
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ
 
SLOVO ÚVODEM 
 
Milí spoluobčané, 
počátkem roku vždy zažíváme na 
obecním úřadě hektické chvilky. Během 
prvního měsíce nás čeká mnoho 
z našich pravidelných činností, jako 
jsou uzavírání schválených veřejno-
právních smluv, kontroly našich nezis-
kových organizací, vybírání poplatků za 
komunální odpad, různé uzávěrky z ro-
ku 2017, zkolaudování dokončení stav-
by, zaslání závěrečné zprávy a finanční 
vypořádání dokončených staveb, apod. 
V roce 2018 máme v plánu realizovat 
několik dalších investičních akcí, které 
uvádím v jiném článku. Proto, aby se 
vše zdařilo, je nutné zrealizovat žádosti 
směrem k dotačním společnostem, do-
končit projektové dokumentace, naplá-

novat výběrová řízení na dodavatele 
akcí, vyžádat stavební povolení atd. 
S uvedeným nemůžeme vyčkávat, pro-
tože většina dotací se uzavírá během 
měsíce ledna, některé v únoru, málo 
v březnu. Když nestihneme tyto čin-
nosti v prvních měsících roku, nestih-
neme naše plány uskutečnit v tomto 
roce. Do toho všeho nás čekají finanční 
kontroly hospodaření a dokončených 
projektů, které byly realizovány a do-
končeny v letech 2012-2014 ještě pře-
dešlým vedením obce. Držte nám pal-
ce, ať se nám vše zdaří, ať se obec stále 
zkrášluje a vzkvétá. Děkujeme za důvě-
ru. V tomto roce nás navíc čeká stoleté 
výročí založení Československého stá-
tu. Určitě plánujeme k výročí uskutečnit 
akce, o kterých Vás budeme včas in-
formovat. Dalším výročím, které nás 
v obci čeká je devadesátileté výročí za-

ložení fotbalového klubu AFK – oslavy 
jsou plánované na sobotu 2. června, a 
aby toho nebylo málo,  v květnu bude 
pětadvacáté výročí Folklorního festiva-
lu „Tuchlovická pouť“. Tuchlovický 
hudební podzim bude v roce 2018 
s dalším velkým překvapením. Samo-
zřejmě, že budeme dále pokračovat 
v pravidelných projekcích filmů 
v letním kině a v březnu nás čeká dru-
hý, tzn. „stříbrný“ ročník obecního ple-
su. Jak vidíte, akcí bude v tomto roce 
dostatek. Do celého roku 2018 Vám 
přejeme hodně životních a obchodních 
úspěchů, rodinnou idylku a hodně 
zdraví a štěstí. 
 

za OÚ Tuchlovice 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta 

 
 
INVESTIČNÍ ZÁMĚRY OBCE V ROCE 2018 

Záměrem vedení obce je realizovat a 
dokončit, popř. začít budovat tyto in-
vestiční akce. Některé z těchto záměrů 
jsou závislé na poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu, popř. z evropských 
fondů. Určitě to jsou: výstavba nového 
pavilonu pro základní školu, vybudování 
chodníku směrem na Slovanku, rekon-
strukce ul. Školní (vybudování nového 
chodníku, oprava tělesa silnice a řešení 
parkování před areálem školy), zateplení 
bazénu a vybudování FVE (fotovoltaic-
ká elektrárna), nové veřejné osvětlení 
v ul. Národního odboje. Na některé ze 
záměrů již máme dotace schválené. Jsou 
jimi rekonstrukce kapličky na Hradča-
nech a tři místa pasivního odpočinku. 
Většina dalších záměrů pravděpodobně 
nebude závislá na dotaci a realizujeme je 
z vlastních prostředků. Především se 
jedná o akce na rekonstrukci komunika-
cí a hloubkové a povrchové  
kanalizace, výměna starých světel veřej-
ného osvětlení a reproduktorů rozhlasu 
v MČ Srby. Oprava komunikací v Tuch-
lovicích se do tohoto výčtu také počítá. 

Naše plány na rok 2018 samozřejmě počítají i s dokončením dalších projektových doku-
mentací na další období, na léta 2019-2022. Tabulka plánovaných investičních akcí v obci: 
 

 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta

ZÁMĚR / AKCE FINANCOVÁNÍ 
ZATEPLENÍ BAZÉNU + FVE SFŽP 

3 MÍSTA PASIVNÍHO ODPOČINKU (Kaplička -2 x 
křížky) MZ 

KAPLIČKA SV. FLORIÁNA MZ 

ROZŠÍŘENÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY Obec 

CHODNÍK PODÉL SILNICE č.606 - SMĚR SLOVAN-
KA SFDI 

REKONSTRUKCE MK NA STRÁŽI Obec 

NOVÝ CHODNÍK / REKONSTRUKCE KOMUNIKA-
CE UL. ŠKOLNÍ MAS IROP 

REKONSTRUKCE DOMU SLUŽEB II Obec 

REKONSTRUKCE MK SRBY (KOLEM ŠKOLY) + OD-
VODNĚNÍ Obec 

VÝSTAVBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ V SRBECH  Obec 

REKONSTRUKCE MK TUCHLOVICE (MÍROVÁ, P. 
BEZRUČE, SPOJNÁ) Obec 

KOMPOSTERY + ŠTĚPKOVAČ OPŽP 

NOVÝ PAVILON ZŠ ITI MPOP / MF 
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JAKÉ ZÁMĚRY SE NÁM PODAŘILY V ROCE 2017 REALIZOVAT? 
 

• napojili jsme stávající cyklostezku ve dvou místech – kolem hřbitova a sjezdem na Kačici 

• vybudovali jsme nové odpočinkové místo na cyklostezce 

• dokončili jsme rekonstrukci veřejného osvětlení při hlavních silnicích a náměstích (Tuchlovice a Srby) 

• dokončili jsme rekonstrukci dvou místních komunikací v Srbech 

• nastartovali jsme změnu č.1 územního plánu – dokončena bude v prvním čtvrtletí 2018 

• dokončili jsme většinu projektových dokumentací pro plánované záměry roku 2018 

• vysoutěžili jsme dodavatele rekonstrukcí komunikací v obci, které zmiňujeme v jiném článku 

• nastavili jsme nové úsporné smlouvy s dodavateli energií (ČEZ a RWE) i pro ZŠ, MŠ a bazén 

• vysadili jsme přes 30 nových stromů v intravilánu i extravilánu obce 

• zrealizovali jsme rekonstrukci třech nájemních prostorů v Domě služeb I (kadeřnictví, masáže, projekce) 

• na tuchlovické haldě jsme instalovali dřevěné lavice a stoly 

• schváleno zadání studie revitalizace centrální části obce (park a náměstí) 

• absolvovali jsme spoustu dalších výběrových řízení na zhotovení projektových dokumentací (pro pavilon ZŠ a přístavbu jídelny, 
chodník na Slovanku, rekonstrukci MK v Srbech a Tuchlovicích pro rok 2018) 

• dokončili jsme pasport veřejného osvětlení 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 

 

 

ZÍSKEJTE DŮLEŽITÉ INFORMACE! 
 
V loňském roce jsme Vás seznamovali s možnostmi informačních kanálů. Po 
celý rok 2017 byly tyto zdroje využívané jen zčásti. Ještě jednou Vás proto žá-
dáme, abyste se přihlásili do níže uváděných zdrojů informací z obecního úřa-
du. Především SMS Info kanál zcela nahrazuje, a dovolujeme si tvrdit, že pře-
konává veřejný rozhlas, o který nás někteří z Vás žádáte, abychom ho obnovili. 
Aktuální zprávy Vám přijdou přímo na mobilní telefon jako SMS nebo hlasově 
na pevnou linku. Přihlášení na tyto aplikace je opravdu jednoduché!  
Aplikace Vás navádí sama – postačí jen kliknout: 
 

• SMS Info kanál – můžete se zaregistrovat na našem webu (zelená ikona) 
 
 
 
 

• Tuchlovické info – zaregistrovat se můžete na našem webu (přihlášení 
k odběru novinek) 

NEPŘEJÍCNÍ OPĚT 
V AKCI 
 
Mezi svátky jsem absolvoval několik vycházek 
v okolí Tuchlovic a MČ Srby. Bohužel, opět se našli 
mezi námi občané, kteří nám všem nepřejí a dělají 
z naší obce a okolí skládku. Zasílám pár fotografií a 
žádám Vás, pokud byste někoho přistihli při „uklá-
dání“ podobného materiálu, abyste nám předali co 
nejdříve informaci o takovéto činnosti „nepřizpů-
sobivých“. Snad bychom jim to i odpustili, kdyby 
přišli tento „svinčík“ uklidit o „Den země“, který je 
letos naplánován opět na duben. 
 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce 

 

 

 
 

  
  
 OZNÁMENÍ OBČANŮM 
 

• Dle Obecně závazné vyhlášky č.2 / 2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů“ je povinen zaplatit  poplatek do konce února 2018  každý  poplatník :  

o který má na území obce Tuchlovice trvalý pobyt 
o je vlastníkem objektu určeného k rekreaci 

Poplatky zůstávají stejné, jako pro rok 2017, tj 590,- na osobu. 
Úleva je dána nebo zrušena dovršením věku v daném roce. 

• Dle Obecně závazné vyhlášky č.3 / 2016 „O místních poplatcích“ je každý trvale hlášený majitel psa povinen zaplatit poplatek za 
psa do 15. března 2018. 

Tyto platby je možné zaplatit od pondělí do čtvrtka během úředních hodin v hotovosti v kanceláři obecního úřadu (v Srbech ve středu 
od 16.00 – 17.00hod.) 
Případně převodem na č.ú 0388153379 /0800, vs. = číslo popisné. V tomto případě je nutné po připsání platby na účet obce známku 
na popelnici vyzvednout na OÚ. 
Známka na rok 2017 je platná do konce února. Od 1. března musí být vylepena známka 2018. 
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JAK NAKLÁDAT S ODPADY? 
 
Často se na nás obracejí občané se stále stejným dotazem „Jak na-
kládat s odpady?“ 
Je to stále stejné, jen se snažíme stále více vycházet vstříc dalším 
požadavkům, tudíž v něčem se daná služba zdokonaluje, v lecčem 
bohužel změnu nedokážeme udělat kvůli legislativě. 
Takže jen pro připomenutí: 
Sběrné místo  (dvůr Obecního úřadu Tuchlovice, U staré školy 
83) slouží pro občany Tuchlovic a umožňuje zpětný odběr elektro-
spotřebičů a odložení velkoobjemového odpadu zdarma.                                                                                                                                          
• Zpětný odběr elektrospotřebičů – Elektrowin, Asekol - Pro ob-
čany Tuchlovic odběr zajištěn zdarma.  Ledničky, mrazničky, TV, 
PC monitory, rádia, elektrohračky, počítače, mobily, nabíječky, ku-
chyňské spotřebiče-varné konvice, mixéry, kuchyňské roboty, fény, 
elektrické nářadí-el. pily, brusky, vrtačky, pračky, sušičky, zářivky, 
výbojky (staré klasické žárovky patří do popelnice do směsného 
odpadu) 
• Velkoobjemový odpad - pro občany Tuchlovic první středu v 
měsíci odběr zajištěn zdarma 14:00 – 17:00.  (starý nábytek, křesla, 
židle, skříně, válendy, podlahové krytiny (koberce, linolea) apod., 
umývadla, vany a WC mísy, zrcadla, autoskla, drátěná skla, kalená a 
lepená skla, kočárky, sportovní nářadí) 
- pro občany Srb je tento odběr zajištěn  v Srbech za Rackem vždy 
v úterý, které předchází první středě v měsíci 16:00 – 17:00 (v zimě 
15:00 – 16:00).  

• Nebezpečný odpad - pro občany Tuchlovic a Srb je dvakrát roč-
ně zajištěn svoz zdarma. Datum a stanoviště svozové firmy  je 
každoročně uveřejňován na web.stránkách a na úřední desce OÚ 
(absorpční činidla, filtrační materiály, olejové filtry, brzdové a ne-
mrznoucí kapaliny, laboratorní chemie a jejich směsi, rozpouštědla, 
kyseliny, zásady, oleje, , detergenty, fotochemikálie a pesticidy, od-
pad obsahující rtuť, baterie a akumulátory, barvy, lepidla, pryskyři-
ce, plechovky, obaly a nádoby od nebezpečných látek, cytostatika – 
staré léky.) 
• Bioodpad - svoz bioodpadu probíhá od dubna do října (př. listo-
padu) každý sudý týden v pátek, pro občany Tuchlovic a Srb zajiš-
těn zdarma.  Pokud nádoba nestačí velikostí, je možnost odložení 
posekané trávy do velkého kontejneru umístěného na fotbalovém 
hřišti u vchodu z ulic Na Stráži. 
• Separovaný odpad (papír, plast, sklo, textil, kov, použité oleje) 
V obci jsou rozmístěné kontejnery určené pro tříděný odpad.  
V Tuchlovicích je těchto stanovišť 7 a v Srbech 1. Na těchto sta-
novištích prosím dodržujte pořádek a neodkládejte odpad mimo 
nádoby. 
 
Podrobnější informace o sběru jednotlivých komodit tříděného 
odpadu na www.ou-tuchlovice.cz a na úřední desce Obecního úřa-
du Tuchlovice. Případné dotazy rádi zodpovíme v kanceláři OÚ. 

 
Iva Pencová 

 
SILVESTR NA HALDĚ? 
 
Již druhým rokem jsem byl na tuchlovickém odvalu účastníkem silvestrovských oslav. 
Loni to bylo trošku „mrazivé“ a strávil jsem na haldě přibližně jen půl hodinku. Letos 
vše nahrávalo tomu, že si to užiji více. Přemluvil jsem několik málo nadšenců a vyrazili 
jsme již hodinu před půlnocí. Nakonec se na vrcholu vystřídalo kolem 30 lidí a neuvěří-
te, nebyli to jen občané Tuchlovic, ale i z Nového Strašecí a dalších okolních obcí. Na-
konec naše partička strávila ve výšce 484 m.n.m. u ohníčku dvě hodiny a odcházela 

v 1:00 hod. roku 2018 zpět domů. Krásné 
fotografie, co říkáte? Tímto děkuji autor-
ce fotografií paní Marianně Schořálkové 
Kolníkové z Nového Strašecí. 

 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce

ce 
 

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 Z poměrně poklidného života vyburcovala všechen lid první 
světová válka.  
V odpoledních hodinách svátku svaté Anny – 26. července 
1914 – oznamoval za zvuku bubnu obecní strážník Josef Kor-
bel mobilizační výzvu začínající slovy "Mým národům…"   
Druhého dne odjížděli časně ráno z lánského – dnes stochov-
ského – nádraží mladí muži  do Prahy, aby byli odtud vypraveni 
ke svým útvarům. Slzy, polibky, poslední stisky rukou … ano u 
řady z nich opravdu již poslední! Vždyť už 15. srpna jsou vydá-
ny první seznamy padlých na bojištích.  
 Dne 11. listopadu vypisuje Rakousko – Uhersko první váleč-
nou půjčku, koncem února 1916 již druhou. V dubnu 1915 se 
provádí po domácnostech sbírka kovů, současně se zavádí vo-
jenská povinnost pro všechny zbraně schopné muže od 18 do 
50let. V červnu toho roku jdou osmánctiletí již do války. Sou-
časně se snižuje příděl potravin na osobu, zejména příděl mou-
ky. V obci jsou za účasti německých a maďarských vojáků pro-
váděny prohlídky – rekvizice. Každé množství ukrytých zásob, 

které našli, bylo zabaveno a jejich majitelé byli trestáni pokuta-
mi, mnozí i vězením.  2. srpna byli předvoláni k vojenské pro-
hlídce muži narození v letech 1865 – 72. V ty dny byly zavedeny 
lístky na chléb – týdenní dávka byla 1,96 kg na osobu nebo 1,40 
kg mouky. 
 Odvody dalších ročníků, prohlídky selských usedlostí, snižo-
vání přídělu potravin se provádějí i v následujícím roce. Na líst-
ky je přidělován i petrolej – tehdy hlavní svítidlo. Lidé z měst 
přicházejí na vesnici a nabízejí výměnu vzácnějších, často i dra-
hých věcí za potraviny. Hlad je neustále větší a větší! V roce 
1917 se nedostatek potravin, šatstva a obuvi zvyšuje, ani ubohé 
příděly nejsou kryty, vznikají fronty na chléb … Řady městské-
ho obyvatelstva na venkově mohutní. 
 

Pokračování na str. 4 
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Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 
 V posledním čísle novin jsme zavzpomínali na 28. říjen 1918, 
který konečně přinesl našemu národu dlouho očekávanou svobo-
du. 
 Zpráva o státním převratu se dostala do Tuchlovic v poledních 
hodinách 28. října 1918. Přivezl ji zveřejněnou ve zvláštním vydání 
tisku student Antonín Nedvěd, syn Františka Nedvěda z čp. 34. 
 Na statku ihned vyvěsili červenobílou vlajku, poté vyvěšovali 
vlajky všude, kde je v rodinách měli. 
 Na návsi byla postavena tribuna a odpoledne vyšel z Hradčan 
snad nejradostnější průvod v dějinách obce. Občané obešli kolem 
statků a školy střed obce a shromáždili se před tribunou na návsi. 
 Krátkým proslovem je pozdravil starosta obce František Salač a 
občané vřele zazpívali národní hymnu Kde domov můj. Potom o 
významu svobody a samostatnosti promluvil řídící učitel František 
Kouřil. Za dělnictvo a jeho víru v lepší život mluvil horník Anto-
nín Pavelka. Státní převrat byl proveden klidnou cestou. Zmizeli 
rakouští orlíčkové a orlové. Byli vystřídáni českými lvíčky a lvy. 
 Nově ustavená hospodářská rada se měla starat o zásobování li-
du. 
 Ještě jednou se v krátké době shromáždili občané na návsi. 
V neděli 10. listopadu tu zasadili lípu svobody. Slavnostním aktem 
byla odevzdána do péče a úcty občanů. Měla kolem sebe čtverco-
vou ohrádku, na jejíž ploše byla sypká půda. Dlouhá léta ji udržoval 
holič Josef Kameníček. Po druhé světové válce byla ohrádka od-
straněna, lípa neodborně seřezána a hynula, až zcela zaschla. Na 
podzim roku 1965 byla vykácena. V současné době se na jejím mís-
tě rozrůstá nová nedávno zasazená mladá lipka. Lípa svobody za-
sazená po I. světové válce byla symbolem české státnosti, klidu a 
míru. Měla připomínat všem generacím těžce vydobytou svobodu. 
 Před příchodem zimy byl rozpuštěn druhý nejstarší spolek v obci 
– spolek vojenských vysloužilců. Pamětní knihu jeho členové ode-
vzdali Sboru dobrovolných hasičů, prapor předal poslední prapo-
rečník Václav Šlégr z čp. 99 do ochrany místního kostela. 
První poválečná léta byla léty pozvolného odstraňování hladu a 
nedostatků, důsledků to více než čtyřleté války, ale byla i léty poli-
tického kvasu. 

Helena Sokolová – kronikářka 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ 
ŠKOLE 
 
I konec listopadu a prosinec byly v naší škole plné akcí. Adventní 
tvoření, přípravy jarmarku, v závěru prosince besídky a třídní ak-
ce… 
Na úvod příspěvku se ještě vrátím ke Dni laskavosti, který probí-
hal v době uzávěrky minulého čísla. Namátkou - 3.A navštívila 
Dětský rehabilitační stacionář Zvonek v Kladně, čtvrťáci uklízeli 
v obci, 5. A připravila hry pro 1. třídu, 5. B a 6. B hry a soutěže 
pro druháky. Sedmáci prodávali vlastní výrobky s kočičí temati-
kou a vybrané peníze předali kočičímu útulku. Dívky ze sedmičky 
připravily divadelní představení pro mateřskou školku. Osmačky 
napekly dobroty a podarovaly vyučující. Doufejme, že každý po-
chopil, že být k druhým laskavý nemusí být jen jeden den 
v roce… 
 
15. 11. šesťáci navštívili planetárium v Praze.  
16. 11. se deváťáci vydali do známé potravinářské firmy Vitana 
Byšice na exkurzi. Při cestě jsme si ještě na komentované vycház-
ce s průvodcem prohlédli Mělník. 

 

5. 12. navštívil školu i školku Mikuláš s družinou (děkujeme 
ochotným deváťákům). Hodné děti, které mu zazpívaly nebo řek-
ly básničku, obdaroval, zlobivé mírně postrašili čerti. 
 

Pokračování na str. 5 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 
Pokračováání ze str. 4 
 
5. 12.  druháci navštívili v divadle Spejbla a Hurvínka v Praze před-
stavení Hurvínkův Mikuláš. 
A ve stejný den se 9.B vydala do Kladna na Kladenské Vánoce. Žá-
ci si užili adventní atmosféru na trzích, vyráběli výrobky v dílničce a 
zabruslili si na ledové ploše na náměstí. 
6. 12. sedmá třída a několik dalších žáků z druhého stupně navštívi-
lo v Praze muzikál Sněhová královna. 
8. 12. se školní družina vydala do skanzenu v Kouřimi. Prohlédli si 
nejen stavby ve skanzenu, ale dozvěděli se také mnoho nového o 
předvánočních a vánočních zvycích našich předků. 
12. 12. si žáci 5.B jeli zabruslit do Rakovníka. 
12. 12. 2017 se 9.A posílena několika žáky z 8.A vydala do Plzně. 
Navštívili jsme vědecké centrum 
Techmania, ráj pro milovníky fyziky, 
biologie, chemie. V bývalých továr-
ních halách Škodovky se náchází 
stovky exponátů, které přibližují a vy-
světlují fyzikální jevy, biologické pro-
cesy, umožňují se odreagovat a přitom 
se nenásilně i učit. Pohrajete-li si s lo-
dičkou ve zdymadlech či radostně 
spláchnete rozříznutý, ale funkční zá-
chod, hned je vám princip spojených 
nádob jasnější. A co teprve florbálek, kde cílem je trefit co nejlépe 
zadaný úhel! Výcvik na kosmonauta - žádný problém, odvážlivci 
otestovali gyroskop. Pětihodinový pobyt v Techmánii nám ani zda-
leka nestačil k pečlivému průzkumu, zhlédli jsme i 3D komentova-
nou prohlídku noční oblohy v Planetáriu a film o pohybech Slunce, 
Měsíce a Země. Na závěr jsme si prohlédli centrum Plzně, poko-
chali se vánoční výzdobou na náměstí Republiky a s rukou na slav-
ném andělíčkovi si přáli nějaké to tajné přání. 
13. 12. žáci 3. B společně s prvňáky vyrazili na exkurzi do Muzea 
betlémů na Karlštejn. V muzeu nás uvítaly milé paní průvodkyně a 
provedly nás celým muzeem. Děti si tak prohlédly rozsáhlou sbírku 
betlémů od nejstaršího přes perníkový až po největší, který se ukrý-
val na půdě. Velmi nás zaujaly betlémy, které se pohybovaly. Pro-
hlídka betlémů ale nebyla vším, co jsme na výletě zažili. V pracovní 
dílničce si děti nazdobily skleněnou ozdobičku na stromeček a při-
vezly si tak domů hezký dárek. Ve volné chvilce jsme si zahráli 
venkovní kuželky a nakoupili si drobné suvenýry. 

Radka Šebestová 

13. 12. se konal v prostorách školy vánoční jarmark. Nádvoří se 
proměnilo v tržiště a u stánků se čile obchodovalo – děti nabízely 
své výrobky - svícínky, anděly, cukroví, adventní věnce, přívěsky 
apod.  Občerstvit se návštěvníci mohli horkým čajem, svařákem, 
bramboráky či škvarkovými plackami ze školní kuchyně. To, že byl 
jarmark u nás ve škole, umožnilo také pořádat dílničky – například 

se vyráběly svíčky z včelího vosku, rybka z proutí, vykrajovaly pří-
věsky, byla možnost vyzkoušet hrnčířský kruh. K tomu zpívali od-
vážní zpěváčci z nižších tříd, žáci druhého stupně se pustili i do ci-
zojazyčných koled. Přítomní dospěláci obdrželi školní „péefko“ – 
tužku s přáním. Na závěr jsme si zazpívali všichni – připojili jsme 
se k celorepublikové akci Česko zpívá koledy. A úplnou tečkou za 
jarmarkem byl krátký ohňostroj. Děkujeme Lesní správě Lány za 
dar vánočních stromečků, které pomohly na našem školním nádvo-
ří vyčarovat krásnou adventní atmosféru. Polovina výtěžku 
z vánočního jarmarku bude věnována na pomoc dětem s cystickou 
fibrózou.  
19.12.2017 se žáci šestých tříd vydali do trampolínového parku 
Jump aréna Praha Zličín. Celou hodinu využívali desítky různých 
trampolín a jiných prvků. Za tuto dobu se všichni několikrát pro-
střídali na různých stanovištích a celou akci si náležitě užili. Děkuji 
žákům za bezproblémové chování a dobrou reprezentaci naší školy.  

Mgr. Jana Drechslerová 
20. 12. jsme (8.A) vyrazili do Chotilska na Příbramsku vyzkoušet 
své schopnosti, a to jak v oblasti síly a zručnosti, tak i trpělivosti a 
inteligence. Čekalo na nás 25 místností a v každé úkol pro skupinu 
účastníků. Tři hodiny 
utekly jako nic a při 
zpáteční cestě auto-
bus div neprasknul, 
jak byl přeplněný sdě-
lovanými zážitky. Dě-
kujeme rodičům, že 
nám umožnili prožít 
třídní vánoční dárek. 

Mgr. Pavlína Opatrná 
22. 12. byl poslední den školy v roce 2017. Třídy si užívaly cukroví 
od maminek, předávaly se dárečky, někdo se vypravil pouštět lodič-
ky, někdo na vycházku, někteří si i zasportovali -  6.A  byla na bow-
lingu ve Stochově, 7.A bruslit v Rakovníku a 9. A a 9. B na bowlin-
gu v Kladně.  

 
Přejeme všem žákům, rodičům, pracovníkům školy i čtenářům 
Tuchlovických novin ať je pro ně rok 2018 dobrý a plný nekonečné 
pohody. 

Sestavila Mgr. Olga Kačenková 
 
 

6. 4. a 7. 4 2018 se bude konat zápis do první třídy pro školní 
rok 2018/2019 
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OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 
Také ve školce jsme, sice s malým opožděním, z důvodu havárie 
vodovodního potrubí přivítali nový rok s dětmi společným přípit-
kem a předsevzetími. Na děti  čekala pod  stromečkem také spousta 
dárků. Děkujeme tímto sponzorům, panu Ryssovi, firmě Muller 

Technik CZ s.r.o., Euromedia Group a.s., cukrárně Panenka za 
sponzorské dary. 
Překvapením pro děti byla obnova dětských jídelních souprav. Teď 
jim bude chutnat ještě více. V lednu děti čeká vzdělávací program 
na téma " smysly" a další zajímavé aktivity.  

Mgr. Šárka Dutkovičová 

 

PODĚKOVÁNÍ 
 
 Ráda bych touto cestou poděkovala OÚ za milé blahopřání 
k mým narozeninám. Zároveň děkuji za blahopřání, dárky a krás-
né květiny celé své milované rodině, sestře Janě a všem přátelům 
a známým. Ještě jednou všem upřímně děkuji. Jarmila Holbová. 
 Děkuji obecnímu úřadu, zvláště paní Fialové, a mé rodině za 
milá blahopřání a dárky k mým 85. narozeninám. Josef Čížek. 
 Pan Zdeněk Penc děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
 Pan Zdeněk Fiala děkuje OÚ Tuchlovice a všem přátelům a 
známým za blahopřání k životnímu jubileu. 
 Pan Josef Čížek z náměstí děkuje OÚ Tuchlovice, rodině a 
známým za blahopřání k narozeninám. 
 Paní Emilie Kunová děkuje obecnímu úřadu a své rodině za mi-
lé blahopřání k narozeninám. 
 Paní Marie Nováková děkuje obecnímu úřadu a rodině za milé 
blahopřání k narozeninám. 
 Pan Richard Reckziegel děkuje OÚ za milou gratulaci 
k životnímu jubileu. 
 Děkujeme Obecnímu úřadu Tuchlovice za milá blahopřání 
k 80. narozeninám, zvláště pak paní Kuchtové za předání dárků. 
Marie a Zdeněk Brožovi. 
 Děkuji  OÚ Tuchlovice za krásné přání k životnímu jubileu. 
Miroslava Saková  
 Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání k mému životnímu 
jubileu.  Libuše Štancová 

 Paní Zdeňka Štrosová děkuje obecnímu úřadu, rodině a přáte-
lům za milé gratulace k životnímu jubileu. 
 Paní Miluše Žďárská děkuje obecnímu úřadu a své velké rodině 
za milé blahopřání a krásné dary k narozeninám. 
 Paní Vlasta Skočdopolová děkuje rodině, všem známým a 
obecnímu úřadu za blahopřání k životnímu jubileu a květinové 
dary. 
 Děkuji srdečně za blahopřání k mému životnímu jubileu, které 
mě velmi potěšilo. František Janoušek. 
 Paní Ilona Němečková děkuje obecnímu úřadu a všem přáte-
lům a známým za blahopřání k životnímu jubileu. 
 Děkuji obecnímu úřadu, Klubu důchodců Tuchlovice, členům 
KSČM Tuchlovice a všem přátelům a známým za milá přání 
k mým 75. narozeninám. Lenka Titlová. 
 Děkuji OÚ, celé rodině a všem přátelům a známým za dary a 
blahopřání k narozeninám.  Věra Fauová 

 Děkuji rodině, OÚ Tuchlovice, KSČM a všem přátelům za 
blahopřání a dárky k životnímu jubileu. Miloslava Polívková 
 Paní Michaela Křižanová děkuje obecnímu úřadu a všem přáte-
lům a známým za blahopřání k životnímu jubileu. 
 Pan Václav Stuchl děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za bla-
hopřání k životnímu jubileu. 
 Dovolte prosím, abych touto cestou (jelikož jsem nyní dočasně 
imobilní) poděkovala za blahopřání k mým narozeninám. Nejen 
blahopřání se týká moje poděkování. Chtěla bych podotknout, že 
práce všech na tuchlovickém obecním úřadu si zaslouží poděko-
vání za přístup a ochotu, když jsem kdykoliv přišla a cokoliv na 
OÚ vyřizovala. Jana Beranová, Tuchlovice. 
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TRADIČNÍ TURNAJ VÁNOČKA ZAKONČILA LETOŠNÍ ROK 
 
Volejbalová soutěž krajských přeborů A se hraje v hale na dvojzá-
pasy a je tedy během zimního období v plném proudu. V této sou-
těži máme dva zástupce, tým žen A a mužů A. Oba týmy si vedly 
výsledkově podobně a také jsou v polovině soutěže na shodném 
čtvrtém místě tabulky.  
Ženy se ze začátku sezóny herně spíše trápily, v prvních dvou ko-
lech prohrály oba zápasy s Komárovem A a Roztokami B. S pří-
chodem trenéra Jana Valenty, který má letité zkušenosti s trénová-
ním ženských týmů, se ale jejich výkonnost postupně začala zvedat. 
Porazily například dvakrát Dobříš, jednou Rakovník, Neratovice a 
v šestém kole dokonce vrátily dvojnásobnou porážku Komárovu 
A, který je momentálně první v tabulce. Doufáme, že jejich výbor-
né výsledky nepřerušily vánoční prázdniny a že budou na vítězné 
vlně pokračovat i v letošním roce. 
Mužský tým se letos potýká s menším nedostatkem hráčů, a tak na-
ším cílem není obhajoba loňského prvenství, ale spíše se udržet na 
dohled prvním třem týmům. Což se docela daří. Asi nejzajímavější 
zápas jsme hráli proti týmu Kladno volejbal.cz, B týmu extraligo-
vého Kladna. Soupeř nás rozhodně nechtěl podcenit, protože proti 
nám nastoupili dokonce 2 finalisté loňské extraligy - blokař Trojan 
a smečař Kozák. 
V prvním zápase jsme hráli trochu ustrašeně a na soupeře jsme 
neměli, ve druhém už to bylo lepší, ale bohužel se nám po mno-

hem vyrovnanější partii nepodařilo soupeře dotáhnout do tiebrea-
ku a prohráli jsme 1:3. I tak to byl dobrý zápas. Jediný další pro-
hraný dvojzápas jsme utržili v Benešově, jinak se nám herně větši-
nou dařilo, a hlavně ve druhé půlce sezóny jsme nad soupeři 
vítězili. 
Tak jako již každým rokem, i letos byla na poslední volný víkend 
před Vánoci v Tuchlovicích uspořádaná tradiční Vánočka - volej-
balový turnaj pro příchozí. Sešli jsme se v hojném počtu 24 hráčů, 
sestavili jsme 4 týmy a hrálo se stylem každý s každým o titul. Ka-
pitány týmů byli Česnek, Chaloupka, Hlinovský a Červený. 
Hned v prvním zápase se hrál napínavý volejbal, který skončil ví-
tězstvím prvního jmenovaného týmu v tie-breaku. Ostatní zápasy 
se nesly v podobném gardu a rozhodně bylo na co koukat. Turnaj 
vyhrál tým vedený Chaloupkou, neporažený, i když v posledním 
zápase velmi těsně. Tím jsme zakončili letošní rok. V lednu přijdou 
opět na řadu další mistrovské zápasy. Pokud byste chtěli naše týmy 
podpořit, můžete se přijít podívat například v sobotu 20. ledna, kdy 
hrajeme v "domácí" sportovní hale v Doksích, Sokolská 230. První 
zápas žen začíná od 9:00 a bude se hrát celý den až do 17:00. Cel-
kem jsou na programu 4 zápasy. Odvetu zápasu s Kladnem pak 
hrají muži 27.1. od 10:00 v Kladně a věříme, že si opět zahrajeme 
proti některým hráčům A týmu. 

Ing. Josef Antoš 
 

 
Foto: Focení po zakončení Vánočky 2017 
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Srdečně Vás zveme na dvě akce, při kterých se pobavíte a uděláte 
i něco pro své zdraví.  
V sobotu 20. ledna přijďte i s přáteli na TUCHLOVICKÝ 
BĚH. Jde o společný výběh/trénink, nikoli závod s měřeným 
časem. Vybrat si můžete ze dvou tratí: 7km nebo 10km. Startu-
jeme v 10 hodin od fotbalového hřiště.  
Máte rádi, tanec, hudbu, zábavu a napětí při tombole? V pátek 9. 
února se v sále České hospody uskuteční PLES ODS. Zahraje 
nám skupina Černý brejle. Vstupenky můžete zakoupit v České 
hospodě nebo přes email odstuchlovice@seznam.cz. Těšíme se 
na Vás. 

Ondřej Macháč 
 

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.:  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 800850860 
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 
fb: Obec Tuchlovice a Srby - oficiální profil

 
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: 9.1.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 5.3.2018 
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