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TUCHOŘICKÝ ZPRAVODAJ PŘINÁŠÍ INFORMACE JIŽ 10 LET
Je to již 10 let, kdy bylo vydáno první číslo
Tuchořického zpravodaje.
Tuchořický zpravodaj byl poprvé vydán v červnu
2011 zastupitelstvem obce. Postupem času
vydávání zpravodaje převzal obecní úřad. Zpravodaj
poskytuje veřejnosti informace z činnosti obce, ZŠ
a MŠ Tuchořice, SDH Tuchořice, TJ SOKOL
Tuchořice a dalších organizací.
První číslo zpravodaje obsahovalo velice zajímavé
články např. o bleskové povodni v Tuchořicích
a Třeskonicích, o odchodu pana ředitele ZŠ a MŠ
Tuchořice , o zprovoznění sběrného dvora
v Tuchořicích nebo ohlédnutí za společenskými
akcemi,které proběhly v naší obci.
Do současnosti již obec vydala 36 čísel zpravodaje.
Redakční rada se skládá ze zaměstnanců obecního
úřadu a dopisovatelů z řad ZŠ a MŠ Tuchořice,
Sboru dobrovolných hasičů Tuchořice, TJ Sokol
Tuchořice, ale i dalších spolků a organizací.
Zpravodaj je zdarma distribuován do všech
d o m á c n o s t í v Tu c h o ř i c í c h , Tř e s k o n i c í c h
a Nečemicích. V PDF formátu se nachází na

webových stránkách obce nebo o něj můžete
požádat na obecním úřadě.
Jednou z povinností vydavatele tisku je i odesílání
určitého počtu výtisků:
Národní knihovně ČR
v Praze, Moravské zemské knihovně v Brně,
knihovně Národního muzea v Praze, Ministerstvu
kultury ČR v Praze, Parlamentní knihovně v Praze,
Městské knihovně v Praze, Knihovně a tiskárně pro
nevidomé K.E. Macana v Praze a Severočeské
vědecké knihovně v Ústí nad Labem.
Tuchořický zpravodaj je registrován u Ministerstva
kultury pod evidenčním číslem MK ČR E 20209
a vydává se 4x ročně s nákladem 300 ks. Náklady
na vydávání a distribuci jsou hrazeny z rozpočtu
obce.
Dnes se Vám dostává do rukou zpravodaj v novém
vzhledu. Tisk bude zajišťovat tiskárna Didot Brno
a zpravodaj bude rozšířen i o další rubriky.
Rádi fotíte? Uvítali bychom mezi sebou
spolupracovníka-fotografa, nejlépe ze všech tří
obcí, k fotografování obce, jejího okolí, akcí , které
se zde konají ať už společenské, tak i dalších akcí.
Tato práce je dobrovolná a nehonorovaná.
Náměty, postřehy apod. můžete napsat na
email:tuchorickyzpravodaj@seznam.cz.
Obecní úřad Tuchořice

POŠTOVNÍ SCHRÁNKY JSOU TROŠKU
PROBLÉM
Chcete zpravodaj dostávat pravidelně a v
pořádku? Někteří z Vás nás upozorňují, že
obdrželi tiskoviny mokré, otrhané nebo je vůbec
neobdrželi. Při roznášení zpravodaje se ne vždy
podaří tiskoviny doručit v pořádku. Jde o velikost
schránky, respektive velikost otvoru schránky.
Někdy je to opravdu nadlidský úkol vpravit
tiskoviny do schránky. Netýká se to jen
zpravodaje, ale např. i volebních lístků. Některé
schránky jsou velmi malé, jiné jsou připevněny z
druhé strany vrat a tiskoviny se do nich musí
zalomit, nebo jen částečně zasunout. Jediná
myšlenka roznášejícího v tu chvíli je, aby
nepršelo. Jak je to u Vás?
Obecní úřad Tuchořice
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Z-BOX- NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY OBCE
Obecní zastupitelstvo Tuchořice zajistilo pro
své občany, novou službu, jde o Z-BOX. Z-BOX
se nachází od května v Tuchořicích, na návsi
u prodejny Coop.

příslušnou schránku s
Vaší zásilkou. Stačí
jen vyzvednout
zásilku a zavřít
schránku.

Kolik času mám na
vyzvednutí své
zásilky v Z-BOXu?

Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny,
díky kterému už nikdy nemusíte být jako na trní
a čekat, až vám zavolá kurýr. Cena doručení
je stejná jako na naše výdejní místa.
Jak to probíhá?
01/Nakupte v e-shopu, který spolupracuje
se Zásilkovnou.
02/V košíku zvolte doručení na výdejní místo
a ze seznamu vyberte Z-BOX v okolí.
03/Vyčkejte na informaci, že řidič doručil zásilku
do zvoleného Z-BOXu.
04/Zásilku si můžete vyzvednout kdykoliv, většina
Z-BOXů funguje 24/7.

3 dny od doručení.
Poté se zásilka vrací
zpět odesílateli. 24
hodin před vrácením
obdržíte SMS o
poslední šanci k
vyzvednutí. Prosíme zákazníky, aby zásilky
vyzvedávali co možná nejdříve a uvolnili tak
schránky pro další zájemce.
Jaký maximální rozměr zásilky se do Z-BOXu
vejde?
Schránky Z-BOXů jsou rozdělené na 3 kategorie
(S,M,L) dle rozměrů. Na každém našem depu
všechny zásilky prochází kontrolami a měřením.
V případě, že se vaše zásilka do Z-BOXu nevejde,
automaticky ji přesměrujeme na nejbližší výdejní
místo v okolí Vámi vybraného Z-BOXu.
Jaké jsou maximální rozměry každé schránky?
45x8x61 cm (S)
45x17x61 cm (M)

Jak probíhá vyzvednutí zásilky z Z-BOXU?

45x36x61 cm (L)

Jakmile náš řidič doručí zásilku do Z-BOXU obdržíte
od nás informační email a SMS zprávu. V této chvíli
můžete zásilku vyzvednout.

Je možné zásilku sledovat? Dozvím se přesný
čas určení?

• Zapnutí Bluetooth a polohové služby (GPS)

Samozřejmě, pohyb zásilky můžete sledovat v naší
mobilní aplikaci nebo na webu. V informačním
e m a i l u Vá s b u d e m e d o p ř e d u i n f o r m o v a t
o doručování zásilky do Z-BOXu, takže orientační
čas doručování budete vědět předem.

• Uhrazenou dobírku předem

Je uložení v Z-BOXu bezpečné?

Co k vyzvednutí zásilky potřebujete?
• Mobilní aplikaci Zásilkovna

Postup:
Jakmile budete u Z-BOXU, zapněte mobilní aplikaci
Zásilkovna, která se automaticky spáruje se ZBOXem pomocí Bluethooth a sama Vás navede. Pak
už jen stačí jedno kliknutí a Z-BOX otevře

Vaše schránka se otevře pouze ve Vaší přítomnosti
a v případě vyzvednutí zásilky. Z-BOX používá pro
komunikaci bezpečné šifrování, které umí číst
pouze naše mobilní aplikace. Vaše data a zásilky
jsou tedy v bezpečí.
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www.zasilkovna.cz

MOBILNÍ ROZHLAS- NOVÁ SLUŽBA PRO OBČANY OBCE

V souvislosti se zlepšováním informovanosti
o b č a n ů v T u c h o ř i c í c h ,T ř e s k o n i c í c h
a Nečemicích zavádíme novou službu - Mobilní
Rozhlas. Nově Vás budeme informovat
o aktuálním dění pomocí různých
komunikačních kanálů.
Zaregistrujte se, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.
Následně budete ZDARMA dostávat:

• Varování před výkyvy počasí
• Zhoršená smogová situace
• Krizové řízení
Informace z úřadu
• Upozornění na odstávky vody
• Výpadky elektrické energie
• Uzavření sběrného dvora

• SMS zprávy,

• Změny úředních hodin institucí

• hlasové zprávy,

• Uzavírky silnic

• e-maily,

• Upozornění na termíny a povinnosti

• zprávy do aplikace

Kulturní a sportovní akce

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky
energií, dopravní uzavírky, pozvánky na kulturní
události a mnoho dalších.

• Pozvánky na kulturní události

Služba pro občany ZDARMA.

• Pozvánky na sportovní utkání
• Pořádání zábavních akcí pro děti
Zpětná vazba

Registrujte se na:

• Odpovědi na referenda a ankety

tuchorice.mobilnirozhlas.cz

• Potvrzení účasti na akcích

nebo

• Názory občanů na dění v obci

odevzdáním registračního formuláře na úřadě.
Registrační formulář obdržíte na Obecním úřadě
v Tuchořicích. Zde ho můžete vyplnit a budete
zaregistrováni.
Při registraci věnujte maximální pozornost
vyplňování formuláře. Nezapomeňte hlavně
vyplnit- jméno, příjmení, adresu, telefon, popř.
email. Zajistíte tak bezchybné obdržení SMS zpráv.
Co Vás čeká za zprávy?
Krizová komunikace
• Povodňové nebezpečí
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www.mobilnirozhlas.cz

POČET OBYVATEL ROSTE

Nejstarší žena obce k 31.12.2020 : JJ (*1929)
Nejstarší muž obce k 31.12.2020: EH (*1937)
Alena Kvardová, evidence obyvatel

POČET OBYVATEL VZROSTL, ALE POPULACE STÁRNE

Alena Kvardová, evidence obyvatel
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ŠETŘÍME S EKOKOMEM
Jednou z povinností obce, jako původce odpadů, je
odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat
i tříděný sběr využitelných složek komunálních
odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních
odpadů obsahují i použité obaly a u některých
komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo,
nápojové kartony).
Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních
odpadů, se může zapojit do systému EKO- KOM a to
na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů. Na základě této smlouvy
pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování
zpětného odběru a následného využití odpadů
z obalů. Odměna se vypočítává na základě

pravidelného čtvrtletního hlášení o množství,
druzích a způsobech nakládání s využitelnými
složkami komunálních odpadů. Výše odměny
je závislá zejména na množství vytříděných
odpadů, její výše roste spolu s účinností systému
sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené
s provozem systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů.
Za rok 2020 obec obdržela do obecního rozpočtu
od firmy EKO-KOM a.s. Praha, která zajišťuje
třídění, recyklaci a využití obalového odpadu,
odměnu ve výši 117.625,- Kč.
Milena Hovorková, účetní obce

KTEROU BARVU ZVOLIT

Ke třídění odpadů slouží jak barevné kontejnery, tak i barevné pytle.
V roce 2020 vydal obecní úřad ke třídění odpadů celkem 1447 ks barevných pytlů. Z toho:177 ks červených
pytlů na nápojové kartony, 200 ks šedých pytlů na kovové obaly a 1070 ks žlutých pytlů na plasty.
Děkujeme Vám, kteří se zapojujete do třídění odpadů.
A Vy, kteří stále váháte, zkuste se zamyslet a přijďte si na obecní úřad zdarma vyzvednout barevné pytle
na tříděný odpad. Vyzkoušejte, jak to zvládnete. Pokud se to naučíte a zvyknete si již nyní, budete to mít
snažší, protože nás v roce 2022 čeká veliká změna v třídění odpadu.
O této veliké změně Vás budeme včas informovat.
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Občané Třeskonic a Nečemic nemusí pro pytle až do Tuchořic. Ve Vašich obcích bydlí zástupci
zastupitelstva obce, kteří mají u sebe všechny druhy barevných pytlů sloužících k třídění odpadu. Oproti
podpisu si je u nich můžete vyzvednout. V Třeskonicích je to Lukáš Misař a v Nečemicích je to Václav
Adamec. Kontaktujte je a domluvte se na předání. A můžete začít třídit hned.
Naplněné pytle s vytříděným odpadem svážete a postavíte na náves k barevným kontejnerům. Každé
pondělí, dělníci obce, svážejí barevné pytle ze všech našich obcí na sběrný dvůr do Tuchořic.
Milena Hovorková, účetní obce

JAK ODPADY OVLIVŇUJÍ OBECNÍ ROZPOČET

Milena Hovorková, účetní obce
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JAK HOSPODAŘÍME
Rozpočet je finančním plánem, jímž se řídí
financování činnosti obce. Důležité je ale plnění
rozpočtu v průběhu roku a jeho výsledek na konci
sledovaného období, tj. k 31. 12.
Rozpočet na rok 2020 byl zastupitelstvem obce
schválen 11.12.2019 ve výši příjmů 15,318 mil.Kč
a výdajů 15,318 mil.Kč. Rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný. Hospodaření obce k 31.12.2020 skončilo
ve výši výnosů: 16,224 mil.Kč a nákladů 15,087
mil.Kč. Konečné hospodaření bylo v přebytku
a za rok 2020 obec ušetřila 1,140 mil.Kč.
Obec se snaží šetřit finanční prostředky, aby si poté
mohla dovolit zafinancovat větší investice ze svého
rozpočtu, aniž by si pořizovala úvěr a zadlužovala
se.
V roce 2021 plánuje právě tyto, za předchozí léta,
našetřené finanční prostředky, použít. Například
na tyto akce: Obnova komunikace v Nečemicích
jejíž rozpočet je ve výši 1,2 mil.Kč, oprava kapličky
v Tuchořicích ve výši 200 tis.Kč, oprava komunikace
v Třeskonicích ve výši 200 tis.Kč, oprava komína

v základní škole ve výši 150 tis.Kč, zpracování
projektové dokumentace např. na vybudování
parkoviště u základní školy ve výši 100 tis.Kč,
projekt na přestavbu čp.164 v Tuchořicích ve výši
250 tis.Kč, projekt na ČOV u obecních bytů
v Třeskonicích ve výši 50 tis.Kč a další. Podrobnější
v ýčet akcí byl zveřejněn v minulém čísle
zpravodaje.
V roce 2021 obec plánuje hospodařit s rozpočtem
ve výši 17,618 mil.Kč v příjmech a 22,708 mil.Kč
ve výdajích. Plánovaný schodek ve výši 5,090
mil.Kč, právě bude kryt přebytkem hospodaření
z minulých let, jak jsem zmínila.
Obec se dále řídí, v rámci oprav a investic, nejen
aktuální situací ale také střednědobým výhledem
(plánem akcí), který se zpracovává na několik let
dopředu. Snaží se využívat také dotační prostředky.
Sleduje dotační programy vyhlášené Krajským
úřadem či ministerstvy. Z dotačních programů
se již podařilo na opravy a investice získat cca
60 mil.Kč.
Milena Hovorková, účetní obce

OBECNÍ KNIHOVNA MĚNÍ OTEVÍRACÍ DOBU

Od 28.4.2021 dochází v obecní knihovně ke změně otevírací doby. Nově je otevřeno každou
středu od 15,00 – 17,00 hod. Knihovna je v provozu i po dobu letních prázdnin.

OSLAVA 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ TJ SOKOL TUCHOŘICE
TUCHOŘICKÁ POUŤ

7.8.2021
Hřiště TJ SOKOL Tuchořice
14.00 – 16.00 hod. Charitativní sportovní utkání – Real Top Praha versus Stará garda Sokol
Tuchořice
16.00 - 16.30 hod. Vystoupení Soptíci Tuchořice + předvedení techniky SDH Tuchořice
16.30 – 17.00 hod. Vystoupení Tuchoholki ,Domov "Bez zámků" Tuchořice
17.00 – 19.00 hod. Fotbalový zápas muži: TJ Sokol Tuchořice – FK Králův Dvůr
19.00 – 24.00 hod. Kulturní program
Pouťové atrakce a občerstvení po celý den zajištěno.
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100 LET ČESKÉ ŠKOLY V TUCHOŘICÍCH
Výročí 100 let české školy v Tuchořicích
považujeme za velkou událost, na kterou se všichni
patřičně těšíme. V rámci oslav připravujeme
několik aktivit, kterými bychom chtěli nalákat
nejen místní obyvatele, ale především absolventy
školy, její pedagogy, zaměstnance a ředitele.
Bohužel i v tomto směru se
s aktuální situací v republice.
plánujeme v rámci možností
případech máme připravené
uskutečnění.

potkáte se svými spolužáky nebo bývalými kolegy.
Věříme, že u nás strávíte velmi příjemný čas, plný
nostalgie.
Těšíme se na Vás!
Bc. Barbora Josefína Duchoňová, ZŠ Tuchořice

musíme potýkat
Samozřejmě vše
a v některých
i dvě varianty

Už teď můžeme říci, že nás velice těší zájem
veřejnosti. Jsme velice vděční za jakoukoliv pomoc
při práci s kronikami a dobovými fotografiemi.
Tímto bychom chtěli požádat všechny ty, kteří
školu v Tuchořicích navštěvovali nebo v ní
pracovali, ozvěte se nám prosím. Všechny kontakty
najdete na našich webových stránkách. Děkujeme.
A na co se můžete těšit? Samozřejmě na program
plný vzpomínek, dobových fotografií a kronik.
Přijďte se podívat a zavzpomínat. Třeba se tady

HASIČI TUCHOŘICE
Statistika zásahů za období 1.1.2020-31.12.2020
Požáry- 7 zásahů
Dopravní nehody- 4 zásahy
Technická pomoc- 23 zásahů
Celkem: 34 výjezdů
Sbor dobrovolných hasičů Tuchořice zasahoval
v těchto obcích: Tuchořice, Třeskonice, Nečemice,
Dubčany, Postoloprty, Lipno, Hřivice, Libořice,
Želeč, Rybňany, Dubčany, Lhota, Lipenec,
Markvarec, Černčice u Petrohradu.

(2.) Dopravní nehoda- Tuchořice
Dne 26.1.2021 vyjela naše jednotka k dopravní
nehodě se zraněním, v obci Tuchořice. Jednalo se
o čelní srážku osobního automobilu s dodávkou.
Jednotka provedla protipožární opatření, likvidaci
uniklých látek pomocí sorbentu a následně úklid
místa nehody. Na místě zásahu byla přítomna
profesionální jednotka ze Žatce a Policie ČR.
(3.) Zahoření komínového tělesa- Lipno
Dne 06.02.2021 vyjížděla naše jednotka k požáru
komínového tělesa na RD v obci Lipno.

N e j v í c e z á s a h ů p r o b ě h l o v Tu c h o ř i c í c h
a Nečemicích.

Jednotka provedla hasicí práce, komín pročistila
a byl proveden monitoring pomocí termokamery.
Byl to poslední výjezd naší Liazky která nám
po celou dobu skvěle sloužila . Hasičské auto Liaz
bylo prodáno Obci Hřivice.

STATISTIKA VÝJEZDŮ ZA ROK 2021

(4.) Požár budovy- Liběšice

(1.) Požár budovy- Klůček

Dne 21.02.2021 vyjížděla naše jednotka na požár
nízké budovy do obce Liběšice. Jednalo se o požár
místností domu. Byla provedena likvidace požáru
a proveden monitoring. Dále bylo provedeno
rozebrání stropu a monitoring podlahy. Na místě
zásahu byla přítomna i jednotka profesionálních

Dne 13. 01. 2021 vyjížděla naše jednotka k požáru
nízké budovy do obce Klůček. Jednalo se o požár na
střeše terasy rodinného domu. Na místě zásahu
byla přítomna i jednotka profesionálních hasičů ze
Žatce.
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hasičů, jednotka dobrovolných hasičů ze Žatce, dále
ZZS Žatec.

(8.) Požár porostu-Nečemice
Dne 31.3.2021 vyjela naše jednotka k požáru
polního porostu, trávy k obci Nečemice. Na místě
zásahu byla přítomna i jednotka profesionálních
hasičů ze Žatce a Policie ČR.

(5.) Technický zásah- Nečemice-Lhota
Dne 25.03.2021 vyjížděla naše jednotka
k technickému zásahu mezi obce Nečemice a Lhota
ke třem padlým stromům, které blokovaly průjezd
komunikace. Jednotka provedla jejich odstranění
pomocí motorové pily.

(9.) Požár lesa- Liběšice
Dne 24.4.2021 vyjela naše jednotka k požáru lesa
u obce Libešice. Na místě zásahu byla přítomna i
jednotka profesionálních hasičů ze Žatce a Policie
ČR.
FB Hasiči Tuchořice

SOPTÍCI TUCHOŘICE
(6.) Zahoření sazí- Nečemice
Dne 28.03.2021 vyjížděla naše jednotka
na zahoření sazí v komíně do obce Nečemice.
Na místě byla přítomna profesionální jednotka
ze Žatce.
(7.) Požár lesa – Konětopy,Pnětluky
Dne 30.3.2021 vyjela naše jednotka k požáru lesa
mezi obcemi Konětopy a Pnětluky. K zásahu byly
povolány jednotky ze Hřivic, Domoušic, Ročova ,
Cítolib a Loun.

Díky Covid-19 museli mladí hasiči na nějakou dobu
přerušit svou činnost.
Ale s postupným nástupem jara se kolem obce
Tuchořice vylouply odpadky. A tak v rámci akce
"Ukliďme Česko", které se účastníme již pravidelně,
se mladí hasiči se svými vedoucími rozhodli kolem
obce uklidit.
Problém nastal ve chvíli, jak to zorganizovat
a neporušit nařízení vlády.
Nakonec jsme se rozhodli pro malé skupinky
rodinných příslušníků. A vyrazili během měsíce
dubna na několik úklidů.
Posbírali jsme odpadky u všech hlavních silnic
z naší vesnice za dodržení zvýšené opatrnosti.
Děkujeme všem, kterým není lhostejné okolí
a pomohli udělat něco pro přírodu.
Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

Milí přátelé,
na úvod bych Vám všem rád poděkoval za Vaši
dlouholetou podporu Tříkrálové sbírky, které se jí
ve Vaší obci dostává. Počátky Tříkrálové sbírky
v České republice už mají za sebou dvě dekády
existence. Inspirace k nám přišla ze sousedních
zemí, kde už je tato humanitární sbírka opravdu
letitou tradicí a jsme moc rádi, že i v naší zemi
postupně zdomácněla. Vždycky mi dělá radost,
když od našich koledníků slýchávám, že na ně tam
či onde už čekali a měli připravený příspěvek
do kasičky. I když se to tak někdy může jevit, že
sbírky jsou jen o penězích, určitě Tříkrálová sbírka
má v sobě daleko hlubší poselství, které jde
od srdce k srdci. Také proto zůstává dárcům malá
památka, která jim zůstane a požehnanou křídou
pak koledníci napíší přání, které vypadá na první
pohled
jako
jejich
podpis
Kašpar+Melichar+Baltazar 2021, ale skrývá v sobě
požehnání tomu konkrétnímu domu (Kristus
Mansionem Benedicat – ať Kristus žehná tomuto
domu!). Je to tedy takové krásné vyjádření přání –
pomozte a ať se Vám požehnání vrátí. Současná
doba není jistě pro nikoho úplně jednoduchá.
Někdo třeba důsledky pandemie nepocítil tak silně,
pro někoho znamenala rozvrat osobních plánů a
těžké existenční problémy a nemálo lidí nás
opustilo… V takové tíživé atmosféře, kdy se ani
samotná Tříkrálová sbírka nemohla konat tak, jak
jsme na to byli po léta zvyklí, jistě vytváří nové

zkušenosti, někdy strach a pocity ohrožení a někdy
také silný pocit sounáležitosti, s těmi, kteří
potřebují pomoc více, než já. Proto Vám všem chci
nesmírně poděkovat, že jste přes všechny
komplikace nerezignovali a podle svých možností
do sbírky přispěli. Až do konce dubna probíhá
Tříkrálová sbírka v on-line prostoru a v obvyklé dny
na začátku ledna byla také zapečetěná kasička
na obecním úřadě v Tuchořicích, ve které
se nastřádalo celkem 2.511,-Kč. Do této chvíle
se na účtu Tříkrálové sbírky sešlo tady z našeho
regionu 180.162,-Kč a 65% se pak během roku vrátí
na realizaci místních charitativních projektů,
zbytek peněz je určen na celorepublikové projekty
charity a 5% na pomoc v zahraničí. V našem
regionu Tříkrálová sbírka pomáhá především lidem
v nouzi všeho druhu, kteří se ocitli ve svízelné
situaci a také podporuje například děti nebo
studenty, aby se mohli účastnit nejrůznějších
aktivit nebo letního tábora pro děti. Sbírka také
každý rok pomáhá například nemocným
s pořízením různých pomůcek a podobně. Tak jak
je život pestrý, tak se kolikrát i nejrůznější formy
potřeb pomoci objevují během celého roku.
Za veškerou dlouholetou ochotu pomáhat Vám tedy
všem mnohokrát děkujeme.
Přeji Vám hodně síly v této mimořádné době a kéž
nás radost z konání dobrých skutků neopouští.
S přáním krásných jarních měsíců a pevného zdraví

- 12
! -

o.Vilém, fara Liběšice

Školní jídelna Tuchořice
12.7.2021-18.8.2021

UZAVŘENA

ZAHÁJENA STAVBA NOVÉHO OBJEKTU
V letošním roce by měla být zahájena stavba
nového objektu v areálu Domova „Bez zámků“
Tuchořice. Realizace stavby je financována
z Integrovaného regionálního operačního
programu. Realizací stavby vznikne nové bydlení
formou šesti ucelených domácností pro 18 klientů
s vysokou mírou podpory, představujících zázemí
pro poskytování sociální služby odpovídající nejen
potřebám zaměstnanců, ale především klientů,
a které bude korespondovat se standardy 21. století
a odpovídat nárokům kladeným příslušnými
předpisy a dokumenty.
Objekt bude řešen takovým způsobem, aby
dispozičně odpovídal potřebám a kapacitně
vyhovoval požadavkům klientů. Nabídne plně
vybavené bezbariérové prostory a zejména nabídne
nezbytné soukromí.

Vedle domácností bude součástí objektu také nová
kuchyně s jídelnou s veškerým zázemím, malá
kondiční tělocvična, RHB místnost a Snoezelen
(místnost se světelnými, zvukovými a čichovými
podněty). Samozřejmostí je zázemí pro
zaměstnance, včetně administrativní části Domova,
která se bude nacházet v prvním patře.
Stavbou tohoto objektu a přestěhováním
administrativy, vzniknou na Zámku volné prostory,
které jsou součástí další etapy rekonstrukce. Touto
rekonstrukcí by měli vzniknout ucelené domácnosti
pro 16 klientů, zázemí zaměstnanců a nová
prádelna.
Mgr. Martin Nuhlíček,ředitel Domova „Bez zámků“
Tuchořice
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ROZHOVOR
Pan Emil Hamouz ,nejstarší muž obce a člověk,
jehož rodinné kořeny jsou hluboko spjaty s obcí
Třeskonice.
J a k á j e Va š e n e j s t a r š í v z p o m í n k a n a
Třeskonice?
Narodil jsem se v kovorolnické rodině, děda i otec,
pracovali jako kováři a mé první vzpomínky jsou
svázány s používáním jejich kovářských nástrojů,
se kterými jsem si hrál a napodoboval jsem jejich
řemeslnou činnost.
Chodil jste v Třeskonicích do školy? Na které
učitele nebo spolužáky vzpomínáte?
Povinnou školní docházku jsem zahájil v roce 1944,
v německém jazyce, v Třeskonicích a od podzimu
roku 1945 jsem pokračoval ve školní docházce
rovněž v Třeskonicích, již v českém jazyce.
Vyučujícím byl pan učitel František Němeček. Další
moje základní vzdělávací docházka pak již
pokračovala v Obecní škole v Tuchořicích, kde byl
ředitelem pan Jaroslav Plaček. Moje učitelka byla
paní Věra Lehmanová, kterou jsem měl velice rád,
naučila mne se učit a vypěstovala ve mně lásku ke
vzdělanosti. Denní docházka do školy do Tuchořic,
v zimním období, byla pro mne velice náročná.
Během dopolední výuky nasněžilo až přes půl
metru sněhu. Odstraňování sněhu ze silnice
se provádělo dřevěným pluhem taženým koňmi.
Většinou ale ne před ukončením školní výuky a tak
jsem chodíval domů do Třeskonic také někdy
ve sněhové nadílce do výšce mého pasu.
Vzpomínky na spolužáky jsou u mne podmíněny
především řemeslnými vazbami mého otce. Byl
kovářem a spolupracoval se všemi řemeslníky
v okolních vesnicích a já se přátelil s jejich dětmi,
např. s Antonínem, synem zámečníka Hlouška,
Václavem, synem truhláře Holána, Bedřichem,
synem cihláře Hrdličky, na cihelně jsem v ozdějším
období pracoval o prázdninách jako brigádník, dále
jsem se poté kamarádil s Rudolfem, synem truhláře
Štambrechta, Emilem Poděbradským a Maruškou,
dcerou kováře Jedličky.
Velice příjemnou vzpomínku mám na tuchořického
pekaře pana Černohorského, který nám pravidelně
po celý rok pekl chleba. Otec mu dodal do pekárny
v pytlích mouku a pan mistr pekařský nám
koňským povozem taženým jedním koněm, každý
týden dovezl dva velice chutné chleby až do
Třeskonic, tak jak to vykonával všem svým
zákazníkům. Vzpomínám také rád na jeho
osobnostní přívětivě přátelský naturel, na jeho
vstřícné přijetí mne i s mými osmi spolužáky, s

kterými
jsem
absolvoval na kolech
poněkud delší okruh
Kounov-DomoušiceKonětopy-Tuchořice, a
to s naprostým
fyzickým vyčerpáním
n á s v š e c h h l a d y.
Požádal jsem pana
mistra Černohorského
o dva chleby, které mi
přinesl z pekárny bez
komentáře, ale s
plným porozuměním.
Celý život tuto událost mám za nejvyšší osobní
příklad mezilidského porozumění a vysoké důvěry
ke mně a naší rodině. Dělení chleba proběhlo ručně
bez nože.
Kam vedla Vaše další cesta?
Následně jsem absolvoval další základní vzdělávání
na základní škole v Žatci. Dalším vzdělávacím
stupněm bylo absolvování Průmyslové školy
v Chomutově. O prázdninách jsem pracoval
brigádně na obilném kombajnu jako pomocník,
čímž jsem rodinu osvobodil od finanční starosti.
Finanční náklady související se studiem a pobytem
ve škole v Chomutově jsem hradil z poskytovaného
stipendia.
Následovala základní vojenská povinnost.
Po absolvování vojenské povinnosti jsem nastoupil
do podniku Škoda v Plzni, kde jsem pracoval
ve Výzkumném ústavu materiálu, souběžně
se zaměstnáním jsem si zvyšoval své vzdělání na
vysoké škole. V Plzni jsem se oženil a mám dva
syny. Po deseti letech zaměstnání v Plzni mi
onemocněl a následně zemřel otec. Nejpřívětivější
řešení vzniklých rodinných starostí pro mne bylo se
územně přiblížit k mému rodnému domu.
Zaměstnání a ubytování nám bylo poskytnuto
v Mostě. Mé zaměstnání pokračovalo ve stejné
odborné strojírenské profesi v Chemických
závodech Litvínov na chemickém a technickém
zařízení, ve kterém se zpracovávaly dříve uhelné
a n á s l e d n ě r o p n é s u r o v i n y. S o u b ě ž n ě s e
zaměstnáním jsem splnil podmínky na udělení
vědecké hodnosti. Později jsem nastoupil do
zaměstnání v Krušnohorských strojírnách, kde jsem
stále pracoval ve stejném strojírenském oboru, ale
na zařízeních používaných k povrchové těžbě uhlí.
A kdy jste se vrátil zpět do své rodné obce?
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Do své rodné obce jsem se se vrátil v důsledku
politických a hospodářských změn a navazujících
restitučních majetkových úprav, následkem čehož
se ze mne stal soukromě hospodařící zemědělec.
Abych mohl tuto náročnou a pro mne zcela novou
činnost vykonávat, musel jsem se urychleně
seznámit a osvojit si moderní technologie
pěstování a ochrany chmele a obilovin, které
se výrazně odlišovaly od technologií, které jsem
si ještě pamatoval z mého raného dětství.
Nápomocni mi byli přátele mé maminky z Pnětluk.
Jaké jsou Vaše koníčky?
Mými koníčky jsou sběr hub a lesních plodin.
Intenzivně vnímám malířskou uměleckou tvorbu
a vážnou hudbu. Negativní pro mne byla myslivecká
činnost, při níž jsem byl zraněn.
Největším koníčkem a darem člověku je pracovitost.
Radost z vykonávání práce trvá jen omezeně, a to
v přímé souvislosti se zdravím a končí s nemocí a se
stářím člověka.
Jak vidíte Třeskonice dnes?
Třeskonice dnes vidím, s postupujícím časem,
s velice proměnlivým průběhem. Proměnnost
je podmíněna osobnostními vlastnostmi lidí, ale
také všudypřítomnými modernizacemi a zvyšující
se životní úrovní obyvatelstva. Podle mého názoru
je to obec vhodná pro rekreaci. Pospolitost je velice
minimální, čemuž nahrává i zrychlená současná
doba. Osobně se přiznávám, že většinu obyvatel
v současnosti vůbec neznám a nevím ani, ve kterém
domě bydlí.
Děkuji za rozhovor.
Milena Hovorková

STŘÍPKY Z HISTORIE

RYTÍŘI Z TUCHOŘIC

V dějinách Tuchořic se setkávají oba jevy, které
v dějinách zásadně ovlivňovaly životy lidí na
Žatecku: národnostní otázka a chmelařství.
Pěstování chmele je v okolí Tuchořic doloženo
už počátkem 15. století a nepřetržitě pokračuje
dodnes. Věnovaly se mu oba národy, které
Tuchořice od jejich založení obývaly: prvních 500
let Češi, dalších 200 let Němci a poněmčení Češi
a ve zbývajícím čase zase Češi. V prvních dvou
obdobích to samozřejmě neplatilo absolutně;
více či méně početné národnostní menšiny ve vsi
žily po většinu času existence vesnice.
Území Tuchořic však bylo osídleno už dávno před
tím, než vznikla středověká vesnice. Z mladší

doby kamenné (5700–
4200 př. n. l.) pochází
vrtaná kamenná sekyrka
a štípané kamenné
nástroje, nalezené kdesi
na katastru obce.
Na konci 19. století se
při těžbě v lomu nad vsí
narazilo na několik
hrobů, které zřejmě
patřily většímu neolitickému sídlišti. Další
archeologické nálezy ukazují, že Tuchořicemi
během tisíciletí prošli nebo se zde usadili
příslušníci nejrůznějších pravěkých kultur, jak
z doby železné, tak bronzové. Nejdůležitější jsou ale
nálezy keramiky ze sídlištních jam kultury pozdně
halštatské (6. – 5. století př. n. l.), která patří do
starší doby železné. To je totiž období, kdy na
nedalekém Výrově existovalo mohutné hradiště,
jehož kamenné valy jsou v terénu stále dobře
patrné. Blíže o Výrově je pojednáno v kapitole
věnované Třeskonicím, protože na jejich území
patří. V Tuchořicích se nacházelo zatím nejbližší
známé halštatské sídliště, které mělo nepochybně
na hradiště vazbu. Lidé v halštatských osadách
bydleli v zahloubených polozemnicích. Věnovali se
zemědělství, případně kovářskému řemeslu.
Tuchořické sídliště sloužilo obyvatelům hradiště,
kteří tvořili nobilitu tehdejší společnosti, jako jedna
z obslužných osad, dodávající zemědělské
a řemeslnické produkty.
Po svém zániku někdy v polovině 5. století zůstal
Výrov na více než tisíc let opuštěn. Starou
halštatskou pevnost na krátkou dobu osídlili kolem
roku 800 Slované, což dokazují nálezy jejich typické
keramiky. Je to o sto let dříve, než bylo Slovany
znovu opevněno žatecké hradiště. Z té doby
z území Tuchořic ale žádné nálezy zatím nejsou.
A tak se zdá, že muselo uběhnout ještě dalších
přibližně tři až čtyři sta let, než vzniklo sídliště,
které dostalo název Tuchořice. Vesnice s tímto
názvem je v Čechách jediná. Pojmenování se
odvozuje od staročeského vlastního jména Tuchora,
jehož obdoba existovala i v Polsku ve znění
Tuchorza. Tuchořice by tedy vznikly jako „ves lidí
Tuchorových“, jak to vykládá nepostradatelná
pětisvazková příručka Antonína Profouse. Tuchora
mohl být prvním vlastníkem, případně rychtářem
anebo člověkem, který lidi na místo později po něm
pojmenované přivedl. První písemná zmínka o
Tuchořicích ve tvaru „Thuhoriz“ pochází z 28.
června 1239. Vesnice se tak řadí k těm starším na
jihovýchodním Žatecku. Z blízkých lokalit mají
první písemnou zmínku z první poloviny 13. století
ještě Pnětluky; Lipno a Liběšice pak z druhé půli
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tohoto věku. Ostatní vesnice jsou výrazně mladší.
První písemná zmínka samozřejmě neznamená, že
v té době byla vesnice založena. Sídliště mohlo
existovat mnohem dříve, jen se nemuselo do
písemného záznamu dostat. Zřejmě nebudeme
chybovat, když budeme založení Tuchořic klást
někam k polovině 12. století, kdy se v Čechách
kolonizovaly lesy a kdy vznikala základní sídlištní
síť.
V roce, kdy Tuchořice vstupují na scénu dějin,
v Království českém vládne Václav I. Právě v roce
1239 mu zemřel mladší bratr Přemysl, moravský
markrabě. Václav musel převzít správu Moravy do
vlastních rukou, což mj. znamenalo nutnost
zabezpečit zemi před blížící se hrozbou
mongolských vpádů. V Čechách a na Moravě
postupně vznikala struktura nově zakládaných
královských měst.
Podivným jménem „Thuhoriz“ se samozřejmě
Tuchořice nikdy nenazývaly, to jen písař královské
kanceláře musel jejich název polatinštit. Adam z
Thuhoriz“ se totiž vyskytuje jako jeden z 32 svědků
na listině, jejímž prostřednictvím potvrzuje král
klášteru v Oseku držbu šemnického újezdu, což bylo
území na Karlovarsku, které cisterciáci osidlovali.
Listina byla vydána „u Prahy“. Evropou tehdy
zmítal spor mezi císařem Friedrichem II. a papežem
Řehořem IX. Václav I. stál na papežově straně. Den
po vydání naší listiny už byl král ve Znojmě, kde
snad měl jednat s rakouským vévodou. Je
pravděpodobné, že šlechtici včetně Adama
z Tuchořic, svědčící na listině, byli součástí králova
ozbrojeného doprovodu.
Stanovit půdorysnou podobu středověkých
Tuchořic není jednoduché. Nejstarším mapovým
vyobrazením půdorysu vesnice je mapa tzv. I.
vojenského mapování, pořízená kolem roku 1765.
Za tu dobu samozřejmě mnohé změnilo, ale
základní dispozice zřejmě zůstala, podobně jako
u jiných vesnic. Urbanistické rozvržení Tuchořic

bylo podmíněno skutečností, že ležely na křížení
čtyř cest: na Třeskonice, Dubčany, Lipno
a Markvarec. Mapa z roku 1765 ještě zachycuje
přímou cestu do Liběšic, která odbočovala doleva
nedaleko za kaplí. Rovněž na Líčkov vedla přímá
cesta. Na mapě je v centru vesnice umístěný zdí
ohrazený hospodářský dvůr, v jehož
severovýchodním rohu stojí zámecká budova
obdélníkového půdorysu, přimykající se k ohradní
zdi. Uprostřed návsi je rybník, kolem dokola
obklopený domy. Další budovy jsou rozprostřeny
při cestách vedoucích do okolních vsí. Nezbytnou
podmínkou k založení vesnice byla voda – pro
Tuchořice ji obstarával Liběšický potok.
Tuchořičtí z Tuchořic byli příkladem drobné
venkovské šlechty, která se držela svého rodového
sídla, nedosáhla na úřady ve státní správě
a z českých dějin vymizela ještě před Bílou horou.
V dalším textu pro ně používáme střídavě označení
rytíř, vladyka nebo zeman. V dané souvislosti to lze
považovat za synonyma, označující příslušníky
nižší šlechty (vyšší šlechta se nazývala páni).
Erbovním znamením rytířů z Tuchořic byla krokev
– v ostrém úhlu zalomené břevno. Barvy erbu
nejsou známé. Tuchořičtí trpěli stejným problémem
jako většina vladyckých rodů ve středověku. Jejich
mužská část se rozrůstala a pro všechny syny či
bratrance nebylo v rodové tvrzi místo. Šlechta to
řešívala tak, že se majetek drobil. Vesnice se dělila
na několik dílů, dokonce i patra nebo místnosti ve
tvrzích mívaly každá jiného majitele. Někteří
členové rodiny se proto dávali najmout do vojska,
jiní vstupovali do služby, respektive stávali se many
vyšších šlechticů. I pro Tuchořické máme jeden
takový případ k dispozici: v roce 1488 byl Mikuláš
z Tuchořic purkrabím na hradě Rabštejně, který v té
době patřil panu Buriánovi z Gutštejna.
Úryvek z knihy: B.Roedl: Tuchořice, Třeskonice,
Nečemice
Knihu, z níž je uvedený úryvek, můžete zakoupit
na Obecním úřadě v Tuchořicích. Cena 200,-Kč.
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