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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POŠTA PARTNER
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali, že od 1. června 2017 došlo k převodu pobočky pošty v obci
na nového provozovatele, kterým je Obec Tuchořice v rámci projektu POŠTA PARTNER.
Jak jste již určitě zjistili, po dohodě s Českou poštou, s.p., došlo k rozšíření provozních hodin
na přepážce. To, že je jiný provozovatel neznamená, že dojde k nějaké zásadní změně poskytovaných služeb. Nadále budou poskytovány veškeré běžné poštovní služby. Nová provozovna nese i nadále označení Česká pošta a stále bude v budově obecního úřadu, na adrese Tuchořice čp.123.
Vedoucí pošty je od 1.6. 2017 zaměstnancem obce a Česká pošta, s.p., na mzdu a provozní
prostředky poskytuje obci finanční příspěvek. Zda bude dostačující, bude jasné až po několika
měsících provozu, až bude znám přehled výkonů a tržeb, které tvoří druhou část příjmu obce.
Se společností SAZKA a.s., jsme pro Vás zajistili i nadstandartní službu ve formě terminálu
SAZKY.
Adresa:
Vedoucí pošty:
Otevírací doba:
Kontakt:

Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice
Jitka Richterová
Po - Pá 8:00 – 11:00 a 13:30 - 16:00 hodin
415 725 090 , nové číslo: 415 721 183
Ladislav Kubiska, starosta obce

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ
Obec Tuchořice vykonává ze zákona činnost veřejného opatrovníka na základě rozhodnutí
Okresního soudu v Lounech téměř 10 let. Jde o činnost, která je poskytována občanům, omezeným na svéprávnosti, kteří nejsou schopni se z různých důvodů o sebe řádně postarat a potřebují zastoupení, ať už v jakékoliv oblasti života. Jedná se zejména o klienty Domova „Bez
zámků“. Obec tuto činnost vykonávala bez jakékoliv odměny a příspěvku. Od letošního roku
došlo ke změně a stát poskytl všem obcím na zajištění této činnosti poměrně velký příspěvek
formou pravidelné dotace. Na základě této skutečnosti a zejména na základě rozšíření povinností dle nového Občanského zákoníku v opatrovnictví, rozhodlo zastupitelstvo obce o přijetí
samostatného pracovníka obce, který bude vykonávat na základě pověření starosty obce tuto
činnost.
Ladislav Kubiska, starosta obce
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UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, že ke dni 30.4.2017 byly splatné poplatky za odvoz odpadu, psy a
stočné (Třeskonice).
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO LIBĚŠICE – DOVOLENÁ
Upozorňujeme občany na dovolenou MUDr. R.Černé v období od 10.7.2017-21.7.2017.
Zástup MUDr. Mottlová, Měcholupy.
UZAVŘENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Upozorňujeme občany, že ve dnech 1.7.-31.8.2017 bude místní knihovna uzavřena.
TJ SOKOL TUCHOŘICE
Ve dnech 8. – 15.7. 2017 proběhne letní soustředění mládeže Sokolu Tuchořice, kterého se
zúčastní 25 dětí, formou stanového táboru v areálu TJ Sokol Tuchořice. Každodenní činnost
začíná rozcvičkou, snídaní, následuje dopolední trénink (I. fáze), oběd, polední klid, odpolední činnost (jízda na kole, plavání, míčové hry), poté následuje svačina a krátký odpočinek,
podvečerní trénink (II. fáze), večeře a osobní volno. Na závěr dne osobní hygiena, večerka a
spánek. Ve středu 12.7. uskutečníme celodenní výlet (cíl ještě není určen). V pátek proběhne
vyhodnocení a předání cen (diplom a medaile) za soutěže v průběhu soustředění.
Soustředění proběhne pod vedením zkušených trenérů (Richter Radek, Kvarda Jaroslav, Kopinec Martin a Sucháček Josef).
Letní turnaj Memoriál Josefa Hejdy se uskuteční 5.8. 2017. Turnaje se zúčastní všechny
věkové kategorie, žáci, muži i stará garda. Tím zveme všechny příznivce fotbalu do našich
ochozů.
Josef Sucháček, TJ SOKOL Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
Nadešel čas prázdnin a my se pomalu začínáme ohlížet a hodnotit uplynulý
školní rok. Byl pro všechny hodně náročný, protože se během roku ve školním prostředí událo velké množství změn.
Podařilo se nám prohloubit spolupráci mezi mateřskou a základní školou.
Společně plánujeme a realizujeme veškeré školní aktivity. Obnovili jsme
spolupráci s okolními školami. Žáci ze čtvrtého a pátého ročníku se podívali
do školy v Lipenci a paní ředitelka Mgr. Markéta Loulová se představila
rodičům na třídní schůzce. Pozvali jsme děti a žáky z Liběšic a společně
jsme oslavili soutěžemi Den dětí. V červnu se uskutečnil turnaj ve vybíjené. Přijeli žáci ze
Staňkovic a Liběšic. Na turnaji se naši žáci poprvé představili ve školních tričkách s logem
školy. Na dětském dni jsme poprvé vyvěsili školní vlajku, kterou vytvořili společně všichni
žáci v hodinách výtvarné výchovy. Na vlajce je naše nové logo.
Školní rok byl ukončen akademií, která proběhla v Hospůdce U Jožana 27. 6. 2017 od 17:00
hodin.
Mgr. Ivana Zilcherová, ředitelka školy
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POZVÁNKA NA OSLAVY VÝROČÍ 135 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V TUCHOŘICÍCH
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UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH
Upozorňujeme občany, že v období od 10.7. - 11.8. 2017 bude jídelna Mateřské školy
v Tuchořicích z organizačních a provozních důvodů uzavřena. Provoz bude opět zahájen 14.8.
2017. V průběhu prázdnin dojde k částečné modernizaci kuchyně, která spočívá ve výměně
strojů a zařízení za moderní nerezové, a hlavně méně náročné na spotřebu elektrické energie.
Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Fondu Ústeckého kraje ve výši 250 tis.Kč.
Ladislav Kubiska, starosta obce

OHLÉDNUTÍ ZA KULTUROU V OBCI
Dovolte mi malou rekapitulaci akcí, které máme za sebou. Tou poslední byla v sobotu
17.6.2017 Sranda bez plotů, která se konala ve Staňkovicích a zúčastnilo se jí rekordní počet
mužstev, a to šestnáct. Vzhledem k tomu, že soutěže byly na téma pěstování a sklizeň chmele,
jejich absolvování bylo poměrně fyzicky i časově náročné. Například jednou ze soutěží bylo i
nahazování drátku chmelovou tyčkou do výše 8 metrů. Náš tým ve složení: Antonín Schöner
jako nehrající kapitán, Miroslav Jedlička, Pavel Kašík, Václav Pavlas, Tereza Dererová, Nela
Chrzová a Zuzana Kašíková, se umístil na pěkném desátém místě.
Jako každoročně jsme pořádali spolu se seniorským „Fernet klubem“ oslavu Mezinárodního dne žen, kde vystoupily děti ze Základní a mateřské školy v Tuchořicích s nádherným
programem, který si sami moderovaly a Tuchoholky. Velký dík patří všem, kteří se na přípravě vystoupení dětí podíleli a samozřejmě těm, kteří se zúčastnili, tentokrát opravdu ve velkém
počtu.
Podobnou akci nazvanou „Rozloučení s létem“ připravujeme na první říjnovou sobotu,
kdy budete moci, mimo jiné, zhlédnout prvorepublikovou módní přehlídku. Také proběhly
akce, které obec ve spolupráci se spolky pořádá pravidelně, jako je velikonoční turnaj ve stolním tenise o pohár starosty obce, pálení čarodějnic a májový průvod, ukončený Českou besedou v podání tuchořické mládeže, nádherným vystoupením těch nejmenších a překvapením,
které nám připravila děvčata z tuchořického tanečního souboru „Florida“. Taneční soubor
působí ve složení: Natálie Potužáková, Kateřina Potužáková, Lucie Průchová, Barbora Křivanová,Tereza Valoušková, Nela Jiříkovská a Klára Hrdličková a jediný chlapec Stanislav Štieber. Choreografie a vedoucí - Barbora Křivanová a Natálie Potužáková.
Musím zmínit, že choreografii a oblečení si navrhly děvčata úplně samy a Tuchoholkám roste
pěkná konkurence.
Děkuji všem, kteří přípravě akcí věnují svůj volný čas.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE
Bližší informace na plakátech.
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