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Vážení spoluobčané,
jak jsme již informovali v minulém čísle Tuchořického zpravodaje, naše obec oslaví koncem tohoto měsíce 775 let od první písemné zmínky o Tuchořicích. Zastupitelstvo obce k tomuto
výročí připravilo bohatý program, který se z větší části odehraje v areálu Pivovarské zahrady
v blízkosti Domova „Bez zámků“. Přílohou tohoto čísla zpravodaje je pozvánka s podrobným
programem, přesto se ještě může stát, že z nějakého důvodu může dojít ke změně. Myslím si, že
z programu, tak jak je navržen, si může vybrat každý. Proto si dovoluji Vás pozvat k účasti a popřát Vám příjemné prožití odpoledního, popř. večerního programu.
Dále bude 28. června v době od 12 do 15 hodiny možné se podívat na projekci filmu o
Tuchořicích v Hospůdce u Jožana, včetně sestřihů z akcí konaných v obci za několik posledních
let. Od 13 hodin bude v Kapli Nanebevzetí Panny Marie u hřbitova mše, kterou odslouží farář
Otec Vilém. Od 14 hodin proběhne ukázka zásahu hasičů místní jednotky SDH na návsi
v Tuchořicích. V prostoru základní školy budou současně také vystaveny dokumenty z činnosti
školy, včetně kronik a fotografií. Posledním místem, které bude možné navštívit, je nově opravená kancelář obecního úřadu. Zde budou vystaveny obecní kroniky a fotografie mapující proměnu
vesnice za několik posledních desetiletí. A zde si můžete zakoupit nejen nově vydanou knihu
PhDr. Bohumíra Roedla o Tuchořicích, Nečemicích a Třeskonicích, ze které se dozvíte mnohé, do
této doby nám neznámé, zajímavosti z historie obce, ale také upomínkové předměty k výročí
obce. Pro sběratele a zájemce je připraveno výroční razítko s pohlednicí obce.
Závěrem Vás ještě jednou zvu k účasti na oslavách. Tato akce bude vynikající příležitostí i pro setkání rodáků a bývalých obyvatel obcí Tuchořice, Třeskonice a Nečemice. Obracím se touto cestou na Vás, naše
občany, informujte své příbuzné či známé pocházející
z našich obcí o této akci. Zároveň je pozvěte, aby s námi
toto významné výročí oslavili.
Bližší informace a podrobnosti jsou uvedeny na našich
webových stránkách obce.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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OHLÉDNUTÍ
Velikonoční turnaj ve stolním tenise „O pohár starosty obce“- 19.4.2014
Celkem se zúčastnilo 28 „pinčesových borců“. Do semifinále se probojoval Jan Hanzal, Jan Daňa,
Václav Janeček a Michal Postředník, který celý turnaj vyhrál a protože jeho vítězství bylo již třetí
v řadě, putovní pohár mu zůstane. Na druhém místě se umístil Jan Hanzal a třetí místo obsadil
Václav Janeček st. Nechybělo ani vyhlášení nejstaršího účastníka turnaje, kterým byl pan Vladimír Fiala a největším sympaťákem turnaje se stala Lucie Staňková. Průběh celého turnaje bedlivě sledovali rozhodčí pan Zdeněk Lehman a Josef Richter.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

Sranda bez plotů – Obec Bitozeves - 14.6.2014
V sobotu 14.6.2014 se za příjemného počasí konal v Bitozevsi již
14. ročník Srandy bez plotů. Jde o
soutěž mezi obcemi mikroregionu, které se letos zúčastnilo 15
mužstev. Naše družstvo, ve složení Miroslav Jedlička, Michal
Pavlas, Pavel Kašík, Tereza Dererová, Zuzana Kašíková, Nela Chrzová a nehrající kapitán Antonín
Schöner, se muselo potýkat s
opravdu náročnými soutěžemi.
Jako například nařezat pilou
"kaprem" dvoumetrové poleno na
čtyři díly, ty naštípat vždy na osm
polínek a následně složit do hranic. Absolvovat jízdu zručnosti s
malým zahradním traktůrkem, dále jízdu zručnosti s kolečkem, nebo nadojit kbelík mléka z umělého vemene. "Lahůdkou" na konec bylo oloupání dvou kilogramů brambor a jejich konzumace.
Vzácným hostem na těchto hrách byl ministr školství p. Marcel Chládek, který si s naším družstvem popovídal a na památku se nechal s nimi vyfotit. Tuchořice se umístily na dvanáctém místě.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU - REKAPITULACE
Počet voličů v okrsku
Počet vydaných obálek
Volební účast
Výsledky hlasování
1.
2.
3.

Tuchořice
361
53
14,68%

Třeskonice
78
27
34,62%

Nečemice
72
18
25,00%

TOP 09 a STAN
KSČM
ČSSD

KSČM, ANO 2011

KSČM
KDU-ČSL
ČSSD, ANO 2011,
KSČM

ČSSD, Úsvit

Zdroj:www.czso.cz
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PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

SPORTOVNÍ HRY
TUCHOŘICE 2014
17.6. - 19.6.2014
Sportovní hry mentálně postižených nejen z
Ústeckého kraje.
Slavnostní zahájení 17.6.2014 ve 14:30 hod

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
„BEZ ZÁMKŮ“ 2014

18.7. – 19.7.2014
Hudebně-divadelní filmový festival propagující integraci
zdravých a handicapovaných lidí prostřednictvím umění,
zvláštně amatérského.
Areál zámeckého parku. Vstupné 55,50 kč/1den, které
bude použito na provoz zooparku.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY

UZAVŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO
LIBĚŠICE
MUDr. R. Černá

TUCHOŘICE

DOVOLENÁ

O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

7. 7. - 20. 7. 2014

7. 7. – 10. 8. 2014

Rybářské závody proběhnou
v červenci.
Datum bude upřesněn plakáty.
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