
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ
     

SEPARACE ODPADU 
Rok 2016 byl z hlediska separace (plasty, papír a sklo) pro obec 

velice úspěšný. Vytřídili jsme 74,124 tun odpadu a získali tak od 

společnosti EKOKOM více jak 200 tis. Kč jako odměnu. Všem 

občanům, kteří k tomuto krásnému výsledku přispěli, velice 

děkujeme.  

Bohužel zaznamenáváme i negativa systému, které jsou se 

separací v naší obci spojené.  Již v minulých číslech 

Tuchlovických novin jsme upozorňovali, že kontejnery na 

separované složky komunálního odpadu rozmístěné na území 

obce Tuchlovice a Srby jsou určeny pouze pro občany obce a 

nikoliv pro podnikající subjekty. K zajištění převzetí vytříděných 

odpadů musí mít podnikatel uzavřenou smlouvu se společností, 

která má oprávnění k převzetí odpadu do svého vlastnictví!! 

Pokud zneužívá právnická nebo podnikající fyzická osoba 

systému obce, obec může takovému původci uložit pokutu, a to 

až do výše 300 tis. Kč. Dále se nám velice často stává, že 

odkládáte objemný odpad, který se nevejde do kontejnerů vedle 

nich. Takovýto odpad je určen do velkoobjemového odpadu a ne 

do separovaného odpadu. Velkoobjemový odpad je zajištěn v 

prostorech dvoru OÚ každou první středu v měsíci od 14,00 do 

17,00 hodin. 

Děkujeme za dodržování napsaných, avšak pro většinu logických 

pravidel separace. 

Za OÚ starosta obce Mgr. Jaroslav Pošta 

 

 

SLUŽBY OBCE PRO VÁS 
Rada obce Tuchlovice na svých předchozích jednáních rozhodla 

mj. o službě pro naše občany, která je spojená s dovozem 

stavebního materiálu. Tuto službu můžete využít po projednání 

na OÚ Tuchlovice (e-mailem, popř. osobně). Především se bude 

jednat o vozidlo MULTICAR M30 na dovoz stavebního 

materiálu jako je např. písek, zemina, štěrk, beton – max. 1m3, 

potrubí, bednění aj. Cena této služby na 1km je 13 Kč bez DPH 

tj. 15,73 Kč vč. DPH. Využít svozové vozidlo je možné jen v 

době, kdy bude osazeno kontejnerem na svoz materiálu. Stažení a 

natažení kontejneru popř. přistavení vozidla bude účtováno 

paušální částkou 100 Kč + DPH tj. 121 Kč vč. DPH.  

Další službou, která je radou obce schválená, je příspěvek na 

1m2 rekonstrukce chodníku, a to v té lokalitě obce, která není 

během následných tří let určena k rekonstrukci. Schvalovat 

příspěvek na rekonstrukci bude Rada obce na základě žádosti 

vlastníka sousední nemovitosti s určením plochy rekonstrukce, 

předloženého finančního rozpočtu a typu požadované zpevněné 

plochy (zámková dlažba, zatravňovací dlažba, jiná zpevněná 

plocha, zatravnění). Příspěvek bude poskytnut jen na 80-90% 

ceny základního standardního stavebního materiálu (tabulka bude 

k dispozici na webu obce). Práce spojená s touto rekonstrukcí 

půjde zcela na vrub žadatele.  

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 

 

Rekonstrukce komunikací v obci 
Na webových stránkách obce si můžete nově vyhledat základní 

dopravní část rekonstrukce komunikací (silnice a chodníky), 

kulturní památky, budovy a ostatní stavby, na které budeme mít 

hotovou a schválenou projektovou dokumentaci a u které jsme 

podepsali smlouvu ze zhotovitelem. Kdo z Vás nemá přístup k 

webu obce, může si projekt prohlédnout na OÚ. Týden před 

přestavbou vyvěsíme poblíž, nebo v místě rekonstrukce základní 

projektovou mapku (doprava) včetně vývěsek (Srby nebo 

Tuchlovice).  

17.6.2017 začne 

rekonstrukce 

komunikací v Srbech 

a pokud nedojde od 

společnosti Vodárny 

Kladno a Mělník k 

rekonstrukci 

vodovodního řadu, 

měla by být 

rekonstrukce hotová 

do poloviny září 

2017.  

Přikládáme základní 

mapku rekonstrukce. 

 Mgr. Jaroslav 

Pošta, starosta obce 

 

 

ZAHRADNÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do ankety o zjišťování zájmu o 

kompostéry. Díky Vám víme, že má smysl si o tuto dotaci zažá-

dat. Pokud ještě někdo bude mít zájem o kompostér, může zasílat 

žádosti do 21. července 2017.               Pencová Iva  

 

  

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Vzhledem k červencovým státním svátkům bude sběr velkoob-

jemového odpadu v Tuchlovicích posunut o týden, tj. na 

12.7.2017. V Srbech zůstává 4.7.2017. 

 

Otevírací doba Lékárny Tuchlovice během prázdnin  

(1.7. - 31.8.):  

 

Pondělí 8.00 - 12.00  12.30 - 16.30  

Úterý  8.00 - 12.00  12.30 - 14.00  

Středa  8.00 - 12.00  

Čtvrtek 8.00 - 12.00  12.30 - 14.00  

Pátek  8.00 - 12.00  12.30 - 14.00  
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DĚTSKÝ DEN NA NÁMĚSTÍ V TUCHLO-

VICÍCH – 3. 6. 2017 
 Když jsme v loňském roce uspořádali první Dětský den na fotba-

lovém hřišti, byli jsme nadšeni z účasti skoro devadesáti dětí a už v 

tu chvíli bylo rozhodnuto, že další rok se s oslavou Dětského dne 

počítá na sto procent. Byli jsme ovšem bohatší o zkušenosti z 

oslavy předešlé a vrhli jsme se do příprav té letošní s ještě větším 

odhodláním.  

 Sešla se skvělá parta pomocníků a nápad Pirátské stezky byl na 

světě. Každý z dobrovolných pirátů měl na starosti své stanoviště, 

které musel každý malý námořník zdolat, než se dostal k velkým 

pirátům – našemu panu starostovi se synem Markem, kteří střežili 

zlatý poklad. Před samotným šermem s velkým pirátem jeho po-

mocník zkontroloval, zda malí námořníci splnili všechny předešlé 

úkoly, aby si poklad opravdu zasloužili. Každé z dětí si tak odná-

šelo za hrdinské zdolání všech strastí stezky zlatou odměnu a ma-

linovku. Jelikož se počasí více než povedlo, na závěr určitě přišla 

vhod.  

 Při vstupu na pirátskou stezku, musely děti obehrát obávaného 

piráta Jacka Sparrowa, pod jehož maskou se neskrýval nikdo jiný, 

než naše paní místostarostka – dokud nepromluvila, nepoznávali ji 

ani maminky a tatínkové. Její maskování bylo tak dokonalé, že 

ukápla nejedna slzička od těch nejmenších. Odměnou jim ale byl 

vstup na Pirátskou výpravu, kde je čekali další piráti a bojové úko-

ly, za jejichž splnění je každý z pirátů odměnil cukrovinkou, aby 

jim úkoly šly lépe od ruky. 

 Když se v 16:00 hodin rozezněly první tóny pohádkové písničky 

ze show Diskotačení Báry Ladrové, nenechalo to žádné dítko v 

klidu. Náměstí se v moment proměnilo ve velký taneční parket a 

započalo téměř dvouhodinové řádění na nejznámější pohádkové 

melodie doplněné o zábavné vstupy pohádkových postav. Na Báru 

se můžeme těšit i na dalších akcích, které bude obec pořádat – nej-

bližší je „Vítání léta“, která se bude konat 30. 6. 2017 v tuchlovic-

kém Letním kině. 

 Největší odměnou pro nás všechny byla radost, nadšení a rozzá-

řená očička našich nejmenších. Děkujeme za obrovskou účast 

téměř 150 dětí a v neposlední řadě děkujeme jejich rodičům, že s 

nimi na náměstí přišli oslavit jejich velký den a i v neskutečném 

vedru s nimi zdolávali pirátské nástrahy. Dostali jsme spoustu 

energie do pořádání dalších akcí, na které se už nyní moc tě-

šíme a věříme, že si je užijte s námi. 

Obec Tuchlovice  

 

Dobrý den, zdravím všechny piráty, 

ráda bych poděkovala vedení obce Tuchlovice za uspořádání 

nádherného Dětského dne. Akci pro děti v takovém rozsahu a 

pořádanou s takovým nadšením jsem v Tuchlovicích ještě neza-

žila. Na dětech bylo vidět, jak si boj o poklad užívají a milý pří-

stup pirátů byl příjemný pro nás, rodiče. Atrakce, občerstve-

ní, doprovodný program…myšleno bylo na vše. Děkuji a tě-

šíme se na příští rok.             

Nikola Hábová

 

HISTORIE 

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 Zakládání spolků v obci pokračovalo. 24. září 1899 byl např. za-

ložen Národně českoslovanský dělnický vzdělávací a podporující 

spolek „Barák“ pro Tuchlovice a okolí. Asi téhož roku byl v obci 

založen první ochotnický soubor. Začínal za těžkých podmínek – s 

několika krejcary, sebranými na příspěvcích.  Hrát se smělo jen to, 

co C.K. okresní hejtmanství hrát dovolilo. Vybralo se 4 – 6 krejca-

rů za vstupenku. Prvními nadšenci – ochotníky byli Karel Stádník, 

Petr Ježek, Karel Štýbr, Karel Kočárek, Antonín Drvota … 

 V roce 1906 se v Tuchlovicích ustavil Dělnický klub cyklistů. 

Kolo bylo v té době nejrychlejším dopravním prostředkem, nebylo 

však v každé rodině. Žena na kole byla ještě raritou. Proto ti, 

kteří kolo vlastnili, se rozhodli utvořit spolek – klub. Úkolem 

bylo pěstovat jízdu na kole jako sport, pro osvěžení a pozná-

vání krás a zajímavostí v okolí. Pořádali každoročně několik 

výletů. V jedné době měli dokonce na zahradě hostince u 

Dundrů (později bývalých Kluců) jízdní dráhu. Zakládajícími 

členy klubu byli Karel Barášek, František Drvota, Karel 

Krob, Jindřich Zahálka, Vojtěch Přibyl… Klub se udržel až 

do prvních let okupace. 

V roce 1906 se konala v obci vzpomínka k 50. výročí úmrtí 

Karla Havlíčka Borovského.  

Pokračování na str.3 
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Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
Pokračování ze str.2 

 

Snahy o založení Sokola se v Tuchlovicích datují už do roku 

1902. Zájem o tuto jednotu zanesli do naší obce bratři Hálek, 

Týřl a Tuzar z Nového Strašecí v roce 1903. Jak vzpomínal dlou-

holetý tuchlovický učitel Antonín Pochman, k realizaci se přihlá-

silo pouze pět lidí, což bylo k založení jednoty málo. Když však 

Bohumil Juna a Václav Kerner pozvali v roce 1907 na jednu 

červnovou neděli členy Sokola z Nového Strašecí k ukázkovému 

cvičení, hned se přihlásilo 32 zájemců, kteří založili Tělocvičnou 

jednotu Sokol v Tuchlovicích. Do jejího čela zvolili rolníka Fran-

tiška Nedvěda (z čp. 34). Jednatelem byl učitel Václav Liehmann 

(vnuk známého zlonického učitele Antonína Liehmanna, který se 

zasloužil o to, že se Antonín Dvořák nestal řezníkem, ale později 

naším a světoznámým hudebním skladatelem). Náčelníkem jed-

noty se stal učitel Antonín Pochman. Ve výboru byli ještě Josef 

Valenta – pozdější tuchlovický strážník, Celestýn Gabriel – pe-

kařský pomocník u Vobořilů a kovář Václav Kerner. 

 První veřejné cvičení se konalo v den svátku sv. Anny roku 

1910 v obci na louce za Salačovými. Při 50. výročí založení So-

kola na VI. sletu a prvním všeslovanském sletu v Praze cvičili na 

Letenské pláni v Praze tři Tuchlováci – František Drdlík, Antonín 

Šebek a Václav Vobořil. Sletu se zúčastnili ještě Bohumil Juna, 

Josef Koula a Bohumír Krob.    

Helena Sokolová – kronikářka 

 

 

1.ROČNÍK VETERAN RALLYE KLADNO 
Od 9. do 11.června se konal v okolí Kladna 1. ročník Veteran rallye Kladno. K vidění bylo 

mnoho krásných historických vozů a řidičů v dobovém oblečení  z Čech i ciziny. Slavnostní 

zahájení proběhlo v hotelu Astra v Srbech a druhý den se vydali za velkého zájmu z Kladna 

přes Kamenné Žehrovice (viz snímek) směrem na Nižbor. 

Karel Kalvoda 

 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 

 

Z KNIHOVNY  
 Dne 25.5.2017 jsme se stali svědky druhého Pasování za členy 

rytířského řádu čtenářského se všemi jeho právy a povinnostmi.  

Žáci 1.A a 1.B byli pasováni za Rytíře Řádu čtenářského. Kaž-

dý žák obdržel knihu a čestnou legitimaci do knihovny. Tato le-

gitimace opravňuje půjčovat si knihy zdarma po celý rok 2018. 

Těším se na setkání s vámi v naší knihovně.  

  

S předškoláky z MŠ Tuchlovice jsme ukončili pravidelnou ná-

vštěvu knihovny. Rozloučení proběhlo v našem parku, na děti 

čekalo překvapení v podobě osvěžení nanukem. Po krátkém 

čtení z knížky "Zákeřné keře" a splnění úkolů dostali předškolá-

ci odměnu v podobě čokoládové medaile a záložku.  

 

 Přeji všem dětem krásné prázdniny, plno nových zážitků a budu 

 se těšit na krásná setkání v naší knihovně. 

 

 

 

Letní provoz v knihovně:  

Po 14-17hod.          ST 14-17hod . 

Út 8-11hod. - 14-17hod.   Čt 8-11hod.  

 

Úterý 4.7.2017 odpoledno ZAVŘENO  

Dovolená 24.7.2017 - 3.8.2017 

 

Markéta Neumannová
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CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 Školní rok 2016/2017 se pomalu chýlí ke svému závěru. Kvě-

ten i červen byly na naší škole kromě závěrečného finiše také ve 

znamení výletů, exkurzí a škol v přírodě.  

 24. 5. 2017 se konal projektový „Den knihy“. První stupeň si 

připravil aktivity po třídách, na druhém stupni byla možnost za-

psat se do mnoha dílen, podle svého zaměření a chuti tvořit. V 

jednotlivých dílnách se například namlouvala audiokniha, po-

slouchala profesionály namluvená literární díla, porovnat děti 

mohly knihu a podle ní vytvořený film. Velkému zájmu se těšila 

dílna ilustrátorská, kde se žáci seznámili s typickými pracemi 

předních českých ilustrátorů a sami si vybraný text zkusili ilu-

strovat. Na počítačích žáci vyhledávali informace na téma "nej" 

v knižním světě - kniha nejmenší, nejtlustší, nejčtenější atd. Ve 

dvou blocích s dětmi besedovali i kronikářka Tuchlovic paní He-

lena Sokolová a kronikář Lán pan Václav Vodvářka. V další díl-

ně se dokonce tvořila Školiha (školní kniha). Komu se chtělo jen 

tak číst, navštívil čítárnu, a kdo chtěl ostatním popovídat o své 

oblíbené knize a přečíst úryvky, navštívil předčítárnu. V pavilo-

nu vznikla "studna" nebo spíše sloup z knih. Následující den při-

jel do školy se žáky pobesedovat malíř, ilustrátor, autor komiksů 

a autorských knih pan Pavel Čech. K tématu ještě 8.A 16. 5. ab-

solvovala vzdělávací program ve Středočeské vědecké knihovně 

v Kladně, 8.B navštívila knihovnu tuchlovickou.  

18. 5. se konalo 

okresní kolo ma-

tematické soutě-

že Pythagoriáda. 

Naši školu repre-

zentovalo 7 dětí 

ze tří ročníků. 

Dvakrát se naši 

reprezentanti 

umístili „na bed-

ně“ – Lída Kačenková zvítězila v kategorii 7. tříd a Vojtěch Fro-

lík skončil na 2. – 3. místě v kategorii 8. tříd. Děkujeme všem 

soutěžícím za vzornou reprezentaci školy. 

19. 5. 2017 se osmáci učili základům první pomoci na Střední 

zdravotnické škole v Kladně. 

19. 5. 2017 4. B navštívila program Život s Kelty v Novém Stra-

šecí.  

22. 5.  2017 se prvňáčci z obou tříd vydali za hasiči do Kladna. 

26. 5. 2017 se konal výlet školní družiny na rozhlednu Máminka 

v Hudlicích. 

29. 5. 2017 se díky Ing. Pavlu Štáfkovi žáci 4.A a 6.A seznamo-

vali na kladenském Sletišti s orientačním během, učili se práci 

s mapou a buzolou. 

30 .5. 2017 sedmáci a část deváťáků zavítali do Národní galerie, 

do Veletržního paláce na program Od světla k barvě a prohlídku 

exponátů. 

1. 6. 2017 se osmáci a deváťáci zúčastnili besedy o Indii a Nepá-

lu s cestovatelem Jiřím Bendou.  

Děti z 1. stupně, které nasbíraly více než 100 kg papíru, byly 

odměněny výletem na hrad Krakovec. Pro pilné sběrače 

z druhého stupně je plánován výlet na golf do Horního Bezděko-

va. 

Na začátku června se vydala 7. třída na čtyřdenní táboření u Ko-

sího potoka nedaleko Plané u Mariánských Lázní. Deváťáci 

v následujícím týdnu pobývali na škole v přírodě v Kožlanech. 

Výlet si udělali do Plas, plzeňského pivovaru a ZOO. 

6. 6. 2017 se 8.A vydala na výlet do Prahy. Žáci navštívili výsta-

vu Magické vikýře – Play, Valdštejnskou zahradu a tvořivou díl-

nu k výstavě Magdalény Jetelové ve Veletržním paláci v Národní 

galerii.  

8. B si užila výlety tři - 6. 6. 2017 plzeňská Techmánie, 7. 6. 

2017 rybářské sádky Studeněves Český rybářský svaz Smečno, 

20. 6. 2017 minigolf Plasy. 

7. – 10. 6. 2017 byli žáci 4. B na škole v přírodě 

v Sedmihorkách. 

 14. 6. 2017 přišly pracovnice kladenského Labyrintu předat žá-

kům obou čtvrtých tříd „Průkaz cyklisty“. Čtvrťáci byli během 

školního roku zapojeni do celostátního programu dopravní vý-

chovy, což obnášelo pár hodin teorie, dvě praktické návštěvy na 

dopravním hřišti a zdolání závěrečného testu. Moc nás potěšila 

pochvala, že naši žáci dosáhli velmi dobrých výsledků 

v porovnání s ostatními školami a všem přejeme, aby se kolo sta-

lo jejich oblíbeným sportem a užili si jízdy bez nehod.    

                                        Mgr. Jaroslava Fialová  

15. 6. 2017  se  v SOŠ a SOU Kladno konala akce Ukažme školu 

osmákům. Žáci si mohli v 16 dílnách na školním nádvoří, které 

prezentovaly jednotlivé studijní a učební obory,  vyzkoušet své 

znalosti a dovednosti. 

16. 6. 2017 se vydali druháci do Zoologické zahrady v Praze. 

Díky panu Kytkovi platili na tomto výletě pouze za dopravu, 

vstup do ZOO byl zdarma. 

19. – 23. 6. 2017 si na škole v přírodě na chatě Muhu 

v Jizerských horách užívali žáci 2. B, 3. A a 6.A 

20. – 24. 6. 2017 pobývali prvňáci na škole v přírodě na Šumavě. 

2. A a 4.A se teprve na školu v přírodě chystají, a to do Jesenice, 

poslední červnový týden. 

 V letošním školním roce se hlásilo z naší školy na střední školy 

a střední odborná učiliště celkem 34 uchazečů. Z tohoto počtu 

má 28 z nich zájem o studijní obor a 6 o obor učební.  

 Všichni žáci byli do škol přijati v prvním kole přijímacího ří-

zení. Většina uchazečů zvolila pro své další studium střední ško-

lu či střední odborné učiliště v Kladně.               

                       Mgr. Ivana Coufalová 

 

Přejeme všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy klidné 

prázdniny a všem čtenářům vydařené léto.  

Sestavila Mgr. Olga Kačenková 

 

EXPEDICE SEDMIHORKY 2017 - 4.B  
Vydařila se! Všichni účastníci prokázali týmového ducha jak při 

budování základního tábora- stavba stanů, tak při vzájemné po-

moci na dlouhých túrách Hruboskalskem nebo při vodních 

bitvách v místním rybníku Bažantník. Celý pobyt vyvrcholil so-

botním hromadným výšlapem rodičů, prarodičů a sourozenců dě-

tí. Šlo nás asi 50!.Cestou nás doprovázela dobrá nálada a přátel-

ská atmosféra. Tímto chci poděkovat všem, kteří se na našem 

školním výletě podíleli. Ať už napečením sladkostí nebo zapůj-

čením stanů 

a pomocí 

při závě-

rečném 

bourání 

stanů!  

 

Moc si toho 

vážíme!  

Díky  

 

4.B a Irena 

Lažanová 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 

Školní rok se pomalu chýlí ke konci, ve 

školce je však stále napilno. Rozloučili 

jsme se s 25 předškoláky, přivítali tradičně 

rynholecké hasiče, viděli jsme ukázku psů 

záchranářů, Berušky a Žirafky měly svůj 

atletický den, stihli jsme spoustu dalších 

neplánovaných akcí a výletů.Přejeme všem 

krásné léto plné nových zážitků a 

dobrodružství.  

V září na shledanou...            

          Mgr. Šárka Dutkovičová 

 

 

 PRODEJ PŘEDPLATNÉHO ZAHÁJEN 
Městské divadlo Kladno zahájilo prodej předplatného na sezónu 

2017/18. Říkáte si, že jena  čase více se věnovat sám sobě a své 

rodině a začít třeba chodit do divadla? Právě teď je ten nejvhod-

nější čas. Začíná totiž prodej předplatného! Neváhejte nás kon-

taktovat, rádi Vám pomůžeme se v nabídce zorientovat a  

vybrat pro Vás nejvhodnější předplatitelskou skupinu. 

Těšíme se na Vás v hledišti Městského divadla Kladno. 

 

Více na webových stránkách obce www.ou-tuchlovice.cz 
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II. ROČNÍK BENEFIČNÍ ZUMBY PRO 

KLUB NEMOCNÝCH CYSTICKOU FIB-

RÓZOU 
20. 5. 2017 jsme my, členky zumby uspořádaly společně s ma-

minkou naší Adélky (CF) - Káťou Peleškovou II.ročník benefice, 

která v minulém roce přinesla na konto klubu finanční obnos ve 

výši Kč 6.907,-. Pro úspěšnost akce jsme se rozhodly z této tuch-

lovické benefice udělat tradici.  

Jsem v životě šťastná, že mohu zažívat chvíle plné solidarity a 

pozitivní energie, chvíle s vámi. Byla úžasná atmosféra a zase o 

něco vyšší účast! Jediné, co mě mrzí, je, že jsem vám přes slzy 

dojetí nedokázala na místě říci, jak moc velké díky patří vám 

všem, co jste benefici podpořili. Vy všichni jste součástí dobré 

věci, a to pomoci druhým. Za což ze srdce děkujeme. 

Letos vybraná částka pro klub nemocných CF činila Kč 12.877,- 

což je v podstatě 100% nárůst finanční podpory pro klub z této 

akce!!! Teď opět nenacházím slov! Jste úžasní! 

Poděkování patří také: 

ZŠ Tuchlovice za poskytnutí zázemí mediálního sálu, Cukrárně 

Panenka, Míše Panenkové za dar v podobě 50 ks Zumba muffi-

nů, Květince Tuchlovice, hospodyňkám za upečení a přípravu 

občerstvení- Milušce Buškové, Milence Tesařové za finanční dar 

Kč 1000,-, Evě Sláníčkové, Kátě Fialové, Olze Peleškové, Evě a 

Elišce Střibrné, Kateřině Taušové a v neposlední řadě velké díky 

patří mému týmu Zumba jr., Zumba kids (holky moje, jsem na 

vás pyšná, děkuji), také děkuji i mým seniorkám(ale to takhle 

nemůžu napsat, protože to by se na mě zlobily)-takže oprava: 

mým Zumba ženám: Nadě, Ivě, Jítě, Janče, Marcelce, Monče a 

Adélce (děkuji holky, že jste pro dobrou věc překonaly samy se-

be a šly s se mnou na pódium-jste k nezaplacení:) ), děkujeme 

Radce Krátké za pomoc při propagaci akce, Davidovi Buškovi za 

moderování akce a 

hlavně děkujeme 

vám všem, co jste 

se přišli POTIT 

PRO DOBROU 

VĚC! 

 

Tak zase v příštím 

roce na viděnou. :) 

 

Mějte se krásně!  

S láskou a poko-

rou,  

 

Petra Doušová, official Zumba instructor Tuchlovice 

 

 

PODĚKOVÁNÍ DLOUHOLETÉMU PŘEDSEDOVI VK TUCHLOVICE 
Volejbal je sport, který již řadu let 

patří neodmyslitelně k naší obci. 

A vděčíme za to Jardovi Nedvě-

dovi, Jirkovi Markovi a Honzovi 

Veseloušovi, kteří v roce 1981 za-

ložili Volejbalový klub Tuchlovi-

ce a po léta jej aktivně vedli. Na 

úplném počátku trénovali na an-

tukovém hřišti ve staré škole. 

Později vytvořili svépomocí vo-

lejbalové hřiště vedle dnešního 

tartanového. Jeden z tehdejších 

zakládajících členů, Jiří Marek, si 

vzpomněl, že tehdy ještě „měřily 

borovice vedle hřiště pouhé tři 

metry.“ Dnes má náš volejbalový 

klub zastoupení ve čtyřech soutě-

žích krajských přeborů a také vo-

lejbalovou přípravku.  

 

 

Pokračování na str. 7 

Soustředění žákyň a juniorek v Kralovicích 
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PODĚKOVÁNÍ DLOUHOLETÉMU PŘEDSEDOVI VK TUCHLOVICE 
Pokračování ze str. 6 

 

Rádi bychom v tomto článku poděkovali všem zakládajícím 

členům a hlavně pak dlouholetému předsedovi našeho klubu, 

Jardovi Nedvědovi. Jarda stál v čele klubu od zmíněného roku 

1981 do letošního roku, kdy předsednictví předal. Po celou do-

bu věnoval volejbalu spoustu svého času, ať už jako aktivní 

hráč, nebo jako trenér dívek, žen a dětí. Trénování ženské popu-

lace nepatří k lehkým úkolům, avšak Jarda díky své trpělivosti 

vždy vydržel, přestál rozmary, které se občas objeví a s chutí 

pokračoval dál. Právě za jeho trpělivost mu patří velké díky.  

Není to ale jen prostředí antukového hřiště nebo kurtu v tělo-

cvičně, kde se Jarda volejbalu věnuje. I posezení v restauraci či 

hospůdce se vždy zúčastní a náladu zlepší hraním na kytaru se 

společným zpěvem. Nezapomenutelná jsou i soustředění v Kra-

lovicích, kam několik let jezdil s juniory a juniorkami. Připravit 

si program tréninků na celé týdenní soustředění také není úplně 

jednoduché. Je třeba zamyslet se nad tím, co které hráčce jde 

nebo nejde, která oblast patří v týmu mezi slabší, zda podání, 

příjem, nahrávka, blok či útok, a podle toho si připravit kon-

krétní aktivity. Jarda měl toto vše vždy jako správný trenér 

zvládnuté a předem promyšlené. 

Na soustředění, ale i na zápasech, turnajích a dalších akcích 

jsou neodmyslitelnými Jardovými společníky fotoaparát a ka-

mera. Právě spousta jeho videozáznamů a fotografií patří k vel-

kým pokladům našeho klubu. Zhlédnutím videí můžeme nejen 

zpětně hodnotit svou hru v roli diváků, ale také se po letech vrá-

tit a zavzpomínat na své mládí.  

Děkujeme tedy Jardovi za jeho dlouholetou práci pro náš volej-

balový klub v roli předsedy. Přejeme mu, aby se co nejdéle 

mohl věnovat tomuto sportu jako aktivní hráč či trenér a mohl 

nám dále předávat své zkušenosti.  

VK Tuchlovice 

Autoři: Karolína Kadlusová, Josef Antoš 

 

 

AFK TUCHLOVICE  

FOTBAL 
Vážení sportovní přátelé, 

fotbalové jaro uteklo jako voda a naši fotbalisté nyní užívají za-

sloužené volno po náročné a hlavně úspěšné sezoně.  

„A“ mužstvo mužů výborně navázalo na úspěšný podzim, zúro-

čilo kvalitní zimní přípravu a se ziskem 47 bodů! obsadilo 5. 

místo ve Středočeském krajském přeboru. Tento úspěch zname-

ná pro AFK Tuchlovice historický úspěch.  

Sezonu „B“ mužstva mužů v Okresním přeboru hodnotíme také 

jako úspěšnou. Po nepovedeném podzimu, kdy mužstvo přezi-

movalo na sestupových příčkách se ziskem pouhých 6 bodů, se 

v konečném součtu po 26. kole umístilo na 11. místě se ziskem 

28 bodů. Velké poděkování patří všem hráčům, kteří „B“ muž-

stvu v nelehkých situacích pomohli a často hráli dva zápasy ve 

dvou dnech. Byli jimi hráči dorostu a „A“ mužstva. Trenérský 

post obsadil rekonvalescent Martin Fitko, vtiskl mužstvu tvář a 

dovedl ho k záchraně.  

Hráčům a trenérům přejeme hezkou dovolenou, 17. července 

2017 začíná letní příprava na nadcházející ročník. Přípravná 

utkání odehraje naše „A“ mužstvo na hřišti v Srbech v sobotu 

22. července, 29. července a 5. srpna od 10:15 hod. Jména sou-

peřů budou upřesněna. 

 

Děkujeme všem sponzorům a fanouškům za podporu v uplynu-

lém ročníku! 

Lukáš Hajník

 

 

 

MLADŠÍ ŽÁCI LETOS VYHRÁLI OKRESNÍ SOUTĚŽ 
Sešla se příjemná a šikovná parta kluků podporována rodiči. Pod vedením trenéra Petra Lince a asistentů Vlastimila  Ditricha a Ladi-

slava Karlíka prošli celou soutěží pouze s jedinou porážkou.  Poděkování za příjemné a perfektní zázemí patří panu Milanu Ježilovi. 

Jména hráčů: brankář: Po-

spíšil Šimon, Beran Jan, 

Bylina Lukáš, Cvekl Voj-

ta, Ditrich David, Frolík 

Filip, Hodan Jakub, Ho-

řejší Jonáš, Karlík Ladi-

slav, Kedroň Roman, Klír 

Vojtěch, Konůpek Ri-

chard, Kraček Štěpán, 

Krejčí Samuel, Křivánek 

Vít, Sklenička Martin, 

Vacek Stanislav. 

Jonáš Hořejší si navíc od-

nesl cenu za nejlepšího 

střelce, Jan Beran cenu za 

nejužitečnějšího hráče a 

Šimon Pospíšil cenu za 

nejlepšího brankáře. 

               Ditrich Vlastimil 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

Poděkování 
 

Paní Eva Šímová děkuje obecnímu 

úřadu za milé blahopřání 

k narozeninám. 

 

Paní Jana Knížková děkuje obecnímu 

úřadu, rodině a známým za blahopřání 

k narozeninám. 

 

Pan Zdeněk Švec děkuje obecnímu 

úřadu za krásnou květinu a blahopřání 

k životnímu jubileu. 

 

Paní Bohuslava Bejčková děkuje 

obecnímu úřadu za blahopřání 

k narozeninám. 

 

Pan František Bejček děkuje obecnímu 

úřadu za blahopřání k životnímu jubi-

leu. 

 

  

 

Ráda bych touto cestou poděkovala za 

projevené soustrasti při úmrtí mého 

manžela Antonína. Také děkuji ob-

vodnímu panu doktorovi děkuji za péči 

při léčení. Marie Fauová, manželka 

 

Děkuji všem občanům z Tuchlovic, 

všem přátelům a známým, kteří se při-

šli naposledy rozloučit s panem Miro-

slavem Novotným. Novotná Libuše 

 

Děkuji všem za zaslání kondolence při 

úmrtí paní Zdeňky Kettnerové.      

Manžel s rodinou 

 

 

 

PRODEJ BYTU 3+1 s garáží a bazénem, Tuchlovice - Dřevěnkov 

 

Byt 3+1 s garáží a bazénem, výměra 71 

m2, osobní vlastnictví, Tuchlovice – Dře-

věnkov. Jedná se o bytovou jednotku, která 

se nachází ve druhém patře cihlového do-

mu a je ve velmi dobrém, udržovaném sta-

vu. Dům prošel revitalizací (zateplení do-

mu, fasáda, nová střešní krytina, plastová 

okna). K bytové jednotce náleží také sklep. 

Garáž má výměru 20 m2.  

Cena: 1.950.000,- Kč. 

 

 

Prodej rodinného domu 4+1, pozemek 635 m2, Tuchlovice, ul. Ke Stráži 

 

Rodinný dům 4+1 před rekonstrukcí. Inže-

nýrské sítě: voda, kanalizace, elektřina, 

plyn. Hezké a klidné místo v blízkosti cen-

tra obce. Doporučuji! 

Cena: 2.500.000,- Kč. 
 

 

 

 

 

 

Lukáš Hajník 

certifikovaný realitní makléř  

dle normy ISO 17024 

RE/MAX Consult 

Tel. 731 618 477

 

 

INFORMACE  

   MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ              

Tel.: 602 395 312                                                         

E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz 

HASIČI 

(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota) 

TEL.: 724 896 063                                                                                     

ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE         

Praktický lékař MUDr. Brejník :  

312 657 073               

Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 

312 657 304 

Dětská lékařka MUDr. Bumbová :  

312 657 017 

web : http://mudrbumbova.webnode.cz 

Lékárna : 312 657 038 

POŠTA TUCHLOVICE 

TEL.:  312 657 091 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 

Hasičský záchranný sbor 150 

Záchranná služba první pomoci 155 

Policie ČR 158 

Pohotovost - Elektrický proud 840 850 860 

Voda 840 121 121 

Plyn 1239 
 

Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující 

služby CZECH  POINT : 

Výpisy z katastru nemovitostí  

Výpisy z obchodního rejstříku  

 

Výpisy z živnostenského rejstříku 

Výpisy z rejstříku trestů  

Výpisy z bodového hodnocení řidiče 

Autorizovaná konverze dokumentů 

 

Úřední hodiny Obecního            

úřadu Tuchlovice :                       

Pondělí:  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod.  

Úterý:   7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                   

Středa :  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod. 

Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                    

Telefon : 312 657 020  

E-mail :  outuchlovice@volny.cz                                 

Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 

 

Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice 

Obecní úřad Tuchlovice,  IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Telefon: 312 657 020, e-mail: outuchlovice@volny.cz.   

Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.                       

Datum vydání: 26.6..2017  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 

Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla: 6.9.2017 
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