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OBECNÍ NOVINKY

UPOZORNĚNÍ!!!
Opět vyzýváme majitele nemovitostí v obci Tuchořice, kteří se dosud nedostavili na Obecní úřad
Tuchořice podepsat plnou moc k vyřízení kanalizační přípojky, aby tak učinili co nejdříve.
Plná moc bude hromadně předána na Stavební úřad v Žatci k vyřízení územního souhlasu.
Zároveň upozorňujeme, že je Vaší povinností, po napojení na kanalizaci, vyřídit si rozšíření Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod o stočné. Smlouvu si lze vyřídit na SČVaK v Žatci u paní
Vokurkové,(úterý,čtvrtek, od 8,00-14,00 hod). Nezapomeňte si vzít s sebou aktuální stav vodoměru
a OP.

Zapojte se i Vy!
Vzhledem k neustálé aktualizaci našich webových stránek, bychom rádi
časem zařadili např. i rubriku „Staré fotografie obce“. I Vy máte možnost se
zapojit.
Chtěli bychom, Vás touto cestou požádat, zda-li byste nahlédli do svých
fotografických archivů a našli staré fotografie nebo pohlednice obce
(Tuchořice, Třeskonice, Nečemice).
Postupně bychom naplňovali náš archiv fotografií, který bude určitě velikým
přínosem i pro další generace. (Fotografie či pohlednice, bychom si , s Vaším
souhlasem, naskenovali /na počkání/).

Závěrem bychom Vám chtěli předem poděkovat za každou poskytnutou
fotografii či pohlednici, nebo i za snahu nějaký „fotografický poklad“ najít.

Třeskonice(býv.obchod)

Tuchořice(bývalá pošta a knihovna)
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Nečemice

KULTURA
Ohlédnutí

1.Obecní ples v Tuchořicích, 14.1.2012
Večerem nás provázela hudební skupina Flash Dance.
Dále zde vystoupili:
 Abba Revival
 Laso show – Michal Konečný /mistr Evropy/
 klienti Domova“ Bez zámků“
 tuchořičtí hasiči
 spolek Tuchoholky

Hasičský ples v Tuchořicích, 25.2.2012
Plesem provázela kapela Františka Baráka.I letos zde měl prémiérové vystoupení spolek
„Tuchoholek“, které můžete shlédnout též na internetových stránkách:
http://hasicituchorice.wz.cz/akce12_ples.php

2

Přehled akcí roku 2012 : březen- červen
9.3. 2012
17.3.2012
24.3.2012
29.3.-31.3.2012
31.3.2012
7.4.2012
21.4.2012
28.4.2012
30.4.2012
26.5.2012
2.6.2012
30.6.2012

Mezinárodní den žen (pořádá místní „Fernet klub“Tuchořice)
Maškarní Josefovská zábava (KD Tuchořice)
Dětský maškarní karneval (pořádá ZŠ + MŠ Tuchořice)
Velikonoční prodejní výstava(knihovna Tuchořice)
Mistrovství ČR v benchpressu(KD Tuchořice)
1.velikonoční turnaj ve stolním tenisu (KD Tuchořice)
Zájezd do divadla Hybernia v Praze- muzikál „Hello, Dolly!“
Pálení čarodějnic na „Palouku u lesa“ (Tuchořice)
Stavění májky na návsi v Tuchořicích
Staročeské máje v Tuchořicích+ májová zábava
Dětský den (hřiště Tuchořice)
Šlapka Bédy Keila(Tuchořice)

Stručně o akcích:
29.3.-31.3.2012: Velikonoční prodejní výstava- s tématem „Přichází jaro“
- proběhne v knihovně Obecního úřadu v Tuchořicích, vždy od 9,00-11,00 a od 12,00-17,00 hod,
v sobotu od 9,00-12,00 hod
- k prodeji: drobná keramika, velikonoční a jarní dekorace,perníky,výrobky žáků ZŠ Tuchořice, klientů
Domova „Bez zámků“ a další drobnosti
31.3.2012: Mistrovství ČR v benchpressu
- proběhne v Kulturním domě Tuchořice, zahájení soutěže v 9,00 hod
- disciplína benchpress(zvedání činek na lavici v leže):jedná se o tlak, kde se každý soutěžící snaží ve
třech pokusech zvládnout nejtěžší váhu

7.4.2012: Velikonoční turnaj ve stolním tenisu- „O pohár starosty obce“
- proběhne v Kulturním domě Tuchořice, prezentace proběhne od 8,00-8,30 hod, začátek bude v
9,00 hod
- bude se soutěžit ve třech kategoriích (muži, ženy, žáci do 15 let)
-v základní skupině bude hrát každý hráč s každým a postupující budou pokračovat ve hře
vyřazovacím způsobem
- startovné: 50,-Kč

21.4.2012: Zájezd do divadla
Obecní úřad Tuchořice pořádá zájezd do Divadla Hybernia v Praze, na slavný
americký muzikál s živým orchestrem „Hello,Dolly!“.
Muzikál vznikl na motivy frašky Thortona Wildera dnes pod názvem Dohazovačka.
Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové, která se živí jako dohazovačka, a jednoho
ze svých zákazníků- mrzoutského starého mládence-přiměje svým šarmem
a kouzlem změnit v milého,galantního muže.
Ve zbrusu novém zpracování s živým orchestrem se v této titulní roli představí
Ivana Chýlková, která byla za hlavní roli nominována na cenu Thálie.
Jako speciální host vystoupí Naďa Urbánková nebo Yvonne Přenosilová.
Prodej vstupenek bude na Obecním úřadě v Tuchořicích.
Odjezd z Tuchořic (v případě zájmu , bude autobus zajíždět do Třeskonic
a Nečemic)bude ještě upřesněn, nejpozději týden před odjezdem na letáčcích,
3

které budou umístěny v chodbě obecního úřadu Tuchořice a na prodejně Jednoty
v Tuchořicích,popř.vyhlášen místním rozhlasem.
Na podzim je plánována návštěva Národního divadla, spojená s prohlídkou historické budovy.

Římskokatolická farnost Liběšice : přehled akcí roku 2012 : březen – červen
Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
9.4.2012

Velikonoční mše svatá od 15,00 hod
Velikonoční koncert Poutníčkova sboru od 16,00 hod

Kostel sv. Bartoloměje v Nečemicích
8.3.2012
Mše svatá
- pravidelné bohoslužby – mše svatá jednou za 14 dní ve čtvrtek od 17,00 hod
ŠKOLNÍ

NOVINKY

Výtvarný kroužek
V letošním školním roce začal pracovat na naší škole výtvarný kroužek, který je součástí Základní
umělecké školy v Postoloprtech. Každé úterý odpoledne přichází
do naší výtvarné dílny 16 dětí (žáků ZŠ i MŠ ).
Z posledních akcí kroužku připomínáme velkou výstavu BAROKO
v lounském divadle a setkání s výtvarníkem p.Václavem Jírou v jeho
galerii a atelieru.
Na úterý 13.3.2012 připravujeme Velikonoční dílnu. Rodiče spolu
s dětmi si budou moci vyrobit z keramické hlíny výrobky, které si pak odnesou domů.
Můžete si vybrat ze dvou termínů, a to: 1. termín : 14.00 – 15.30 hod
2. termín : 15.30 – 17.00 hod
Cena za osobu 20 Kč.
Počet účastníků a termín, který jste si vybrali, prosím ,
nahlašte ředitelce ZŠ do pondělí 12.3.2012.
Všichni jste srdečně zváni.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří podpořili svým podpisem petici za zachování dětského a gynekologickoporodnického oddělení v nemocnici v Žatci. Petici podepsalo 79 místních občanů.

Tuchořický zpravodaj vychází čtvrtletně.Zdarma. Náklad 240 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.
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