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Vážení a milí spoluobčané!
S nadcházejícími svátky Vám všem jménem zastupitelstva obce přeji hodně
příjemné rodinné pohody pod vánočním stromečkem, radost z dárků a ze vzájemných setkávání a jen hezké chvíle v posledních dnech končícího roku. Věřím, že se nám společně podaří šťastně vykročit do roku 2016, který před nás
jistě postaví nejen řadu radostí, ale i problémů a výzev, s nimiž se budeme setkávat v každodenním
životě. Chtěl bych, abychom radosti dokázali přijímat s uspokojením a starosti a problémy řešit
s úsměvem. Byl bych rád, abychom se všichni dokázali v závěru příštího roku ohlédnout s pocitem
dobře odvedené práce. A právě k tomu Vám přeji hodně pozitivní energie, hodně štěstí a osobních
úspěchů a zejména hodně zdraví.
Ladislav Kubiska, starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2016
Místní poplatek
Pes
Stočné (obec Třeskonice)
Popelnice (trvalý pobyt)
Popelnice (chalupáři)

Částka
50,-Kč, další pes 100,-Kč
100,-Kč/osobu
500,-Kč/osobu (změna)
500,-Kč/nemovitost

Zaplaceno do:
28.2.2016
31.3.2016
30.4.2016
30.4.2016

NOVÁ PRAVIDLA SLAVNOSTNÍCH OBŘADŮ
Rádi bychom Vás touto cestou informovali o novém způsobu organizace akcí „Vítání
občánků” a „Blahopřání k jubileu”. Na tyto slavnostní obřady jsou zváni nově narozené
děti a jubilanti obce s trvalým pobytem v Tuchořicích, Třeskonicích a Nečemicích. S
ohledem na ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, a zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech, však již není možné, aby
obecní úřad zjišťoval informace o narozených dětech a o narození občanů a jejich jubileu
z údajů matriky a registrů evidence obyvatel.
Máte-li zájem, aby Vaše děťátko bylo přivítáno, jako nový občan naší obce, nebo o návštěvu a gratulaci vám, jubilantům, musíte vyplnit přihlášku (na stránkách obce www.tuchorice.cz, nebo na obecním
úřadě). U jubilantů může zažádat rodinný příslušník. Tyto přihlášky je nutné zaslat buď poštou na
adresu obecního úřadu nebo doručit osobně. Na slavnostní akt Vám pak bude zaslána pozvánka s datem a hodinou konání, a v případě jubilantů Vás navštívíme s gratulací a malým dárkem.
Podpisem této přihlášky dáváte souhlas s využitím uvedených osobních údajů pro organizační
zajištění “Vítání občánků” a „Blahopřání k jubileu” v souladu se zákonem.
Alena Kvardová, Obecní úřad Tuchořice
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ZTRATIL SE VÁM PEJSEK?
Z důvodu zvýšeného počtu ztrát a nálezů psů uvádíme informace, jak se v dané situaci zachovat.
Pokud se vám, v našem okolí, ztratil nebo zaběhl váš pejsek, je nutné v prvé řadě kontaktovat nejbližší útulek, a to je v našem případě :
Útulek Jimlín – tel. kontakt je 604 451 258 p. David Kubalík,
adresa je Jimlín čp. 147 (pod zámkem Nový Hrad Jimlín),
další informace najdete na http://utulek-jimlin.cz/index.php?p=uvod
Zde jsou i aktuální fotografie umístěných psů a koček.
Nebo se obraťte na:
 Městskou policii
 Policii ČR
nebo na
 Obecní úřad Tuchořice (415 725 094)
 Obecní úřad Liběšice (415 725 060)
 Obecní úřad Lipno (415 725 018)
Důležité je, aby pejsek měl obojek, na něm přidělenou známku s číslem, popř. telefonický kontakt
na majitele.
Pokud jste známku ztratili a nepamatujete si číslo známky pejska, můžete se informovat na Obecním
úřadě v Tuchořicích, kde je vedena kartotéka s přidělenou známkou, věkem, rasou a barvou psa.
A na závěr ještě informace k nálezu cizího pejska:
Pokud naleznete psa a odvezete ho sami do útulku, útulek ho nepřevezme. Může přijmout pejska pouze od policie či úřadu.
Nález pejska nahlaste na obci, na jejímž katastru bylo zvíře nalezeno. Podívejte se, zda má pejsek
evidenční známku. Na té by měl být uveden název obce a číslo pejska. Každá obec vede evidenci psů
a může co nejdříve dohledat majitele, popř. informuje obecní úřady v okolí. Pokud se nepodaří majitele dohledat, bude pejsek převezen do útulku. Za pobyt pejska v útulku se platí poplatek a tudíž je
určitě v zájmu každého majitele si co nejdříve pejska z útulku vyzvednout.
Tuto informaci též naleznete na našich webových stránkách.
Obecní úřad Tuchořice

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Mužstva TJ SOKOL Tuchořice úspěšně ukončila podzimní část soutěže. Muži po pomalejším rozjezdu se nakonec vyhoupli na 7. místo a
na 3. příčku ztrácí pouze 5 bodů. I naši nejmenší se činili. Po podzimu jsou na krásném 5.
místě. Nyní měli všichni krátké volno a již
1.12. začala zimní příprava v tělocvičnách.
Muži v Žatci a mládež v Postoloprtech. Během
přípravy se mužstva zúčastní několika již tradičních zimních turnajů. Jak v tělocvičně, tak

venku na umělé trávě. Součástí přípravy bude i
týdenní soustředění na Berounce. Na závěr
bych chtěl poděkovat našim funkcionářům a
trenérům: J. Kvardovi, R. Richterovi, M. Malému, M. Kopicovi a M. Rendlovi za obětavou
práci. Dík patří i našim fanouškům. Všem našim spoluobčanům přejeme příjemné prožití
vánočních svátků a mnoho úspěchů v Novém
roce a těšíme se na setkání s Vámi v jarní části
soutěže.
Josef Sucháček , předseda TJ Sokol Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
CO NOVÉHO V TUCHOŘICKÉ ŠKOLE?
Po závěrečném velkém školním výletě do záDo Žatce postoupila na II.stupeň do matemabavního parku Mirakulum přišly prázdniny a
tické třídy s velmi zdárnými výsledky jedna
v novém školním roce děti opět usedly do
žákyně. Nově k nám přibylo 5 nových prvňáčškolních škamen.
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ků a 2. ročník ještě doplnil jeden žáček. Nový
školní rok jsme tedy začali v počtu 22.
Od začátku školního roku jsme byli dvakrát
s žáky 3.-5. ročníku v Žatci na dopravním hřišti, v žateckém divadle na muzikálové pohádce
„Obušku, z pytle ven“, která se dětem velmi
líbila. K dopravě jsme využili hromadnou autobusovou linku a SRPŠ dětem uhradilo vstup
na představení.
V pátek 4.12.2015 navštívili naši školu a školku delegáti z pekla i nebe – čerti s Mikulášem
– a obdarovali děti sladkou nadílkou. Máááá-

lem. Ale opravdu jen málem…si čert odnesl
pár dětiček, které slibovaly, že už budou hodné.
Rádi bychom touto cestou poděkovali Sdružení
rodičů a přátel školy a také klientům a zaměstnancům Domova bez zámku za naprosto skvělou pomoc a spolupráci při akcích s dětmi.
Zároveň bychom rádi popřáli vám všem klidné, pohodové a veselé vánoční svátky naplněné
láskou a rodinnou pohodou, protože o tom
Vánoce jsou…nejen o nespočetných dárcích 
Kolektiv ZŠ a MŠ Tuchořice

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
Budou zahájeny ve středu 23.12.2015 a skončí v neděli 3.1.2016. Vyučování v základní škole začíná
v pondělí 4.1.2016.
Mateřská škola a školní družina bude z provozních důvodů uzavřena od středy 23.12.2015 do neděle
3.1.2016. Provoz MŠ a ŠD bude opět zahájen v pondělí 4.1.2016.

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017
se uskuteční ve středu 3. 2. 2016 v budově základní školy od
13.30 do 16.00 hod. Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017
je určen pro děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 a pro děti
s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
K zápisu přijďte s budoucím prvňáčkem, a dále s sebou přineste
rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a kartičku
pojištěnce dítěte.
Podrobnější informace dostanete v MŠ Tuchořice a na školním
webu www.zstuchorice.cz začátkem ledna 2016.

PLAVECKÝ VÝCVIK
Jako každý rok se i v tomto školním roce uskuZačínáme v pátek 8. 1. 2015. Celkem nás čeká
teční plavecký výcvik. Pro 3. až 5. ročníku ZŠ
10 výukových dnů (pátky). Jezdit budeme
je povinný v rámci hodin tělesné výchovy, v
objednaným autobusem v 8.00 hod ráno do
mateřské škole je určen pro děti, jejichž rodiče
plavecké haly v Postoloprtech.
mají zájem o tento druh aktivity.
Další informace dostanete u vašich učitelek a
na školním webu www.zstuchorice.cz.
Lenka Řapková, ředitelka školy

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY
V říjnu uspořádalo SRPŠ dvě veřejné akce pro
děti a rodiče. Dne 10.10.2015 proběhla na fotbalovém hřišti v Tuchořicích drakiáda „ Draci
nad Tucho“. Programem akce byla soutěž v

pouštění draků, kde bylo vyhodnoceno celkem
5 dětí, např. za nejmladšího účastníka, nejdéle
a nejvýše létajícího draka .. atd. Dále bylo na
programu skládání puzzle, malování draků
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křídou a přetahování lanem. Po celou dobu
nám přálo krásné počasí, občas zafoukal i větřík, takže někteří draci po dlouhé době vzlétli k
oblakům :).Ještě jednou děkujeme za podporu
panu J. Sucháčkovi, TJ Sokol Tuchořice.
Další na řadě byl Halloween, který se konal 30.10.2015. Tentokrát byla na programu
stezka odvahy, která měla celkem 8 stanovišť.
Na každém stanovišti čekalo nějaké to strašidýlko ( kostlivci, dýně, čarodějnice, duchové

…), které děti musely zahnat splněním daného
úkolu, např. zpěvem, dupáním, pištěním... Na
konci této cesty čekalo všechny malé občerstvení.
V tomto případě děkujeme za podporu SDH
Tuchořice, kteří nám pomohli uskutečnit
stezku odvahy a také všem strašidlům.
Sdružení rodičů a přátel školy přeje Všem
klidné vánoce a vše nejlepší do Nového roku.
Za SRPŠ Věra Koukalová

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Bližší informace o plánovaných akcích se včas dozvíte z plakátů.
Klub seniorů ve spolupráci
s OÚ Tuchořice pořádá

24.12.2015

11.3.2016

od 22,00 hod
v kapli Nanebevzetí Panny Marie
v Tuchořicích

v restauraci „U Jožana“
v Tuchořicích

16.1.2016

Ples Mysliveckého sdružení Liběšice-Líčkov

13.2.2016

Ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

19.2. 2016

Ples Domova „Bez zámků“ Tuchořice

26.2.2016

Ples Hasičského záchranného sboru Žatec

5.3.2016

Ples Mikroregionu Žatecko

Plesy se konají v Kulturním domě v Tuchořicích
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