
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ
 SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, všichni školou povinní již zahájili 

nový školní rok 2017/2018. Všem našim školákům 

přejeme hodně úspěchů. Něco každý rok začíná a něco 

pomalu končí…. V letním kině budeme promítat 

v tomto roce naposledy 15. a 16. září 2017, i když na-

posledy…. Organizátoři mají takový bláznivý, avšak 

pro mě skvělý nápad promítat v letním kině ještě o ad-

ventní večer. Jsem přesvědčen, že tuchlovičtí by byli 

první, kteří něco podobného zkusili. Co bychom chtěli 

promítat? Anděl páně II. Je to krásný film a celý ad-

ventní večer navíc při svařáčku, pravděpodobně po 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí, by hodně po-

zvedl.  

Co nás čeká do této doby? Na podzim (pravděpodobně 

začátkem října) budeme společně s žáky MŠ a ZŠ vy-

sazovat 20 stromů. Od Povodí Vltavy dostaneme 

zdarma české lípy (dluží nám je za předchozí zásah do 

toku Tuchlovického potoka). Většinu stromů vysadíme 

podél cyklostezky, některé ještě v obci. V tomto obdo-

bí dále přistoupíme k rekonstrukci veřejného osvětlení 

v Srbech i v Tuchlovicích. Rekonstrukce se bude týkat 

hlavních průtahů obcemi a náměstí. Pravděpodobně 

dojde i k výměně přívodního kabelu v části Tuchlovic, 

a to od vjezdu do obce od Kamenných Žehrovic 

k náměstí.  Vypíšeme výběrová řízení na rekonstrukci 

komunikací (P. Bezruče, Mírová a kolem staré školy 

v Srbech). Je možné, že v letošním roce dojde i 

k vlastní rekonstrukci některých ulic, určitě však na ja-

ře 2018. Obdrželi jsme také dotaci na revitalizaci třech 

míst pasivního odpočinku. Začátek prací plánujeme až 

na jaro, pokud nebude potřeba nějaká příprava na pod-

zim. Lokalita u kapličky a u dvou křížků (u kaštanu a 

hřbitova) si revitalizaci zaslouží. Upozorňuji, že vlastní 

rekonstrukce kapličky a křížků do této dotace nespadá. 

Zde stále čekáme na rozhodnutí ministerstva. Chceme 

dělat tyto akce společně, to je samozřejmé. Dokonču-

jeme rekonstrukci dvou komunikací v Srbech. Dle in-

formace dodavatele stavby budou silnice dokončeny 

v termínu (tj. v době vydání TN by měly být dokonče-

ny) a chodníky budou postupně finalizovány - bude 

probíhat jejich závěrečná úprava.  

Pomalu se blíží podzim. Teploty půjdou dolů, přichází 

období vytápění našich domů. Chtěl bych požádat 

všechny z Vás, kteří spalujete tuhá paliva, abyste navíc 

nespalovali různé plasty, igelity, oděv, obuv a podobný 

domácí odpad. Prosím, požádejte svého souseda, ať 

nezamořuje okolí dalšími velice škodlivými spali-

nami. Třiďte, prosím, odpad, prospěje to přírodě i 

pokladně obce. Děkuji Vám! 

Čistý vzduch a zdravé prostředí Vám přeje  

 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 

UTVOŘME SPOLEČNĚ PODOBU VEŘEJNÝCH 

PROSTRANSTVÍ 
 Jedním z významných veřejných prostor obce jsou naše parky a náměs-

tí, jejichž současná podoba však přestává býti v kontextu společenských 

změn a potřeb moderní společnosti dostačující. Zejména v zastavěných 

částech obcí, ale i v jejich bezprostředním okolí je na kvalitu, architekto-

nické uspořádání a funkčnost zeleně kladen velký důraz. Nejen v krajině, 

ale především ve veřejném prostoru sídel by měla zeleň společně s ostat-

ními architektonickými prvky tzv. občanské vybavenosti nabízet svým 

uživatelům širokou paletu možností využívání v aktivním životě člověka.     
Domníváme se, že současný stav našeho veřejného prostoru nám zdaleka 

nenabízí vše ze svého potenciálu – ať již na úrovni racionálního a funkč-

ního architektonického uspořádání, estetického působení na člověka či 

univerzálnosti a mnohostrannosti ve využití takového prostoru napříč vě-

kovými kategoriemi svých uživatelů.   

Rádi bychom tento nevyhovující stav změnili!  

 Přáli bychom si, aby se veřejný prostor naší obce stal oázou, která bude 

lákat k aktivnímu pobytu a vybízet k odpočinku. Chtěli bychom, aby se 

park a náměstí staly chloubou obce, příkladem pro jiné obce a místem, ve 

kterém je radost aktivně i pasivně odpočívat. Věříme, že pro vyhledání 

vhodného architektonického návrhu je nejvhodnější zapojit do procesu 

širokou veřejnost. Jedině tak se nezávisle a svobodně mezi sebou utkají 

různé názory, myšlenky a vize. Jedním ze zásadních předpokladů úspěš-

né architektonické studie je kvalitně zpracované a promyšlené zadání. 

Zadání by mělo definovat požadavky obce a zohlednit myšlenky a námě-

ty místních obyvatel.  

Váš názor nás zajímá! 

 Proto pro Vás připravujeme několik akcí, kterými bychom Vás, obyva-

tele obce, chtěli zapojit do procesu oživení našich veřejných prostor, par-

ků především. Byli bychom rádi, kdyby se otázka budoucnosti veřejných 

prostor nestala pouze myšlenkou tepající stěnami radnice, či ateliérů pro-

jekčních společností. Jsme přesvědčeni, že park by měl sloužit různým 

věkovým a zájmovým skupinám a aby tomu tak mohlo být, musí se 

nejdříve toto téma stát spojujícím článkem pro všechny skupiny jeho bu-

doucích uživatelů. První akcí bude „Anketa / Dotazník podnětů obyvatel 

obce“, který nám pomůže zjistit Vaše názory, náměty a podněty k jednot-

livým tématům jako jsou: Vaše osobní vzpomínky, Vaše názory na vyu-

žití, hodnoty a potenciál spojené s parkem a okolím. Naším cílem je zjis-

tit, jak by dle Vás měla veřejná prostranství vypadat, jaké aktivity byste 

zde uvítali, komu a jak by měla veřejná prostranství sloužit. Zajímá nás 

přímý dialog s Vámi, a proto zveme všechny, kterým není budoucnost 

parku a okolí cizí, na: „Setkání v parku“, které se bude konat v sobotu 

14. října od 18,00 hodin. Sraz před budovou OÚ Tuchlovice. Budeme 

velmi rádi, když přijdete a anketu vyplníte spolu s námi! Všichni jste ví-

táni!  Pokud se nemůžete zúčastnit, nevadí. Anketu/Dotazník můžete 

vyplnit prostřednictvím elektronické verze na: www.ou-

tuchlovice.cz/anketa-dotaznik-parky, nebo odpovědi zaslat na e-mail: 

starosta@ou-tuchlovice.cz a nebo je možné odpovědi poslat poštou 

/zanést na adresu Obecního úřadu Tuchlovice, U Staré školy 83, 273 02 

Tuchlovice. Otázky ankety naleznete v příloze Tuchlovických novin. 

Odpovědi na otázky můžete zasílat do 30. listopadu 2017. 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 
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HAVELSKÉ POSVÍCENÍ 
Havelské posvícení v letošním roce připadne na víkend 
14. a 15. října 2017. 

 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VE 

STUPNI  DUR 
Nové projektové dokumentace máme zpracovány na celou lo-

kalitu Na Stráži, Na Stráži I-IX a na chodník ke Slovance. Oba 

projekty jsou ve stupni DUR (dokumenty územního rozhodnu-

tí) a jsou na stavebním úřadě k jejich vyjádření. Pokud budete 

mít zájem o nahlédnutí do projektových dokumentací, objed-

nejte se telefonicky na obecním úřadě. 

Informace OÚ 

 

 

OBEC TUCHLOVICE RECYKLACÍ ELEK-

TROSPOTŘEBIČŮ VÝRAZNĚ ULEVILA 

ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 
V loňském roce tuchlovičtí občané odevzdali k recyklaci 

109 televizí, 21 monitorů a 1 155,00 kg drobného elektra. 

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elek-

trospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela 

certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a 

počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru 

drobných spotřebičů, jako jsou mobilní telefony. Díky envi-

ronmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme 

nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, 

primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilé-

ho elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké 

množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 ne-

bo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií ne-

ziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spo-

lupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-

KOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vytřídili 109 

televizí, 21 monitorů a 1 155,00 kg drobných spotřebičů. Tím 

jsme uspořili 45,14 MWh elektřiny, 2 384,21 litrů ropy, 206,69 

m3 vody a 1,88 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emi-

se skleníkových plynů o 9,61 tun CO2 ekv. a produkci nebez-

pečných odpadů o 43,15 tun. Výsledek studie jednoznačně pro-

kázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si 

uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spo-

třebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušet-

ří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do 

Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro 

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých moni-

torů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po 

dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně 

přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský 

dík. Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televi-

zorů, počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hod-

notí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální 

recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 

produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 

energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 

Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jed-

noznačně pozitivně, a to ve všech aspektech. 

Obec Tuchlovice

 

 

 

DOPRAVA PRO SENIORY ZDARMA A OSTATNÍ VÝHODY INTEGROVANÉ DOPRAVY 
Jak je to s integrovanou dopravou ve Středočeském kraji? Musí 

senior z Tuchlovic a Srb nad 70 let za tuto dopravu platit? Kdy 

budou Tuchlovice zařazeny do integrované dopravy a naši obča-

né tak budou moci čerpat výhody již při zahájení cesty 

z Tuchlovic? 

Informace týkající se těchto výhod v dopravě, do které jsou za-

hrnuty cesty autobusem (v Praze tramvaj, metro, přívoz a někte-

ré druhy vlakových spojů) a platí nejen pro seniory, ale napří-

klad i pro mládež do 15 let a studenty, 

jsem začal zjišťovat přes kanceláře Středočeského kraje a dostal 

se až na pracovníky Pražské integrované dopravy (PID) a web 

www.pid.cz, kde je vše docela srozumitelně popsáno. Napsal 

jsem i dotaz na ropid@ropid.cz, aby mně sdělili termín, kdy se 

všechny výhody integrované dopravy Středočeského kraje do-

stanou až k nám. Čekám na odpověď… Shodou okolností nám 

ve středu přišel do schránky zpravodaj Náš region, který docela 

obstojně objasňuje rozšíření PID o část Kladenska. Stručné in-

formace pro občany Tuchlovic: 

 

• Doprava pro seniory zdarma 70+ se už dostala až do 

Kladna a blízkého okolí  

• Tuchlovice a Srby do PID zatím nejsou připojeny – vý-

hled je na rok 2018 Moje rada pro seniory nad 70 let 

tedy zní: dojeďte do oblasti PID (např. Kladna)  

 

 

• https://pid.cz/integrace-kladenska/ a v oblasti PID máte 

dopravu zdarma 

• Už se k nám PID pomalu blíží – dle výše jmenovaného 

časopisu by celý Středočeský kraj měl být přiřazen k 

PID v roce 2019. Tuchlovice a blízké okolí samozřejmě 

dříve, doufáme tedy, že v roce 2018. Zástupci obce bu-

dou na jednání přizváni. 

……………….(více na uvedených webových stránkách) 

Závěrem: Senioři od 70 let jezdí bezplatně v celém systému 

PID (metro, tramvaje, autobusy, lanová dráha, přívozy) kromě 

vlaků. K prokázání nároku na bezplatnou přepravu lze využít 

občanského průkazu. V Praze mohou senioři od 70 let cestovat 

zdarma i vlaky PID (např. pražský motoráček), pokud se prokáží 

čipovou kartou (Opencard nebo Lítačka) s příslušnou aplikací 

nebo průkazem PID „Senior 70+“. Průkaz si můžete objednat 

na výše uvedeném webu – samozřejmě najdete zde i výrazné 

slevy na dopravu pro seniory od 60 let. Slevy pro seniory a pro 

různé oblasti života se navíc dají použít i z jiných zdrojů např. 

www.seniorpasy.cz 

http://nasregion.cz/soubory/archiv/kladno/2017/04.pdf 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, PRVNÍ VÝZVY PODPORY PRO-

JEKTŮ JSOU PŘIPRAVENY PRO VYHLÁŠENÍ NA PODZIM 2017 
 Místní akční skupina (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, z.s. je 

nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, sou-

kromé podnikatelské sféry a veřejné správy v území města Sto-

chov a obcí Lány, Tuchlovice, Kamenné Žehrovice a Kačice. Je 

založena na principech místního partnerství, jehož cílem je pod-

pora zvoleného území. Stejně jako dalších 180 místních akčních 

skupin v rámci České republiky uplatňuje tzv. komunitně vede-

ný místní rozvoj, respektive metodu LEADER, která má za cíl 

přispět k lepšímu zacílení podpory na potřeby daného území. 

Díky tomu je MAS důležitým článkem při rozdělování finanč-

ních prostředků z Evropské unie i národních zdrojů v území. 

 Déle než 2 roky od založení MAS Svatováclavsko (24. 2. 

2015) probíhal dlouhotrvající a náročný proces schvalování nej-

prve standardizace (Osvědčení o standardizaci) MAS a následně 

primárního dokumentu Strategie komunitně vedeného místního 

rozvoje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. Den „D“ schválení 

byl konečně završen 2. 6. 2017, kdy byly vydány jednotlivé 

právní akty od řídících orgánů, tedy ministerstev, z jejichž fi-

nanční podpory bude možné realizovat projekty. Zatím máme 

k dispozici cca. 30 mil. Kč, které se budou rozdělovat v rámci 

výzev na projekty v tzv. Opatřeních schválených ve zmíněné 

strategii. Výše finančních prostředků (alokace) byla vypočítána 

podle velikosti území MAS a počtu obyvatel v území žijících. 

V tomto směru patříme mezi úplně nejmenší místní akční skupi-

ny v ČR. To ale neznamená, že aktivitou a podporou kvalitních 

projektů zůstaneme na chvostu i v tomto ohledu. Naopak, naší 

ambicí je realizovat smysluplné a efektivní projekty, které při-

spějí k rozvoji celého území MAS. 

 Od podzimu 2017 tedy bude možné konečně vyhlásit první vý-

zvy na podporu projektů z těchto Operačních programů: Inte-

grovaný regionální operační program (IROP), Program rozvoje 

venkova (PRV) a Zaměstnanost (OPZ). V současné době probí-

há jejich finální příprava a schvalování řídícími orgány. Jako 

první máme v plánu vyhlásit výzvy na podporu projektů z IROP, 

které se budou týkat modernizací škol v území, bezpečné dopra-

vy (výstavba místních komunikací) a nákupu nové techniky pro 

hasičské stanice (dobrovolné i profesionální). Další výzvy o 

podporu vyhlásíme v rámci Operačního programu Zaměstna-

nost, kdy mnoho potencionálních žadatelů čeká na možnost 

podpory projektů příměstských táborů. Zajímavé výzvy pro 

uskutečnění projektů v rámci sociální podpory v území budou i 

další výzvy z OPZ, jako je například možnost využití asistentů 

prevence kriminality nebo podpory některých druhů sociálních 

služeb. Podnikatelé v zemědělských činnostech a v cestovním 

ruchu (ubytování, pohostinství) budou mít možnost podpory od 

ledna 2018, kdy budou výzvy z PRV vyhlášeny. 

 V rámci každé výzvy proběhnou semináře pro žadatele, stejně 

jako možné konzultace v kanceláři MAS, která má sídlo Jarosla-

va Šípka 486 ve Stochově (naproti služebně Městské policie 

Stochov). Konzultační hodiny a další podrobnosti ke každé vý-

zvě budou zveřejněny na webových stránkách MAS a v dalších 

tiskovinách. 

 V následující tabulce je uveden plánovaný harmonogram vy-

hlášení prvních výzev ještě v roce 2017 (IROP, OPZ) a začát-

kem roku 2018 (PRV).  
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) SVATOVÁCLAVSKO, PRVNÍ VÝZVY PODPORY PRO-

JEKTŮ JSOU PŘIPRAVENY PRO VYHLÁŠENÍ NA PODZIM 2017 

 Místní akční skupina Svatováclavsko jako nositel komunitního 

rozvoje v území má také za cíl aktivně spolupracovat 

s neziskovými organizacemi (sportovními organizacemi, spolky 

a dalšími) sídlícími a působícími v území. Jednou z forem pod-

pory bylo vyhlášení grantu „SVATOVÁCLAVSKÁ KORU-

NA“. Pro rok 2017 Valná hromada MAS schválila Výzvu MAS 

„Svatováclavská koruna“ s celkovou alokací ve výši 70 000 Kč. 

O podporu v rámci grantu požádalo 11 spolků, mezi které byla 

alokace rozdělena. Jedná se o projekty, jako jsou příměstské tá-

bory, dětské a mládežnické sportovní turnaje, vybavení sportov-

ního klubu nebo například uspořádání kulturní akce. Rádi by-

chom grant z vlastních prostředků MAS vyhlásili i v roce 2018. 

Podpořeny byly tyto spolky: Sokol Lány, SK Kačice, SK Ka-

menné Žehrovice, TK Stochov, Kamarádi Stochov, Volejbalový 

klub Tuchlovice, Sokol Kačice, Naše Lány, Spolek Čelechovice 

v Čechách, AFK Tuchlovice a spolek ŽEHROVÁK.   

 Podrobné informace o činnosti MAS, výzvách a popisu hodno-

cení projektů, vlastním grantu Svatováclavská koruna, jednotli-

vých orgánech, usnesení apod. jsou uvedeny na webových strán-

kách www.svatovaclavsko.cz. Pro účely informování veřejnosti 

bude v nejbližší době zřízena facebooková stránka a pravidelně 

uveřejňovány články v obecních tiskovinách. 

 Pojďme tedy společně rozvíjet území MAS SVATOVÁC-

LAVSKO, z.s.! 

Ing. Luboš Fleischmann 

vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD, projektový manažer 

MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. 

 

KULTURA 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 Roku 1903 byla v obci zřízena pošta. Za její otevření se při-

mlouval pozdější ministr národní obrany v první republice Fran-

tišek Udržal. Do té doby musel náš listonoš, kterým byl pan Za-

hálka, pro poštu do Lán. První poštovní úřad byl až do roku 

1912 v domě u Čížků čp. 36, od roku 1912 v domě u Matějov-

ských v dnešní ulici Za Starou poštou.  Poštmistrem byl tehdy 

pan Pekárek. 

 Dopravu obstarávali sedláci a povozníci koňskými potahy, ně-

které věci se dovážely na nádraží a přepravovaly je nákladní 

vlaky. 

 Do zaměstnání na okolní šachty a mnohdy do kladenských hutí 

se chodilo pěšky. Teprve začátkem první světové války si havíři 

a hutníci opatřovali kola. Pomohla k tomu i nově zpevněná a 

upravená okresní silnice do Srb, s jejíž stavbou se začalo v roce 

1910 a za rok byla hotova. I tak však bylo jízdních kol málo. Do 

hutí někteří jezdili vlakem. Jím se také vozívalo do Prahy mléko 

a mléčné výrobky. Mlékařky či mlíkařky, jak se jim říkávalo, 

jezdily s bandami opravdu plnotučného mléka brzy ráno na lán-

ské nádraží a odpoledne si tam chodily pro prázdné nádoby, aby 

je mohly znovu naplnit. Jezdily tak až do třicátých let minulého 

století, mezi nejvytrvalejší patřila paní Matějovská, Štáfková, 

Koryntová … 

 A opět několik řádek o škole. Už před přelomem století školní 

budova nestačila. Čtvrtá třída měla proto pobočky v usedlosti u 

Salačů (čp. 19), později u Bozděchů (čp. 15) a u Nedvědů v čp. 

21. Ve školním roce 1899/1900 přestaly do Tuchlovic chodit dě-

ti z Kamenných Žehrovic, kde si zřídili své školní prostory. Ani 

další třídy svou velkostí nestačily. V roce 1908 bylo rozhodnuto 

o stavbě nové školní budovy.  

Pokračování na str.5 
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KULTURA 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
Pokračování ze str.4 

Základní kámen k ní byl položen 2. května 1910. Stavbu prová-

děl stavitel František Rudolf  Eliášek z Nového Strašecí. Do zá-

kladů, protože staveniště bylo na močále, bylo uloženo veliké 

množství dřeva a železa. Stavba nové školy rychle pokračovala, 

už při začátku nového školního roku 1911/1912 byla  16. září 

slavnostně odevzdána svému účelu. 

Předsedou tehdejší školní rady, která stavbu prováděla, byl rol-

ník František Nežerný, členy další rolníci – Antonín Jerman, 

František Nedvěd, Josef Novotný, František Salač a tehdejší ří-

dící učitel František Kouřil. S ním na škole v době jejího otevře-

ní působili učitelé František Evan, Adolf Kolář, František a An-

tonín Pochmanové a Jan Tón, učitelkou ženských ručních prací 

byla Kamila Procházková, římsko-katolickému náboženství vy-

učoval kněz Karel Kořil. V nové školní budově byla též umístě-

na dvoutřídní škola rolnická a živnostenská. Předsedou školní 

rady byl František Nežerný, který současně zastával funkci před-

sedy Spořitelního a záložního spolku v Tuchlovicích, založeného 

21. března 1907. Úřadovnu měla kampelička či reifeisenka – jak 

se jí tehdy říkávalo, v hostinci Petra Jermana – v místech poz-

dější sokolovny a nynějšího hotelu Česká hospoda, kde se dnes 

nachází sociální ústav pro seniory (SENIOR HOME).  

Helena Sokolová – kronikářka 

 

15. ROČNÍK KONCERTŮ V KOSTELE SV. HAVLA V TUCHLOVICÍCH 
Vážení přátelé, vážené posluchačky a posluchači koncertů 

tzv.vážné hudby v Tuchlovicích, dovolte mi, abych Vás pozval 

na již 15. ročník pravidelných koncertů v kostele sv. Havla v 

Tuchlovicích. Za těch 15 let jsme měli možnost vyslechnout ce-

lou řadu krásné hudby v podání známých i méně známých uměl-

ců, souborů a varhaníků. Náš hudební festival překročil již dáv-

no hranice obce Tuchlovic, hranice okresní i krajské a je vlastně 

festivalem republikovým. A protože nemíním ubrat na kvalitě 

hudebníků, kteří zde vystupují, rozhodl jsem se svěřit zahajovací 

koncert Tuchlovického hudebního podzimu světoznámému 

houslistovi Václavu HUDEČKOVI. Doprovázet ho bude ko-

morní smyčcový soubor CONSORTIUM PRAGENSE. A aby 

toho nebylo málo, během vašeho příchodu na koncert, budou 

cestu ke kostelu lemovat banery s fotografiemi z minulých roč-

níků, mimochodem, za jejich přípravu velice děkuji naší „dvorní 

„ fotografce paní Jiráskové, a to vše za parádního zvuku PRAŽ-

SKÉHO ŽESŤOVÉHO SOUBORU, hrajicího v prostoru par-

ku. A ještě datum této slávy -  24.9. 2017 v 16 hodin. Fanfáry 

v podání žesťového souboru začínají již v 15 hodin. Pokud nám 

nebude přát počasí, přesuneme vše do kostela. Ještě mi dovolte 

připomenout datum druhého koncertu, ten je naplánován na 

7.10. 2017 a bude to koncert 

varhanní, protože nelze 

opomenout krásný zvuk 

tuchlovických varhan, ten-

tokrát v podání varhaníka Ji-

řího CHLUMA, který je 

hlavním varhaníkem pout-

ního místa a basiliky ve Fi-

lipově v severních Če-

chách.Toto místo je 

opředeno celou řadou udá-

lostí a o jedné, tzv. „filipov-

ském zázraku“ se dozvíme 

z úst Jiřího Chluma. Spo-

lečně s ním vystoupí mladý 

houslista Martin WEISS.  

O koncertě adventně – vá-

nočním napíšu v příštím vydání Tuchlovických novin. 

Mgr. M.LAŠTOVKA 

 

ZÁZRAKY VÍNA 2017 
Každý člověk má rád klid a pohodu, 

ale současně se i rád baví. Právě 

v duchu dobré zábavy, v poklidu 

prožitého odpoledne po boku blíz-

kých, kamarádů a přátel se ponese 

třetí ročník Zázraků vína. Každý rok 

Zázraků vína přináší něco nového a 

letos se společně rozloučíme s létem a 

přivítáme podzim, k němuž se váže 

sklizeň vinných hroznů a příprava 

vín ročníku 2017. Zázraky vína v Novostrašeckém kulturním 

centru za účasti šesti elitních vinařství, s nejrůznějšími 

gastronomickými dobrotami a také bohatým kulturním pro-

gramem si poznamenejte do kalendáře na 7. října 2017 od 

14:00 hodin.  

Za účasti špičkových vinařství zažijeme odpoledne plné povzná-

šejících okamžiků. Budou se ochutnávat ta nejlepší vína z Čech 

a Moravy, a bude možné si je i následně koupit v libovolném 

množství. Svou účast ohlásila některá vinařství známá už z let 

2015 i 2016 – například Vinné sklepy Kutná Hora, Vinařství 

Rodina Kölbelova, Rajhradské klášterní vinařství nebo Arcibis-

kupské zámecké vinařství Kroměříž. Poprvé se se svými víny 

představí na Zázracích vína vinařství Bonitas a možná se do-

čkáme i jednoho překvapení. 

Ostatní prodejci pro nás připraví nejen k vínu excelentní lahůdky 

domácí výroby jako jsou sýry, klobásy, apod. Kdo bude od vína 

potřebovat malý odpočinek, poprvé si může vychutnat pivo z 

Létajícího pivovaru Strašák, minipivovaru z Nového Strašecí 

spojeného s Piváriem. Bar Novostrašeckého kulturního centra 

pak pro všechny připraví kančí guláš a grilované klobásky. 

V kulturním programu, který moderuje stejně jako 

v předchozích letech Radek Šilhan, se na pódiu představí cimbá-

lová kapela Čtyřlístek a světoznámý folklórní taneční soubor 

Čtyřlístek. Večer v Novostrašeckém kulturním centru uzavře ce-

lý program kapela The Geront Shadows revival. Klid na duši 

pak nabídne Městská galerie Viktora Olivy, kde se připravuje 

výstava unikátních velkoplošných figurálních kreseb generační-

ho souputníka Viktora Olivy. 

O zábavu se ale mohou postarat i samotní návštěvníci Zázraků 

vína. Kdo přijde na Zázraky vína s tematicky laděnou pokrývkou 

hlavy, ať už je to sombrero, čepice nebo buřinka, může se těšit 

na jeden kupón na víno zdarma.  
 

Pokračování na str.6
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KULTURA 
 

ZÁZRAKY VÍNA 2017 
Pokračování ze str.5 

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji od 5. září. Vstupenka na 

akci stojí 120 Kč. Pokud budete chtít degustovat víno, zapůjčíme 

Vám na místě degustační set za vratnou zálohu 50 Kč. Vstupenky je 

možné zakoupit i přímo na místě v den konání Zázraků vína. De-

gustační kupony budou v prodeji během akce přímo v NKC. Hodno-

ty vzorků vín podle počtu kupónů určených pro degustaci budou od-

stupňované podle kvality vína. Cena jednoho kuponu bude 10 Kč. 

 
Předběžný časový program: 

14:00  slavnostní zahájení Zázraků vína  

14:15     zahájení kulturního programu 

 

Vystoupí: 

Cimbálová kapela Čtyřlístek 

Taneční soubor Čtyřlístek 

Kapela The Geront Shadows Revival 

Změna programu vyhrazena 

 

Účast přislíbili: 

Vinaři 

Vinné sklepy Kutná Hora 

Arcibiskupské zámecké vinařství Kroměříž 

Vinařství rodina Kölbelova 

Vinařství Vican 

Vinařství Bonitas 

Rajhradské klášterní vinařství 

 

Ostatní prodejci: 

Farma Pálava 

Káva na kole 

Čokoládovna Třebelice 

Farma Homolka Karlštejn 

MT dorty  

Létající pivovar Strašák 

Chráněná dílna Ráček Rakovník 

Keramika Zuzana Michálová 

Kavárna Kaffka 

 

 

DOPROVODNÝ PROGRAM: 

 

MĚSTSKÁ GALERIE VIKTORA OLIVY 

 

14:00 - 19:00   Výstava unikátních velkoplošných figurál-

ních kreseb Františka Urbana 

 

Prodejní místa vstupenek.  

Infocentrum, Havlíčkova 1155, Nové Strašecí 

Pokladna MěÚ, Komenského 201, Nové Strašecí 

CA Jedeme.cz, Komenského 113,  Nové Strašecí 

 

Informace: 

Email: icentrum@novestraseci.cz , tel.    313 572 340         

 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 

PODĚKOVÁNÍ 
Paní Jana Pulcová děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a 

známým za milé přání k životnímu jubileu. 

Paní Dana Jelínková děkuje obecnímu úřadu za blahopřání k na-

rozeninám. 

Paní Pavlína Drcmanová děkuje obecnímu úřadu, rodině a zná-

mým za milé blahopřání k narozeninám. 

Pan Josef Mifek děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za blaho-

přání k osmdesátinám. 

Pan František Trepeš děkuje za blahopřání k životnímu jubileu. 

Paní Antonie Kaucká děkuje obecnímu úřadu, rodině a známým 

za milé blahopřání k narozeninám. 

Paní Hana Vrbová děkuje za projevené blahopřání k životnímu 

jubileu. 

Pan Jaroslav Fiala děkuje obecnímu úřadu, rodině a známým za 

milé blahopřání k narozeninám. 

Paní Marie Fauová děkuje obecnímu úřadu, rodině a známým za 

blahopřání k životnímu jubileu. 

Paní Vlasta Tichá děkuje Obecnímu úřadu v Tuchlovicích, přáte-

lům a známým za blahopřání k životnímu jubileu. 

Pan Václav Bartoš děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání k 

narozeninám. 

Paní Marie Bartošová děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za 

blahopřání k narozeninám. 

Pan Bohuslav Merfait děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 

k 75. narozeninám. 

Pan Zdeněk Neumann děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 

k narozeninám. 

Paní Zdeňka Landová děkuje obecnímu úřadu, celé rodině a ka-

marádkám za přání a dárky k 85. narozeninám. 

 

 

Paní Olga Dědková děkuje obecnímu úřadu, rodině a všem přáte-

lům a známým za milé blahopřání k životnímu jubileu. 

Paní Anna Hrdličková děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice, všem 

přátelům a známým za blahopřání k životnímu jubileu. 

Pan Zdeněk Homolka děkuje obecnímu úřadu za blahopřání k 

narozeninám. 

Paní Božena Pánková ze Srb děkuje obecnímu úřadu za milé 

blahopřání k narozeninám.  

Paní Irena Poštová děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 

k narozeninám. 

Paní Kateřina Štáfková děkuje za milé přání k narozeninám.  
 

Děkuji všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Janou 

Kopeckou. Jaroslav Pardubský, přítel 

Děkuji všem za projevené soustrasti a také všem přátelům a 

známým, kteří se přišli naposledy rozloučit se Štefkou.                                                               

Václav Kindl 

 
 

ZTRÁTY A NÁLEZY 
Znovu vyzýváme občany Tuchlovic a 

Srb: Sledujte ztráty a nálezy, nějak se 

věci na úřadě hromadí. Po uplynutí 

marné doby čekání začneme věci po-

stupně likvidovat. 

http://www.ou-tuchlovice.cz/ztraty-a-nalezy 

                   

informace OÚ Tuchlovice 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 
 

INZERCE 

AGD Kačice hledá dojičku na hlavní pracovní poměr, ranní a odpolední 

směny, 25dní dovolené + stravenky. Více informací na telefonním čísle 

604671897 či emailu dolezalova@agrokacice.cz 

 

OZNÁMENÍ 
Pošta Tuchlovice  

nové telefonní číslo: 954 227 302 

 

ZAHÁJENÍ NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018 NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

Slavnostní zahájení nového školního roku proběhlo v pondělí 

4.9.2017 od 8.00 na nádvoří školy. "Pohyb je život" se stalo 

mottem letošního školního roku. Díky tomu si mohli všichni pří-

tomní vyzkoušet na vlastní kůži 13 pohybových disciplín. Na-

příklad skákání přes gumu, přes švihadlo, nebo skákání panáka. 

Ti odvážnější si nenechali ujít slack linu, nebo si v amfiteátru 

vyzkoušeli střelbu na florbalovou branku.Také jste se mohli tre-

fovat přímo do otevřené tlamy hroooozivé příšery míčkem, nebo 

vyzkoušet přesnost ve střelbě na basketový koš. Prostě každý se 

mohl hýbat dle libosti. K tomu hrála příjemná hudba a našlo se i 

něco na zub. Každý z pracovníků školy upekl něco dobrého se 

sportovní témati-

kou. tak například 

čokoládový perník 

byl složen do stup-

ňů vítězů a podob-

ně.... pro všechny 

bylo k dispozici pi-

tí a chutné párky. 

 Prvňáčkům, kteří 

poprvé stáli na ná-

dvoří v očekávání, 

popřál pan starosta 

příjemné vykroče-

ní do světa vzdělá-

vání a také všem 

ostatním hodně 

úspěchů ve škole i 

v osobním životě. 

Počasí nám přálo, 

a tak jsme si zaha-

jovací den myslím 

všichni náramně 

užili. Děkujeme 

paní Jiráskové, která zachytila atmosféru i první krůčky letoš-

ních školáků na kameru. Fotografie si můžete prohlédnout v 

sekci galerie. Tak jenom na ukázku :-) 

zš

 
 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
4. září se otevřely také dveře mateřské školy, ve které jsme přiví-

tali celkem 33 nových kamarádů. V průběhu uzavření školky 

probíhala rekonstrukce prostor v červeném pavilonu. Na děti  

čeká opět spousta společných akcí, vzdělávacích a kulturních 

programů,  workshopů,  zájmových  programů, společné  akce  s 

 

rodiči, výstavky, besídky, školka v přírodě a mnoho dalších zá-

žitků, o kterých vás budeme průběžně informovat. 

 

Přejme všem dětem, rodičům a také zaměstnancům školky 

úspěšný školní rok 2017/2018. 

Mgr. Šárka Dutkovičová
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SPORT 
 

AFK TUCHLOVICE – FOTBAL  
Vážení sportovní přátelé, 

přestávka po loňské úspěšné sezoně utekla jako 

voda a naši fotbalisté vkročili do nového ročníku 

Středočeského krajského přeboru 2017/2018. Máme za sebou 

první čtyři kola, z nichž jsme tři utkání hráli v domácím prostře-

dí a se ziskem 8 bodů nám patří 7. místo se ztrátou pouze jedno-

ho bodu na vedoucí pozici. 

Na první zápas do Tuchlovic zavítali hosté z Hvozdnice. 

V zápase plném opatrnosti a nepřesností z obou stran rozhodla 

ojedinělá střela hostů a odvezli si plný počet bodů. Ve druhém 

kole nás čekalo utkání na venkovním hřišti u nováčka soutěže TJ 

Klíčany, v jehož týmu najdeme několik zvučných jmen z ligové 

a druholigové scény (Šelicha, Předota, Hájek,…). Začátek utkání 

nám vyšel na jedničku. V 15. minutě jsme po brankách Brnovjá-

ka a Hadriky vedli 2:0. Místo toho, aby nám tento vstup do 

utkání pomohl, tak se stal pravý opak. Přestali jsme hrát nátla-

kový fotbal v pohybu a místo toho jsme se stáhli na vlastní polo-

vinu. Trest na sebe nenechal dlouho čekat a do kabin se šlo za 

nerozhodného stavu 2:2. Druhá půle se nesla v duchu přestřelky 

na divokém západě. Ukazatel skóre po 90 minutách se zastavil 

na stavu 4:4. Následovaly penalty a v těch jsme byli šťastnější. 

Ve třetím utkání jsme doma porazili 2:0 Rejšice, ve čtvrtém 

jsme zvítězili 1:0 nad ambiciózním celkem Spartakem Příbram. 

V utkání s Rejšicemi a Příbramí nás podržel nováček v naší brá-

ně Martin Pospíšil, který zlikvidoval soupeřům i vyložené šance. 

Všechny příznivce tuchlovického fotbalu zveme na další pod-

zimní duely.  

Lukáš Hajník 

 

S NOVÝM ŠKOLNÍM ROKEM SE VRACÍ VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA  
Za zvuku kytárky a při vůni opékaných buřtíků jsme koncem 

června na volejbalových kurtech v Tuchlovicích zakončili naše 

roční snažení při výuce minivolejbálku našich potencionálních  

spoluhráček a spoluhráčů – našich nejmladších svěřenců (1.-3. 

třída). 

V průběhu školního roku se naše děti naučily nejen základům 

minivolejbalu, ale vyzkoušely si spoustu dalších sportovních ak-

tivit a zahrály si mnoho her. Během školního roku jsme se 

s dětmi zúčastnili i krajského přeboru v minivolejbale v Nerato-

vicích. Jen škoda, že si čas v neděli zařídily pouze 4 děti, takže 

jsme mohli přihlásit do sportovního klání jedno družstvo holči-

ček a jedno družstvo chlapců. Za účast si děti zaslouží velkou 

pochvalu, všichni se překotně snažili získat pro sebe každý bod. 

Z velké konkurence jsme skončili na 5. a 11. místě. Vzhledem 

k tomu, že naše tréninky probíhaly pouze 1x v týdnu 1,5 hodiny, 

tato umístění považujeme za úspěch. Obrovské díky patří i rodi-

čům, kteří si také udělali čas a jeli dětem nejen zafandit, ale ob-

čas jim utřeli i nějakou tu uroněnou slzičku. 

V novém školním roce se počet tréninků rozroste na dva týdně, 

každé úterý a čtvrtek. Dále je také otevřený nábor dětí ve věku 

od 5 – 10 let, pro chlapce i dívky. Pokud máte zájem o umístění 

Vašeho dítěte do naší přípravky, kontaktujte nás na uvedeném 

emailu, případně na webových stránkách www.vktuchlovice.cz. 

Cena za umístění dítěte do přípravky je symbolických 50 

Kč/měsíc.  

Dětský sportovní den 

Jak jistě víte, 9. září proběhl na školním hřišti Dětský sportovní 

den, který jsme zde pořádali. Fotky z celé akce, výsledky soutěží 

a ohlasy najdete také na webových stránkách. 

Přejeme všem sportovcům i nesportovcům krásný podzim a tě-

šíme se, že se řady našich minivolejbalistek a minivolejbalistů 

rozrostou o další zájemce.  

Iva Mišková, Jaroslav Nedvěd, Dana Marková  

Kontakt: info@vktuchlovice.cz 

Webové stránky: www.vktuchlovice.cz 

Na fotografii Tereza Kostečková, Markétka Vejražková, Adrian 

Trnka a Jakub Kytka  

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, 954 227 302 

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 
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