena od 4. července 2011 do 7. srpna 2011
Školní jídelna bude uzavřena od 4. července 2011 do 31. srpna 2011
Základní škola bude uzavřena od 1. července 2011 do 31. srpna 2011
Školní družina bude uzavřena od 1. července 2011 do 31. srpna 2011

Provoz zdravotnického zařízení Liběšice:
Ve dnech 11.7. 2011 – 30.7.2011 bude Zdravotnické středisko Liběšice z důvodu dovolené
uzavřeno. Nutné případy bude přijímat ZS Měcholupy.

Během podzimních měsíců bude zprovozněn v bývalém vojenském areálu u hřiště
v Tuchořicích sběrný dvůr. Co to pro nás všechny znamená?? Nebudou již pořádány sběrové soboty,
takže se vyhneme nájezdům „spoluobčanů z okolí“, kteří vyhozený odpad akorát tak „rozhrabou“, za
vesnicí si jej roztřídí a rozeberou a co se jim nehodí, „zapomenou v příkopě“.
Provozní doba a provozní řád sběrového dvora bude ještě upřesněn. Tuto službu budou mít
občané našich obcí zdarma, ale pravděpodobně bude tato možnost podmíněna trvalým bydlištěm a
úhradou místního poplatku za odpad.
Pouze ve zkratce akce, které již v letošním roce proběhly:
V místním kulturním zařízení se konalo několik plesů – ples liběšických myslivců, ples
žateckých hasičů, ples tuchořických hasičů a ples Ústavu sociální péče Tuchořice, výroční schůze SDH
Tuchořice, výroční schůze TJ Sokol Tuchořice, maškarní ples pro dospělé, maškarní ples Základní a
mateřské školy Tuchořice, maškarní ples ÚSP Tuchořice a v březnu proběhla oslava MDŽ.
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29. ledna 2011 proběhly na návsi již druhé vepřové hody.
Ve dnech 13.4.-15.4. 2011 proběhla na Obecním úřadu v Tuchořicích velikonoční prodejní
výstava, kterou navštívilo 127 našich občanů. V příštím roce bude výstava rozšířena o soutěž o
nejkrásnější kraslici a připravujeme i výstavu s vánoční tématikou.
Letos máme samé výročí, nejen deset let konání šlapky, ale i desetileté výročí pořádání
čarodějnic, které se konaly 29.4.2011 na palouku pod lesem, a i když nás trochu trápil déšť, byla akce
velmi vydařená. V bohatém programu nechyběl ani kouzelník se svou asistentkou.

30. dubna 2011 se na návsi stavěla májka, opět za velké účasti přihlížejících.
Čí jsou máje, našéééé – se ozývalo vesnicí 21. května v odpoledních hodinách. Počasí se
vydařilo, májovníků i přihlížejících byla spousta a po ukončení průvodu na návsi naše omladina
zatančila besedu, která musela být na večerní zábavě ještě jednou opakována. Pokud by se k nim
někdo chtěl přidat, nebo se příští rok chtěl zúčastnit průvodu v „místním kroji“ prosím dejte vědět.

24. května se konalo „Krušovické referendum“, počasí se opět vydařilo – dle pivařů ale moc
nestíhalo chlazení.
A opět tradiční akce – Dětský den, který pořádal TJ Sokol Tuchořice ve spolupráci s místními
hasiči a podnikateli. Pro děti byla připravena spousta soutěží, jízda na koních a čtyřkolkách, mezi
program patřil tradičně zásah hasičů a samozřejmě pěna.
11. června 2011 se místní hasiči zúčastnili soutěže v Opočně v požárním útoku družstev, kde
skončili na třetím místě a na září hasiči připravují hasičskou soutěž na hřišti v Tuchořicích.
Dne 18. června 2011 se konala na hřišti v Holedeči v rámci Mikroregionu Žatecko „Sranda
bez plotů“, které se zúčastnilo naše družstvo ve složení: Kapitán - Miroslav Jedlička, tým – Zuzana
Kašíková, Nela Chrzová, Tereza Dérerová, Pavel Kašík, Zdeněk Lehman a Tomáš Lehman a umístili se
na čtvrtém místě. Jedním ze soutěžících družstev byl i ÚSP Tuchořice, který se umístil na šestém
místě.

V Tuchořicích dne 4.7. 2011
Zastupitelstvo obce Tuchořice
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