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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
po delší odmlce, při které díky „Covidu-19“ život
nejen v naší obci, ale i v celé zemi zaznamenal řadu
změn, je opět možné pořádat kulturní
a
společenské akce. Rád bych Vás o nich informoval.
Koncem června proběhla při příležitosti otevření
opravené požární nádrže v Tuchořicích tradiční
Šlapka Bédy Keila. Jednalo se o obnovení tradice po
několikaleté odmlce a byl to opravdu povedený
ročník. Díky Martinu Šindelářovi, který pobláznil
„mladé“, jezdilo hodně jezdců a tak se bylo nač
dívat.
Při této příležitosti bylo široké veřejnosti
představeno nové zásahové vozidlo jednotky SDH
obce, které bylo pořízeno díky dotaci z Fondu
zábrany škod, díky prostředkům Ústeckého kraje a
díky přispění obcí Liběšice a Lipno, a samozřejmě z
prostředků naší obce. Celková hodnota vozidla
Scania P 440 je více než 7 mil. korun. Od února
tohoto roku již vozidlo spolu s osádkou absolvovalo
na 30 výjezdů.
Začátkem srpna jsme společně oslavili 90 leté
výročí založení TJ Sokol Tuchořice, které bylo
spojeno s tuchořickou poutí a myslím, že se jednalo
o velmi povedenou akci. Pro děti byly připraveny
pouťové atrakce zdarma a bylo vidět, že si to užily.
Fotbalový zápas týmu „celebrit“, Real Top Praha a
tuchořické Staré Gardy, byl spojen s charitativní
akcí. Díky sponzorům byl předán šek v hodnotě 50
tis. Kč Nele Mollerové, a díky Obci Tuchořice, byl

předán šek v téže hodnotě Filipovi Harbichovi. Obě
děti mají od mládí různé zdravotní postižení, a tak
vybrané finanční prostředky jim usnadní jejich
nelehký život. Byl to opravdu záslužný čin a jsem
velmi rád, že jsme se na tom podíleli.
V současné době již končí školní prázdniny a začne
nový školní rok. Ten letošní bude o to významnější
díky výročí 100. let české školy v Tuchořicích. Toto
výročí bude připomenuto a oslaveno dne 17. září.
Budeme se těšit na Vaši účast a velmi rádi Vás
uvidíme v týdnu před oslavou ve škole, kde bude
probíhat týden otevřených dveří. Hlavním dnem
oslav bude právě pátek 17. září. Myslím, že si každý
rád vzpomene na svá mladá léta, kdy navštěvoval
školu a plnil si tak povinnou školní docházku.
Na oslavu výročí školy v Tuchořicích Vás srdečně
zvu a určitě Vás, spolu se zaměstnanci a vedením
školy, rádi přivítáme.
V průběhu prázdnin probíhal ve škole čilý stavební
ruch a došlo k výrazné modernizaci jak školy, tak
zejména jejího okolí. V prostoru mezi školou
základní a mateřskou vzniklo nové parkoviště,
komunikace a chodník a byla zcela nově vystavena
boční rampa se vstupem do školy v celkové hodnotě
cca 1 mil. korun. Snad to přispěje ke zlepšení
situace s dopravou v okolí školy. Též byl opraven
plot před školou.
V průběhu prázdnin byla ještě obnovena fasáda a
proveden kompletní nátěr Kapličky v Třeskonicích.
Ladislav Kubiska, starosta obce

BALÍKOVNA- NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY OBCE
Balíkovny jsou speciální výdejní místa určená k
vyzvednutí cenově nejdostupnějšího balíku od
České pošty.
Jde o ideální
službu pro eshopy a distribuci
jejich zboží
zákazníkům. Balík si může adresát vyzvednout v
Balíkovně na vybraných poštách nebo v
Balíkovnách provozovaných externími partnery.
Balíkovny jsou napojeny na logistickou síť České
pošty a jejich počet stále roste, aby byly svým
zákazníkům po ruce.
Adresát může pověřit k převzetí balíku i blízkou
osobu, které předá kód pro vyzvednutí. Ten stačí v
Balíkovně uvést společně se jménem adresáta.
Balík je možné uhradit i dobírkou.

Každý krok zásilky je možné sledovat online díky
službě Sledování balíku na internetových
stránkách www.balikovna.cz.
Jednou z balíkoven se stala od července 2021
i Pošta Partner Tuchořice.
Zde si můžete své balíky vyzvednout ve dnech
Po-Pá v době od 8,00-11,00 a 13,30-16,00 hod.
Pošta Partner Tuchořice dále zajišťuje tyto služby:
Platební a finanční služby včetně SIPO,přijímá
listovní a balíkové zásilky,přijímá balík do
ruky,ukládá balík na poštu,prodej dálničních
známek,prodej kolků,prodej tisku,prodej
drobného papírenského zboží a reklamních
předmětů obce,prodej losů Tipsport,Terminál
Sazka- prodej losů, sázkové hry.
Jitka Richterová, Pošta Tuchořice
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VOLBY 2021
OZNÁMENÍ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech:
v pátek dne 8.10.2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu dne 9.10.2021 od 08.00 hodin do 14.00 hodin.
Pro volby jsou zřízeny tyto volební okrsky:
Volební okrsek č.1 – Tuchořice
Sídlo Tuchořice 123 – obecní úřad
Volební okrsek č.2 – Třeskonice
Sídlo Třeskonice 10 – sál
Volební okrsek č.3 – Nečemice
Sídlo Nečemice 54 - prodejna
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
(platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, anebo
cestovním průkazem). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
umožněno.
Voliči budou dodány hlasovací lístky nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. V den voleb může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Obecní úřad Tuchořice

SMART INFO KOMUNIKACE NAHRADÍ MOBILNÍ ROZHLAS
Z důvodu výhodnější
n a b í d k y, j s m e s e
rozhodli změnit
poskytovatele služeb
pro zasílání SMS
zpráv.
Z Mobilního rozhlasu obec přechází pod firmu
Galileo Corporation s.r.o. Jelikož obec má již od
uvedené firmy internetové stránky , vše bude
probíhat v rámci jednoho redakčního systému.
Co to znamená pro občany, kteří jsou již
zaregistrováni v Mobilním rozhlase?
Máte možnost se rozhodnout, zda chcete informace
dostávat formou SMS nebo emailem.
Možnosti registrace:
1/ Můžete se zaregistrovat sami na webových
stránkách obce a rozhodnout se, zda chcete
dostávat informace SMS nebo emailem. Zvolíte si
kategorii zpráv, které chcete dostávat. Zadáte své
kontaktní údaje, potvrdíte a jste zaregistrováni.
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2/ Další možností je zaregistrování zaměstnanci
obce. Stačí, když to oznámíte na obecní úřad v
Tuchořicích, můžete teĺefonicky nebo emailem, a
my provedeme registraci za Vás. Je tu ale, pouze
jedna možnost odběru zpráv a to, že budete
zprávy dostávat pouze formou SMS. Po námi
provedené registraci Vám na telefon přijde
potvrzovací SMS, kterou potvrdíte do 24 hodin a
jste zaregistrováni.
Podle našich dosavadních zkušeností se zprávy,
obdržené formou SMS, velice osvědčily.
V rámci redakčního systému je kromě SMART
komunikace k zasílání SMS zpráv, k dispozici i
mobilní aplikace „V OBRAZE“. Šikovný pomocník
pro ty, kteří sledují dění v okolí a vyhledávají
aktuální informace. Zkrátka chtějí být v obraze.
Aplikace přináší přehled aktualit z webů
vybraných obcí, upozorní Vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích,
můžete si prohlédnout fotografie nebo dokumenty
vyvěšené na úřední desce vybrané obce. Tuto

službu bude mít obec na 1/2 roku na zkoušku ke
zjištění, zda bude o aplikaci zájem.

Další informace ke Smart info a mobilní aplikaci
"V Obraze" se můžete dozvědět na
www.tuchorice.cz.
Obecní úřad Tuchořice

OBĚD KAŽDÝ DEN JINAK
dne připravený k naplnění.Obědy lze přihlašovat a
odhlašovat telefonicky u paní hospodářky Ireny
Štejnarové tel.:728 743 806.
V době prázdnin případně mimořádného volna
jídelna nevaří a každý strávník je automaticky
odhlášen. Je zakázán odběr do skleněných nádob.
Obědy (i pro veřejnost) v rámci doplňkové
činnosti zajišťuje Školní jídelna při Základní škole
a Mateřské škole Tuchořice.
Tato služba se osvědčila na začátku koronavirové
pandemie v rámci nařízení vlády, kdy obec
zajišťovala pro své spoluobčany dovoz jídla.
Dovoz jídla sice obec již z kapacitních důvodů
nezajišťuje, ale pokud máte zájem o obědy ve
školní jídelně, můžete tuto službu využívat.
Musíte mít k dispozici dva jmenovkou označené
jídlonosiče na výměnu. V jednom si odnesete
uvařený oběd a druhý tam necháte do druhého

Úhrada za stravné je pouze na bankovní účet, kdy
Vám hospodářka předá číslo variabilního symbolu k
platbě, pro identifikaci strávníka. Cena za oběd je
60,-Kč. Za tuto cenu dostanete polévku a hlavní
chod. Oběd si musíte vyzvednout v době od 11,00
do 11,15 hod.ve školní jídelně.
Jídelníček je sestavován na základě návrhu
doporučené pestrosti stravy, který zpracovala
Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem.
Jídelníček si můžete prohlédnout na webových
stránkách školy.
www.zstuchorice.cz
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TOPNÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
Topná sezóna pomalu začíná a provozovatele
kotlů čeká povinnost zajistit kontrolu spalinové
cesty.
Kontrola spalinové cesty se provádí dle vyhlášky č.
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové
cesty. Kontrola komínů se provádí ve stanovených
termínech, dle přílohy vyhlášky. Četnost kontrol a
čištění pak závisí na výkonu kotle a druhu paliva
(pevné, kapalné, plynné).

stejném domě u stejného zákazníka: 400,-Kč
Pouze kontrola: 450,-Kč
Pouze čištění: 450,-Kč

Termín: 29.9.- 1.10.2021
Zájemci se mohou přihlásit nejpozději
do pátku 24.9.2021.

Jako každý rok, tak i letos máte možnost se
přihlásit na obecním úřadě v Tuchořicích k čištění a
kontrole svých komínů.

Obecní úřad Tuchořice

Firma, která bude v obci
tuto službu zajišťovat je
Hagas servis s.r.o.
Louny.
Ceník:
Kontrola a čištění 1
spalinové cesty: 650,-Kč
Kontrola a čištění další
spalinové cesty na

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE OSLAVÍ SVÉ VÝROČÍ
Program oslav 100. výročí otevření české školy v Tuchořicích
Během celého týdne budou probíhat dny otevřených dveří v mateřské škole každý den od 8.00 do 9.00
hodin. V základní škole se místní obyvatelé a absolventi i z okolních obcí mohou do školy podívat vždy od
8.00 do 17.00 hodin.
Ve dnech od 13.září do 17. září 2021 ve škole, v hale prvního patra, bude probíhat výstava ke 100. výročí
školy.
Na 14. září 2021 od 8.00 do 9.00 hodin pro žáky 4. a 5. ročníku a jejich rodiče je připravena výuka
českého jazyka se zaměřením na čtenářskou gramotnost se zajímavým kvízem.
Badatelská dílna proběhne 15. září 2021 od 8.00 do 9.00 hodin pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče se
zaměřením na vstup a aklimatizaci ve školním prostředí.
Environmentální naučná stezka pro žáky 2. a 3. ročníku proběhne 16. září 2021 od 8.00 do 9.00 hodin
zaměřenou na týmovou spolupráci žáků a jejich rodičů.
Slavnostní ukončení stého výročí školy - pozor změna
17. září 2021 od 13.00 hodin v prostorách školní zahrady a budovy školy:
Program:
13. 00–13. 10 hodin slavnostní zahájení a přivítání hostů
13. 10–13. 30 hodin proslovy (ředitelka školy, starosta obce, rodiče, žáci)
13. 30–14. 00 hodin vystoupení dětí a žáků
14. 00–14. 10 hodin slavnostní předání almanachu
14. 10–18. 00 hodin prohlídky škol, výstavy a dekorací, setkávání bývalých absolventů na půdě školy
Během celého dne je možné zakoupit upomínkové předměty spojené s výročím školy (magnet, kalendář
na rok 2022, hrnek).
zaměstnanci ZŠ a MŠ Tuchořice
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ÚSTECKÝ KRAJ POSKYTUJE KOTLÍKOVOU DOTACI
Ten, kdo nestihl podat žádost o dotaci na výměnu zdroje tepla v minulých výzvách, má nyní ještě
možnost.
Od 6.9.2021 je otevřeno 2.kolo Kotlíkové dotace na výměnu zdrojů tepla nevyhovující 1. a 2. emisní třídy.
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TJ SOKOL TUCHOŘICE SLAVÍ 90 LET
O HISTORII FOTBALU V TUCHOŘICÍCH
Počátky sportovního dění v Tuchořicích se datují
rokem 1930, kdy vzniká fotbalov ý oddíl.
Pravděpodobně existovala sportovní činnost v
nějaké podobě i dříve, ale největšího rozmachu
dosáhla až v roce 1930, kdy byl založen fotbalový
oddíl. Mnoho záznamů se však z této doby
nezachovalo. V období druhé světové války byla
činnost přerušena.

odbíjené žen. V 70. letech se hrál také lední hokej
za velké podpory místního zemědělského
družstva.
Po roce 1980 došlo k doplnění A mužstva
mladými perspektivními hráči, kteří byli vlastními
odchovanci. Tomuto mužstvu se podařilo v
sezóně 1982-83 postoupit do okresního přeboru.
V této soutěži hrálo mužstvo až do roku 2000, kdy
se opět podařil postup do I.B třídy krajské soutěže
a v následných letech i opětovný postup do I.A
třídy, kde družstvo působilo několik let. Kromě
toho má oddíl kopané v současné době družstvo
B, žákovské a dorostenecké družstvo, které hraje v
okresních soutěžích.

Po válce byla obnovena činnost oddílu kopané v
roce 1958 zásluhou několika obětav ých
funkcionářů – Bohumila Lauricha, Karla Nováka,
Josefa Richtera, Rostislava Kubišty, Františka
Janicha a Josefa Dubského. Hlavním
propagátorem a iniciátorem sportovního dění v
obci byl v letech 1958 - 1968 ředitel místní školy
Karel Novák. Pod jeho vedením, vedle oddílu
kopané, od roku 1958 začal pracovat i oddíl
stolního tenisu. Oddíl kopané měl, kromě A
mužstva dospělých, také družstvo žákovské a
dorostenecké.

Za úspěchy tuchořického fotbalu se během 90-ti
leté existence zasloužila řada obětav ých
funkcionářů a pracovníků, kteří této činnosti
věnovali mnoho volného času, bez nároku a
nějakou odměnu. Za to je potřeba všem velmi
poděkovat. Samozřejmě není možné všechny
vyjmenovat.

Družstva hrála v mistrovských soutěžích Žatecka.
Díky cílevědomé práci se žákovským družstvem v
60.letech a později dorosteneckým, se podařilo
vychovat kvalitní hráče, kteří byli přeřazeni do A
družstva. Tímto přeřazením začala nejslavnější
éra tuchořické kopané, kdy se podařilo A družstvu
v roce 1973 postoupit do I.A třídy krajského
přeboru.

Během existence TJ Sokol Tuchořice bylo
založeno několik sportovních oddílů. Kromě
fotbalového existoval v obci oddíl stolního tenisu,
který fungoval v Základní škole a vedl jej tehdejší
ředitel Karel Novák. Později vznikl pod vedením
nového ředitele ZŠ volejbalový oddíl, který vedl
Pavel Dovala, a do kterého se zapojily i ženy.
Předseda JZD Pavel Kolář zřídil v obci hokejový
oddíl, do kterého se zapojili především místní
fotbalisté. V současné době již existuje v obci
pouze fotbalový oddíl, které vede Josef Sucháček
a Radek Richter.

V této době se na vedení oddílu kopané podíleli
Pavel Dovala, Antonín Chrz ml. a Antonín Chrz
st., Josef Hejda, Oldřich Černohorský a Josef
Sváček. Z hráčů, kteří se zasloužili o postup do I.A
třídy to byli Oldřich Černohorský, Jaroslav Malý,
Jiří Malý, Jaroslav Zázvorka, Josef
Dubský, Luděk Holan, Oldřich
Richter, Zdeněk Lehman, Vladimír
Lehman, Václav Malý, Josef
Po l c a r, E d u a r d Po l c a r, J i ř í
Bretschneider, Vladimír Halgaš,
Jaroslav Benda a Jiří Benda.
Družstvo A kopané po dvou
sezónách v I. A třídě sestoupilo a
hrálo opět v okresních soutěžích.
Po roce 1968 byl jmenován novým
ředitelem školy Pavel Dovala,
rovněž sportovní nadšenec, který
pokračoval v práci svého
předchůdce, ředitele Nováka. Pod
jeho vedením začal pracovat oddíl
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TJ SOKOL TUCHOŘICE OSLAVILA SVÉ VÝROČÍ
„Krásné slunečné sobotní odpoledne vážení přátelé
a vážení hosté…“ těmito slovy přivítal starosta obce
všechny diváky v sobotu 7.8.2021 ve 14:00 hod. na
místním fotbalovém hřišti v Tuchořicích. V tento
den zde oslavil Sokol Tuchořice 90. výročí od dne
založení a zároveň se konala tradiční Tuchořická
pouť. Sokol Tuchořice slavil založení již v roce 2020,
ale vzhledem k epidemii Covid-19, která zasáhla
celou naší zemi, byly oslavy přesunuty na rok 2021.
Celým programem provázel Aleš Lehký a hrála
skupina Lochness.
Po úvodním proslovu starosty obce začal
charitativní fotbalový zápas mezi Sokol Tuchořice –
Stará Garda a Real Top Praha. Po prvním poločase
to pro domácí mužstvo nevypadlo moc dobře,
protože prohrávalo 4:0. V napínavém druhém
poločase domácí mužstvo v ýsledek utkání
vyrovnalo. Dva góly vstřelil Martin Harvánek, jeden
Radim Ibl a další Pavel Procházka. Nakonec rozhodl
těsně před koncem zápasu gól Michala Hamršmída,
kterým zajistil výhru týmu Real Top Praha 4:5.
Za TJ Sokol Tuchořice – Stará Garda nastoupili:
Spodniak Jan, Plánička Michal, Holák Luděk, Holák
Julius, Harvánek Martin, Harvánek David, Bodnár
David, Fortunátov Martin, Malý Milan, Halgaš
Michal, Rendl Roman, Hradec Dušan, Ibl Radim,
Hefner Jindřich, Jiráček Petr, Bartoň Petr.
Po fotbalovém utkání se všichni hráči sešli na
fotbalovém hřišti, kde s paní místostarostkou
Vladislavou Děrkovou a předsedou TJ Sokol
Tuchořice Josefem Sucháčkem slavnostně předali
šek 50 tis. Kč Nele a 50 tis.Kč Filípkovi.
Následovalo představení mládežnického mužstva TJ
Sokol Tuchořice a ukázka tréninku. Během toho se
na vedlejším hřišti představili i Soptíci SDH
Tuchořice se svou technikou. Abychom si na chvíli
oddychli od fotbalu, předvedly Tuchoholky nové
krásné vystoupení.
Kolem 17 hodiny začalo fotbalové utkání TJ Sokol
Tuchořice „A“ – TJ Sokol Janov. V tomto utkání
vedli po prvním poločase fotbalisté Tuchořic, kdy
vstřelil gól Michal Provazník a Ondřej Volkman.
V druhém poločase soupeř vyrovnal na 2:2.
V poslední minutě dal vítězný gól místní Jan
Šimeček a zápas skončil 3:2 pro Tuchořice.
Zároveň s oslavami fotbalu probíhala celé
odpoledne pouť.
Pro všechny návštěvníky byli
zdarma pouťové atrakce. I občerstvení a pitný režim
byl správně zajištěn. Návštěvníci si mohli
pochutnat na dobrém pivě, langoších, klobásách,

guláši a jako na správné pouti nechyběla ani
cukrová vata nebo zmrzlina.
Po odpoledním programu začala večerní zábava. O
hudební produkci se postarala skupina
Retrosexuals. Večerní zábava se protáhla do
nočních hodin, kdy se i přes nepřízeň počasí hrálo a
tancovalo.
Real Top Praha
Real Top Praha je sportovní tým složený z
osobností kulturního a sportovního života, který
sdružuje přibližně 100 členů. Tento tým vznikl v
roce 2000 a naši obec navštívili poprvé již v roce
2011. Jejich hlavním záměrem je podpora
nejrůznějších charitativních akcí a to převážně
sportovních. Jedná se o jediný tým v České
republice, kde se osobnosti účastní akcí bez nároku
na honorář. V rámci letošního fotbalového utkání
navštívily naší obec tyto osobnosti:
• Jaroslav Bellada
• Jiří Ployhar
• Michal Hamršmíd
• Matouš Rajmont
• Vojta Nouzák
• Milan Fukal
• Jan Šmíd
• Karel Diviš
• Vladimír Bálek
• Pavel Šultés
• Lukáš "Strašák" Val
• Jaromír Bosák
• Ota Ballage
• Jan Bílek
• Ondřej Zamazal
• Marek Pinc
• Stanislav Tkadlec
• Leoš Noha

Po celou dobu byl na akci přítomen i zakladatel
týmu a předseda spolu Real Top Praha Alexandr
Smita.
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"Jak se Vám Oslavy výročí Sokol Tuchořice líbí?"

zdravotní problém, nebo se ocitl v tíživé finanční
situaci.Oslovili jsme proto sociální odbor
Městského úřadu v Žatci s tím, aby nám s
výběrem pomohli. Nebylo to vůbec jednoduché,
protože takových dětí a rodin je opravdu hodně.
Nakonec jsme našli dva úžasné človíčky, kterým
jsme pomohli.Jedná se o jedenáctiletého Filipa
Harbicha, který prodělal jako batole velmi vážné
onemocnění a když už se zdálo, že má vyhráno,
prodělal mozkovou příhodu, po které zůstal
připoutaný na invalidní vozík. Finanční pomoc
bude použita na jeho pobyt v rehabilitačním
centru. Druhým takovým obdarovaným je Nela
Mollerová, dnes čtrnáctiletá slečna, která má
diagnostikovánu spinální atrofii. I přes to se
věnuje rybaření, baví jí muzika a ráda jezdí na
výlety. Finanční příspěvek použije na pořízení
vybavení do svého pokoje" dodala místostarostka
obce na závěr.

„ Je tu hodně zábavy pro děti i dospělé. Děti si
užívají především kolotoče a synovi se líbí fotbal,
protože sám kope za Sokol Tuchořice.“ Věra
Koukalová
„Dobré pivo a jídlo, takže za mě dobrý. Škoda, že
zapršelo, ale ani to nám večerní zábavu
nezkazilo.“ Martin Šindelář
„Dnešní odpoledne se mi líbí. Do Tuchořic
jezdíme často a jsme rádi, že jsme dnes s sebou
mohli vzít i našeho pejska.“ Nikola Endersová
„Jsem ráda, že můžeme takto pomoci. Celé
odpoledne bylo pro mne velice emotivní. Příběh
obou dětí zasáhl nejen mne, ale i spoustu diváků a
návštěvníků akce a jsem moc ráda, že jsme se jako
obec spolu se Sokolem Tuchořice mohli podílet na
v ylepšení jejich životních potřeb“ řekla
místostarostka Vladislava Děrková krátce po
předání šeku.
"Podmínkou pro odehrání charitativního zápasu
hráčů TOP REAL Praha bylo poskytnutí
finančního příspěvku někomu, kdo má vážný

Milena Hovorková
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HASIČI TUCHOŘICE
STATISTIKA VÝJEZDŮ ZA ROK 2021- 2.část

17. Technická pomoc- Velká Černoc
Dne 30.6.2021 vyjela naše jednotka do Velké
Černoce k čerpání zatopených sklepů a dvorů. Na
místě spolupráce s HZS Podbořany.
18. Technická pomoc- Kluček
Dne 30.6.2021 vyjela naše jednotka do obce Kluček,
kde bylo zatopeno přibližně 20 domů. Na místě, ve
spolupráci s HZS Žatec, Litoměřice a JSDH Žatec a
Libočany, odčerpávali vodu.
19. Technická pomoc- Líčkov
Dne 30.6.2021 ještě jednotka vyjela k čerpání vody
ze zatopeného sklepa v obci Líčkov. Poté se vraceli
zpět do obce Kluček .

10. Dopravní nehoda-Louny-Žatec
Dne 23.5.2021 vyjížděla naše hasičská jednotka k
dopravní nehodě na silnici 225 Louny-Žatec. Střetla
se tam dvě osobní auta. Nehoda byla bez zranění.
Na místě zásahu byla přítomna HZS Louny, PČR a
ZZS.
11. Požár přístřešku – Nečemice
Dne 14.6.2021 vyjela naše jednotka k požáru
přístřešku v chatové osadě u obce Nečemice. Na
místě zásahu byla přítomna HZS Žatec, JSDH
Hřivice a PČR.
12. Požár budovy – Jimlín
Dne 20.6.2021 vyjížděla naše jednotka k požáru
nízké budovy v obci Jimlín.
13. Technický zásah- Lhota
Dne 24.6.2021 vyjížděla naše jednotka k likvidaci
spadlého stromu na komunikaci u obce Lhota.
14. Technická pomoc – Stebno-Kryry
Dne 25.6.2021 a 26.6.2021 vyjela naše jednotka na
technickou pomoc- prořezání cesty do chatové
oblasti, v obci Stebno-Kryry.
1 5 . Te c h n i c k á p o m o c – L i p n o - H ř i v i c e Markvarec, Nečemice
Dne 29.6.2021 vyjela naše jednotka k likvidaci
několika stromů přes komunikaci mezi obcemi
Lipno-Hřivice-Markvarec. Při tomto výjezdu byla
jednotka povolána k další události v obci Nečemice.
16. Technická pomoc- Nečemice
Dne 29.6.2021 vyjela naše jednotka do obce
Nečemice, kde provedla odčerpání vody ze sklepů
ve třech domech. Při cestě k zásahu musela
jednotka ještě odstranit dva stromy blokující
průjezd komunikací. Na místě zásahu byla přítomna
JSDH Žatec.

20. Technická pomoc- Nečemice
Dne 30.6.2021 vyjela naše jednotka k úklidu obce
Nečemice po přívalových deštích a odčerpání dvou
sklepů RD.
21. Technická pomoc- Kluček
Dne 2.7.2021 vyjížděla naše jednotka k čerpání
vody ze sklepů v obci Kluček.
22. Zahoření odpadu- Lipno-Dubčany
Dne 6.7.2021 vyjela naše jednotka k zahoření
odpadu mezi obce Lipno-Dubčany.
23. Technická pomoc- Kluček
Dne 7.7.2021 vyjela naše jednotka k čerpání vody ze
sklepa do obce Kluček.
24. Technická pomoc- Nečemice
Dne 11.7.2021 vyjela naše jednotka k čerpání vody
ze sklepa v obci Nečemice.
25+26+27. Technická pomoc- Tuchořice
Dne 13.7.2021 vyjížděla naše jednotka v obci
Tuchořice na pomoc po bleskové povodni.
28. Technická pomoc- Nečemice
Dne 15.7.2021 vyjela naše jednotka k likvidaci
nebezpečně nakloněného stromu nad chatou, do
chatové oblasti U Dubu v obci Nečemice. Strom
vysoký okolo 20 metrů odstranili za pomocí
motorové pily.
29. Technická pomoc- Nečemice
Dne 16.7.2021 vyjela naše jednotka k čerpání vody
ze sklepa v obci Nečemice.
30. Technická pomoc- Lipno
Dne 27.07.2021 vyjela naše jednotka k technické
pomoci do obce Lipno. Jednalo se o padlý strom
přes cestu.
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FB Hasiči Tuchořice

SOPTÍCI TUCHOŘICE
Hasičské soustředění 1.8. – 7.8. 2021
Již po třetí se mladí hasiči Tuchořice vydali na
soustředění do nedaleké obce Pnětluky. U tamní
požární nádrže si rozložili své stany. Rozdělili se do
čtyř týmů a pod dohledem vedoucích plnili různé
úkoly, cvičili práci s hadicí, požární útok,
topografické značky a další věci, které by měl
správný mladý hasič znát. Každé ráno hned po
budíčku následovala rozcvička.
Během našeho soustředění nás navštívila jednotka
profesionálních hasičů z Loun, která nám ukázala
techniku na vyprošťování osob z automobilů. Také
jsme zažili několik simulovaných akcí, při kterých
normálně hasiči zasahují, od autonehody a
vyprošťování osob, přes tonoucího až k
parašutistům, kterým se nerozevřel padák. U těchto
akcí děti trénovali spolupráci a rychlost při pomoci
druhým.

Závěrem bychom chtěli poděkovat SDH Tuchořice,
Obci Tuchořice a všem vedoucím a pomocníkům za
pomoc, díky kterým se soustředění mohlo
uskutečnit.

Co nás ještě v letošním roce čeká?
V září se indiánským stylem rozloučíme s létem.
Potom nás čeká akce "Ukliďme Česko", které se
účastníme pravidelně již tři roky. Také pojedeme na
závod požárnické všestrannosti do Cítolib, poslední
venkovní závod v tomto roce.
V říjnu plánujeme Hallowenskou cestu hrůzy, ale ta
se uskuteční pouze v případě, že to dovolí
epidemiologická situace.
V listopadu pojedeme na exkurzi k profesionálním
hasičům, také nás čeká plnění odborek a získávání
odznaků.

Všichni si dny, strávené na soustředění, parádně
užili. Vydali jsme se také do Lužné u Rakovníka do
muzea vlaků a do Mostu do Jump Arény.
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Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

SRPEN - MĚSÍC POUTNÍCH SLAVNOSTÍ

Milí přátelé,
srdečně Vás zdravím v měsíci srpnu, který je pro
obec Tuchořice zvláštním měsícem, protože se
konají hned dvě poutní slavnosti, které jsou spojeny
s dvěma vesnicemi obce Tuchořice. Dva krásné
kostely, které se na území obce nacházejí, slaví své
patrocinium neboli zasvěcení či titul právě v srpnu.
Uprostřed měsíce srpna je slavnost Nanebevzetí
Panny Marie (15. srpna), což je zasvěcení kaple v
Tuchořicích a v druhé půli srpna je svátek svatého
Bartoloměje (24. srpna) a to je zase titul kostela v
Nečemicích. Tak se dá říct, že tyto dvě slavnosti na
sebe krásně navazují a pro naše předky bylo jistě
velmi příjemné, že si mohli obou slavností užít v
nejkrásnější části léta, kdy už se navíc často i slavilo
a děkovalo za úrodu. Od nepaměti si pouť lidé
připomínali nejprve děkovnou bohoslužbou, často
se do kostelů slavnostně putovalo v procesích, které
například prošlo celou vsí a po bohoslužbě
následovala lidová část poutě spojená se zábavou,
hudbou, tancováním, hodováním, zkrátka slavením.
Nezřídka přicházeli i lidé z okolí, a tak bylo i dost
těch, kteří se snažili při takové příležitosti nabízet
své dobroty a občerstvit tak množství příchozích.
Takové jsou kořeny dnešních poutí, které
pochopitelně doplnilo mnoho nových vymožeností,
včetně všelijakých atrakcí nebo kolotočů, které
kdysi samozřejmě nebyly. Pro mnoho lidí to byla
krásná příležitost se na chvíli zastavit, poveselit se,
odpočinout si od všedních starostí, posedět a
pobavit se se sousedy, navázat nová přátelství. Byla
to krásná zastávka od dokola se točící dřiny, kdy si
mnozí těžce vydělávali na živobytí vlastníma
rukama. Život v minulosti nebyl vůbec jednoduchý,
a tak se lidé rádi občas společně poveselili, ale
především také s velkou vděčností děkovali za vše,
co se podařilo a prosili o nebeskou ochranu a o
pomoc své nejbližší patrony.

Tuchořická kaple není nijak velká, ale svým
zasvěcením je velmi významná, protože podobné
patrocinium mají ty nejvýznamnějí kostely v naší
zemi, z nichž mnohé jsou dokonce obdařeny
titulem „baziliky minor“. Stačí třeba jen namátkou
jmenovat Strahov, Velehrad, Hostýn, Svatou Horu u
Příbrami nebo Dolní Ročov a mnohé a mnohé další.
A kostel v Nečemicích zase patří mezi nejstarší
kostely na Lounsku s mnoha vzácnými stavebními
prvky. Oba naše kostely byly v minulosti žalostně
zdevastovány, ale kaple v Tuchořicích byla díky obci
krásně opravena a nyní prochází svými etapami
záchrany také kostel v Nečemicích. Je to dosti
dlouhá a náročná cesta, ale jsme moc rádi za
podporu obce a věřím, že se jednou dočkáme i
krásného kostela v Nečemicích – nejen zvenku, ale i
uvnitř.
S přáním krásných a slunečných dní a pevného
zdraví
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o.Vilém, fara Liběšice

CO NÁS ČEKÁ?
Zájemci o
výstavu a
prodej
svých
výrobků,
nechť se
přihlásí u
M.Pilařové,
tel.
602659703,
do
22.11.2021.

ROZHOVOR
V návaznosti na výročí TJ SOKOL Tuchořice,
jsme požádali o rozhovor pana Oldřicha
Richtera, místního občana, jehož celý život je
spjat s fotbalem v Tuchořicích.
Jak vzpomínáte
na své začátky ve
fotbale?
To je těžko říct. My
jsme začínali
opravdu hodně
brzo. My už jsme od
šesti let chodili na
hřiště, kde nás v
přípravce trénoval
pan Arnošt Janich.
Od osmi jsem hrál
za žáky. Všichni
jsme s partou
postupovali přes
dorost až do „A“.
Nehrálo se to
takovým způsobem
jako nyní. Že by
žáci měli svou
soutěž, hráli mezi sebou a jezdilo se odděleně. Dříve
se jezdilo společně s celým „A“ mužstvem a hrávali
jsme předzápasy. Jelo se už o dvě hodiny dřív a
první zápas odehráli žáci, pak dospělí a zase jsme se
společně vrátili domů.
V Tuchořicích fungovala ze začátku 3 družstva-žáci,
dorost a potom dospělí. Já jsem prošel všemi třemi.
S tou naší partou jsme začínali a hráli i za to „A“
mužstvo už v dorosteneckém věku v 16 letech. Hráli
jsme já, Pepík Dubský, a další kluci, kteří vydrželi až
do „A“ třídy a vybojovali jsme postup do první „A“
třídy. Byli jsme hlavně kluci z vesnice, a ne jako
nyní, když hrají cizí.
Bedřich Keil se staral o hřiště a začal stavět i kabiny.
Pan Procházka se staral o hřiště v Tuchořicích a
později v Žatci.
Kdo byl Vaším vzorem?
Vzor jsem vyloženě neměl. Koukal jsem na fotbal s
tátou, protože to byl taky fotbalista, ale ani v
celostátním fotbale jsem neměl vzor. Až v
pozdějším věku. To byl Masopust.
Nelákalo Vás přejít hrál fotbal do města?
Nelákalo. Ale dva roky jsem strávil v Žatci. Od
18-20 let jsem hrál za Žatec a potom jsem měl
„fotbalový“meniskus, tak jsem se vrátil do
Tuchořic. Celou kariéru jsem strávil v Tuchořicích.

Vaše fotbalové úspěchy?
Hrál jsem akorát krajský přebor ty dva roky, a
potom tady s Tuchořicemi, když jsme postoupili v
roce 1972 do té první „A“ třídy, to je už vlastně třída
v krajském přeboru.
Kdo byl vůdčí osobností v obnovení činnosti
Sokola?
To byl právě pan Kubišta, hajný na hájovně. Ten
sem přišel se Svobodovou armádou, měl i
vyznamenání a ten to založil s mým otcem. Potom
tady byl ředitel školy Karel Novák a teď jak stojí
Coop, tak tam býval obchod pana Lauricha. Tak se
do fotbalu společně angažovali a znovu obnovili
fotbal v tom roce 1958 .
Jaké vybavení jste měli k dispozici?
Většinou se v tom angažoval obchodník Laurich,
koupil dresy. Měli jsme jenom jedny, ne jak nyní,
když každý má na výměnu. My žáci jsme hráli v
použitých dresech po mužstvu „A“. Některé na nás
viseli a měli jsme to jako sukni. Takové byly naše
začátky. Takže jsme od mládí projeli okres společně
s dospělými. Jezdilo se linkovým autobusem. Jezdil
ve 13 hod do Žatce, tam čekal do 19 hodin. My jeli s
ním a on nás odvezl na fotbal.
Tam zase nabral lidi a jelo se do Tuchořic. Takže na
zápasy linkovým autobusem. Ne jako nyní, když se
vypravuje extra autobus.
Kde bylo umístěno hřiště?
Když jsem začínal, tak hřiště bylo už tady nahoře a
před tím dole u topolů (u rybníka).
Kdy bylo postaveno nové hřiště už si přesně
nepamatuju, ale asi v roce 1953, když se dělali
kasárna.
Kdo a jak zajišťoval organizaci turnajů?
V té době fotbal existoval pod ČSTV. To byl
fotbalový svaz a byl v Lounech. Nyní je vše v Praze.
Když se dříve dělala registrace tak se zajelo jenom
do Loun a tam Vám to vystavili. Podali jsme
přihlášku a oni vylosovali turnaje a podle toho se
hrálo. Teď je to všechno přes počítač.
Kam jste jeli na zápas nejdále?
To se jezdilo třeba do Žatce, do Lubence, do Pátku
na Lounsku. To asi bylo nejdále.
Kam jste to dotáhli s fotbalem v Tuchořicích
nejvýše?
Okresní přebor a v roce 1972-73 krajský přebor.
Fungoval tady dorost a ten taky hrál krajský přebor,
pod vedením pana Jana Šíra a jeho bratra. To už se
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jezdilo na Chomutovsko a Mostecko. Už to nebylo
jenom v okrese.
Sledujete fotbal v televizi a komu fandíte?
V Tuchořicích nevynechám ani jeden turnaj. Občas
se jedu podívat i do Loun, tam se hraje na okrese
nejvyšší soutěž-divize. A občas i do Žatce, kde se
setkávám i s ostatními spoluhráči.
V televizi nevynechám ani jeden zápas. Fandím
Spartě. Fandí skoro celá rodina, ale najde se jeden
oponent, který fandí Slavii.
Naši kluci (Richterovi) ,z různých důvodů, přestali
hrát fotbal brzo, a já hrál pomalu do 57 let. Soutěže
jsem hrál aktivně asi do 50 ti let a zahrál jsem si i se
všemi svými syny. Potom už jen pro zábavu. Teď
jsem jenom jako divák a fanoušek.
Jak se díváte na vztahy a současný život ve
fotbale?
Já myslím, že nyní je to horší, protože my jsme byli
opravdu parta a drželi jsme pohromadě. Teď hráči
přijedou na zápas, odehrají a hned se zase rozjedou.
Každý má své zájmy. My jsme měli jenom to hřiště
a po zápase jsme si sedli a rozebrali zápas, a to
současným chybí. Navíc složení současného
mužstva je především ze žateckých fotbalistů, chybí
tam právě ta parta. Ale to není problém jenom
Tuchořic, to je problém každé vesnice. Je to také
otázka finančních prostředků. V současné covidové
době musel okres zrušit i okresní soutěže , protože
není dost družstev pro 3. a 4. třídu. Nepřihlásilo se
tam dost družstev, zbylo tam jenom 5 družstev,
protože tam hrají starší fotbalisti a ti, když delší
dobu nehráli, tak se již nevrátili a soutěž se tím
rozpadla. Dříve byli v pohybu, ale když z toho
vypadli a nesmělo se sportovat, tak se těžko vrací.
Jaké bylo Vaše číslo na dresu?

Vychovali jsme tady reprezentanta Jiráčka. V sobotu
na oslavě výročí tu byl i jeho otec, který se také
účastní těchto srazů.
S kým jste se setkal na letošní oslavě Sokola a
na co jste zavzpomínali?
Na letošním výročí přišli
Chrz Florián, Josef
Dubský, Petr Votík, já, Richter Josef, Václav Janeček,
Karel Novák, Petr Jiráček, Petr Hejda, Jiří Potužák,
Josef Mičo, Jirka Kratochvíl a Míra Jedlička.
Společně jsme zavzpomínali. Jiráček nebo
Kratochvíl přijeli až ze Sokolova, ale někteří místní
fotbalisti se vůbec nedostavili.
Při výročí 80 let jsme hráli Stará Garda proti
Amfoře, to mám i fotografii.
My jsme hrávali také zemědělský pohár. Hrálo se
každý týden přes léto tak do chmelů. Pořádali se
různé turnaje po celé republice. Jednou jsme byli až
ve finále. Až na Moravě. To naše mužstvo jsme
mohli doplnit ještě cizími, ale museli to být
zaměstnanci družstva. Byli jsme třetí. Kapitánem
byl myslím Franta Žejdl. Jezdili jsme družstevním
autobusem. Jednou se to překrývalo s česáním
chmele, a to jsme byli všichni na česačkách a na
sušárnách a bylo zrovna finále. Pan Kozlovský, co
dělal v družstvu, šel za předsedou, že nemůžeme jet,
protože jsou všichni na sušárnách a vozí chmel. Ten
řekl „to neexistuje , brigádníci to za ně musí udělat
a oni musí jet“. Předseda to podporoval.
Co by jste popřál do dalších let tuchořickému
fotbalu?
Hlavně hodně úspěchů v dalších sezónách a ve
sportu. V životě je důležité zdraví a to přeji jak
hráčům, tak i funkcionářům, a všem příznivcům
sportu.
Děkuji za rozhovor.

Měl jsem šestku.

Milena Hovorková

Ko h o p o v a ž u j e t e z a o s o b n o s t
tuchořického fotbalu a proč?
To je velice těžké. Já myslím, že v té době
co jsem já hrál, tak se každý zasloužil.
Nebylo to jenom při tom fotbale.
My jsme hrávali v zimě i hokej. Zase celá
parta. Hráli jsme ho pod JZD, které nám
koupilo vybavení. Hrál se i pinpong,
hrála se odbíjená. Odbíjenou hrály i
ženy. Hokej byl pod JZD, ostatní pod
ČSTV.
Nikdo nevyčníval. Vychovalo se tu dost
kvalitních hráčů i z té mladší generace.
Např. Tomáš Hejdů, Poděbradských ti
hráli v divizi, což je už národní soutěž.
- 15
! -

STŘÍPKY Z HISTORIE
355 LET VZNIKU KAPLE NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE V TUCHOŘICÍCH
V Tuchořicích nikdy nebyl postavený kostel,
protože sídlo
farnosti bylo v
Liběšicích.
A l e s p o ň
částečně se to
změnilo roku
1666. Díky
pamětnímu
spisu, který
nechal Martin
Pachonhay
uložit do
vížky kaple,
z n á m e
n ě k t e r é
okolnosti její
stavby. Na
tuto myšlenku
ho přivedla
manželka Johana. Když získal souhlas pražského
arcibiskupa Harracha, mohl se pustit do díla. Dne
22. května 1666 dokončil svou práci mědikovec z
Chomutova Jan Baltazar Weiss, který pobil střechu
plechem a na věžičku umístil kříž. Tím byla stavba
dokončena. Pachonhay kapli postavil k uctění
Nejsvětější Trojice a zasvětil ji svátku Nanebevzetí
Panny Marie, jenž se slaví každoročně 15. srpna. V
akademickém soupisu památek z roku 1982 se píše,
že dnešní podoba kaple je výsledkem přestavby
původně gotického kostelíka, což je chyba. O žádné
starší kapli v Tuchořicích nejsou zprávy; kromě
toho se ve spisu říká, že kaple je nová. Žádný z těch,
kdo se zúčastnili oslavy vysvěcení nové kaple,
netušil, že nový svatostánek bude už za čtrnáct let

svědkem jedné z největších pohrom, jaká kdy obec
postihla.
Půvabná kaplička má obdélnou loď, k jejímuž
presbytáři jsou přistavěny opěráky. Severozápadní
fasáda lodi je členěna segmentovými a nad nimi
oválnými okny. Roku 1832 byla nad střechou
tesařským mistrem Mrázkem vztyčena nová
sanktusníková věžička. Po určitou dobu zdobil oltář
kaple mariánský obraz, který v roce 1873 namaloval
samotný majitel tuchořického statku baron August
Zessner. Definitivní podobu ale získala kaple až
roku 1885, kdy byla rozšířena o předsíň a sakristii.
Její portál a okna mají novogotické lomené oblouky,
které mají stavbičce, spolu s opěráky, dodávat
starobylý charakter.
Knihu, z níž je uvedený
úryvek, můžete zakoupit na
Obecním
úřadě
v
Tuchořicích. Cena 200,-Kč.
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