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Chodník v Tuchořicích
Upozorňujeme občany, že v termínu 17.9.- 12.11.2012 proběhne v Tuchořicích výstavba nového a
rekonstrukce stávajícího chodníku od Halgašů k základní škole. Dbejte prosím na zvýšenou opatrnost!

Čištění a kontrola komínů v obcích Tuchořice, Třeskonice, Nečemice
Ve dnech 9.10.-10.10.2012 (úterý+středa) bude firma Hagas Louny provádět čištění a kontrolu
komínů. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na Obecním úřadě v Tuchořicích
(tel. 415 725 094).

Volby
Ve dnech 12.10. a 13.10.2012 proběhnou Volby do zastupitelstev krajů 2012.
Obec má 3 volební okrsky:
Volební okrsek č. 1
- v obci Tuchořice
- knihovna obecního úřadu čp.123
Volební okrsek č. 2
- v obci Třeskonice
- sál Třeskonice čp. 10
Volební okrsek č. 3
- v obci Nečemice
- prodejna Nečemice čp.54

Kanalizační přípojky v obci Tuchořice
V současné době je již připravena kompletní dokumentace k prodeji kanalizačních přípojek občanům a
připravuje se návrh kupní smlouvy mezi obcí a majiteli nemovitostí, aby mohlo dojít k prodeji veřejné části
kanalizační přípojky a projektové dokumentace včetně vyřízeného ohlášení stavby na MěÚ v Žatci.
ZO stanovilo nejpozdější datum pro připojení na kanalizaci v obci do 31.12.2012.V této souvislosti si
dovolujeme upozornit naše občany, že kdo nebude do této doby napojený na kanalizaci, bude muset prokázat
jakým způsobem odpadní vody likviduje, a to potvrzením od společností, které se likvidací odpadu zabývají
( např. Patok Louny, FEMME Bezděkov,…)
Podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu číslo 274/2001 Sb., §3 odst.8, může
pověřený obecní úřad rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají
nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.

Upozornění občanům!!!
V poslední době se několikrát stalo, že se v našich obcích objevili různí dealeři či obchodní zástupci firem.
Touto cestou Vás chceme varovat před ukvapeným podpisem bez důkladného prostudování smlouvy a
nabídky. Prodejci jsou výřeční a mnohdy si vymýšlí různé důvody, proč byste se s nimi měli bavit. Vydávají se
např. za pracovníky jiných konkurenčních firem atd.
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Pokud je nabídka seriózní, neměl by vás prodejce k podpisu žádným způsobem nutit. I přes váš
nezájem mohou někteří z prodejců požadovat váš podpis údajně jako potvrzení, že s vámi jednali. Takový
podpis může být v kombinaci s dalšími osobními údaji zneužitelný.
Nechte si na svá rozhodnutí čas!
Pokud se vám nabídka zdá zajímavá, vždy máte právo si sliby prodejce ověřit .
Dejte si pozor i na falešné podomní prodejce! Vždy byste měli mít možnost si podomního prodejce u dané
společnosti ověřit. Předkládané průkazy nemusí být pravé.
Nemusí se jednat např. o zástupce energetických firem, ale nabídky jakýchkoliv služeb nebo prodej různého
spotřebního zboží. Buďte vždy opatrní.

Kultura
Ohlédnutí:
Šlapka Bédy Keila – 30.6.2012
Letos proběhl již 11. ročník. Maskovaní účastníci přejížděli lávku na svých dopravních prostředcích. Na
kolech, trakaři a letos poprvé i na mopedu.
Přejezdu se zúčastnilo několik zájemců různých věkových kategorií, včetně jedné dívky.
Na závěr přejezdů bylo předáno ocenění za nejlepší masku, za nejlepší nápad a také za přejezd přes lávku.
Program zpestřil svým vystoupením soubor Tuchoholky.

Rybářské závody v Tuchořicích
V letních měsících proběhly na „prostředním rybníku“ rybářské závody jak pro děti tak pro dospělé.

„Mléčný závod“ – 6.7.2012
Dne 6.7.2012 se uskutečnil v obci Tuchořice , již tradičně, 25. ročník mezinárodního etapového
cyklistického závodu kadetů – „Mléčný závod“.
Také letos se sjeli mladí cyklisté z několika zemí.
Start okruhu, který závodníci jeli celkem šestkrát, byl na návsi v Tuchořicích. Cyklisté zamířili do Třeskonic,
Liběšic a zpět do Tuchořic. Etapa byla dlouhá 60 km. Cíl okruhu byl u kapličky Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích.
V rámci závodu se jely celkem 3 etapy. První etapa se jela v Tuchořicích, druhá etapa v Lenešicích a třetí etapa
v Dobroměřicích.
Závod pořádá TJ Stadion Louny.

Memoriál J. Hejdy -4.8.2012
Dne 4.8. 2012 se uskutečnil fotbalový turnaj " Memoriál J. Hejdy“ za účasti klubů: FK Řepy,Sokol
V.Černoc, SK Málkov a Sokol Tuchořice.
Turnaj proběhl za pěkného počasí a velké účasti diváků.
Tuchořičtí sokolové opět nezvládli finálový zápas a po tuhém boji podlehli SK MÁLKOVU 0:2.
Konečné pořadí:
1. SK Málkov
2. Sokol Tuchořice
3. FK Řepy
4. Sokol V. Černoc

Tuchořická pouť – 18.8. -19.8.2012
Program letošní pouti byl zpestřený o tuchořický jarmark, na kterém jste mohli vidět práci uměleckého
kováře, výrobu keramiky na hrnčířském kruhu, ruční výrobu svíček aj.
O práci na hrnčířském kruhu měly zájem hlavně děti, které si své výrobky mohly odnést domů. Již tradičně
proběhla v sobotu zábava pod širým nebem a v neděli odpoledne hrála k tanci a poslechu Žatečanka.
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Přehled akcí roku 2012 : září – prosinec
15.9.2012
22.9.2012
2.12.2012
13.12.-15.12.2012
bude upřesněno
24.12.2012

divadelní představení v Národním divadle v Praze – „Král Lear“
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích
Rozsvěcení vánočního stromu v Tuchořicích
prodejní vánoční výstava (knihovna OÚ Tuchořice)
adventní koncert v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích
půlnoční mše v kapli Nanebevzetí Panny Marie v Tuchořicích (od 22,00 hod)

Stručně o akcích:
130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích
Velká oslava nás čeká v sobotu 22.9.2012 v areálu Pivovarské zahrady v Tuchořicích, kde proběhnou
oslavy výročí 130 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Tuchořicích. Čeká Vás velmi zajímavý program, mezi
jiným představení a žehnání praporu SDH, ukázky historické a současné techniky a ukázky zásahové činnosti.
V 16,30 hod. budete moci hasičskou techniku vidět na okružní jízdě mezi obcemi Tuchořice, Třeskonice ,Liběšice
a Lipno. Po celou dobu je zajištěno bohaté občerstvení.
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Kreativní soboty
V podzimních měsících připravujeme pro děti a pro dospělé kreativní soboty, kdy si budete moci
vyzkoušet svou zručnost. Například malování na trička, látky nebo prostírání, výrobu drobné keramiky, nebo
malování perníčků.

Prodejní vánoční výstava
Ve dnech 13. 14. a 15. prosince 2012 se v knihovně obecního úřadu v Tuchořicích koná
vánoční výstava. Pokud někdo z Vás bude chtít své vánoční výrobky a dekorace vystavit, může se
přihlásit na obecním úřadě.

Školní novinky

Metoda splývavého čtení u nás na škole
Prvňáčci se učí číst a psát metodou splývavého čtení. Tato metoda se liší od klasické slabikotvorné
nejenom tím, že první písmenka, která se děti naučí, jsou O,S,B,U, a A, přesně v tomto pořadí, ale i tím, že
v hodinách českého jazyka to spíše vypadá jako v hodinách hudební výchovy, protože děti zpěvně vyslovují
jednotlivé hlásky . Jedno písmenko se pak vyvozuje a následně fixuje celý týden pomocí různých aktivit jako je
skládání, vyhledávání všech tvarů (tiskacích i psacích), obtahováním, modelováním z modelíny, z barevných
bavlnek, hraním pexesa, zazpíváním písničky. Je to velice důležité, protože každé dítě je jiné, někdo vnímá
intenzivněji pohybem, někdo sluchem a zrakem, jiný hudbou nebo výtvarným projevem.
Děti tyto aktivity velice baví. Protože i zde platí známé „Škola hrou“.
Rodičům, ale i ostatním zájemcům doporučujeme, přijít k nám do školy a domluvit se s paní ředitelkou na
shlédnutí ukázkové hodiny. A těm, kteří by se chtěli dozvědět ještě více, internetové adresy www.sfumato.cz,
www.abcmusic.cz.

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.

4

Užitečné informace
Obecní úřad Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
Telefon:
starosta obce- L.Kubiska
415 721 182
kancelář OÚ (A. Kvardová, M.Hovorková)
415 725 094
Fax:
415 721 181
Email:
obec@tuchorice.cz
e-podatelna@tuchorice.cz
www. stránky:
www.tuchorice.cz
Úřední hodiny:
Po,St:
7,00 – 11,00 hod
12,00 – 17,00 hod
Ostatní dny:
Út,Čt:
7,00 – 11,00 hod
12,00 – 15,00 hod
Pá:
7,00 – 11,00 hod
12,00 – 13,30 hod
Místní knihovna Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
Knihovnice:
E.Běhavá
Otevírací doba:
středa: 15,00 – 17,00 hod
po dobu letních prázdnin knihovna uzavřena
Sbor dobrovolných hasičů, Tuchořice 30, 439 69 Tuchořice
Starosta hasičů:
J. Šůma (tel. 606 127 252)
Velitel jednotky:
L.Richter (tel. 607 727 955)
Ohlašovna požáru:
Obecní úřad Tuchořice
Šůma Jaroslav – Tuchořice
Volkmannová Alena- Třeskonice
Adamec Václav - Nečemice
Základní škola a Mateřská škola Tuchořice, příspěvková organizace
Ředitel:
Mgr. L.Řapková
www. stránky:
www.zstuchorice.cz
Základní škola:
Adresa:
Tuchořice 167, 439 69 Tuchořice
Telefon:
415 725 087
Email:
zs.tuchorice@email.cz
Mateřská škola :
Adresa:
Tuchořice 100, 439 69 Tuchořice
Telefon:
415 725 096
Email:
skolka.tuchorice@seznam.cz
Sběrné místo odpadu, Tuchořice
Otevírací doba:
první sobota v měsíci od : 8,00 – 12,00 hod
třetí středa v měsíci od : 8,00 – 15,00 hod
státní svátky zavřeno
Česká pošta, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
Vedoucí pošty:
M. Pilařová
Adresa:
Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
Telefon:
415 725 090
Otevírací doba:
Po-Pá: 8,00- 9,00 hod , 14,00 – 16,00 hod
Zdravotní středisko Liběšice, MUDr. Růžena Černá
Adresa:
Liběšice 42, 439 63 Liběšice u Žatce
Telefon:
415 714 080
Ordinační hodiny:
Po,Út,Čt,Pá: 6,00 – 12,00 hod , St: 12,00 – 18,00 hod
Zubní pohotovost Louny- Poliklinika Louny
Adresa:
Louny, Pod Nemocnicí 2503 (ordinace MUDr. Skály)
Telefon:
415 242 134
Ordinační hodiny:
sobota,neděle,svátky: 9,00 – 12,00 hod ( od 1.9.2012)
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