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Ústecký kraj
poskytuje Kotlíkovou
dotaci
str. 19

Vážení spoluobčané,
pomalu se nám blíží konec snad nejhezčího období
roku – jara, a tak se připravujeme na léto. Sluníčko nám
již připomíná svou sílu a po dlouhém období nám už zase
„dobíjí baterky“.
Jsem velmi rád, že se v obci již stalo tradicí zapojovat
se do akce “Ukliďme Česko“. I letos tuto akci pořádali
mladí hasiči a připojili se i rodiče s dětmi v Nečemicích.
Rád bych na tomto místě všem poděkoval. Ačkoli se akce
opakuje jednou až dvakrát ročně, stále je co sbírat.
Nevím, proč někteří občané nejsou schopni odpad odvézt
do sběrného dvora, kde je převzat zdarma, a raději se ho
zbaví odložením na nějaké skryté místo a někdy si
nelámou hlavu a odloží ho kamkoliv. Snad jen výchova
od mládí dokáže to, že si budeme udržovat prostředí,
ve kterém žijeme, čisté.
V brzké době nastane léto, přijdou na řadu některé
obvyklé kulturní akce, které nebylo kvůli
Covidu-19 možno pořádat. Proto bych Vás rád pozval
na předprázdninovou akci Oslavy 140 let Sboru
dobrovolných hasičů v Tuchořicích, spojenou se
17. ročníkem „Šlapky Bédy Keila“. Hasiči se Vám rádi

pochlubí k jaké změně u nich došlo během posledních
20-ti let, po znovuobnovení činnosti. Jak se vyvíjela
jejich technika, jaké zásahy za tu dobu absolvovali a také
rádi předvedou, jak jsou připraveni na další výjezdovou
činnost.
V červenci se dále uskuteční již po osmé tradiční „letní
tábor“- soustředění mládeže TJ Sokol Tuchořice na hřišti
v Tuchořicích. V srpnu bude následovat soustředění
mladých hasičů, které bude pořádáno již po čtvrté,
a zejména proběhne Tuchořická pouť. Opět bude
pořádána ve spolupráci s TJ Sokol na hřišti a bude
spojena s fotbalovým turnajem, s Memoriálem Josefa
Hejdy.
Závěrem musím sdělit, že jsem rád, že se snad
dostáváme opět do zavedených kolejí, ze kterých jsme
díky Covidu-19, museli ustoupit. Nezbývá, než věřit, že
tomu tak bude i v následujícím období.
Děkuji všem, kteří se na organizaci kulturních
a ostatních akcí podílejí, protože v současné době to není
jednoduché.
Ladislav Kubiska, starosta obce

KULTURA - NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?
červen

25.06.2022

ŠLAPKA BÉDY KEILA A
140. VÝROČÍ SDH
TUCHOŘICE

Tuchořice

červenec

16.07.-23.07.2022

TJ SOKOL- DĚTSKÝ
TÁBOR

Tuchořice

srpen

06.08.2022

MEMORIÁL J. HEJDY

Tuchořice

srpen

06.08.2022

TUCHOŘICKÁ POUŤ

Tuchořice

Bližší informace se dozvíte včas na webových stránkách obce nebo plakátech.

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

ELEKTRONICKÁ ÚŘEDNÍ
DESKA
Jak jste si určitě všimli, u vchodu do budovy obecního
úřadu v Tuchořicích, visí elektronická úřední deska.
Obecní úřad zajistil, od března 2022, pro své občany
moderní, efektivní a pohodlný způsob prohlížení
dokumentů a způsob vyhledávání informací.
Elektronická deska je přístupná 24 hodin denně.
Informační panel se ovládá dotykem a pomocí šipek na
ovládacím panelu. Můžete si zde vyhledat vše, co je
uveřejněno na úřední desce, nebo si prohlédnout
aktuální plakáty akcí
Obecní úřad Tuchořice
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Sbor dobrovolných hasičů je obecné označení
dobrovolnického hasičského sboru a zároveň součást
názvu většiny konkrétních dobrovolných hasičských
sborů.
V mnoha zemích dobrovolné sbory doplňují činnost
profesionálních hasičských sborů a činnost hasičských
útvarů průmyslových a podobných rem. V Česku
příspěvkové profesionální sbory tvoří dohromady
Hasičský záchranný sbor České republiky, dobrovolné
sbory jsou právně samostatné nebo jsou organizačními
složkami občanských sdružení (Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, Česká hasičská jednota, Moravská
hasičská jednota) a bývají sponzorovány obcemi nebo
rmami a jako subjekty se nepodílejí na zásahových
a likvidačních pracích při řešení mimořádných událostí.
K mimořádným událostem vyjíždějí jednotky sborů
dobrovolných hasičů, které zřizují obce nebo podniky
jako svou organizační složku. Kromě hašení požárů
zasahují hasiči včetně dobrovolných obvykle také při
povodních, jiných živelních pohromách, ekologických
haváriích, pomáhají při dopravních nehodách a jiných
mimořádných událostech, poskytují jinou technickou
pomoc. Spolupůsobí též při prevenci požárů a prevenci
dalších podobných nežádoucích událostí
Hasičské sbory jsou často i spolkem významným
z hlediska společenského života obce, podobně jako
Sokol, myslivecké a lidové umělecké sbory, místní
fotbalové kluby atd. Soutěže v hasičském umění jsou
nyní označovány jako požární sport
Vysílání všech jednotek požární ochrany k zásahům
mají na starosti krajská operační střediska, která
se zpravidla řídí stanoveným plánem plošného pokrytí

JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně
2. s místní působností zasahující na území svého
zřizovatele
JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru
podniku, např. HZS Letiště Praha (příslušníci zde
vykonávají službu jako své hlavní povolání
JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně
JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku
(členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně
3. jednotky nezařazené v plánu plošného pokrytí
(mohou být svolány v případě rozsáhlejších
mimořádných událostí)
Tzv. plošné pokrytí je právní předpis, který je vydáván
příslušným krajským úřadem po konzultaci s Hasičským
záchranným sborem České republiky. Tento předpis
vyhodnocuje požární a jiná rizika v daných oblastech,
a naopak stanovuje určitou ochranu, včetně dojezdových
časů jednotek apod. Díky tomuto požárnímu
poplachovému plánu je dosaženo včasného příjezdu
hasičů a je zajištěno dostačující pokrytí
Nejzákladnějšími náležitostmi každé kategorie jsou
doba výjezdu, minimální počet členů a techniky a území,
ve kterém jednotka zpravidla působí

DOBY VÝJEZDU
Doba výjezdu je pro každou kategorii stanovena
následovně
• JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru –
2 min. od vyhlášení poplachu jednotc
• JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce –
5 min. od vyhlášení poplachu jednotc
• JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce –
10 min. od vyhlášení poplachu jednotc
• JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru
podniku – obecně platí 2 min. od vyhlášení poplachu
jednotce, ale záleží na místě, kde jednotka působí
například HZSP na letištích má na výjezd 45sec
• JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce –
10 min. od vyhlášení poplachu jednotce
• JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů
podniku – 10 min. od vyhlášení poplachu jednotc
Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (kat. JPO
VI) jsou v poslední době hojně nahrazovány tzv.
požárními hlídkami

DĚLENÍ JEDNOTEK POŽÁRNÍ
OCHRANY
Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární
ochrany dělí do několika kategorií
1. s územní působností zasahující i mimo území
svého zřizovatele
JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru
(příslušníci zde vykonávají službu jako své hlavní
povolání
JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(členové zde vykonávají službu jako své hlavní nebo
vedlejší povolání

.
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SDH TUCHOŘICE OSLAVÍ 140 LET OD SVÉHO ZALOŽENÍ

4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj,
že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou
a všechny přednosti těla i duše
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější,
nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá
povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém
jednání počestná a vlídná
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe
skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy
a všude slušným způsobem hájit
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale
přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody
přátelským způsobem zamezil nebo usmířil
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského
dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem
a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení,
jehož odznak nosíš
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto
desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským
dobrovolníkem.

Svatý Florián je považován
za patrona profesí, které souvisejí
s oh n ě m – h a si čů , h u t n í k ů ,
kominíků, hrnčířů či pekařů.
V ikonogra i je obvykle
znázorňován v oblečení římského
důstojníka s nádobou na hašení,
případně přímo hasící požár. Jeho
kult byl značně rozšířen i v českých
zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti
požáru

HASIČSKÉ DESATERO
1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku,
ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší
a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem
a jsi dobré věci na obtíž
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou,
zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti
hasičské svého zdraví

HISTORIE HASIČSKÉHO SPOLKU V OBCI
První zmínka o založení hasičského sboru
v Tuchořicích pochází z roku 1882.
Záznam je obsažen v knize, jejímž autorem je
Karl Tutte, Der politische Bezirk Saaz. Eine
Heimatkunde, Žatec 1904, s.726.
Zakladateli sboru byli Josef Binder a Anton
Nowak.
Vznik hasičského sboru v Třeskonicích se
datuje do roku 1891 a v Nečemicích do roku
1888.
(Překlad oceňujícího dekretu, jedno z nejstarších
svědectví o činnosti hasičského spolku a jeho členech)
Sbor dobrovolných hasičů Tuchořic
tímto se ct
urozený pa
Josef Dotzaue
zemědělec a představený obce v Tuchořicíc
jako uznání za skvělé služby, které spolku prokázal,
jmenovat jejím členem
Tuchořice, únor 192
Rudolf Riedl, zástupce velitel
Franz Binder, velite
Paul Diez, řidi
Franz Hlawitschka, pokladn
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PATRON HASIČŮ

Dobrovolné hasičstvo Třeskonic
Pozván
na
neděli 5.ledna 1908 v
hostinci Karla Trägner
pod záštitou barona Zessnera ze Spitzenberg
konající s
Ple
dobrovolného hasičského sboru Třeskonice
Vstup: páni: 2 koruny,dámy: 60 haléřů
Začátek v 8 hodin večer
K tomu nejuctivěji zve velitelství
O tom, zda se kronika hasičů psala či nikoliv, nejsou žádné dochované
záznamy.
Jediné zápisy o činnosti hasičů jsou dochovány formou zápisů v obecní
kronice, která začíná rokem 1967.

Rok 1967
Československý svaz požární ochrany – ČsP
Tato složka má 56 členů většinou mladých lidí, pravidelně
schůzují, neboť v I. pololetí 1967 měli 4 výborové a 8
členských schůzí
Předsedou jest Bohumil Bureš, jednatelem Jaroslav

Volenec ml. a pokladníkem Vladimír Martínek. Požárníci
u nás často pořádají v I. pololetí roku měli velmi zdařilý
ples a pak Staročeské máje s průvodem obcí
Čsl. svaz požární ochrany měl 3 výborové a 1 členskou
schůzi. Ve výborové schůzi hodnotili žně a připravenost
požárního sboru. V září bylo námětové cvičení na 4
řadový kravín. Cvičení dopadlo dobře až na nedostatek
hadic
Říjnová výborová schůze zvolila členy výboru, okrskového velitele a okrskového strojníka
17. listopadu porada ohledně úmrtí člena s. Čeňka Lebedy. Pohřbu se zúčastnila delegace v uniformách s věncem.
V prosinci byla 25tá výroční schůze za účasti 31 členů
Rok 1968
V neděli 19. května pořádal Svaz požárníků Staročeské máje. Začali odpoledne průvodem obcí s kapelou, zastavili
u každého domu, zahráli kousek, dovnitř donesli přípitek a pak se šlo dále. Večer byla májová veselice na sále, která
trvala jen do půlnoci vzhledem k tomu, že ráno je pracovní den. Tak se máje odbyly v klidu
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(Překlad pozvánky na hasičský ples, z roku 1908

Rok 1969
Požární sbor v Nečemicích pořádal 5. dubna 1969 Velikonoční veselici a vylepil tu u nás obrovské plakáty, jež
oznamovaly pořádání veselice
Hudba: Lesy Petrohrad. Vstup 8 K
Rok 1970
24. února – „XXIII. Požárnický
ples“ – pořádal ČSPO Tuchořice,
hrála oblíbená hudba
OB Hořesedly, za řízení Josefa
Hejdy
23.května- „Staročeské máje“ –
průvodem obcí-tradičně
pořádané ČSPO Tuchořice.
Večer pak taneční zábava,
s hudbou OB Domoušice
ved.s.Řepík
Rok 1971
30. ledna – „Požárnický ples“ –
pořádal ČSPO Tuchořice, hrála OB Hořesedly, řídil
Josef Hejd
22. května – „Staročeské máje“ – pořádal ČSPO
Třeskonice, hrála hudba ČSD Žate
29. května – „Staročeské máje“ – pořádal ČSPO
Tuchořice, hrála OS Domoušice, ved. Řepí
Tuchořice,Třeskonice – i tam se za spolupráce
místních složek ČSPO a ČSŽ uskutečnila oslava
MDD. Pro děti bylo rovněž připraveno mnoho
pěkných her a soutěží
V červnu také proběhly 2 soutěže ČSPO
Okresní soutěž mladých požárníků se konala
13. června na hřišti v Tuchořicích. Zúčastnilo se jí
celkem 13 oddílů, z nichž se tuchořičtí umístili
jako první, druzí byli požárníci z Třeskonic
Na snímku družstvo mladých požárníků
ČSPO Třeskonice
Druhá soutěž ČSPO – „Okresní soutěž
požárních družstev“ – se konala 20. června
v Holedeči
Zúčastnilo se jí celkem 23 požárních družstev
z okresu Louny
Družstvo ČSPO Třeskonice se umístilo na
14. místě
Při „Žatecké dočesné“ – 4.9.1971 – byla
v Žatci uspořádána soutěž požárních sborů
lounského okresu o Chmelový věnec, ve které
d r u ž s t v o Č S P O Tu c h o ř i c e d o s á h l o
vynikajících výsledků a umístilo se tak
v opravdu velké konkurenci na 1.místě –

.
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Dne 25. prosince 1968 pořádal požární sbor vánoční taneční zábavu, na níž hrál Josef Hejda z Hořesedel a zpívala
Anna Bláhová a Karel Kraus. Zábava se velmi vydařila, neboť bylo doslova natřískáno a ráno v půl páté se nikomu
nechtělo domů. Taková zábava už tu dávno nebyla

Rok 1972
15. 1. – Požárnický ples – pořádal ČSPO
Třeskonice, hudba TJ Sokol Ročov, řídil Chloub
19. 2. – 25. Požárnický ples – pořádal ČSPO
Tuchořice, hudba OB Hořesedly, řídil Hejd
18. 3. – Josefská taneční zábava – pořádal ČSPO
Třeskonice, hudba TJ Sokol Ročov, řídil Chloub
20. 5. – Staročeské máje – pořádal ČSPO
Třeskonice, odpoledne průvod obcí, večer pak
taneční veselice, na které hrály ZKZ Podbořany,
řídil Charvát
27. 5 – Staročeská máje – pořádal ČSPO Tuchořice
odpoledne rovněž průvod obcí a večer pak
májová veselice na sále. Hudba Sonet, řídil Řepí
4.6. – Soutěž mladých požárníků okresu Louny
se uskutečnila v Postoloprtech. Naši mladí
požárníci tam získali vynikající umístění.
Družstvo starších děvčat 1. místo, družstvo
mladších děvčat rovněž 1. místo,
chlapci se umístili na 2. místě
Štafeta
Kubisková Eva- 1. míst
Burešová Hana- 1. míst
Chrzová Alena- 2. míst
2. 9. – Soutěž požárních sborů
okresu Louny o Chmelový věnec.
Č l e n o v é Č S P O Tu c h o ř i c e
zopakovali loňské vítězství v této
soutěži, a tím opět získali putovní
pohár rady MěNV v Žatci
Rok 1973
6. 1. – „Ples“-pořádal ČSŽ a ČSPO
Třeskonice, hudba „S“ Combo
Žate
3. 2. – 26. Požárnický ples – ČSPO
Tu c h o ř i c e , h r á l „ M o n t o s t a v “ ,
Postoloprt
12. 5. – Staročeské máje – organizoval ČSPO Třeskonice, hudba „S“ Combo Žatec, odpoledne průvod obcí, večer
taneční zábava na sál
19. 5. – Staročeské máje – pořadatel ČSPO Tuchořice. Hudba Montostav Postoloprty, odpoledne pěkný průvod obcí,
tanec na návsi okolo májky, večer pak májová veselice v místním sále
Rok 1976
SPO Třeskonice splnil závazek akce „Z“ – oplotila vodní nádrž v Třeskonicích
SPO Tuchořice vedou velmi dobrou práci s mládeží. Byly utvořeny 3 družstva žáků, které se zúčastňují požárních
soutěží
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získalo putovní pohár města Žatec
13. 11 – „Posvícenská taneční zábava – pořádal ČSPO Třeskonice – hrála hudba TJ Ročov – řídil Chloub
25. 12. – „Vánoční taneční zábava“ – pořádal ČSPO Tuchořice, hudba OB Hořesedly, řídil Hejda

SPO – Svaz požární ochrany v Tuchořicíc
V letošním roce zasahoval úspěšně při čtyřech požárech, které vznikly v Tuchořicích. Zúčastnili se okrskových
soutěží – prvního kola – žáci, žákyně, muži. Soutěž se konala v obci Lipno. Všichni soutěžící se umístili na prvních
místech
Družstvo mužů se zúčastnilo orientačního závodu (branný závod) v Žatci. Z 26 družstev zúčastněných se naše
družstvo umístilo na 13. místě. Velmi dobrá práce je s mládeží, které se věnují velmi pečlivě a svědomitě. Mládež
dokončila hru Plamen, kde se umístila na II. místě, soutěž se konala v Žatci
Byla provedena generální oprava vozu T 805. Požárníkům byl přidělen další vůz ACS 16 – automobilová cisternová
stříkačka, která je zatím v dezolátním stavu. Požárníci se však zavázali, že vůz dají do pořádku, aby mohl sloužit
svým účelům
Z nejaktivnějších členů: Václav Vlach, Štefan Száraz, Jan Vaníček a Michal Varga
Rok 197
Pro SPO byl významný tento rok – probíhal 3. sjezd SPO ČSR. Na tuto počest uzavřela organizace četné závazky
V roce 1978 provedli 4 výborové schůze, 3 členské schůze a 4 schůzky pro zajištění soutěže PD. Jako každý rok
provedli preventivní kontroly v bytových a nebytových prostorách. V období žní byly určeny služby členů SPO, aby
byli kdykoli k dispozici při vzniku požáru, aby mohl být zajištěn okamžitý zásah. Celkem na tomto úseku
odpracovali členové 420 hodin
V měsíc dubnu a v měsíci červnu proběhlo prověřovací cvičení. Tohoto cvičení se zúčastnilo celkem 28 členů.
Cvičení mělo za úkol prověřit požární techniku, schopnost požárníků a organizační schopnosti velitele požárního
družstva a požárního sboru
V listopadu proběhlo celookresní námětové cvičení, které mělo prověřit schopnosti řidičů požárních vozidel a jejich
posádek. V letošním roce nemuseli naši požárníci zasahovat u žádného požáru v našem okrese
Nejaktivnější členové jsou: Vaníček Jan, Vlach Václav, Száraz Štefan a Varga Michal
Rok 197
Tradiční máje opět zajistila složka požárníků. Na návsi postavili ohromnou májku, kterou mladí požárníci v noci
hlídají, aby ji nikdo neodnesl. Májová veselice se uskutečnila koncem měsíce na sále v Tuchořicích. Vyhrávala kapela
V.Špičky. Odpoledne byl průvod obcí. Kapelu od domu k domu vozilo koňské spřežení
Z činnosti
V jarních měsících provedli prohlídky v obytných budovách – celkem 104, v JZD a podniku Cihelna. V jarní soutěži
družstvo obsadilo 1. místo pod vedením velitele M. Vargy. Velice pěkným zakončením bylo fotbalové utkání mezi
sbory Tuchořice a Třeskonice
Při rychlém jarním oteplení došlo v obci Liběšice k ohrožení zdravotního střediska velkým přívalem vody
z okolních polí. Byli jsme přivoláni na pomoc tuto situaci zvládnout. Této akce se zúčastnilo 8 členů SPO. V letním
období vypukl v našem polesí požár, ke kterému sbor přivolal lesní technik. Tito za pomoci lesních dělníků požár
likvidovali již v zárodku
K MDD – SPO předvedl dětem v areálu chovatelů požární techniku, kde si děti sami zastříkaly a seznámily
se s prací požárníků
Rok 198
Naplnění předvolebního plánu –výstavba požární nádrže v Třeskonicích, zakoupení nákladního auta RT-706,
trambus požární, Praga požární
SPO Třeskonic
Tato složka Národní fronty má 43 členů z toho je 12 žen a 31 členů – mužů. V tomto roce se konaly 3 členské schůze,
1 výroční schůze a 13 výborových schůzí

.
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Rok 197
Staročeské máj
Staročeské máje v obci pořádala složka požárník. Na návsi postavili velkou májku, kterou v noci kluci hlídali, aby ji
nikdo neukradl
Večer uspořádali požárníci taneční veselici v místním pohostinství, k tanci a poslechu vyhrávala kapela
„Lučanka“ za řízení V.Špičky

Rok 1982
SPO Třeskonice ve spolupráci s OV provedl opravu střechy sálu v Třeskonicích, dále byla opravena požární
zbrojnice v Třeskonicích
Rok 1983
Tuchořic
Byla provedena celková rekonstrukce požární zbrojnice, veškeré vnitřní úpravy, střecha, a vnější úpravy břízolitem.
Úprava okolí a byla vybudována zelená plocha u hasičské zbrojnice. Bylo započato s rekonstrukcí domu služeb –
vodovodní a odpadní potrubí, elektroinstalace
SPO Třeskonic
V měsíci březnu provedli preventivní prohlídky obytných budov v obci. Bylo uskutečněno 12 výborových schůzí a 2
členské schůze s účastí jen 50%
Hodnocení závazku
údržba požární techniky: 420 hodi
údržba zbrojnice: 200 hodi
zvelebování životního prostředí: 200 hodi
pomoc zemědělství: 1.500 hodi
sběr odpadových surovin: 155
bezplatně 10 odběrů krv
Výcvik- zúčastnili se členové okrskové soutěže v Klučku. Soutěžilo celkem 5 družstev. Na této soutěži obsadili
1. místo s časem 56 vteřin
Svaz požární ochran
Plnili úkoly, které jim byly vytýčeny výcvikovým rokem. Členové provedli 2 námětové cvičení. V měsíci březnu
provedli preventivní prohlídky v obytných budovách v obci. Výbor ZO se pravidelně schází každý měsíc. Uzavřený
závazek k 35. výročí Února plnili po celý rok. Převážně část závazků byla zaměřena na výstavbu požární zbrojnice,
klubovny a okolí. Provedli úklid a naseli trávu. Pak se zaměřili na dokončení opravy požární zbrojnice. Otloukli
omítku, provedli nahození jádra a pak konečně nahození břízolitem. Do konce října otevřeli klubovnu. Dále pracovali
na opravě čekárny, natřeli kapličku, lavičky, ploty a zábradlí u požární nádrže. Pomoc JZD zajišťovali pro mytí jejich
techniky. Závazek uložil odpracovat celkově 570 hodin avšak odpracovali celkem 1678 hodin a to již splnění hlásili
na vyšší orgány k 9.10.1983. je vidět, že když se utvoří dobrý kolektiv není závazek, který se vytýčí nesplnitelný
Hodnocení závazku
při údržbě techniky odpracováno 79 hodi
při plnění volebních programů 925 hodi
zvelebování životního prostředí 76 hodi
pomoc zemědělství 57 hodi
údržba požární techniky – výstroje 10 hodi
celoobecní směny NF 363 hodi
čestné odběry krve 8hodi
Na plnění závazku SPO se též podíleli mladí požárníci HASIČI
ZO obdržela od MNV Tuchořice čestné uznání za výbornou práci v roce 1983 – zvelebování obce a životního
prostředí
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Brigádnická činnost
Byla soustředěna na úklid v okolí požární zbrojnice a výstavbě požární nádrže, úprava v okolí sálu, hřiště, výstavba
chodníků
Na jarní směně dne 19.4.80 odpracovali celkem 200 hodin. Celkově odpracovali asi 750 hod
Sběr surovin
Odevzdáno 75q želez
ostatních surovin 50
Protipožární činnost
Byly provedeny 4 kontroly v obytných budovách a v zemědělských usedlostech
Družstvo PO obsadilo v r. 1980 1. místo v okrskové soutěži požárních družstev
Tato složka v roce 1980 pracovala velmi dobře

Hasičský sbor Nečemic
Budova hasičské zbrojnice byla umístěna na místě
dnešních bytových domů čp.5 a 7 v Nečemicích.
V místě dnešní prodejny stála hasičská klubovna.
Po ukončení činnosti byl přívěsný vozík PS
12 s motorovou stříkačkou převezen do Tuchořic
Členové tohoto spolku byli: Jaroslav Paulík, Otakar
Vild, Jaroslav Seemann, Lukavec, J.Kyjac
Nečemice-Máj
Hasičský sbor Třeskonic
Zbrojnice stála na místě dnešního domu čp.1 a vcházelo
se zezadu od čp.10. Spolek měl v evidenci hasičské auto
Praga, které bylo prodáno
Členové: Václav Jachek, Miroslav
Volkman, Josef Hamouz, J+J Benda,
Jaroslav Brynda, Jaroslav Studnička,
Ladislav Kůrka, Jiří Brychta st.,Brenner,
Ondřej Šmíro, Jaroslav Misař, Josef
Šlehofer ml., Miloslav Luňáček
Rok 1989
Po roce 1989 dochází k výraznému
útlumu činnosti požární ochrany v obci
a zároveň ukončení činnosti hasičských
sborů v Třeskonicích a Nečemicích
Rok 2003
I když činnost jednotky dobrovolných
hasičů v obci Tuchořice nikdy nepřestala,
v tomto roce se výrazně zaktivovala. Dala
se dohromady skupina asi 15 mladých lidí,
kteří za asistence starších členů Václava Vlacha a Michala Vargy opravili hasičskou techniku (avii, trambus, cisternu).
Někteří z nich absolvovali požadované odborné školení
Obecní zastupitelstvo uvolnilo částku více než 3.000,- Kč na nákup výstroje pro každého člena sboru, dalších
80.000,- Kč pak na opravu střechy zbrojnice. Tuchořičtí dobrovolní hasiči začali zajišťovat ochranu i pro sousední obec
Lipno
Obec Tuchořice s účinností od 26.2.2003 zřídila, svým rozhodnutím č. 2/03 ze dne 26.2.2003, Jednotku Sboru
dobrovolných hasičů Tuchořice
Požární zbrojnice je umístěna na návsi v Tuchořicích pod čp.30.(viz.foto
Jednotku tvoří dvě požární družstva. JSDH má 1 velitele jednotky, 1 velitele družstva, 4 strojníky a 10 hasičů
K dispozici mají tuto techniku: PPS 12- požární stříkačka, AVIA-A31K-dopr.automobil,(viz.foto)Trambus CAS
25(viz.foto). V tomto roce měla jednotka 9 zásahů
(Doslovně převzato z kroniky obce)
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Rok 1988
Požární ochrana v JZ
Během roku 1988 došlo v JZD ke dvěma požárům
Dne 17. února v 10:00 hodin dopoledne došlo na závodě Tuchořice k požáru části střechy II. řad kravína. Škoda byla
vyčíslena na 31. 000,- Kč. Uchráněné hodnoty činily 1.329.000,- Kč. Příčinou požáru byl cizí předmět ve fukaru
Druhý požár vypukl 20. srpna v 5:15 hod ráno v závodě Lipno. Došlo k požáru stohu žitné slámy. Škoda 240 tun
žitné slámy v hodnotě 36.000,- Kč. Příčina: úder bleske
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Současnost
Sbor dobrovolných hasičů má v současnosti 24 členůz toho jednoho velitele, dva velitele družstva a šest
strojníků
Jednotka je od 1.7.2010 zařazena do kategorie JPO II
Smlouva o spolupráci při zabezpečování požární ochrany
je uzavřena s obcí Lipno, Liběšice, Deštnice a Zálužice
V roce 2021 vyjela jednotka ke 46 zásahům. Nejvíce jich
bylo v Nečemicích, Tuchořicích, Klučku a Liběšicích
Pod vedením SDH Tuchořice je veden i kroužek Soptíci,
který spadá pod SH ČMS OSH Louny (Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení hasičů Louny).
Kroužek byl založen v roce 2017
Milena Hovorková, kronikářka obce

￼
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STATISTIKA ZÁSAHŮ V ROCE 2022

Spolupráce s HZS Žatec a SDH Kounov, Hřivice,
Domoušice
• 9) 14.3.2022 ve 14:58 Požár lesní hrabanka- Želeč,
hrabanka 80m2 – K hašení byly použity 2 proudy C a
ruční nářadí. Spolupráce s SDH Libočany
• 10) 20.3.2022 ve 12:39 Požár polní porost, tráva –
Velká Černoc, 30 x 50 m. Jednotka byla odvolána
cestou k zásahu zpět na svojí základnu
• 11) 20.3.2022 v 16:51 Požár nízké budovy , pila
Jimlín. Po příjezdu na místo události byl rozvinut 2
X proud C k likvidaci požáru, dále naše jednotka
rozebírala stropní konstrukce a hledala skrytá ohniska
pomocí termokamery, celý zásah probíhal v dýchací
technice. Spolupráce s HZS Žatec, Louny a SDH
Líšťany, Cítoliby, Postoloprty, Hřivice, Jimlín a Ročov
• 12) 20.3.2022 ve 20:10 Požár trávy – Lipenec, na hřišti
hořela tráva, 5x2 m. Spolupráce s HZS Louny
• 13) 22.3.2022 ve 12:08 Technická pomoc –otevření
bytu , Tuchořice. Spolupráce s HZS Žatec
• 14) 29.3.2022 ve 20:50 Požár rod.domu, Mradice –
Po příjezdu na místo zásahu jsme vystřídali již
zasahující hasiče na jednom útočném proudu uvnitř
budovy a vyhledávali osobu která měla obývat tento
dům. Po odvětrání budovy jsme prováděli rozebírání
konstrukcí a dohašovací práce. Při následném
odklízení zátěže nestabilní podlahy bylo nalezeno tělo
hledané osoby bez známek života. Místo zásahu bylo
předáno PČR.Zásah probíhal v dýchací technice.
Spolupráce s HZS Žatec, Louny a SDH Postoloprty
• 15) 07.05.2022 ve 14:45:39 vyjížděla naše jednotka
k likvidaci obtížné hmyzu do obce Líčkov
SDH Tuchořice

• 1) 1.2.2022 v 16:14 – ostatní pomoc – dezinfekce
školy ZŠ Liběšice 61. Na žádost ředitelky ZŠ a MŠ
Liběšice jsme provedli desinfekci celé školy
• 2) 9.2.2022 v 15:07 Tuchořice – Třeskonice, požár,
balíky slámy, stoh – Po příjezdu na místo události naše
jednotka provedla průzkum a započala s hašením
požáru stohu. Majitel stohu po příjezdu na místo
rozhodl ,že se stoh nechá kontrolovaně shořet.
Spolupráce s HZS Žatec a SDH Postoloprty a město
Žatec
• 3) 10.2.2022 v 16:58 Tuchořice – Třeskonice, požár,
balíky slámy- Po příjezdu na místo události naše
jednotka prováděla dohašování ohnisek. Spolupráce
s HZS Žatec
• 4) 17.2.2022 v 06:53 Technická pomoc, odstranění
stromu –Liběšice
• 5) 18.2.2022 ve 21:27 Technická pomoc, odstranění
stromu – Mezi Lhotou na Nečemicemi v ostré zatáčce
spadlý strom
• 6) 19.2.2022 ve 20:01 Požár dodávky a přilehlého
objektu. Spolupráce s HZS Louny a SDH Líšťany
• 7) 1.3.2022 v 11:38 Dopravní nehoda,LipenecDrahomyšl – silnice 225 směr Žatec, Dopravní nehoda;
osobní automobil mimo vozovku,na střeše,3 lidi
v autě,všichni mimo auto.Spolupráce s HZS Louny ,
ZZS a PČR
• 8) 3.3.2022 v 18:00 Požár lesa - hrabanka , Nečemice,
asi 20 arů - po příjezdu na místo události bylo
průzkumem zjištěno že se jedná o požár hrabanky.
K likvidaci byla použita termokamera a dva proudy C.
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HASIČI TUCHOŘICE

SOPTÍCI POMÁHAJÍ

od energy drinků a piv, petlahví a nedopalků, nějaké
pneumatiky, různé sklenice a jiný komunální odpad.
Díky počasí jsme byli nuceni akci trochu zkrátit
a domluvit se na dalším úklidu v jiný den

Mladým hasičům z naší obce není jedno, co
se v okolí děje, jak svět funguje a zajímají se čím
mohou přispět ke zlepšení. Proto se zapojují
do různých dobročinných akcí jako jsou třeba tyto
dvě.

O Velikonoční neděli 17.4.2022 proběhl, pro nás již díky
počasí, přívětivější druhý úklid okolí Tuchořic. Opět jsme
se sešli v naší malé hasičárně (tentokrát přišlo 24lidí –
z toho 19dětí) a rozdělili se na skupinky. Prošli jsme
zbytek okolí obce a sesbírali další odpad v podobě
železných drátů, pneumatik a již výše zmíněných
petlahví a plechovek
Do této akce se s dětmi rádi zapojujeme, proto už teď
se těšíme na další termín úklidu, který proběhne
17.9.2022

UKLIĎME ČESKO
Ukliďme Česko je
dobrovolnická
úklidová akce, která
probíhá na území
celé České republiky.
Jejím cílem je uklidit
nelegálně vzniklé
černé skládky
a nepořádek
Cílem není stále více
uklízet, ale to, aby
nepořádek pokud
možno vůbec
nevznikal. Proto
se snaží, aby
se o akci a jejích
výsledcích a dalších
aktivitách spolku dověděla co nejširší veřejnost a třeba
se nad sebou díky tomu zamyslí i ti, kteří nepořádek
a černé skládky vytvářejí
V sobotu 2.4.2022, kdy proběhl hlavní uklízecí den pro
jarní část úklidů, jsme se sešli v naší malé hasičárně.
I přes nepřízeň počasí přišlo kolem 30 lidí z toho 22 dětí.
Vyfasovali jsme rukavice, pytle, pití a vyrazili. Podařilo
se nám během dvou hodin uklidit více než polovinu
okolí obce Tuchořice. Sesbírali jsme mnoho plechovek

ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ 2022
(26. ROČNÍK)
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha,
do které se zapojili i Soptíci Tuchořice
Letošní ročník sbírky proběhl ve středu 11. května
2022. Na pevných prodejních místech bylo možné
kytičky nabízet od středy 11. 5. do neděle 15. 5
Cílem sbírky je preventivně působit na širokou
veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi
a za nabízené kvítky měsíčku lékařského získat
prostředky na boj proti rakovině – na nádorovou
prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů,
podporu onkologické výuky, výzkumu a vybavení
onkologických center
I když někteří mladí hasiči jsou ještě moc malí, aby
pochopili, co tahle zákeřná nemoc dělá, i přesto se rádi
zapojí do boje s ní
Letos se nám podařilo prodat 294 kytiček
Všem, kteří si květinu zakoupili a přispěli děkujeme
Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

KARNEVAL V TUCHOŘICÍCH
SRPŠ při ZŠ a MŠ Tuchořice spolu s MH Soptíci Tuchořice uspořádali v neděli 20.3.2022 v obci Tuchořice na sále
v Hospůdce u Jožana KARNEVAL
V den „D“ se sešlo na 60 dětí. Již u vchodu si nešlo nepovšimnout krásné výzdoby, za které patří velký dík Gábině
Beránkové pro tento nápad a realizaci
K tanci i poslechu hrál principál Jára a odpolednem provázel šašek „G“ se svojí asistentkou princeznou Zuzi, kteří
dokázali děti skutečně rozhýbat a pobavit
Pro děti byla připravena nejen spousta her a samozřejmě také odměn, ale byl zde i fotokoutek jak pro děti, tak
dospělé. Další zábavou bylo malování na obličej. Malby na obličej motýlů, berušek, spidermanů a dalších přání dětí,
zajistila paní Petra Špičková
O krásné masky letos opravdu nebyla nouze. K vidění byli Mickey Mouse s Minnie Mouse, Červená Karkulka,
klaun, vodník, Elsa, čertíci a další
O malé občerstvení se postaraly maminky, tetičky a babičky dětí, za což velice děkujeme
Dále bychom touto cestou chtěly poděkovat děvčatům ze SRPŠ, SDH Tuchořice i MH Tuchořice – Soptíci
a Tuchoholkám za pomoc na přípravě maškarního bálu
Věra Koukalová a Gabriela Beránková
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SOPTÍCI TUCHOŘICE

Ve dnech 7. – 9. dubna 2022 se konala v prostorech obřadní síně obce Tuchořice již tradiční velikonoční výstava.
Byly zde vystaveny ruční práce, jako je vyšívání, pletení, háčkování, batikování, drhání, patchwork. Dále výrobky
ze dřeva, keramiky a cukrářské výrobky. Byla vystavena tvorba nejen našich spoluobčanů, ale i žáků mateřské
a základní školy Tuchořice, klientů Domova „Bez zámků“ Tuchořice a spoluobčanů z blízkého okolí
Tímto bychom chtěli všem poděkovat za úžasnou spolupráci. Srdečně děkujeme všem účastníkům prodejní výstavy
za to, že si udělali chvilku a přišli podpořit naše tvořivé spoluobčany
Dále bychom Vás rádi pozvali k návštěvě naší knihovny, která nabízí spoustu nových knih všech žánrů. Knihovna
Tuchořice si pravidelně zapůjčuje nové knihy z Městské knihovny Louny. Občanům jsou tyto knihy zapůjčovány
zdarma. V nabídce knihovny je také velké množství dětských knih a to pro děti všech věkových kategorií
Knihovna Tuchořice je otevřena po celý rok a to vždy každou středu od 15:00 do 17:00 hod
Michaela Pilařová, knihovna Tuchořice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

VZPOMÍNKA
Začátkem března se konalo poslední rozloučení
s panem ředitelem Pavlem Dovalou, který náhle
zemřel 21. 2. 2022 v nedožitých 89 letech.
Pan Dovala moc rád vzpomínal na tuchořickou
školu. Zúčastnil se 100. výročí založení české školy
v Tuchořicích. Celý život se věnoval sportu,
ke kterému vedl i žáky školy. Věřím, že na něj budeme
všichni vzpomínat jako na čestného a spravedlivého
člověka, který se nesmazatelně vryl do duší svých
žáků a kolegů.
Ivana Zilcherová, ředitelka školy
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ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY

Ve čtvrtek 24. března 2022 jsme navštívili, s dětmi
základní školy a mateřské školy, statek u Šůmů
v Tuchořicích.
Celým statkem nás provedla paní Věra Šůmová
s dcerou Eliškou. Měli jsme možnost vidět mnoho zvířat.
Nejvíce se dětem líbily krásně zbarvení papoušci,a dále
ovce a jejich mláďata i jejich pejsek Cid. Děti měly
možnost si pohladit koně a s velkou radostí toho využily.
Viděli jsme některé zemědělské stroje, které se nyní
využívají k práci na poli. Děti pro zvířata donesly
na statek dobroty, které předaly paní Šůmové.
Naše cesta pokračovala do přírody, kde jsme
pozorovali probouzení jara, které jsme spojili
s interaktivním programem zaměřeným na poznávání
jarních květin a přírody formou atraktivních úkolů.
Starší děti si zopakovaly orientaci v přírodě dle
světových stran a poznáváním různého ptactva. Děti
ze školky dokonce zvládly rodové a druhové názvy
základních pěvců.
Chceme poděkovat rodině Šůmů, že se pravidelně
každé jaro můžeme podívat k nim na statek.
Anna Pilařová, učitelka ZŠ

DO VELIKONOČNÍ DÍLNY
PŘILÁKALO MÍSTNÍ
NEJEN PLETENÍ
POMLÁZKY

Společně si mohli vyzkoušet pletení pomlázky, vytvořit
motýla z pedigu, vymalovat zajíčka vylitého ze sádry,
vytvořit kouzelný zápich do velikonoční dekorace.
V keramické dílně rodiče společně s dětmi vyráběli
z keramiky misky či jiné velikonoční dekorace. Je moc
příjemné, že velikonoční dílnu společně připravili
pedagogové školy s rodiči a prarodiči
Velikonoční dílna se nesla v duchu velmi příjemné
atmosféry. Všichni si dílničku společně užili
Anna Pilařová, učitelka ZŠ

V ZŠ a MŠ Tuchořice dne 5. dubna 2022 proběhla
velikonoční dílna pro rodiče, prarodiče a jejich děti.
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NÁVŠTĚVA STATKU
V TUCHOŘICÍCH

a vzdálené bouření a blýskání nás zahnalo do budovy
školy. Při sledování lmu jsme konzumovali dobroty
přinesené z domova a ovoce darované rmou OZ
Brázda. Když se úplně setmělo, konala se všemi
očekávaná noční strašidelná stezka odvahy. Všichni jsme
uspěli. S posíleným sebevědomím jsme se začali chystat
ke spánku. Před spaním jsme si ještě poslechli pohádku
Paní moře, po které se nám krásně usínalo. Ráno,
po úklidu a snídani jsme se rozešli do svých domovů
a slíbili jsme si, že noc ve škole si co nejdříve
zopakujeme
Blanka Knížková, učitelka ZŠ

V pátek 20. května 2022 se uskutečnilo
dobrodružné nocování tuchořických žáků ve škole.
Společně jsme se sešli v 17,00 hod. plně vybaveni
spacími potřebami a s dobrou náladou plnou očekávání.
Nejprve jsme se všichni ubytovali a vyrazili jsme
na krátkou procházku po obci a okolí. Cestou jsme si
opatřili klacky na opékání buřtů. Po návratu jsme
se vyhladovělí pustili do přípravy ohniště a opékání.
Buřtíky byly vynikající. Venku jsme si ještě zahráli hry
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DOBRODRUŽNÉ
PŘESPÁNÍ VE ŠKOLE

Milí přátelé
v tomto krásném květnovém měsíci,
kdy po dlouhé zimě konečně přichází
trochu více tepla, si jistě nejeden
člověk může povzdechnout, jaké by to
bylo krásné, kdyby podobně příjemné
jako počasí, byly také vztahy mezi
lidmi. Někdy se tak prostě říkává, že
i vztahy mezi lidmi by se měly
„oteplit“. Zní to možná trochu archaicky, ale když
se s mezilidskými vztahy nic nedělá, tak potom vidíme,
až k jakým neskutečně hrozným koncům to může dospět
v podobě od nás nepříliš vzdálené války, která se nás
bezprostředně dotýká také prostřednictvím lidí, kteří
se u nás v naší zemi ocitli jako váleční uprchlíci. Pomoc
těmto lidem je přirozeně lidskou povinností, protože
tento typ nouze je asi ten vůbec nejhroznější. Válka
s sebou nese nepředstavitelné utrpení, devastaci a také
bohužel chudobu. Všichni si uvědomujeme, jak
se zvyšují ceny úplně všeho a pochopitelně válka
samotná na to má vliv bezpochyby enormní, i když jistě
ne jediný. Tady vyvstává otázka, kde ten začarovaný
kruh vůbec začal a kde to může skončit. Tak jako
u všeho, co je s lidmi spojeno, tak také podobné krize
odhalují bezpočet temných stránek v nás lidech, kdy
se leckdo chopí příležitosti a uměle navyšuje ceny
čehokoliv. Papež Benedikt XVI. v době vrcholící nanční
krize v roce 2008 konstatoval velice trefně, že u kořene
této krize je chamtivost. Chamtivost je hrozná nemoc,
která ničí životy lidí. Nejen těm, kteří nezdravě touží
něco mít a něčeho se zmocnit, ale především těm
nevinným, kteří to pak odnášejí. Tato slova nejsou

žádnou výzvou k nějaké revoluci, ale spíš prostým
konstatováním, že lidský život není a asi nikdy nebude
snadný a snad si i teď mnohem víc uvědomujeme, že
jsme se v uplynulých letech nepochybně měli jako
lidstvo mnohem lépe, než jsme si byli ochotni připustit.
Na druhou stranu na celou věc je potřeba se také podívat
pozitivně. Koloběh neustále narůstajícího plýtvání vším,
je naprosto zničující. Jak pro nás, tak pro tuto naši
krásnou planetu, která je naším domovem. Pokud si tedy
začneme věcí znovu víc vážit a neproměníme hned
všechno v odpad, tak to asi bude jedině dobře. A potom
je určitě důležité si uvědomit, že se pořád máme stále
dobře. Ano, mnozí se propadají do chudoby, to je realita.
Ale přeci jen nějaká omezená záchranná síť
ve společnosti existuje, aby v naší zemi nikdo hlady
neumřel. Abychom pochopili navzdory všem těžkostem,
že se skutečně pořád ještě máme dobře, stačí si
připomenout něco z dějin poněkud vzdálenějších
a uvědomit si, že například ve středověku byl největší
luxus se dosyta najíst. Ano, taková byla realita. A pro nás
je to bezpochyby výzva, abychom neviděli všechno jen
v těch nejčernějších barvách, ale zkoušeli vidět navzdory
všemu co nás aktuálně tíží i ty krásné a pozitivní věci
a hodnoty. Moc Vám přeji, aby tento krásný měsíc, plný
rozkvetlé a voňavé přírody, zanechal ve vaší duši
krásnou stopu vděčnosti za vše dobré a pohlazení
v podobě naděje, že zase může být lépe. Ne nadarmo je
měsíc květen měsícem Panny Marie, Ježíšovy matky,
která je Matkou naděje
Přeji Vám krásné jarní a brzy i letní dny
o.Vilém, fara Liběšice

SOKOLOVÉ ROZJÍŽDÍ OPĚT SVOU ČINNOST
Sokol Tuchořice, po covidové vynucené přestávce, rozjíždí naplno svou činnost.
Po opatrném podzimním rozjezdu našich
soutěží jsme zahájili přípravu na jarní část
soutěže již v lednu 2022 přátelskými
zápasy a zimním soustředěním
ve Šlovicích na Berounce. I zde nás ještě
provázela složitá situace ohledně covidu.
Počasí nám moc nepřálo. Bylo deštivo
a velmi větrno
Jarní část ročníku 2021/2022 jsme
zahájili úspěšně jak v soutěži " Muži – OFS
Louny – Okresní přebor", tak v soutěži "
St.žáci – OFS Louny – Okresní přebor ".
I přes velkou přestávku způsobenou
covidovou epidemií se nám podařilo
mužstva udržet v plném počtu a nyní
se nám hlásí do oddílu noví členové, jak
do řad mládeže, tak do řad mužů. Což nás
velice potěšilo
Josef Sucháček, TJ SOKOL Tuchořice
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚŠICE U ŽATCE

￼

ÚSTECKÝ KRAJ POSKYTUJE KOTLÍKOVOU DOTACI

19

￼

NEJSTARŠÍMU SPOLKU V OBCI JE JIŽ 140 LET
Druhá polovina 19. století byla ve znamení společenského uvolnění. V roce 1867 byl vydán spolkový zákon, umožňující
občanům zakládat různé druhy spolků, ať už podpůrných, zájmových nebo hospodářských. Podle spolkového katastru
žateckého okresního hejtmanství vznikly v Tuchořicích následující spolky:
1882: Sbor dobrovolných hasičů – Josef Binder, Anton Nowak (1900)
1893: Německý školní spolek – Franz Baumgartl, Karl Ihl (1896)
1897: Spolek vojenských veteránů – Franz Sräga, Franz Juris
1899: Zemědělský spolek – Josef Dotzauer, Vinzenz Hecht
1899: Pobočka Svazu Němců v Čechách (funkcionáři neuvedeni)
1900: Spolek německých dělníků Germania – Vincenc Hecht, Wenzel Bretschneider
1904: Spolek hospodářských úředníků (funkcionáři neuvedeni)
1905: Německý zemědělský spolek – Josef Diez, Josef Dotzauer
1908: Spolek včelařů – František Mrasek, František Gassauer (1925)
1912: Dub, spolek německé mládeže (funkcionáři neuvedeni)
1921: Spolek zemědělských a lesních dělníků – Čeněk Červenka, Karl Juris (1923)
1921: Odbor Národní jednoty severočeské – Jaroslav Plaček, Jan Vaníček (1923)
1921: Spolek německých malorolníků a domkářů – Frantz Mrasek, Karl Juris (1925)
1922: Spolek katolických žen – Poldi Sräga, Marie Tippnerová (1933)
1923: Spolek pro podporu pozemkové reformy – Rudolf Riedl, Josef Riedl
1926: Dělnický cyklistický spolek – Jan Vaníček, Otto Pötzsch (1933)
1926: Místní domovina domkářů a malorolníků – Karel Šnajberk, Bohumil Bureš (1929)
1927: Svaz německé zemědělské mládeže – Josef Hujer, Anton Binder (1933)
1934: Německý lidový tělocvičný spolek – Rudolf Dotzauer, Josef Binder
Celkem devatenáct spolků bylo tudíž podle spolkového katastru
Okresního hejtmanství v Žatci v Tuchořicích založeno. V našem
přehledu je u každého z nich uvedený předseda a jednatel. V polovině
případů ale úvodní záznam neobsahuje jména zakládajících
funkcionářů. Rok v závorkách proto označuje jejich nejstarší výskyt.
Pokud měly spolky německý název, jsou v tomto přehledu přeloženy
do češtiny. Ryze český byl ale jen odbor Národní jednoty severočeské
a domkáři s malorolníky. Samozřejmě je možné a pravděpodobné, že
v některých spolcích působili společně jak Češi, tak Němci.
Knihu "Tuchořice, Nečemice a Třeskonice", z níž je uvedený
úryvek, můžete zakoupit na Obecním úřadě v Tuchořicích. Cena
200,-Kč.

Tuchořický zpravodaj vydává Obec Tuchořice, Tuchořice 123, 439 69 Tuchořice, IČ 00265624, email:
tuchorickyzpravodaj@seznam.cz, telefon: 415725094. Periodický tisk územního samosprávného celku
evidenční číslo MK ČR E 20209. Vychází čtvrtletně, v nákladu 300 ks a je do domácností distribuován
zdarma.
Realizace: funprint.eu
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