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Periodický tisk Tuchořický zpravodaj je vydáván čtvrtletně

I

jeho vydávání je povoleno Ministerstvem

kultury a bylo mu přiděleno evidenční číslo MK ČR E 20209
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Vážení občané,
Tuchořického

tři měsíce utekly jako voda, léto je za námi a vydáváme

zpravodaje.

Sice trochu

později

než jsme slíbili, ale tentokrát

již druhé číslo

v jiném

formátu

a

s většími písmenky.
Na chodbě Obecního

úřadu v Tuchořicích je nainstalována

schránka, kam můžete vhazovat

své dotazy k tomu, co by Vás zajímalo, nebo jste chtěli změnit, připomínky
Upozorňujeme,

že je otevřena

a podněty.

místní knihovna, a to vždy každou středu od 15.00 hod. - do

17.00 hod.
V měsíci červenci byl v Tuchořicích a Třeskonicích instalován nový rozhlas a vzhledem k tomu,
že se pořád jedná
nesrozumitelné

o zkušební

provoz,

dovolujeme

si požádat

občany

z lokalit,

kde je hlášení

nebo málo slyšitelné, aby sdělili své připomínky.

V současné době probíhá výběrové

řízení na zpracování projektové

dokumentace

k novému

územnímu plánu, pokud někdo z občanů chce požádat o změnu, či má nějakou připomínku,

sdělte

písemně na OÚ.
Hydrologický

průzkum - v uplynulém

části našich obcí byly postiženy

období proběhlo

záplavovou

vlnou.

K přijetí

během podzimních měsíců zpracovat návrh hydrologického

několik bleskových povodní a některé
povodňových

opatření

nechá

obec

průzkumu.

Odpady
Od 5. listopadu

bude otevřen v areálu bývalých kasáren sběrný dvůr, a to vždy první sobotu

v měsíci od 8.00 - 12.00 hodin a každou třetí středu v měsíci od 8.00 - 15.00 hodin. Pokud budete
potřebovat

odpad odvézt v jiné dny, je i tato varianta

po dohodě

s OÚ možná. Pokud nebude ve

Vašich možnostech odpad odvézt, i tato služba Vám bude po domluvě na OÚ zajištěna.
Odpad budou
pobytem

vobvodu

moci bezplatně

našeho obecního

poplatek za vyvážení popelnic.
za rok by neměl přesáhnout

majitelé

úřadu, jedinou

vybavení jedné domácnosti

odpad /koberce,

Současně si dovolujeme

rekreačních
podmínkou

objektů

a občané s trvalým

je, že musí mít uhrazen

roční

Mějte s sebou, prosím, občanský průkaz. Objem vyváženého odpadu

apod/. Vyvážet můžete veškerou
velkoobjemový

vyvážet

elektroniku,

jnapř. jedna sedací souprava, dvě lednice,

zbytky barev, pneumatiky,

světelné zdroje a ostatní

nábytek, matrace ../.
upozornit

občany, aby do kontejnerů

na tříděný odpad umístěných

v našich obcích, vyhazovali pouze odpady, pro které jsou nádoby určeny.
Dopravní obslužnost
Dovolujeme

si Vás upozornit,

že od 11.12.2011 bude platit nový jízdní řád. Novým dopravcem

je společnost BusLine a.s. Velkou novinkou je, že ve směru Žatec - Tuchořice - Louny a zpět, bude
zavedena víkendová doprava.
Nové jízdní
informovat

řády

najdete

na adrese

http://doprava.kr-ustecky.cz,

na Obecním úřadě v Tuchořicích a jsou zveřejněny na elektronické
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také se

můžete

úřední desce obce.

A teď k událostem v obci
V pátek 8.7.2011 se konal v Tuchořicích
kadetů,

kterého

se zúčastnili

cyklisté

Německa a z několika českých klubů.
bezpečnosti silničního provozu

Za téma

Mezinárodní

z Belgie, Polska, Slovenska,
Celý závod proběhl

tuchořickými

V soboru 6.8.2011 se v Tuchořicích
závodů pro dospělé.

a okolí tradiční

Itálie,

silniční etapový závod
Rakouska,

bez větších karambolů

i díky zajištění

hasiči.
konal na prostředním

rybníku již druhý ročník rybářských

letošního ročníku bylo zvoleno pyžamo.

Super náladu vytvořily

převleky soutěžících, ale i dobré pivko a klobásy. Tři nejúspěšnější rybáři byli odměněni
získal Pavel Fiala za ryby nachytané

v délce 267 cm, na druhém

místě se umístil

s délkou ryb 183 cm a na třetím místě se umístil Martin Vokurka, s nachytanou
Další velkou akci o prázdninách
Tuchořice a to u příležitosti

hosté

sledovat

fotografií,
a

proběhl

90. Výročí otevření první české školy v Tuchořicích.

kronik

křest publikace

vystoupení

s audiovizuální

o historii

ZUŠ Postoloprty

a další školní dokumentace.

Simona Umlaufová

a následovala

nejen

a první cenu
Petr Volkman

délkou ryb 169,5 cm.

uspořádala dne 13.8.2011 Základní škola a Mateřská škola

nejen současní žáci, ale i ti minulí a samozřejmě
dopoledne

Holandska,

Mezi přítomnými

byli

bývalí učitelé, a to pan Dovala a p. Rybáková. Během
českého školství.
a

Tuchoholek,

Odpoledne

přednáška

V průběhu
součástí

školní

programu

slavnosti mohli
byla i výstava

na zobcovou flétnu zahrála Eliška Šůmová

Mgr. Karla Folbera

o historii

školství spojená

prezentací.

Po skončení školní slavnosti se mohli občané přesunout na náves, kde začala tradiční tuchořická pouť.

Sokol Tuchořice
Dne 30.7.2011 se konal na hřišti memoriál Josefa Hejdy. Počasí se vůbec nevydařilo, celý den
pršelo, což se samozřejmě

objevilo

na malé návštěvě fanoušků

a příznivců fotbalu.

Na 1. místě se

umístil SK Málkov, Sokol Tuchořice se umístil na 2. místě, na 3. místě skončil FK Řepy /Praha/ a na
místě čtvrtém se umístil Sokol Velká Černoc.
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Také byl ukončen soutěžní rok 2010-2011,

kde se tuchořičtí

Muži "A"

LB třída ústecký kraj

6. místo

Muži "B"

3. Třída okresní soutěž

8. místo

Dorost

sdružený okres Louny a Chomutov

2. místo

Žáci

okresní přebor

1. místo

fotbalisté

umístili takto:

Základní organizace chovatelů poštovních holubů Tuchořice
Nesmíme zapomínat

na další organizaci

v obce, kterou je Základní

organizace

chovatelů

poštovních holubů Tuchořice.
V letním období si začali svépomocí
materiál uhradit obecní úřad.

tuchořičtí

Na rekonstrukcích

holubáři

opravovat

"starou

váhu" na návsi,

a opravách se nejvíce podíleli pánové

Jan Šír, Jan

Vaníček a Michal Varga.
V organizaci je 14 členů, kteří se scházejí hlavně v sobotu a v neděli, kdy vyhodnocují

výsledky

jed notl ivých závod ů.
Dne 3. května 2011 byli holubi nasazeni na zahraniční závod, kde letěli z Ostende. Trať je
dlouhá 1000 km a holubi ji urazí v průměru za 24 - 36 hodin.

v měsíci srpnu proběhly závody holoubat OVS Lidice kde Tuchořice po dvou závodech z devíti
organizací skončili na prvním místě. Z jednotlivců

byl po těchto dvou závodech na prvním místě p. Šír,

na druhém místě p. Vondráček a na místě třetím p. Vaníček. Na dlouhých tratích v rámci OVS Lidice
vyhrál p. Studený.

Sbor dobrovolných hasičů Tuchořice
V uplynulých
dostali
"pokřtěno"

dnech zažili tuchořičtí

hasičské auto

LlAZ Karosa,

hasiči velké překvapení.

na které se všichni velmi

Převodem

kraje

Nejprve

bylo auto řádně

a pak samozřejmě vyrazilo na zkušební jízdu. Vůbec nikomu nevadilo,

že se nevejde do

garáže, všichni se s vervou pustili do bourání

těšili.

z Ústeckého

a úpravy nového vjezdu.
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Dne 14 záři proběhlo za účastí

družstev - cca 70 hasičů, velké hasičské cvičeni

patnacu

.

ktere probíhalo v lesních porostech u obce Hořany. Cvicenl mělo simulovat hašeni roz sáhlvch Iesnich
požárů. K hašeni byly povolány i jednotky z okresu Cholllutov a helikoptéra ministerstva vnitra
Dne 17. záři proběhla na hřišti hasičská soutěž "O pohár starosty obce" Soutěže se zúčastnilo
sedm družstev, a to z Tuchořic muži A, muži B a muži V /veteráni
dále se soutěže zúčastnilo družstvo

nebo výběr - můžete si vybrati,

z Bochova a Opocna. Z Bochova a Tuchořic

se zúčastnilo

I

družstvo žen.
Na prvním místě se umístili tuchořičtí - družstvo A, na druhém místě družstvo Opočna, na
místě třetím Tuchořice B, na místě čtvrtém družstvo Tuchořice Vana místě pátern družstvo Bochova.
Tuchořické hasičky se umístily na prvním místě. Počasí se v den soutěže vydařilo a naši hasiči až do
pozdních nočních hodin rozebírali použitou taktiku.
Ústav sociální péče Tuchořice
Ve dnech 23. - 24. září 2011 se konal v Ústavu sociální péče v Tuchořicích, ve spolupráci
s Městskou knihovnou

Louny a OS Lounští Lounským,

"Hudebně

- divadelní a filmový

propagující integraci zdravých a handicapovaných lidů prostřednictvím

festival

umění, zvláště amatérského.

Měli jsme možnost shlédnout, mimo jiné, několik krátkých představení v podání divadelního souboru
ÚSP, ukázku ze sportovního

aerobiku,

představení divadelního souboru Třetí věk Louny, které se

jmenovalo "Včera se mi zdálo" a spoustu kapel. Počasí se moc nevydařilo, ale přihlížejícím to vůbec
nevadilo.
Ostatní

akce
V sobotu

Brzobohatého

1. října

2011

jsme

uspořádali

do Prahy, na představení

zájezd pro

"Klec bláznů".

naše občany

do

Divadla

Radka

Představení se velmi líbilo a vzhledem

k velkému zájmu a účasti, na jaře si výlet do divadla zopakujeme.
V pátek 21. října 2011 prozářily naši obec světlušky. Ptáte se jaké? Obcí procházel průvod dětí
a jejich rodičů s lampiony a cestu na hřiště lemovaly krásně vyřezané nasvícené dýně. Na hřišti bylo
pro všechny připraveno občerstvení,

pro děti čaj a pro dospělé i něco na zahřátí. Krásný večer

zakončil ohňostroj.
Dne 27. listopadu

začíná advent a na návsi se bude konat již 1)1. Slavnostní rozsvícení stromu.

Tuchořičtí hasiči zajistí něco teplého na zahřátí a k zakousnutí klobásy, během odpoledne vystoupí
děti ze Základní školy a Mateřské školy v Tuchořicích, klienti Ústavu sociální péče Tuchořice a zazpívá
příležitostný sbor p. Urbancové.
Zima a vánoce se blíží mílovými kroky, takže připravujeme na obecním úřadě ve dnech 8.,9.
a 10. prosince

2011 vánoční výstavu, na které opět budou vystaveny práce dětí ze Základní školy a

Mateřské školy v Tuchořicích a Ústavu sociální péče v Tuchořicích,
vánoční dekorace, keramiku, perníky.
V Tuchořicích dne 26.10.2011
Zastupitelstvo

Obce Tuchořice

s

zakoupit si budete moci drobné

