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INFORMACE

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A VOLBY DO SENÁTU
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
Konají se ve dnech:
pátek 2.10. 2020 (od 14,00 – 22,00 hod) a sobota 3.10.2020 (od 08,00 – 14,00 hod)
Případné druhé kolo do Senátu Parlamentu České republiky se bude konat ve dnech
9.-10.10.2020.
Ministerstvo vnitra ČR žádá voliče, aby dodržovali následující pokyny:
•
•
•
•
•

Před vstupem do volební místnosti nasadit roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst
Využít připravené dezinfekční prostředky na ruce
Dodržovat vyznačené nebo přiměřené rozestupy
Doporučuje využít vlastní psací potřeby pro úpravu hlasovacího lístku
Dodržovat pokyny okrskové volební komise

Buďte ohleduplní ke členům okrskové volební komise a k ostatním voličům.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE
Letošní školní rok jsme zahájili
1. 9. 2020 tradičně před budovou
školy. Milou tradicí je, že obecní
úřad zastoupen panem starostou
Ladislavem Kubiskou, Milenou
Hovorkovou a Alenou Kvardovou, všem prvňáčkům věnoval
dárek. Žáci školy si pro prvňáčky
došli s balónky a převedli je přes
pomyslnou hranici mezi školkou
a školou a dovedli je do světa
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školáků.
Nepříjemnosti v běhu školy jsou nutná zvýšená hygienická opatření, mezi která patří omezení
vstupu rodičů do budov školy, časté mytí rukou a používání desinfekce před vstupem do budovy. Vzhledem k nutnosti omezit rodičovskou veřejnost na pořádaných akcích pro děti a
žáky školy jsme se rozhodli, že aktivity pro děti a žáky školy budeme pořádat nově. Akce
budou plánované a organizované vždy od 14.00 do 16.00 hodin v areálu škol nebo
v prostorách školy (MŠ, ZŠ). Pokud nebude dobrá situace spojená s COVID-19, kreativitu
našich dětí a žáků přizpůsobíme online prostředí.
V úterý 22. 9. jsme jeli na exkurzi do Krušných hor, kde jsme navštívili Boží Dar, Jáchymov,
Nové Město (zastávka na teplý oběd, který hradilo SRPŠ), Klášterec nad Ohří – muzeum hodin. Výlet byl hrazen z projektu MAS Vladař.
Co nás bude čekat?
Dlouhodobě se připravujeme na rok 2021, ve kterém škola oslaví 100 let české školy. Oslavy
by měly proběhnout v září 2021. Občany obce budeme se žáky školy a učiteli postupně oslovovat ke spolupráci, na kterou se těší žáci i učitelé.
Veškeré informace najdete na nových webových stránkách školy.
Od 1.9. 2020 došlo k úpravě ceny obědů u dětí i žáků školy. O kolik, najdete právě na zmiňovaných webových stránkách.
Zájmová činnost školy
Dlouhodobě spolupracujeme se ZUŠ Postoloprty. Každou středu od 12.00 – 15. 00 běží výtvarný kroužek pod vedením Mgr. Aleny Gruntové, ve čtvrtek od 11.45 – 13.00 pod vedením
Bc. Aleše Musila hudební obor, hra na flétnu. S paní ředitelkou Bc. Hanou Plachou je domluven projektový den zaměřený na tanec, kdy paní učitelka, vystudovaná tanečnice, stráví
s žáky ve škole celý den. Žáci si budou moci vyzkoušet různé taneční techniky nebo sestavy.
V letošním školním roce jsme prohloubili spolupráci s DDM v Žatci, kdy se pro velký zájem
otevřou další zajímavé zájmové kroužky. Vzhledem k tomu, že se postupně buduje školní
zahrada, vznikl kroužek pěstitelský a v závaznosti na něm chovatelský. Žáci si již připracují
akvária na chov strašilek, želv a rybiček. Máme nakoupená semena na vytvoření motýlí louky. Kroužek bude vždy ve čtvrtek od 13.00 – 15. 00 hodin. Na škole máme hodně pohybově
nadaných žáků, proto vznikl kroužek Sporťáček, kde budou žáci hrát různé pohybové a kolektivní hry vždy ve středu od 13.30 – 14.30 hodin. A posledním kroužkem ve spolupráci s DDM
budou Šikovné ručičky, kde budou žáci kreativně tvořit. Nesmíme zapomenout na Tvořílka,
který na škole běží už třetím rokem, v letošním roce bude pokračovat zatím pouze pro dětí a
žáky bez přítomnosti rodičovské veřejnosti. Každé pondělí ve školní družině žáci školy pracují s notebooky, které jsou hrazené z prostředků MŠMT ze šablon II. Notebooků ve škole hrazených z MŠMT máme 20, jsou prakticky každý den využívány všemi žáky školy. V průběhu
celého školního roku poběží v MŠ pro předškoláky Barevná školička, její součástí je anglický
jazyk, předškolní průprava v oblasti zrakové a sluchové percepce, rozvoj řečových schopností
s využitím digitálních technologií. V MŠ probíhá pravidelně 1x za měsíc polytechnická univerzita ve spolupráci s MAS Vladař.
Mgr. Ivana Zilcherová- ředitelka školy
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S O P T Í C I
MH Tuchořice - Soptíci
I přes prázdniny mladí hasiči trénovali, bavili se a utužovali kolektiv. Scházeli jsme se pravidelně každou neděli od 16hod. Proběhla další soutěž, výlet a také soustředění, které jsme si
parádně užili. Přišlo i několik nováčků, které začala hasičina zajímat.
Soutěž
V sobotu 4.7.2020 se naši mladí hasiči zúčastnili 20. ročníku memoriálu S. Kučery ve Slavětíně.
Čekali na ně dvě disciplíny. Klasický požární
útok a štafeta na ''cvakačky'', ve které jde o
spojení dvou hadic a proudnice, běh, složení
kostek a vypití panáka. V požárním útoku se
družstvo umístilo na 3. místě a ve štafetě na
místě 2. Celkově jsme si domů dovezli bronzovou medaili, čili 3. místo.
Gratulujeme a děkujeme všem za podporu.
Návštěva SDH Žatec
V pátek 10.7.2020 naši mladí hasiči společně s dětmi z Domu
dětí a mládeže Žatec vyjeli na prohlídku a preventivně výchovnou činnost k SDH Žatec.
Děti si prohlédly techniku tamních hasičů a vyzkoušely výzbroj a výstroj. Hasiči ze směny je provedli a prozkoušeli ze
znalostí, které má každé malé dítko znát. Na závěr se projely
v hasičském autě a dostaly malé odměny.
Mladí hasiči se poté s dětmi z DDM Žatec rozloučili a sami
vyrazili na zmrzlinu se svými vedoucími.
Děkujeme SDH Žatec za pozvání a příjemně strávené dopoledne.
Soustředění Soptíků
V týdnu od 27.7.2020 do 31.7.2020 mladí hasiči vyjeli opět po roce
na soustředění.
S vedoucími, Gábinou Beránkovou, Romanem Novým a Járou Štieberem, se vydalo 18 dětí do nedalekých Pnětluk. Zde si hasiči postavili stany, vytvořili zázemí a za zvýšené hygienické opatrnosti
strávili pět dní v krásném prostředí. Během toho týdne mladí hasiči
navštívili Zámek Nový hrad v Jimlíně a jejich výstavu Klenotů,
užili si spoustu legrace, něco zajímavého se naučili a navzájem se
lépe poznávali, aby kolektiv táhl za jeden provaz.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na soustředění podíleli.
Gabriela Beránková, vedoucí Soptíků
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SBĚRNÝ DVŮR Tuchořice
Jak jsme již informovali v Tuchořickém zpravodaji č. 4/2019, upozorňujeme občany, že se na
sběrném dvoře v Tuchořicích nevybírají PNEUMATIKY.
ELTMA
Je nezisková společnost s ručením omezeným ELT Management Company Czech Republic
(Eltma). V návaznosti na získání oprávnění ze dne 14.4.2016 od Ministerstva životního prostředí ČR provozuje kolektivní systém pod evidenčním číslem provozovatele K0001/16-PCZ,
který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice.
Veřejná místa zpětného odběru:
Povinné osoby mají povinnost zřídit místa zpětného odběru pro konečné uživatele stejně
dostupná jako místa prodeje výrobků, na které se povinnost zpětného odběru vztahuje.
Povinná osoba je povinna zajistit zpětný odběr způsobem odpovídajícím obvyklým možnostem konečného uživatele bez jeho nadměrného zatížení. Tato místa zpětného odběru
musí být konečnému uživateli veřejně dostupná v provozní době dané provozovny a musí
být umožněno odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na nákup nového zboží či služeb.
Zákon o odpadech stanoví povinným osobám povinnosti zpětného odběru pneumatik, aby
nedocházelo k zatěžování obecních a státních rozpočtů nakládáním s těmito použitými
pneumatikami.
Oprávněnými osobami k provozu kolektivního systému pro zpětný odběr v Žatci jsou:

➢
➢
➢
➢
➢

Autoservis u Oharky, Adresa: U Oharky 3093, Žatec
K.A.L.T. Pneu a.s., Adresa: Nákladní 1659, Žatec
Dongres .s.r.o., Adresa: Masarykova 1300, Žatec
Autocentrum Černý s.r.o., Adresa: Plzeňská 3115, Žatec
TOP WORLD CARS s.r.o., Adresa: Plzeňská ulice /bývalá čerpací stanice/,
Žatec

Bližší informace na plakátech.
Periodický tisk územního samosprávného celku. 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. Vydáno dne 6.5.2019.
IČ:00265624.Telefon:415725094,email:obec@tuchorice.cz. Zpravodaj lze také najít na stránkách obce: www.tuchorice.cz.
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