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Vážení spoluobčané

Proto Vás rád seznámím s projektem, který je již
vyhotoven, v současné době se vyřizuje stavební
povolení a v letošním roce má být vypsán dotační titul,
ze kterého by se požádalo o nanční prostředky

čtyři roky, od posledních
voleb do zastupitelstva obce,
utekly jako voda. Ve dnech
23. a 24. září proběhnou po
celé České republice volby,
ve kterých si obyvatelé obcí a
měst zvolí své zastupitele, ti
si pak mezi sebou zvolí
svého starostu. Stejně tak
tomu bude v Tuchořicích. Do
letošních komunálních voleb v naší obci podala
kandidátky tři volební uskupení, takže je možné si
vybrat z 27 uchazečů o členství v zastupitelstvu obce
Rád bych tak krátce zhodnotil čtyři roky posledního
volebního období, ale myslím, že bych se jenom
opakoval po účetní obce, paní Mileně Hovorkové, která
na dalších stránkách vypracovala kompletní seznam
investic a oprav, které byly v tomto období realizovány.
Troufám si tvrdit, že se jedná o poměrně dlouhý seznam,
samozřejmě vždy je možné udělat více, ale je také
potřeba si uvědomit, že nejde vše ideálně a hned.
Obzvlášť v poslední době, kdy není možné dostat
plnohodnotnou nabídku tak, aby za několik týdnů
nebyla cena materiálu a jiných vstupů úplně jinde
Musíme si uvědomit, že ani rmy, které vyzýváme k
podání nabídky, to nemají jednoduché. A tak se nám v
poslední době stává, že kolikrát vyzveme 6 – 10 rem k
podání nabídky a dostaneme v lepším případě 1 nebo 2 ,
ale také se stane, že nedostaneme žádnou nabídku k
provedení prací. Kde je ta doba, kdy nás rmy žádaly,
abychom je obesílali s poptávkami. Dokonce se nám
stalo, že rma odstoupila od smlouvy, která byla řádně
uzavřena, ještě před prováděním zakázky. Bohužel,
během pár měsíců cena materiálu stoupla natolik, že
rma nebyla schopná zakázku realizovat.
Přesto si myslím, že se nám podařilo mnoho dobrých
věcí, ať na obci nebo v prostorách školy základní i
mateřské, ale i na školní zahradě. Zde velmi dobře
funguje spolupráce na školních projektech, ať
před nancováním projektů obcí či jejich samotnou
realizací.
Musím se samozřejmě zmínit i o tom, co poslední
dobou slyším z různých míst, a nebudu spekulovat o
tom kdo, a zejména proč, je šíří. Je to především
odkoupení domu čp. 164 v Tuchořicích. Tento dům byl
odkoupen od družstva Hoppex Tuchořice, za cenu 500
tis. Kč. V prvé řadě, v současné době by tento dům měl
cenu minimálně čtyřnásobnou, ale to nebylo cílem
našeho zájmu. Naším cílem byla přestavba tohoto
objektu pro potřeby školy, část na bydlení (byt správce,
ředitele, případně učitele) a část na zájmovou činnost,
včetně jeho propojení do jednoho společného areálu.
Zájmová činnost v současné době probíhá již v celku
nevyhovujících sklepních prostorech školy

V levé části objektu bude již zmíněný byt, v pravé části
bude keramická dílna, malý multifunkční sál a učebna,
samozřejmě sociální zařízení, včetně malé kuchyňky.
Namísto stávajících hospodářských chlívků, bude
zřízena venkovní učebna a zahradní altán, přes které
bude objekt propojen s objektem mateřské školy
Možná si někdo řekne, proč to děláme, proč
investujeme do školních zařízení, když v obci existují
lidé, kteří o prázdniny potají obchází rodiče školních dětí
a přemlouvají je, aby děti nedávali do tuchořické školy?
No, děláme to zejména proto, že to je investice do naší
budoucnosti. Do dětí, které v budoucnu ocení, že měly
možnost chodit do malé vesnické školy, která je plně
srovnatelná se školami městskými a v určitých věcech je i
předčí. Tuto skutečnost mi mnoho lidí z města, kteří v
naší škole byli na návštěvě, mnohokrát potvrdilo. Věřím,
že se jedná o přechodný jev, který zde byl již několikrát,
a vždy se s ním škola a obec vyrovnala. Snad jen, musím
doplnit, že je škoda nančních prostředků, o které byla
škola ochuzena, a obec je musí do nancovat.

Dalším připraveným projektem je kompletní
rekonstrukce chodníku v ulici u hřiště, na který již byla
získána dotace z Programu obnovy venkova. Akce ale
nejspíše proběhne až v příštím roce, protože je problém
sehnat stavební rmu, která by se do akce přihlásila
Dle schváleného střednědobého výhledu rozpočtu
obce na roky 2022 – 2024 se uvažuje o opravách budovy
ubytovny v Tuchořicích, sálu a bývalého hostince v
Třeskonicích a také pokračování oprav komunikací. V
uplynulém období byla kompletně dokončena oprava
místních komunikací po budování kanalizace v
Tuchořicích a tak by se mělo pokračovat s opravou
komunikací v chatových osadách
Poslední skutečností, kterou musím zmínit, je cena
energií v následujícím období, a z toho pramenící

.


.


.


fi

.


.


 


fi

.


 


fi

.


fi

fi

fi

,


fi

fi

 


2
fi

￼

fi

 


ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

nejistota kolik nás bude stát vytápění objektů, veřejné
osvětlení, správa budov, atd. I s tím se bude muset nové
zastupitelstvo vyrovnat, a musím říci, nebude to
jednoduché! Protože i obec má od doby „Covidu“ a na to
navazujících rozhodnutích, snížené příjmy. Přesto jsem
rád, že mohu sdělit, že obec nemá žádný úvěr, nemá

žádné závazky po splatnosti a má k dispozici ušetřené
nanční prostředky ve výši více než 9 mil.Kč. Nové
zastupitelstvo "převezme" obec v dobré nanční kondici
a věřím, že bude i nadále pokračovat v odpovědné
rozpočtové politice
Ladislav Kubiska, starosta obce

ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Starosta obce Tuchořice, podle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstva obcí a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje
Volby do zastupitelstva obce Tuchořice se uskuteční v pátek 23.září 2022 od 14,00 do 22,00 hod a v sobotu
24.září 2022 od 8,00 do 14,00 hod.
Volby do zastupitelstva obce Tuchořice se uskuteční v obci Tuchořice v následujících volebních okrscích a
volebních místnostech:
VOLEBNÍ OKRSEK Č.
Volební místnost je v knihovně obecního úřadu Tuchořice čp.123, pro voliče s trvalým pobytem v obci Tuchořice
VOLEBNÍ OKRSEK Č.
Volební místnost je v bývalém hostinci KD Třeskonice čp.10, pro voliče s trvalým pobytem v obci Třeskonice
VOLEBNÍ OKRSEK Č.
Volební místnost je v bývalé prodejně Nečemice čp.54, pro voliče s trvalým pobytem v obci Nečemice.

Výňatek ze zákona č. 491/2001 Sb,

(5)Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství
České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území České republiky,
nebude mu hlasování umožněno
(6) V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. Volič, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že
nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru
určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče,
nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj
hlasovací lístek upravil a vložil do úřední obálky
(7) Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky. Při
hlasování postupují členové okrskové volební komise
tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

§ 33
Zásady hlasování
(1) Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není
přípustné
(2) Voliči předstupují před okrskovou volební komisi a
hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební
místnosti
(3) Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství České republiky,
popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky. Totožnost a
státní občanství prokáže volič občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky, jde-li o cizince,
průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o
přechodném pobytu. Po záznamu ve výpisu ze seznamu
obdrží od okrskové volební komise úřední obálku. Na
žádost voliče mu okrsková volební komise dodá za
chybějící nebo jinak označený hlasovací lístek jiný
(4) Voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a
který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku,
okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu
dodatečně a umožní mu hlasování

.
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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

§ 34

kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany,
kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být
zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v
pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany
uvedeni v jejím sloupci
(5) Po úpravě hlasovacího lístku podle odstavců 3 a 4
jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od
okrskové volební komise. V územně členěných
statutárních městech a v hlavním městě Praze volič vloží
hlasovací lístek pro volby do zastupitelstva územně
členěného statutárního města nebo do Zastupitelstva
hlavního města Prahy a hlasovací lístek pro volby do
zastupitelstva městského obvodu nebo městské části do
jedné úřední obálky
(6) Volič po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku před okrskovou
volební komisí do volební schránky. Voliči, který se
neodebral do tohoto prostoru, komise hlasování
neumožní.

Způsob hlasování
(1) Po obdržení hlasovacích lístků a úřední obálky
vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích
lístků (§ 31 odst. 3)
(2) Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik
členů zastupitelstva obce má být zvoleno
(3) Volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku
před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro
kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž
jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran
(4) Volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve
čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany
nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v
rámečku před jménem kandidáta křížkem další
kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní
volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené

KANDIDÁTNÍ LISTINY PRO VOLBY DO ZASTUPITELSTVA
OBCE TUCHOŘICE
Kandidátní listina: SNK - "NAŠE OBEC"

Jméno, tituly

Věk

Politická
příslušnost

Bydliště

60 BEZPP

úřednice

Tuchořice

2 Kubiska
Ladislav

64 BEZPP

elektrotechnik

Tuchořice

3 Hovorková
Milena

50 BEZPP

ekonomka obce účetní

Tuchořice

4 Nová Eva

48 BEZPP

dispečerka

Tuchořice

5 Kadeřábek
Petr

33 BEZPP

technolog

Nečemice

6 Misař Lukáš

36 BEZPP

člen HZS

Třeskonice

7 Koukalová
Věra

46 BEZPP

obchodní poradce Tuchořice

8 Žejdlová Hana

64 BEZPP

účetní

Tuchořice

9 Richter Libor

46 BEZPP

diagnostik
vodovodních sítí

Tuchořice

.
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Kandidátní listina: Sdružení nezáv.kandidátů TNT

Jméno, tituly

Věk

Politická
příslušnost

Povolání

Bydliště

1 Chrzová
Monika Mgr.

46 BEZPP

učitelka ZŠ

Tuchořice

2 Šipoš Pavel

56 BEZPP

jednatel
společnosti

Tuchořice

3 Potužák Jiří

46 BEZPP

hasič

Tuchořice

4 Vild Otakar

42 BEZPP

policista

Nečemice

5 Lysuk Kamil

50 BEZPP

hasič

Tuchořice

6 Říhová Marta
Bc. DiS.

39 BEZPP

sociální
pracovnice

Tuchořice

7 Kašík Pavel

32 BEZPP

OSVČ

Tuchořice

8 Rendlová
Lucie Bc.

42 BEZPP

zaměstnankyně
FÚ

Tuchořice

9 Špičková Petra
Bc. DiS.

37 BEZPP

sociální
pracovnice

Tuchořice

Povolání

Bydliště

Kandidátní listina: SNK - "NAŠE OBEC KRÁSNĚJŠÍ"

Jméno, tituly

Věk

Politická
příslušnost

1 Šůma Jaroslav

50 BEZPP

soukromý
zemědělec

Tuchořice

2 Šindelář Martin

27 BEZPP

vedoucí provozu

Tuchořice

3 Pilař Václav

49 BEZPP

provozní
zámečník

Tuchořice

4 Uhlík Lukáš

29 BEZPP

zedník

Třeskonice

5 Pavlas Václav

25 BEZPP

řidič z povolání

Tuchořice

6 Pokorný
Oldřich

48 BEZPP

servisní technik

Nečemice

7 Richterová
Jitka

45 BEZPP

vedoucí pošty

Tuchořice

8 Sucháček
Josef

62 BEZPP

soukromý
podnikatel

Tuchořice

9 Varga Michal

68 BEZPP

důchodce

Tuchořice

5

V posledním volebním období realizovala obec hned
několik oprav a investičních projektů. Nejvýznamnější
investicí bylo pořízení nové techniky pro SDH Tuchořice,
kteří zajišťují pomoc nejen naší obci, ale i okolním obcím.
Další vysokou investicí byla rekonstrukce několika
místních komunikací ve všech třech obcích a dokončení
poslední etapy modernizace veřejného osvětlení v
Nečemicích. V rámci podpory místních spolků byly
opraveny kabiny pro hráče na hřišti TJ SOKOL
Tuchořice. Finančně podpořena byla i Základní škola a
Mateřská škola, u které byly opraveny ploty a zřízena
nová pojezdová vrata, aby se dal areál uzavírat. Té také
obec pomohla při nancování dotace nové multifunkční
u č e b n y n e b o v y b u d o v á n í p ř í ro d n í c h z a h r a d .
Zastupitelstvo také myslelo na dělníky, kteří se starají o
chod obce. V rámci zvýšení efektivnosti jejich práce
pořídilo mulčovač, štěpkovač, kontejner i hydraulický
list na papír. Další opravy, které byly realizovány, se
týkají drobných památek jako např. zvonička v
Tuchořicích, kaplička v Třeskonicích, kaplička v
Tuchořicích apod
V rámci investic nesmíme opomenout ani nádrž v
Tuchořicích na návsi. Tento projekt byl náročný tím, že
byl realizován v těžké době covidu, a mnoho rem svou
činnost pozastavilo. Ač bylo osloveno několik rem,
Obec

Název investice

nikdo se do výběrového řízení nepřihlásil. Až po
dlouhém hledání se podařilo zajistit rmu, která
celkovou rekonstrukci provedla.
Investice byly převážně realizovány s dotační
podporou. Na dotace byly podávány žádosti a pouze ve
dvou případech jsme nebyli úspěšní. Jednalo se o
obnovu kapličky u čp.33 v Tuchořicích, ale tu se nakonec
podařilo v letošním roce nancovat z obecních
prostředků. Druhá žádost byla podána v roce 2021 na
Ministerstvo pro místní rozvoj a jednalo se o „Stavební
úpravy komunikace v ulici u hřiště v Tuchořicích“.
Předpokládané náklady byly ve výši 5 mil. Kč.
Požadovaná výše dotace byla ve výši 4 mil. Kč. Projekt je
připraven a čeká se na vyhlášení dotace, aby obec mohla
opětovně požádat o nanční podporu
Je úspěch, že opravy i investice hradila obec ze svého
rozpočtu a z uspořených nančních prostředků
uplynulých let. I v případě získání dotací, je téměř vždy
určitá spoluúčast nancována z vlastních prostředků.
Obec si v posledních letech nebrala žádný úvěr a i přes
to zvládla realizovat mnoho úspěšných projektů. V
současné době má obec rozpracováno několik dalších
projektů, kterým by se chtěla věnovat.
Milena Hovorková, účetní obce

Cena vč. DPH
909.029,-Kč

Poznámka

Tuchořice
2018

Oddělený sběr- štěpkovač,
traktorový nosič kontejnerů,
kontejnery

Tuchořice
2018

Obnova komunikací-etapa D(Kašík-Jirásek, StambrechtVlach-Coop)

Nečemice
2018

Veřejné osvětlení- 1.etapa

Tuchořice
2019

ZŠ- pojezdová vrata

Tuchořice
2019

SDH- dopravní automobil s
přívěsem nákladním

Tuchořice
2019

Rekonstrukce panelové cesty
u bytovky čp.27

Nečemice
2019

Veřejné osvětlení- 2.etapa

Tuchořice
2019-2020

Hydraulický lis na papír+
mobilní kontejner

Tuchořice
2020

SDH-nový automobil CAS20SCANIA

7.105.241,-Kč

Podpořeno dotací z Ústeckého kraje ve výši 1,5 mil.Kč,
dále dotací z MV-HZS ČR ve výši 2,5 mil. Kč a také
přispěli obec Lipno ve výši 500 tis.Kč a obec Liběšice
ve výši 500 tis.Kč.

Tuchořice
2021

Stavba místní komunikace v
areálu ZŠ, vč. parkoviště

1.361.977,-Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Nákup mulčovače

170.065,-Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Nákup sekačky Grillo

302.379,-Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů.

1.471.360,-Kč

696.546,-Kč
50.876,-Kč
1.027.925,-Kč
583.476,-Kč
1.131.477,-Kč
125.840,-Kč
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OHLÉDNUTÍ ZA HOSPODAŘENÍM OBCE V LETECH 2018-2022

Podpořeno dotací z MŽP ve výši 763.267,-Kč

Hrazeno z vlastních zdrojů.

Podpořeno dotací z KÚ Ústeckého kraje ve výši
308.000,-Kč.
Hrazeno z vlastních zdrojů.
Podpořeno dotací z Ústeckého kraje ve výši 300.000,Kč a dotací z Ministerstva vnitra ve výši 450.000,-Kč.
Hrazeno z vlastních zdrojů.
Podpořeno dotací z KÚ Ústeckého kraje ve výši
350.000,-Kč.
Podpořeno dotací z Ústeckého kraje ve výši 98.000,Kč.

￼

OHLÉDNUTÍ ZA HOSPODAŘENÍM OBCE V LETECH 2018-2022
Obec

Název opravy

Cena vč. DPH

Poznámka

Tuchořice
2018

Oprava požární nádrže na návsi

990.747,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Třeskonice
2018

Oprava chodníku

1.025.172,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2019

Stavební úpravy komunikace (Richterhřiště)

1.726.008,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2020

Oprava plotů u dětského hřiště a u domu
čp.125

320.143,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2020

Oprava kabin na hřišti TJ SOKOL
Tuchořice

353.579,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2020

Oprava lávky u zadního rybníka

Nečemice
2020

Obnova komunikace v chatové osadě U
Dubu- 1.etapa

Nečemice
2020

Oprava omítek v hostinci čp.54

99.677,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2021

Oprava zvoničky na návsi

58.825,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2021

Oprava oplocení před ZŠ

174.845,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Třeskonice
2021

Oprava kapličky

54.106,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Třeskonice
2021

Oprava autobusové čekárny

31.948,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Nečemice
2021

Obnova komunikace 2c(od panelky- k
bývalé hospodě)- 1.etapa

1.215.212,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Nečemice
2021

Obnova komunikace U Dubu- 2.etapa

1.758.509,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Nečemice
2021

Obnova komunikace (Liko - k bývalé
hospodě)- 2.etapa

2.539.281,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Oprava zdi a zábradlí u čp.110

75.685,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Oprava zřícené zdi na hřbitově

43.256,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Oprava kapličky u čp.33

80.454,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Tuchořice
2022

Oprava opěrné zdi u čp.37

Tuchořice
Třeskonice
2022

Opravy komunikace

Tuchořice
2022

Oprava chodníku v ulici u hřiště - (bude
vypsáno výběrové řízení)

41.267,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.
744.892,-Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

Dle Smlouvy o dílo Akce rozpracována ke dni
cena ve výši 841.010,- uzávěrky zpravodaje.
Kč
321.011,- Kč Hrazeno z vlastních zdrojů.

7

Rozpočet projektanta: Bude podpořeno dotací z KÚ
1.186 tis.Kč Ústeckého kraje ve výši
350.000,-Kč --dotace je již
přiznána

Knihovna Tuchořice Vás srdečně zve na vystoupení
Lukáše Hejlíka, které je uváděno v rámci projektu
LiStOVáNí.
Projekt LiStOVáNí probíhá od roku 2003 a jeho cílem je
představit divákům všech generací zajímavé knihy
neotřelou formou tzv. scénického čtení. Jedná se o
atraktivní spojení literatury a divadelního představení,
často oživené kostýmy, rekvizitami, vizuálními efekty
nebo hudebními prvky.
Představení se koná v obecním kulturním domě v
Tuchořicích dne 4. 10. 2022 od 20 hodin. Vstup
zdarma.
Po téměř deseti letech se projekt LiStOVáNí vrací na
své věrné scény s cooking show U nás v Evropě, knihou
která vychází ze stejnojmenného televizního pořadu. V
průběhu večera navštívíte s modrožlutým moderátorem
Lukášem Hejlíkem země Evropské unie, seznámíte se s
vybranými deseti evropskými tatínky, které ztvární Alan
Novotný. Společně uvaříme hutný euroguláš, těšte se na
velkou divadelní kuchařskou show
Michaela Pilařová, knihovna Tuchořice

KONTROLA A ČIŠTĚNÍ SPALINOVÝCH CEST
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)
Příloha č.2 k vyhlášce č. 34/2016 Sb

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
V ý k o n
připojeného
spotřebiče paliv

Činnost

Pevn
celoroční provoz/
sezónní provoz

Kapalné

Plynné

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3xza rok/2xza rok

2xza rok

1xza rok

do 50 kW včetně

Kontrola spalinové cesty

1xza rok

1xza rok

1xza rok

Kontrola a čištění
spalinové cesty

2xza rok

1xza rok

1xza rok

nad 50 kW

Jako každý rok, tak i letos máte možnost se přihlásit na obecním úřadě v Tuchořicích k čištění a kontrole svých
komínů.Firma, která bude v obci tuto službu zajišťovat je Hagas servis s.r.o. Louny
Ceník
Kontrola a čištění 1 spalinové cesty: 700,-K
Kontrola a čištění další spalinové cesty na stejném domě u stejného zákazníka: 500,-K
Pouze kontrola: 500,-K
Pouze čištění: 500,-K

Termín: 12.10.-14.10.2022

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do pátku 7.10.2022.
Obecní úřad Tuchořice
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ZPRÁVIČKY Z KNIHOVNY

Nový školní rok 2022–2023 začínáme s novými zaměstnanci.
Dovolte, abychom Vám představili nové zaměstnance školy a pevně věříme, že budou mít otevřenou náruč pro nás
všechny: děti, rodiče, prarodiče i ostatní obyvatele obce
Všichni zaměstnanci školy jsou příznivě nakloněni pracovat dle svých nejlepších možností, schopností, aby se ve
škole všem líbilo a do školy všichni chodili rádi
Ivana Zilcherová, ředitelka školy

Moje jméno je
M a r t i n
Zabloudil. Je
mi 28 let a
bydlím v
Lounech.
Vy s t u d o v a l
jsem provoz a
ekonomiku
na ČZU v
Praze do
titulu Bc. a
momentálně
si dodělávám
titul Ing..
J e l i k o ž
polovina mé rodiny jsou učitelé, lákalo mě si to zkusit. Z
toho důvodu jsem si udělal pedagogické minimum a již
třetím rokem učím a baví mě to. Mezi moje hlavní záliby,
jelikož jsem celoživotní sportovec, patří jednoznačně
sport. Již 20 let hraji házenou v Lounech, cvičím a k tomu

hraji vesnický fotbal za malou vesničku u Loun. Ovšem
již půl roku mám nucenou pauzu kvůli zranění. Baví mě
práce všeho druhu s počítačem a učit s počítačem ostatní.
V neposlední řadě mezi moje záliby patří čas strávený s
mojí přítelkyni a rodinou
Mé předchozí zaměstnání bylo taktéž učitel na ZŠ, kde
jsem byl třídním učitelem 4. a 5. ročníku. Učil jsem
všechny předměty, kromě češtiny. K tomu jsem ještě učil,
a učit budu dále, na víceletém gymnáziu nižší ročník
informační technologii. Dále jsem vedl kroužek TV pro
předškoláky, který mě i děti velice bavil
Přiznám se, že jsem o škole vůbec neslyšel. Přeci jen je
od Loun trošku dál. Ovšem od prvního rozhovoru s paní
ředitelkou, prohlídkou školy a webových stránek jsem
moc rád, že jsem dostal šanci být součástí této školy.
Těším se na začátek školního roku
Musím říct, že svůj největší přínos vidím v práci s
dětmi. Ač jsem většího vzrůstu a vypadám přísně, tak
opak je pravdou. Jsem empatický a moji prioritou je
individuální přístup ke každému. Snažím se najít v
každém jeho klady.

Jmenuji se Jarmila
Babilonská a žiji v
Lounech. Jsem
d l o u h o l e t á
pedagožka
s
otevřenou náručí
všem dětem, kterým
bych chtěla nastavit
zrcadlo tak, aby
každý z nich měl
pocit, že je platným
človíčkem v oblasti
svých zájmů a potřeb.
Hlavní mou ideou je
komunitní škola, kde
se říkají věci na

rovinu. Není pro mě problémem řešit složitější vztahy
mezi dětmi, pracovat s dětmi s poruchami učení, autisty,
dětmi mimořádně nadanými. A jsem si jistá, že ideálním
prostředím je právě malá rodinná škola v Tuchořicích, v
podobné jsem působila několik let.
Dlouhodobě se aktivně věnuji sportovním aktivitám s
dětmi, kde jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, a to
nejen v oblasti sportu, ale i v mezilidských vztazích. Jako
vášnivá čtenářka bych se chtěla zaměřit na čtení s
porozuměním. K tomu mi napomáhá nejen má praxe, ale
i celoživotní vzdělávání a to i v oblasti speciální
pedagogiky. Ideálním místem pro realizaci mých plánů je
právě malotřídní tuchořická škola, která mne oslovila
svými aktivitami a přístupem k dětem. Jsem sice učitelka,
ale je mi milejší kamarádský a lidský přístup.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

Mé jméno je Alena Hejnová,je mi 21
let, jsem dva roky po úspěšném
absolvování Střední Pedagogické
školy v Mostě, tudíž pozice
Vychovatelky u vás na základní škole
bude má úplně první práce. Během
dvou let jsem sbírala zkušenosti v
oboru gastronomie, skoro rok jsem
byla zaměstnána v Lounech u České
pošty, ale odjakživa mě přitahovala
práce s dětmi, takže jsem se rozhodla,
že se ke svému vystudovanému oboru vrátím. V rámci
pedagogické praxe jsem asistovala ve Speciální Mateřské
školce v Lounech a dva týdny jsem učila na Základní

škole v Třebívlicích, což mě nejvíce utvrdilo v tom, kam
mé budoucí cesty budou směřovat
I přesto, že bydlím v nedalekých Postoloprtech, o
Tuchořicích jsem slyšela poprvé až nedávno a to, že je tu
základní i mateřská škola, mě velice překvapilo. Koncept
vesnického školství je pro mě sympatický, děti mají v
rámci vzdělávání větší kontakt s přírodou, na což budu
cílit nejvíce. Vzhledem k mému věku mám ještě spoustu
sil, takže budu s dětmi neustále něco vymýšlet, vytvářet
a myslím si, že největší motivací pro mě bude to, že se s
dětmi budeme učit navzájem - já díky nim budu
zlepšovat své pedagogické kvality a děti díky mně
budou chodit domů s úsměvem a s dobrými zážitky.

Od 1.6. pracuji ve
zdejší škole v
Tuchořicích jako
nová vedoucí
školní jídelny
Jmenuji se Lucie
Šulganová a
bydlím
v
nedalekých
Strkovicích, kam
jsem
se
přistěhovala ještě
s rodiči v mých
15 letech. Takže, ať počítám, jak počítám, už jsem tu 37
let. Mám dvě dospělé dcery a mým největším koníčkem

jsou vnučky Karlička, Evelínka a měsíční vnouček
Jáchym
V dřívějších letech jsem pracovala v muzeu v Žatci, v
Křížově vile, kde jsem připravovala výstavy, přednášky,
koncerty apod. A při této příležitosti jsem se setkala i se
spoustou známých osobností. Na jejich spolupráci
dodnes ráda vzpomínám. Posledních pár let jsem
pracovala v lounském muzeu. Svou práci ve zdejší škole
beru s respektem, i nadále se budu snažit vzdělávat v
tomto oboru. Též se budu snažit přispět k dobré
atmosféře na pracovišti, což považuji za důležité. A
prostě chci, aby, jak se říká, fungovalo všechno, jak má a
dobře se vařilo. Dobře je za tři, tak já bych chtěla aspoň
za dvě minus

NA CO SE MŮŽEME TĚŠIT?

.


.


.


10
.


￼

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

Běh naděje 2022 je svým rozsahem zcela
mimořádná humanitární akce zaměřená na podporu
výzkumu rakoviny spojená s veřejnou sbírkou.

péčí o své zdraví, včetně využívání pravidelných
preventivních prohlídek u lékaře
Běh naděje je určen široké veřejnosti bez omezení
pohlaví a fyzické výkonnosti. Konání běhů je v období od
dubna do listopadu. Pravidelný pohyb, stejně jako
solidarita s nemocnými a podpora výzkumu rakoviny
představují novou šanci pro život, novou NADĚJI

Běh naděje je sportovně společenská akce (založená na
běhu, pochodu, jízdě na kole, kolečkových bruslích, atd.)
organizovaná dle Principů pořádání BN a její pořádání
není omezeno teritoriálně, ani věkově. Zdůrazňuje
význam prevence nejen tohoto onemocnění, ale i jiných
civilizačních chorob

Běh naděje se inspiroval úspěšnou mezinárodní akcí
„Běh Terryho Foxe“, který probíhal v ČR 15 let (1993 až
2007) a navázal na spolupráci s jejími bývalými
organizátory.

Běh naděje má velký význam i v oblasti osvěty v péči o
zdraví a zdravý životní styl s cílem předcházet
civilizačním chorobám pravidelným pohybem a cílenou

.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUCHOŘICE

STATISTIKA ZÁSAHŮ V ROCE 20222.ČÁST

nářadí.

• 27) 21.7.2022 v 17:12 Technická pomoc- vosy, obec
Kluček, na žádost starosty, mají doma alergika.
Likvidace pomocí motorového vysavače.
• 28) 22.7.2022 v 15:37 Požár, obilí - Malnice 10x20m,
rozhořívá se . Po příjezdu na místo zásahu byl požár
již pod kontrolou díky včasnému zásahu pracovníků
na poli.
• 29) 26.7.2022 v 16:48 Technická pomoc , sršni – obec
Deštnice, v bytovce vedle dětské hřiště, ve druhém
patře zvenku, ve větracím průduchu, v bytě bydlí
alergik, žádost od starostky obce . Likvidace pomocí
motorového vysavače .
• 30) 29.7 – 5.8.2022 Požár, lesa - Děčín, Hřensko .
Jednotka v průběhu několika dní zasahovala u
velkého požáru v NP České Švýcarsko , naplň práce
byla pokaždé jiná například jako kyvadlová doprava
vody s vozidlem CAS30 Tatra nebo monitorink určité
oblasti a dohašování skrytých ohnisek
• 31) 3.8.2022 v 16:18 Požár , posekané pole – Vinařice.
Jednotka byla po příjezdu na místo zásahu z důvodu
dostatku sil a prostředků na místě zásahu odvolána
zpátky na svojí základnu.
• 32) 16.8.2022 v 19:09 Technická pomoc, Úraz
elektrickým proudem - Tuchořice, směr Třeskonice na chmelnici mezi obcemi . Po příjezdu naší
jednotky na místo zásahu byla na místě osoba bez
známek života, naše jednotka zahájila okamžitou
resuscitaci až do příjezdu záchranné služby kdy byla
předána do péče lékařům a poté transportována
letecky do nemocnice. Na místě spolupráce s HZS
Źatec, ZZS a Policie ČR
• 33) 22.08.2022 10:26:11 vyjela naše jednotka k
likvidaci obtížného hmyzu v obci Tuchořice.
Spolupráce s HZS Žatec
• 34) 25.8.2022 v 17:17 vyjela naše jednotka k likvidaci
obtížného hmyzu do obce Kluček
• 35) 26.8.2022 Vyjížděla naše jednotka k technické
pomocí odklízení komunikace a čištění propustku pod
silnicí v Tuchořicích.
Hasiči Tuchořice

• 16) 19.5.2022 v 17:14 Technická pomoc – včelí roj ,
obec Kluček ,odchyt roje přivolaným včelařem.
• 17) 28.5.2022 v 8:19 Ostatní pomoc – obec Lipno,
transport pacienta z domu, spolupráce se záchrannou
službou a HZS Žatec.
• 18) 19.6.2022 v 19:15 Požár- obec Kolešov, v
zemědělském areálu, hořela bioskládka za úřadem,
silážní jáma, 10x25 metrů. Jednotka nezasahovala ,
byla odvolána při cestě k zásahu z důvodu dostatku
sil a prostředků na místě zásahu
• 19) 23.6.2022 ve 14:44 Technická pomoc- vosy, alergik
, obec Markvarec, pod střechou vosí hnízdo ve výšce
cca 3,5m, likvidace pomocí motorového vysavače.
• 20) 29.6.2022 v 16:02 Technická pomoc- vosy , obec
Deštnice, likvidace pomocí motorového vysavače.
• 21) 5.7.2022 v 17:58 Požár – u obce Lipno, částečně
posekané pole 10x10 m . Po příjezdu na místo události
bylo zjištěno že se jedná o zahoření posekaného pole.
K likvidaci byl použit
proud C. Spolupráce s
HZS Žatec
•22) 6.7.2022 v 16:36
Požár, hořelo pole Holedeč, Stránky .
Jednotka nezasahovala ,
byla odvolána při cestě
k zásahu z důvodu
dostatku sil a
prostředků na místě
zásahu
•23) 8.7.2022 v 19:44
Požár- stohu, obec
Deštnice . Po příjezdu
na místo události
prováděla naše jednotka monitoring termokamerou a
dohašovala pomocí ručního nářadí. Spolupráce s HZS
Žatec, HZS Podbořany a SDH Žatec
• 24) 13.7.2022 v 15:28 Požár , posečené pole - Libořice,
směr na Želeč .
Jednotka nezasahovala , byla
odvolána při cestě k zásahu z
důvodu dostatku sil a
prostředků na místě zásahu
• 25) 14.7.2022 v 17:33
Technická pomoc- vosy ,
obec Deštnice
, likvidace
pomocí motorového
vysavače.
• 26)14.7.2022 v 18:49
Technická pomoc, spadlý
strom přes vozovku –
Tu c h o ř i c e . O d k l i z e n í
spadlého stromu pomocí
motorové pily a ručního
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HASIČI TUCHOŘICE

SOUSTŘEDĚNÍ MLADÝCH
HASIČŮ

několikrát objevili i na blízkém koupališti v Lipně, kde si
děti procvičily plavecké schopnosti
Velké poděkování patří všem vedoucím, bez kterých
by se soustředění nedalo uspořádat. Dále Obci Tuchořice
za nanční pomoc a SDH Tuchořice za technickou
pomoc, půjčení vybavení a aut.

Jako každý rok i letos se uskutečnilo soustředění
mladých hasičů. Pod vedením Jany a Lukáše
Misařových, Martina Stambrechta, Pavla Beránka ml. a
Gabriely Beránkové se 25 dětí vydalo do Pnětluk, kde si
rozložily stanové městečko. Soustředění trvalo od neděle
31.7 2022 do soboty 6.8. 2022, kdy jsme se během
poledních hodin vrátili. Během soustředění se děti
procvičily v požárním sportu, ZPV, práci s hadicí a
různých hrách. Také se nám podařilo stmelit kolektiv a
užít si spoustu zábavy. Byli jsme na exkurzi u HZS
Louny konkrétně u směny B, která nám ukázala jejich
základnu, techniku i vybavení. Výlet se konal do
nedalekého Mostu, kde mladší děti soutěžily v bowlingu
a starší si zašly do Lasergame Arény, prověřit své
znalosti ve střelbě. K hasičině patří voda. Proto jsme se

Gabriela Beránková, Soptíci Tuchořice

Po měsíční pauze se opět od 11. září 2022 máte
možnost přihlásit do spolku mladých hasičů
Tuchořice. Přijďte se pobavit, zahrát hry a naučit něco
o historii hasičů a samotný hasičský sport. Příjmáme
děti od 3 do 18let. Schůzky budou pravidelně úterý a
neděli od 16:15 do 18:00hod. Přijďte zjistit, jestli se
Vám mezi námi bude líbit.

.
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SOPTÍCI TUCHOŘICE

V dnešní složité a
nepřehledné době člověk
nejen vyhlíží s obavami
budoucnost, ale hledá i
odpověď na spoustu otázek.
Pohled do tenčící se
peněženky moc odpovědí
nenabízí. Přesto i v této
oblasti je dobré se
porozhlédnout poněkud z
větší šíře pohledu a vzápětí
zjistíme, že stále patříme
mezi nejobdarovanější lidi na
této krásné planetě. Už před
lety říkával blahé paměti litoměřický biskup Josef Koukl,
že pokud máte svojí postel, v ledničce jídlo na zítřek a v
peněžence pár korun, pak patříte mezi pětinu
nejbohatších lidí na této planetě. Vzpomínám si dobře na
tato jeho slova a rád se o ně s Vámi dělím právě v tento
čas, kdy se mnoho věcí v životě mnohých z nás začíná
značně komplikovat. Stále platí, jak říká jedno staré české
přísloví, že nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě
hůř. Nikdo si pochopitelně nic podobného nepřejeme a
rádi bychom viděli, že se ledacos změní k lepšímu. Může
se ale všechno měnit k lepšímu v našem pozemském
životě donekonečna? Společensky, dá se říct, máme svoje
limity, které jsou dány našimi schopnostmi, naším
věkem, našimi znalostmi, naším technickým vybavením
a tak podobně. Duchovně ale člověk může bezpochyby
růst stále. Tady nemůžeme říct, že kdo příliš vyroste,
uhodí se hlavou o horní rám dveří. Duchovně růst nic
nestojí. A duchovně růst také znamená i růst ve
skromnosti a spokojenosti. Když někdy slyšíme, co kdysi
dávno měli naši předkové na běžném, ale i svátečním

stole, vnímáme, že žili a stravovali se velmi skromně.
Pochopitelně. Tehdejší možnosti zkrátka nic lepšího
neumožňovaly. Byli ale bezpochyby daleko vyrovnanější,
protože život byl celkově klidnější, prožívali daleko
méně stresů, bylo daleko méně byrokracie a bezpochyby
byli možná spokojenější, protože netoužili po tom, co
nemohli nikdy mít. Žili daleko víc duchovním životem a
kdo žije duchovním životem, tak dobře ví, že spoustu
věcí vlastně k životu vůbec nepotřebuje a může být
spokojený i s málem. Pokrok naše životy velice změnil. V
mnohém k lepšímu, otevřelo se nám spousta netušených
a úžasných obzorů, můžeme být za chvilku tam, kam
bychom jinak pěšky šli celé hodiny a někam bychom se
bezpochyby ani nikdy nedostali. Ale co to s sebou nese?
Stále se honíme, na všechno máme málo času, všechno
chceme stihnout, všechno bychom chtěli hned, všude
chceme být, nic nám nesmí chybět, pokud to chceme.
Opravdu je možné takto žít bez hranic a bez limitů
napořád? S pokorou si musíme jako lidstvo sáhnout do
svědomí, že jsme se poněkud vzdálili od smyslu našeho
života. Pokora do našeho života zpravidla přichází s
nemocemi a utrpením. Nikdo z nás nic takového nemá
rád a ani si to nepřeje. Přece však to čas od času provází
nás všechny. Nejinak je to i s utrpením tohoto času.
Nejistoty, které nás posouvají kupředu, aniž to vůbec
pozorujeme a uvědomujeme si to. Snad nám tento čas
také v ledasčem otevře oči a snad si začneme znovu víc
vážit i obyčejných maličkostí a drobností, které jsou nám
dopřávány vlastně úplně každý den. Kéž se za nás
přimlouvá světec konce prázdnin - svatý Bartoloměj,
patron kostela v Nečemicích a tím pádem i patron celé
obce, abychom v tomto zápase obstáli
V modlitbě na Vás na všechny mysl
o.Vilém, fara Liběšice

OBECNÍ ÚŘAD TUCHOŘICE NABÍZÍ
Obecní úřad Tuchořice nabízí:
Cení
• Hrnek velk
110,-K
• Zvonek velký lit
60,-K
• Magnetk
35,-K
• Svíce
110,-K
• Tričko s logem obc
170,-K
• Deštník s dřevěnou rukojet
180,-K
• Klíčenk
20,-K
• Nákupní tašk
40,-K
• Kniha: Tuchořice,Nečemice,Třeskonic 200,-K
NOVĚ hrneček a svíčka se zimním motivem.
• Keramický plecháček
80,-Kč
• Bílá svíčka-válec
70,-Kč
Obecní úřad Tuchořice

č


č


č


č


č


č


č


č


č


.


e	

í


í					

e									

ý										

a												

ý													

a														

a															

k


14
n																

￼

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST LIBĚŠICE U ŽATCE

￼

STŘÍPKY Z HISTORIE

TUCHOŘICKÝ PIVOVAR
V roce 1879 byl administrativně i majetkově tuchořický statek oddělen od Dobříčan. Za půl miliónu zlatých si ho
tehdy koupili Alois Procházka a jeho syn Fritz. Zřejmě ho zhodnotili, protože v roce 1894 ho od nich Konrád Blaschka
(1849–1913) koupil za 900 000 zlatých. Blaschka byl podnikatel v textilním průmyslu, který zakládal továrny na
výrobu vlny v Českém Dubu a Pojizeří.
Z této doby máme k dispozici seznam tuchořických pěstitelů chmele. Celkem 67 obyvatel se roku 1889 věnovalo
chmelařství. Množství pěstovaného chmele se tehdy měřilo na kopy – jedna kopa měla 60 štoků. Největším
pěstitelem byl samozřejmě majitel statku Procházka se 2500 kopami, druhá největší chmelnice o 350 kopách patřila
vrchnímu hajnému Anderlíkovi. Většinou ale převažovaly malé chmelnice, přes sto kop chmelnic mělo jen 29
pěstitelů. Na zemské výstavě v Liberci roku 1906 získal chmel ze statku stříbrnou medaili.
S naším nepostradatelným průvodcem, vlastivědou Karla Tutteho, se rozloučíme několika údaji, které byly pro
každodenní život obyvatel vesnice velice důležité. Základní je ten, že v roce 1900 žilo v Tuchořicích 945 obyvatel, což
bylo nejvíc v jejich historii. Roku 1890 byl do vsi zaveden telefon, první stanice byla na statku. Datum zřízení pošty
neznáme, roku 1896 už ale byla v provozu. Dvakrát denně poštu přivážel a odvážel zřízenec na poštovní úřady v
Liběšicích a Trnovanech. Trnovany byly důležité, protože tam bylo nádraží. S okolními obcemi spojovaly Tuchořice
moderní okresní silnice. Tu do Dubčan lemovala alej mohutných ořechů. Hygienické poměry obyvatel a tím i kvalitu
života pozitivně ovlivnil vodovod, vybudovaný majitelem statku Blaschkou v roce 1899. Měl převýšení 45 metrů se
třemi hydranty, z nichž dva byly umístěny na návsi. Primárně sloužil
vodovod pivovaru. V témže roce zřídil Blaschka vlastním nákladem
vodovod s pitnou vodou. Od roku 1902 měli vlastní modlitebnu v
Tuchořicích také evangelíci. A konečně roku 1907 zde byla založena
pobočka banky Raiffeisen.
Kromě zemědělců žili v obci také řemeslníci a lidé poskytující služby. V
roce 1907 tu působili pekař, bednář, knihvazač a zároveň výrobce kartonů,
dva řezníci, povozník, dva obchodníci s láhvovým pivem, zahradník, čtyři
hostinští, tři holiči (!), tři obchodníci s chmelem, tři obchodníci se
smíšeným zbožím, zedník, sedlář, dvě obchodnice se střižním zbožím, pět
ševců, dva kováři, dva truhláři a čtyři tesaři.
Když roku 1879 koupili statek Alois a Fritz Procházkovi, získali s ním i
pivovar. Pronajali ho napřed bratřím Laufkům a v roce 1884 místním
obyvatelům Josefu Diezovi a Adolfu Hainzovi, kterého známe už z
pronájmu statku. Po dalších sedmi letech se nájemcem pivovaru stal Jan
Huněk. Konrád Blaschka, kterému statek patřil od roku 1894, do
rekonstrukce pivovaru dost investoval, mj. postavením nového vodovodu.
Pivovar se v té době ale potýkal s odbytovými potížemi. Jeho pivo bylo
údajně kvalitní, ale nemohl se prosadit v konkurenci s okolními velkými
pivovary, hlavně oběma žateckými. Ročně vyprodukoval pivovar dva až tři
tisíce hektolitrů ležáku a piva značky Salvátor.
Dne 30. září 1928 smetl u Mladé Boleslavi vlak osobní auto. Se
snoubencem své dcery v něm jel Ludvík Jan Huněk, který po svém otci převzal nájem tuchořického pivovaru. Narodil
se v roce 1879 v Jirkově a od studií se věnoval
pivovarnictví. Praxi získal v pivovarech v Mnichově,
Mödlingu u Vídně, v Českých Budějovicích a jinde. Měl v
plánu uvést znovu do provozu uzavřený pivovar v
Měcholupech. Pohřbený byl na tuchořickém hřbitově.
Čtyřicet let tuchořického pivovarnictví je spojené s
rodinou Huňků.
A právě v roce 1928 byl tuchořický pivovar
naposledy modernizován. Investice byla zadána žatecké
firmě Weber & Wollenher. Úmrtí posledního nájemce
ale pivovar dlouho nepřežil – kolem roku 1930 byl jeho
provoz definitivně zastaven.
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V prosinci 1982 přistoupilo MNV Tuchořice k demolici bývalého pivovaru. Jednalo se o zchátralé prostory- sklady JZD
Tuchořice. Tuto demolici provedl podnik OSP Louny a obec za tuto demolici zaplatila 420 tis.Kč. (výňatek k obecní kroniky).
Místo, kde stával pivovar, dnes známe pod názvem "Pivovarská zahrada".
Knihu, 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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