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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení a milí spoluobčané!
Před rokem jsem v prosincovém zpravodaji napsal, že věřím, že se nám společně
podaří vykročit do roku 2016, a že budu rád, abychom se mohli v závěru tohoto roku ohlédnout
s pocitem dobře odvedené práce. Ač se to nezdá, rok utekl jako voda a opět stojíme na prahu roku nového. Dovolím si konstatovat, že se nám snad za ten rok uplynulý povedlo mnohé věci realizovat a
opravdu můžeme být spokojeni. Samozřejmě jsou věci, které se ne úplně daří, ale to přeci také
k životu patří. Snažme se všichni, aby jich bylo co nejméně.
Každý začátek nového roku je velkým a nadějným okamžikem k našemu novému zamyšlení.
Nedovolme ve shonu všedních dnů zapomínat jeden na druhého. Chovejme se k ostatním jako k sobě
samým. Svalování viny na ostatní nám štěstí a radost nepřinese. Je pouze na nás, abychom vše, co v
každém z nás je, využili k prospěchu celé společnosti.
Do roku 2017 Vám přeji hodně pozitivní energie, hodně štěstí a osobních úspěchů, zejména
hodně zdraví a těším se na společná setkání při akcích, které jsou každoročně v obci pořádány.
Ladislav Kubiska, starosta obce

NOVINKY Z OBECNÍHO ÚŘADU
POPLATKY PRO ROK 2017
Místní poplatek
Pes
(změna dle nové OZV)
Stočné (obec Třeskonice)
Popelnice (trvalý pobyt)
Popelnice (chalupáři)

Částka
100,-Kč/za každého psa
100,-Kč/osobu
500,-Kč/osobu
500,-Kč/nemovitost

Zaplaceno do:
30.4.2017
31.3.2017
30.4.2017
30.4.2017
Obec Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
V lednu děti a žáci začínají plavecký výcvik v Postoloprtech v plavecké
škole Bublina, který potrvá až do druhé poloviny března. S plaveckým výcvikem
je spojena i změna rozvrhu hodin.
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V roce 2017 dochází ke změně termínů zápisu do 1. ročníku základních škol. Nově termín
zápisu připadá na duben 2017. Bližší informace k zápisu bude k dispozici na webových stránkách
školy a na nástěnce v mateřské škole na konci března 2017.
Vyhlášená soutěž o logo školy byla prodloužena z organizačních důvodů do 6. ledna 2017,
kdy zasedne komise složená z rodičů, rady školy a předsedkyně komise paní Aleny Gruntové.
S výsledky soutěže budou děti, žáci i rodiče seznámeni na webových stránkách školy. Vítěze odmění
sdružení rodičů. Logo školy v grafické podobě představíme veřejnosti v březnu.
Žáci ve škole se připravují na další školní projekty, ve kterých se budou učit praktickým
životním situacím. Snažíme se, aby se žáci učili správně rozhodovat, hodnotit sebe i své spolužáky.
Vedeme žáky k empatii. S žáky komunikujeme, učíme je správně a vhodně reagovat na životní
situace. Připravujeme malé vystoupení a drobné dárky pro maminky a babičky, které budou v březnu
slavit svátek žen.
Pro budoucí prvňáčky od 16. března 2017 ve škole plánujeme Barevnou školičku, kde se
děti seznámí se školním prostředím, poznají paní učitelky, vyzkouší si práci na interaktivní tabuli,
posadí se do školních lavic a vyzkouší si roli žáků. Paní učitelky nezapomněly připravit pro děti v MŠ
karneval. Děti navštíví truhlárnu pana Kvardy. V březnu se děti v MŠ podívají na pohádku „Kuchař
Ondra“.
Pokud nám příroda poskytne v zimním období dostatečnou sněhovou nadílku, máme pro děti
i žáky naší školy vymyšlenu společnou soutěž „Stavění sněhuláků“ na školním pozemku.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY TUCHOŘICE
Na podzim uspořádalo SRPŠ dvě veřejné akce
pro děti a rodiče. Dne 8.10.2016 proběhla na
fotbalovém hřišti v Tuchořicích drakiáda
„ Draci nad Tucho“. Programem akce byla
soutěž v pouštění draků, kde bylo
vyhodnoceno celkem 5 dětí. Počasí nám
tentokráte opravdu nepřálo, ale i přes deštivé
počasí si děti odpoledne užily a to v podobě
čajového dýchánku a sladkého občerstvení pod
pergolou na hřišti.
Další na řadě byl Halloween, který se konal
4.11.2016. Na programu byla opět stezka
odvahy, která měla celkem 8 stanovišť. Na
každém stanovišti čekalo nějaké to strašidlo

(pavouci, dýně, čarodějnice, duchové …),
které děti zaháněly pištěním, dupáním nebo
dokonce jen pouhou písničkou. Na konci této
cesty čekalo všechny malé občerstvení.
Na rok 2017 připravujeme Maškarní bál pro
děti, a to 4.3.2017 od 15:00 hodin.
Touto cestou děkujeme všem, kteří nám
pomáhají při zajištění veřejných akcí pro děti,
zejména pak: panu Josefu Sucháčkovi, JSDH
Tuchořice, OÚ Tuchořice, ZŠ a MŠ Tuchořice,
rodičům a přátelům školy.
Sdružení rodičů přeje Všem klidné vánoce a
vše nejlepší do Nového roku 2017.
Za SRPŠ Věra Koukalová

DOMOV „BEZ ZÁMKŮ“ TUCHOŘICE
Chtěl bych vám touto cestou popřát klidné vánoce plné radosti a spokojenosti.
Do dalšího roku mnoho úspěchů a také zdraví. Děkuji všem, kteří s námi
spolupracují nebo nás podporují. Velice si vážíme jakékoliv podpory.
Všem zaměstnancům Domova, klientům a občanům Tuchořic krásné svátky.
Za vedení Domova „Bez zámků“ Tuchořice - Martin Nuhlíček

TJ SOKOL TUCHOŘICE
Úvodem krátké ohlédnutí za letním
soustředěním mládeže, které proběhlo již
tradičně formou stanového tábora v našem
sportovním areálu v posledním týdnu července.
Zúčastnilo se nás 30 členů, z toho 26 dětí.
Soustředění splnilo 100% svůj účel, krom

náročné tréninkové přípravy ( dvoufázový
trénink, atletická a dovednostní olympiáda,
cyklistika, plavání ) jsme stihli i výlet do Prahy
kde jsme si prohlédli vojenské letecké muzeum
Kbely. Díky plk. Mlčochovi nám byl otevřen i
jeden dopravní letoun. Počasí bylo skvělé až na
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jediný den, kdy nám prudký déšť zbořil
přístřešek naší polní kuchyně. Chtěl bych
poděkovat všem vedoucím za nelehkou práci a
obci Tuchořice za finanční podporu.

Nyní se již rozjely okresní i krajské soutěže, ve
kterých máme zastoupena 2 mužstva
dospělých a 2 mužstva mládeže. Tak, fotbal v
Tuchořicích
se
hraje
opět
každý
víkend. Srdečně zveme do našich ochozů.
Sucháček Josef

OHLÉDNUTÍ
Vážení spoluobčané,
Chtěla bych Vám všem poděkovat za Vaši účast na poslední akci – rozsvícení vánočního
stromu a současně poděkovat všem účinkujícím a všem, kteří se zasloužili o zpříjemnění první
adventní neděle.
Dne 6.12.2016 se konala na sále v „Hospůdce u Jožana“ vánoční besídka žáků Základní a
mateřské školy v Tuchořicích, kde nás děti opravdu potěšily a překvapily svými výkony a poděkování
patří nejen jim, ale celému učitelskému sboru a personálu školy a školky.
Dovolte mi, abych Vám všem popřála spokojené prožití Vánočních a Novoročních svátků,
spokojenost v osobním a rodinném životě, hodně úspěchů a zdraví. Vánoce jsou dny klidu a pohody a
proto vzpomeňte na všechny blízké a nejbližší a věnujte vzpomínku těm, kteří už s námi nemohou
být.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

Pozor na podvodníky! S jakou fintou se vám budou snažit podstrčit novou
smlouvu na energie?
Taktika některých podomních prodejců s elektřinou a plynem je na hraně zákona. Ještě než zazvoní u
vašich dveří, zavolají vám. Potíž je v tom, že se vydávají za zástupce Energetického regulačního úřadu
nebo za vašeho současného dodavatele. Když k vám přijdou na sjednanou schůzku, ve hře pokračují a
nechají vás podepsat například protokol o revizi měřidla. Co ale podepisujete ve skutečnosti?
Argumenty špatně nastavené smlouvy i zastrašování
Podomní prodejci změnili strategii a přitvrzují. Představují se jako zástupci Energetického regulačního
úřadu nebo stávajícího dodavatele, od něhož domácnost odebírá energii.
Podomní prodejci přesvědčují lidi, že mají špatně nastavenou smlouvu, nebo že pokud chtějí ušetřit,
musí podepsat doklad o změně tarifu. „Ve skutečnosti, ale zákazníkům předkládají novou smlouvu na
dodávky elektřiny nebo plynu, často překrytou jiným papírem,“ dodává Jana Poncarová z projektu
EnergetickaPoradna.cz. Podomní obchodníci si od zákazníků při schůzce vyžádají stávající smlouvy
nebo je požádají o fakturu, ze které si opíšou údaje potřebné pro změnu dodavatele. Když zákazník
odmítá doklady ukázat, zastrašují ho například tím, že mu hrozí demontáž elektroměru.
Férový obchodník zavolá a ukáže průkaz
Dříve podomní prodejci obcházeli domácnosti bez předchozího sjednání schůzky. Poté, co většina
měst a obcí přijala vyhlášku zakazující podomní prodej, za jejíž porušení hrozí obchodníkům pokuta
ve výši až 200 tisíc korun, začali si setkání se zákazníky domlouvat dopředu.
Samotné sjednání schůzky je ale standardním postupem u řady společností a využívají ho i velcí
dodavatelé. „Při sjednání schůzky s obchodním zástupcem naší společnosti uvádí operátor vždy jméno
obchodníka, který se k zákazníkovi dostaví. Jeho jméno si navíc může zákazník ještě před schůzkou
ověřit na zákaznické lince. Operátor také vysvětlí účel schůzky. Nikdy nepoužívá záludné důvody,
jako je kontrola elektroměrů,“ vysvětluje správný postup Stanislava Červinková ze společnosti E.ON
Energie, a. s. Při schůzce se obchodní zástupce vždy prokáže identifikační kartou, jejíž předložení by
lidé měli vždy požadovat.
S odstoupením od smlouvy neotálejte
Když obchodník odmítne průkaz předložit a vytváří na zákazníka nátlak, měl by odběratel rozhovor
ihned ukončit. Situace není ztracená ani v případě, kdy zákazník podstrčenou smlouvu podepíše a
důsledky si uvědomí až po odchodu podomního prodejce.
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„Doporučuji neotálet a co nejdříve zaslat odpovědné firmě doporučený dopis s odstoupením od
smlouvy podle paragrafu 11a odst. 3 energetického zákona. Smlouvu uzavřenou s podomním
prodejcem lze vypovědět ještě 15 dnů poté, co nový dodavatel zahájí dodávky energií,“ uvádí Petr
Woff, redaktor magazínu KupníSíla.cz. Výpověď by vždy měla obsahovat identifikační údaje
zákazníka, jako je jméno, adresa, číslo uzavřené smlouvy a kód odběrného místa.
Také můžete kontaktovat svého dodavatele energií a o situaci ho informovat. Má sice velice omezené
možnosti, jak se podvodníkům bránit, ale solidní dodavatel by měl umět poradit s dalším postupem,
jak takovou smlouvu zrušit.
Zdroj: Redakce Okolobytu.cz

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

Klub seniorů ve spolupráci
s OÚ Tuchořice pořádá

10.3.2017

v restauraci „U Jožana“
v Tuchořicích

21.1.2017

Ples Mysliveckého sdružení Liběšice-Líčkov

4.2.2017

Ples Mikroregionu Žatecko

18.2.2017

Ples Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice

3.3.2017

Ples Hasičského záchranného sboru Žatec

Plesy se konají v Kulturním domě v Tuchořicích

Bližší informace na plakátech.
Tuchořický zpravodaj vychází čtvrtletně. Zdarma. Náklad 270 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.
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