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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
INFORMACE PRO MAJITELE PSŮ
Majitelé psů v České republice mají ještě zhruba 120 dní na to, aby nechali svá zvířata u soukromého
veterinárního lékaře označit mikročipem. K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona schválené v roce 2017 povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený mikročipem. Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti vzteklině, tedy
v půl roce věku. Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. Označení psů mikročipem provádějí soukromí
veterinární lékaři, kteří jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost. Dlouhodobě je označení psa (ale také kočky či fretky) čipem povinné v případech, že s ním majitel cestuje do
zahraničí, v řadě obcí tuto povinnost na lokální úrovni již roky ukládají místní vyhlášky. Povinná evidence psů v současné době funguje ve většině zemí Evropské unie.
Očipování představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip o délce cca 1 cm je
sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. Obal je vyroben z biokompatibilních materiálů, na
které organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Za psa bez označení bude hrozit ve správním
řízení uložení pokuty ve výši až 20 000 Kč.
Zavedení povinného označení všech psů by mělo do budoucna především usnadnit identifikaci psů ze
strany kontrolních orgánů a tím také zefektivnit monitoring chovů a kontrolu dodržování stanovených
předpisů chovateli. Komplikovaná identifikace psů mimo jiné často znesnadňuje veterinárním inspektorům postihování problematických chovů velkého množství zvířat – tzv. množíren.
U označeného zvířete bude možné snadněji prokázat, kdo je jeho majitelem, což je přínosné
v případech krádeží psů, ale také v případech, kdy zvíře způsobí škodu, (například zaviní dopravní
nehodu, zraní člověka či „pytlačí“) a je potřeba identifikovat zodpovědnou osobu. Zatoulané, řádně
označené a evidované zvíře má podstatně větší naději, že se vrátí ke svému původnímu majiteli, než
neoznačený pes.
Zdroj - https://www.svscr.cz/

Vzhledem k výše uvedenému nabízíme Vám možnost nechat očipovat Vaše pejsky
v Tuchořicích.
Očipování psů provede MVDr. Břetislav Frýba, veterinární lékař

ve středu 18.9. 2019 od 17.00 hodin na návsi v Tuchořicích.
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Přijďte se svým pejskem na vodítku a nezapomeňte vzít s sebou i jeho očkovací průkaz. Poplatek za aplikaci čipu činí 500,00 Kč a hradí se na místě.
Dovoluji si požádat občany, kteří mají o tuto službu zájem, aby se přihlásili na obecním
úřadu nejpozději do 16.9. 2019.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ V TUCHOŘICÍCH
Koncem srpna došlo k rozšíření herních prvků na dětském hřišti v Tuchořicích. Byla osazena nová
workoutová sestava pro větší děti, která umožňuje provádění jednoduchých posilovacích cviků. Zároveň byla provedena revize a kontrola herních prvků na hřištích v Tuchořicích, Třeskonicích a Nečemicích.
Dále si dovolím apelovat na rodiče, kteří i malé děti nechávají na hřišti samotné, aby na ně více dohlíželi. Jen tak se předejde různým drobným úrazům, které si způsobí nesprávným užíváním herních
prvků.

PŘIPRAVUJEME
V současné době byla dokončena zjednodušená projektová dokumentace, výkaz výměr a rozpočet na
akci „Stavební úpravy místní komunikace 3c“ (výběžek cesty ke hřišti TJ Sokol) a „Rekonstrukce panelové cesty, Tuchořice k čp. 27“ (bytovky na návsi v Tuchořicích). V nejbližší době proběhne
výběrové řízení na dodavatele s tím, že bychom rádi akci uskutečnili ještě v letošním roce. V případě,
že se bude akce realizovat, prosíme o pochopení s případným omezením dopravy.
Ladislav Kubiska, starosta obce

OTEVŘENÍ ZDRAVOTNICKÉHO STŘEDISKA V LIBĚŠICÍCH
Dne 12.9.2019 proběhne slavnostní otevření zdravotního středisko v Liběšicích. Ordinovat zde bude
MUDr. Jaroslav Rotek z Klučku.
Oficiální otevření pro občany se předpokládá 15.9. 2019 nebo nejpozději do 1.10.2019. Ordinační
hodiny budou upřesněny.
Obec Tuchořice

SDH TUCHOŘICE - SOPTÍCI
Mladí hasiči Tuchořice se v prázdninový čas rozhodli trochu si zkrášlit hasičárnu. Pravidelné schůzky
byly zrušeny a nahradilo je malování a kresba, kterou si všichni užili. Prohlédnout si naše výtvory
můžete 15.9. 2019 při pohádkové cestě, kterou pořádá spolek Vavřinec Tuchořice, a u nás bude jedna
ze zastávek.
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HASIČSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ

Mladí hasiči z naší obce se vydali na 5ti denní soustředění do nedalekých Pnětluk. Ve čtvrtek 8.8.
2019 odjeli a v pondělí 12.8.2019 v odpoledních hodinách se zase vrátili. Během těchto dnů spali ve
stanech, cvičili požární útok, štafetu dvojic, ale nejen to. Také se vrátili k uzlování, technickým prostředkům, topografii a svinování hadic na čas. Děti si užily i dva výlety. Jeden do města Louny do
cukrárny na zmrzlinu a do kina, kde shlédli film – Toy Story – Příběh hraček 4. A druhý výlet je čekal
za hledáním indicií k nalezení pokladu. Tato cesta pro ně byla o poznání složitější a těžší. Museli splnit spousty úkolů k tomu, aby se jim zjevily indicie k pokladu. Správný hasič musí prokázat, že nemá
strach, má odvahu a je chytrý. Naši mladí to dokázali, a poklad v poslední noc nalezli.
Na financování soustředění se podílela obec Tuchořice, která zaplatila dětem obědy, SDH Tuchořice, a
v neposlední řadě i rodiče dětí. Všem zúčastněným děkujeme za pomoc.
Všechny děti i vedoucí „přežili“ a hlavně si to užili.
Na závěr kvízová otázka :
Kolik dětí se vejde do naší hasičské kádě, zde na obrázku? Odpověď nám přineste v obálce do hasičárny. Z odpovědí vylosujeme jednoho výherce, který obdrží Hasičské pohádky 2.
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NÁBOR
V sobotu 17.8. 2019 od 14hod. ožila hasičská zbrojnice Dnem otevřených dveří a náborem k mladým
hasičům. Mladí hasiči si připravili program - soutěže, komentované prohlídky hasičáren a aut. Nově se
k nám přihlásilo sedm nových členů, kteří si na začátek užili šest soutěží, kde prokazovali své znalosti
a dovednosti.
K pobavení dětí tu byly skákací hrady a trampolína. Mladí hasiči pak předvedli klasickou disciplínu požární útoku.
K mladým hasičům se může přidat každé dítě ve věku od 6 let do 18 let. Stačí přijít v úterý nebo v
neděli od 16hod. na naši schůzku do hasičárny.

Gabriela Beránková - vedoucí mladých hasičů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
POZVÁNKA NA ŠKOLNÍ AKCE
10. 9. 2019 od 16. 00 hodin, budova ZŠ
Srdečně zveme rodiče, prarodiče, děti a žáky na otevřenou pracovní dílničku „Tvořílek“, kde si za asistence našich šikovných učitelek s dětmi vyrobíte stojánek na tužky a
záložku do knihy.
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20. 9. 2019 od 16.00 hodin, prostory školní zahrady v ZŠ
Srdečně zveme na zahradní slavnost pod názvem „Babí léto“. Společné strávení volného času
v odpoledních hodinách při spontánních hrách, opékání špekáčků, příjemném posezení u kávy nebo
čaje a malého občerstvení. Jsou zváni nejen rodiče a jejich děti, ale i široká veřejnost. Pojďme se společně vrátit do dětských let, zavzpomínat na mládí strávené ve škole v Tuchořicích. Pro děti budou
přichystané atrakce (skákací hrad, mini golf, zahradní mikádo, volné využití školního hřiště). Pro dospělé? Nechte se překvapit a přijďte mezi nás. Věřte, že je na co se těšit!
Akce podpořil Ústecký kraj a MAS Vladař.

PROJEKTY ZŠ A MŠ TUCHOŘICE
Škola spolupracuje a participuje na projektech ve spolupráci s UJEP v Ústí nad Labem na projektu
„Škola pro všechny, s MŠ a ZŠ Liběšice na Klokanových školkách podporující spolupráci učitelek
v mateřských školách v žateckém regionu.
Škola se pravidelně zapojuje do vyhlášených projektů, které pomáhají s financováním naší školy.
V lednu byl ukončen projekt financovaný MŠMT a ESF „Šablony I pro ZŠ a MŠ Tuchořice“, který
byl zaměřený na podporu čtenářské pregramotnosti a gramotnosti (čtenářská dílna, dramatizace v MŠ),
na škole paní učitelky poskytovaly doučování a přípravu na vyučování žáků. Z projektu byla a je financována chůva v MŠ, tím máme možnost přijímat do MŠ i dvouleté děti. V současné době běží projekt „Šablony II pro ZŠ a MŠ Tuchořice“, který je cílený na podporu výpočetní techniky. Byly zakoupeny notebooky do školní družiny, kde každé pondělí mají žáci školy možnost navštěvovat počítačový kroužek v době provozu ŠD. Další počítače budou zakoupeny počátkem ledna 2020 pro výuku
ve všech ročnících. I nadále na škole bude působit chůva pro dvouleté děti v MŠ. Exkurze do Krušných hor byla součástí podpořených aktivit. Budeme pokračovat v rozvoji čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen.
Z MŠMT pravidelně čerpáme finanční příspěvek na podporu plavání. Příspěvek využíváme na financování dopravy plaveckého výcviku pro žáky a děti školy.
Ústecký kraj a MAS Vladař o.p.s. podpořil projekt „Podpora komunitního života na venkově 2019
ÚK“ naší školu „Otevřená škola všem“. Cílem projektu je podporovat a prohlubovat přátelskou atmosféru mezi dětmi a učiteli, rodiči a učiteli, rodiči i prarodiči, ostatními obyvateli obce.
Ivana Zilcherová, ředitelka školy

Poděkování tuchořickému obecnímu úřadu a všem jeho zaměstnancům

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům obecního úřadu.
Úřad nám vychází maximálně vstříc při zajišťování financování, při rekonstrukcích všech školních
objektů. Jako jedna z mála obcí nevybírá poplatky za školní družinu, vyplácí rodičům žáků každým
rokem takzvané pastelkovné ve výši 1000,-Kč a po absolvování všech 5 let na prvním stupni naší školy dalších 5000,-Kč, hradí žákům pracovní sešity, jejichž ceny se pohybují řádově v několika stovkách
korun.
Zajišťuje technickou podporu při školních akcích – děkujeme za postavení stanů, lavic a stolů, za pravidelnou úpravu pozemku, za založení školní zahrady, kde opravdu bylo potřeba spojit „chlapské“ síly
a položit těžké kameny na skalku, děkujeme za nezaplatitelnou pomoc při jakémkoliv stěhování, opravách, malování, za novou luxusní kuchyň…, a to vše za milé ochoty a s úsměvem.
Děkujeme za veškerou pomoc, ať finanční, poradenskou, opravárenskou, údržbovou. Opravdu je zjevné, že této obci záleží na tom, aby v Tuchořicích fungovala školka i škola, aby pro rodiny s malými
dětmi byl zajištěn servis v podobě výchovy a výuky dětí a žáků.
Věřte nebo ne, všude to takto nefunguje.
Jana Bělohoubková, učitelka ZŠ
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TJ SOKOL TUCHOŘICE
Již 17.8. se rozběhl nový ročník 2019 – 2020 fotbalové soutěže na okresu Louny, což se týká i našeho
oddílu.
Sokol Tuchořice vstupuje do soutěže s třemi týmy. Muži, mladší žáci a starší přípravka.
Po reorganizaci soutěží KFS Ústi n./Labem muži po dlouhých letech opouští krajskou soutěž a budou
naší obec reprezentovat v okresním přeboru Louny. Tím se posouvají začátky utkání na mnohem lepší
zahajovací dobu zápasů, na 17.hod. (přesný datum a začátek utkání lze sledovat na našich nástěnkách
v obci).
Obě mládežnická mužstva začínají svoje soutěže po skončení prázdnin.
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ ZA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍM DĚTÍ
Proběhlo již tradičně v našem sportovním areálu v době prázdnin.
Soustředění naplnilo svůj sportovní i společenský účel, krom fotbalu (dvoufázové tréninky) jsme stihli
ještě jízdu na kolech, plavání, aletickou olympiádu a krásný výlet do zábavného centra Mirákulum.
Počasí nám přálo a začlenili se úspěšně i nováčkové do kolektivu. Tím bych chtěl poděkovat vedoucím, trenérům a zdravotníkovi: Radku Richtrovi, Jardovi Kvardovi a Liboru Richterovi.
VÝROČÍ TJ SOKOL TUCHOŘICE
V příštím roce nás čeká velká sláva. Náš klub bude slavit 90. let od založení. Termín oslav byl stanoven na 1.8.2020.
Termín oslav je stanoven s časovým předstihem z důvodu zajištění kvalitního sportovně-kulturního
programu což se dnes již běžně řeší rok dopředu.
Na závěr Vás chceme pozvat do našich ochozů na fotbal, pivko, limonádu a klobásu.
Josef Sucháček, předseda TJ Sokol Tuchořice

MV- generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR oznamuje:
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OHLÉDNUTÍ
Hry Mikroregionu
V měsíci červnu se konal další ročník her Mikroregionu Žatecko, který podruhé za sebou vyhráli zástupci Lenešic. Tým obhájil loňské vítězství, kdy tématem bylo Škola základ života. Letošní, už devatenáctý ročník se nesl v podtitulu "Párty". Naše mužstvo ve složení: Antonín Schöner, Miroslav Jedlička, Radek Tabulka, Václav Pavlas, Nela Chrzová, Tereza Dérerová, Zuzana Kašíková, se umístilo
na osmém místě.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

PLÁNOVANÉ SPOLEČENSKÉ AKCE

PŘIPRAVOVANÉ AKCE
- hasičský výlet – 21.9.2019
-„Ukliďme Česko“ – 22.9.2019
- Soptíci- hasičská soutěž O pohár Obce Tuchořice – 28.9.2019 od 10,00 hod
- výlet do divadla v Praze- 9.11.2019
- setkání houbařů – 16.11.2019
- vánoční výstava v týdnu od 25.11.2019 do 29.11.2019
- rozsvícení vánočního stromu – 1.12.2019 od 16,00 hod
- půlnoční mše – 24.12.2019
Bližší informace na plakátech.
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„UKLIĎME ČESKO“

Mladí hasiči Soptíci a SDH Tuchořice se už podruhé stanou
součástí velké akce zvané „Ukliďme Česko. Sraz máme
22.9.2019 ve 14.oo hod před hasičárnou. Akce tentokrát
nese název „Okolí Tuchořic není skládka“. V plánu je úklid
okolí naší obce a zváni jsou všichni, komu není lhostejný
nepořádek a chtěl by přispět ke zlepšení našeho životního
prostředí. Po úklidu na nás bude čekat občerstvení v podobě
opékání buřtů a nějaké to pití. Doufáme v hojnou účast.
Gabriela Beránková

VÝLET DO DIVADLA
Na sobotu 9.11.2019 jsme pro naše občany zajistili návštěvu divadelního představení v divadélku
Radka Brzobohatého v Praze, které se jmenuje Boeing-Boeing aneb Tři letušky v Paříži. Hrají, mimo
jiných, Hana Gregorová, David Gránský, Miroslav Šimůnek a další.
Pokud máte o představení zájem, přihlaste se na obecním úřadu do 15. října 2019. Jedinou podmínkou
je mít trvalé bydliště v obvodu obce Tuchořice, Třeskonice a Nečemice. Cena vstupného je 350,-Kč.
Dopravu zajistí a uhradí obec. Pokud nebude kapacita naplněna, budou vstupenky nabídnuty zájemcům s jiným bydlištěm.
Vladislava Děrková, místostarostka obce

SETKÁNÍ HOUBAŘŮ

V sobotu 16.11.2019 od 10.00 hod v bude uspořádáno v Tuchořicích
v Hospůdce „U Jožana“ společné setkání HOUBAŘŮ včetně degustace HUB
naložených ve sladkokyselém nálevu.Tímto zveme všechny houbaře z okolí a
prosíme všechny, pokud budete mít vlastní naložené houby přineste je a budete
zařazeni do soutěže o nejchutnější houby.
Pro mladé houbaře bude uspořádán „Kvíz“ v rozpoznávání základních druhů
hub vč. odměn pro nejlepší houbaře.
Patronem je „HOUBAŘSKÝ SPOLEK ŽATEC“
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