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TUCHOŘIČTÍ SOPTÍCI

Pod záštitou obce a SDH Tuchořice na začátku roku vznikl v naší obci nový kroužek pro děti
s názvem Mladí hasiči Tuchořice – Soptíci.
Svoji činnost jsme zahájili Zahajovací párty, která proběhla 14. ledna. Děti se seznámily s
prostory hasičské zbrojnice a zahrály si spoustu her, které pro ně připravily jejich nové vedoucí s pomocí hasičů.
První měsíce, jelikož jsme začali v zimě, se děti učily teorii – topografické značky, technické
prostředky, signály, uzlování a různé další činnosti, které správný hasič musí umět. Nezapomínali jsme však ani na to, že všechno nás baví víc, když je při tom legrace. Takže na schůzkách pravidelně nechyběl smích, hry a odměny.
V březnu jsme se, v rámci odměny, vydali na výlet do lounského kina a shlédli film Triky s
trpaslíky. V dubnu nás zas pro změnu čekal první Branný závod ve Slavětíně. Kde naši mladí
hasiči dokazovali, co všechno se naučili a jak znají hasičský svět. Byl to závod dlouhý necelé
tři kilometry a během něho se plnilo 13 úkolů, které měli prokázat jaké mají naši mladí hasiči
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znalosti. Nechyběly otázky ze zdravovědy, technických prostředků, museli ukázat útok se
džberovou stříkačkou a také překonat lano mezi stromy i uzlování, kde dokazovali zručnost a
podobně. Vše zvládli. Za Tuchořice se zúčastnily čtyři hlídky po třech. Jedna hlídka dorostenců a tři dětské. Děti obsadily šesté a sedmé místo a ty nejmenší byly na třináctém místě ze 40
družstev. Dorostenci se umístili na 2. místě z 20 hlídek.
Poslední víkend v dubnu jsme se nastěhovali do naší nové klubovny, kterou nám poskytla
obec.
V květnu jsme jeli na náš první hasičský závod do Koštic. Byly tam tři disciplíny- požární
útok CTIF, štafeta dvojic a požární útok (PÚ). Naše dva týmy byly dosti nervózní a umístily
se na 12. a 13. místě z 16 družstev. I tak to bylo moc dobré umístění na naši první soutěž. Děti
si akci užily. V tomto měsíci nás také čekal Májový průvod, na kterém se děti podílely s ozdobou májek před domy v celé vesnici a šly v průvodu.
Hned první víkend v červnu byl velmi nabitý. V sobotu dopoledne jsme byli pozváni na soutěž k našim přátelům do Opočna, kde děti předvedly PÚ a přivezly si pohár. Odpoledne pak
ukázaly PÚ ještě jednou tentokrát na dětském dnu v Tuchořicích. V neděli poté jsme se vydali
k našim přátelům do Bochova na 1. ročník soutěže „O pohár dráčka Soptíka.“ Soutěžilo se ve
dvou disciplínách štafeta dvojic a PÚ. Obsadili jsme v kategorii mladších (6-11let) krásné
2.místo a v kategorii starších (11- 15let) 4. místo.
Na konci června nás čeká soutěž tady u nás, na kterou poctivě trénujeme.
Schůzky mladých hasičů se konají dvakrát v týdnu- v úterý od 16 hod a v neděli
od 15 hod. Délka schůzky je hodinu a půl. Stále mezi sebe přijímáme děti, které mají zájem a
chtějí se bavit. Takže neváhejte a přijďte se na nás podívat.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří nás podporují a pomáhají: Obci Tuchořice, SDH Tuchořice a rodičům našich mladých Soptíků.
A dětem za to, že jsou takové jaké jsou, snaží se, soutěží a hlavně jim přejeme, ať je to baví
co nejdéle.
Gabriela Beránková, Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

Škola je běh na dlouhou trať
Každý školní rok přináší nějaké změny. Změny, které postupně nastávají, jsou
spojené s vytvářením komunitního centra školy. Naší vizí je otevřená škola
dětem i žákům, jejich rodičům, prarodičům a obyvatelům obcí z okolí. Těší nás
spolupráce s rodiči, prarodiči, zástupci obce. Jsme moc rádi, že se můžeme obrátit o pomoc třeba na místní hasiče, kteří se s našimi dětmi a žáky pravidelně setkávají na
akcích, ale zároveň nám pomáhali s náročným stěhováním pianin.
Vzdělávání dětí a žáků je dáno Rámcovým vzdělávacím programem, ze kterého má škola
vytvořené školní vzdělávací programy. Program pro MŠ s názvem „Od jara do zimy
v mateřské škole“, školní vzdělávací program pro ZŠ s názvem „Učíme se společně“. Součástí
vzdělávání dětí a žáků je seznámení se s různými vědními obory, vytváření představ o profesích, ve kterých pracují jejich rodiče či prarodiče. Proto škola spolupracuje s mnoha odborníky z různých vědních oborů např.: chovatelství, lékařství, farmářství, zemědělství, košíkářství,
aranžérství, knihovnictví, strojírenství nebo z oblasti vodního hospodářství. Snažili jsme se
využívat místních obyvatel. Žákům školy vyprávěla o své profesi i paní kuchařka. Na školních akcích pozvaní odborníci předávají žákům a dětem zajímavé informace, zkušenosti,
mnohdy i zajímavé rady. Na velikonoční dílně maminky, babičky a další šikovné obyvatelky
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obce učily děti a žáky aranžovat, malovat vajíčka nebo plést kytičku z pediku. Na akci pasování budoucích prvňáčků pro žáky a děti z MŠ bylo připraveno překvapení. Předvedení chovatelů králíků, které jejich majitelka učí skákat přes překážky do dálky i do výšky. Po pedagogické radě paní veterinářka vysvětlila žákům jak se chovat ke zvířatům, seznámila je
s mnoha zajímavými zkušenostmi, které během své dlouhé praxe zažila.
Celoročně spolupracujeme s okolními základními školami. Se Základní uměleckou školou
v Postoloprtech, ale i s „Domovem Bez zámků“ Tuchořice. Navázali jsme spolupráci s místní
knihovnou a Okresní knihovnou v Lounech.
Turnaje Starosty obce Tuchořice se zúčastnili žáci 4 škol. Tuchořičtí sportovci získali 1. místo! Knihovna z Loun pro prvňáčky připravila na pozemku školy překrásné pasování čtenářů.
Na školní akademii vystoupily Mini Tuchoholky, většina z nich jsou bývalé žákyně školy.
Paní učitelka z výtvarného oboru ZUŠ vyzdobila sál pracemi dětí a žáků školy. Žáci
z hudebního oboru na akademii zahráli na flétnu a na klávesy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat za každou spolupráci, za důvěru, kterou nám dávají rodiče dětí a žáků. Budeme se snažit jejich důvěru v dalších letech nezklamat.
Mgr.Ivana Zilcherová, ředitelka školy

Co jsme vše zažili v období května a června ve škole…
Prázdniny se kvapem blíží a naši žáci prožili a zažili mnoho akcí…
V květnu i v červnu žáci 3. -5. ročníku byli v Žatci na dopravním hřišti Autoškoly Janouš.
Žáci 4. a 5. ročníku navštívili na představení (NE)BEZPEČNÁ (KO)MÉDIA v žateckém
divadle. Vstupné i dopravu uhradilo SRPŠ – děkujeme. Nezapomněli jsme na mezinárodní
Den dětí, sladkosti zajistil OÚ Tuchořice. Byli jsme pozvaní do Liběšic 8. 6. 2018, kde děti a
žáci školy sportovali ve velmi netradičních disciplínách. Atraktivní program pro malé i velké
zajistila ZŠ a MŠ Liběšice. Nastavili naší škole pořádnou laťku na příští rok!
V úterý 12. 6. proběhl celodenní výlet do Krušných hor. Cílem pro děti z MŠ byla ochutnávka
z Ježíškovy cesty. Nešlo o to, aby děti prošly celou trasu, ale aby se seznámily se zajímavou
atrakcí v Krušných horách. Žáci školy byli na exkurzi ve vodárně na Myslivnách. Dopravu
opět hradilo SRPŠ. V pátek 15. 6. 2018 byl velmi náročný den. Naše škola pořádala II. ročník
turnaje Starosty obce Tuchořice ve vybíjené. Obecní úřad zajistil atraktivní ceny pro všechny
sportovce i pedagogický doprovod. Přijeli ZŠ a MŠ Liběšice, ZŠ Lipenec, ZŠ a MŠ Staňkovice. V odpoledních hodinách proběhlo pasování budoucích prvňáčků. Žáci školy v hodinách
českého jazyka sepsali pohádkový příběh o rytíři Janu z Krychlova, který chodí pasovat „budoucí prvňáčky“, aby se jim ve škole dařilo. Každý budoucí prvňáček, který nastoupí do školy, dostal upomínkový dáreček od OÚ i školy. Paní učitelka ze ZUŠ Postoloprty dětičkám
vyrobila kouzelné skřítky pro štěstí. Budoucí prvňáčci společně se žáky a učitelkami školy
měli příjemné odpoledne se soutěžemi a ukázkou cvičení domácích králíků. Závěrem náročného dne bylo „Pirátské spaní ve škole“, které bylo pro žáky jako forma odměny za skvělou
práci a chování během celého školního roku. Na školní akademii 22. 6. 2018 jsme se rozloučili se všemi předškoláky, kteří opouštějí MŠ i se žáky z 5. ročníku. Byli vyhodnoceni nejlepší
žáci z prvního a pátého ročníku.
Mgr. Jana Bělohoubková, učitelka ZŠ

Po rozdání vysvědčení se škola uzavře dětem a žákům. Otevře se zdatným řemeslníkům, kteří
budou zlepšovat školní prostředí.
Mateřská škola bude po dobu prázdnin od 1. 7. 2018 – 19. 8. 2018 z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Školní jídelna ve dnech 2. – 4. 7. 2018 bude vařit pro veřejnost. Obědy pro obyvatele
Tuchořic se začnou vařit 13. 8. 2018.
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TJ SOKOL TUCHOŘICE
Našemu klubu TJ Sokol Tuchořice se pomalu blíží konec jarní části soutěže. Mužstvo mužů je
v tabulce dva zápasy před koncem na 3.místě.
Mužstvo ml.žáků se umístilo na 8.místě a mužstvo ml.přípravky na 6.místě.Kromě velmi dobrých výsledků nás těší zájem dětí o sport. Není výjimkou, že na tréninku máme 35 dětí. Po
náročné sezoně čeká naše členy krátký odpočinek . V letní přestávce naše hlavní hrací plocha
projde rozsáhlou a velmi potřebnou rekonstrukcí odbornou firmou.
Závěrem všem děkujeme za pomoc při organizaci dětského dne, který již tradičně zaplnil náš
sportovní areál dětmi.
Již 14.7. 2018 se sejdeme na letním soustředění mládeže a zahájíme přípravu na novou
sezonu. Muži začínají souběžně na stadionu Mládí v Žatci.
Letní turnaj Memoriál Josefa Hejdy se uskuteční 28.7. 2018.
Josef Sucháček, předseda TJ SOKOL Tuchořice

KULTURA
Dne 16.6.2018 s konal v Žiželicích již 18. ročník regionální soutěže "Sranda bez plotů“, které
se zúčastnilo naše družstvo ve složení: Tereza Dérerová, Zuzana Kašíková, Nela Chrzová,
Václav Pavlas, Pavel Kašík a Miroslav Jedlička, v čele s nehrajícím kapitánem Antonínem
Schönerem.
Všechny soutěže se odvíjely od tématu "Škola základ života" . Bylo velmi zajímavé, jak jednotlivé obce dokázaly toto téma nápaditě zpracovat. Celým dnem nás provázel herec a moderátor Martin Dejdar. Jedním z bodu programu bylo vystoupení klientů Domova bez zámků,
které bylo diváky odměněno obrovským potleskem.
Ze sedmnácti družstev se tuchořičtí umístili na krásném čtvrtém místě. První místo vybojovala obec Lenešice, druzí byli soutěžící ze Staňkovic a třetí místo patřilo pořádající obci Žiželice.
Dne 30.6.2018 od 10.00 hod. se koná hasičská soutěž, kterou pořádá Sbor dobrovolných
hasičů Tuchořice a v požárním útoku budou soutěžit, mimo jiných družstev, naši nejmenší
hasiči a družstvo žen. Občerstvení je zajištěno a o místě konání soutěže budete informováni.
Letošní pouť jsme museli z technických důvodů přesunout na sobotu 4.8.2018, máme přislíbeno více pouťových atrakcí pro děti a nebude chybět ani překvapení.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

OBECNÍ ÚŘAD TUCHOŘICE
A
ZASTUPITELSTVO OBCE TUCHOŘICE
PŘEJE VŠEM
KRÁSNÉ PRÁZDNINY
A PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ DOVOLENÉ.
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stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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