
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 
 

SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, 
návrat jara trval o 
trošku déle než 
v minulých letech, 
ale jaro již přišlo 
v plné síle a jsme 
přesvědčeni, že léto 
nám zpoždění ná-
stupu krásného po-
časí vynahradí. 

V dubnovém čísle Tuchlovických novin 
Vám vždy přinášíme souhrn kulturních, 
společenských a sportovních akcí, které 
pro Vás mají připravené naše neziskové 
organizace a samozřejmě i obec. Začne-
me již 30. dubna! Na obvyklých místech 
u hospůdky na fotbalovém hřišti a u ky-
nologů proběhne pálení čarodějnic. V 
květnu navážeme třemi akcemi. Tradiční 
akcí a letos jubilejní je Středočeský kul-
turní festival „Tuchlovická pouť“. V 
termínu 4. - 6.  května již půjde o 
25.ročník. Čtrnáct dní poté pro Vás při-
pravuje spolek „Letní kino Tuchlovi-
ce“ první ročník Pivních slavností. Tře-
tí průběžnou akcí, se začátkem v květnu 
(po pouti), je pravidelné promítání 
v letním kině, které se v loňském roce ve-
lice osvědčilo. Začátek června bude také 
hodně zajímavý. V sobotu 2. června nás 
na fotbalovém stadionu čeká oslava 90-ti 
let založení fotbalového klubu AFK 
Tuchlovice. V dopoledních hodinách 
bude na stejném místě probíhat dětský 
den, který jako obvykle organizačně za-
jišťuje vedení obce. Na všechny tyto akce 
Vás co nejsrdečněji zveme! 
Některé akce podrobněji popisují organi-
zátoři v samostatných článcích. 
Přejeme Vám všem krásné jaro a léto 
2018! 
za OÚ Tuchlovice 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

 

KOMENTÁŘ K ÚVODNÍMU SLOVU Z MI-
NULÉHO ČÍSLA TUCHLOVICKÝCH NO-
VIN 

V minulém čísle Tuchlovických novin jsme Vás informovali o několika 
výběrových řízeních, které budeme realizovat do pololetí tohoto roku. 
Většina z nich je již ukončena. Zdůrazňujeme, že jsme v textu zmiňova-
li „jen“ výběrová řízení na záměry obce, které jsme dlouhodobě připra-
vovali v minulých letech. Všechny investice, u kterých byla výběrová ří-
zení již ukončena, popřípadě se jedná o dohodnuté a schválené dodávky 
a služby, u kterých není klasické výběrové řízení nutné, jsme již neuváděli. 
Někteří z Vás reagovali tak, že na místní část Srby téměř nemyslíme. Za-
dané akce již mají svůj vlastní plán realizace, a buď probíhají, nebo jsou 
víceméně termínově dohodnuté. Např. rekonstrukce komunikace kolem 
staré školy v Srbech již probíhá a další máme naplánované: výměna zasta-
ralých výbojek veřejného osvětlení za nová LED světla a obnova místní-
ho rozhlasu. Navíc v této části obce je výběrovým řízením určen zhotovi-
tel projektové dokumentace pro rekonstrukci komunikace ve směru ke 
Kačici. Jsou také záměry, které prozatím nikde neuvádíme, ale projedná-
váme s projektanty. Můžeme zmínit naši úvahu o výstavbě chodníku po-
dél silnice III. třídy mezi Tuchlovicemi a Srby, popř. propojení stávající 
cyklostezky směrem na Kamenné Žehrovice po bývalé vlečce a dále ko-
lem rybníka. Jsme přesvědčeni, že je to dostatek investic, které v této 
místní části plánujeme. Naprostou většinu těchto záměrů jsme probírali 
na jednáních rady popř. zastupitelstva obce a členové obecní samosprávy 
by Vám měli fundovaně odpovědět. Pokud i nadále chcete směrovat do-
tazy jen na vedení obce, jsme Vám samozřejmě k dispozici na mailu 
obecniurad@ou-tuchlovice.cz popř. na tel.: 312 657 020. Pro případ, že 
nevyužijete informace, které projednáváme na pravidelných jednáních za-
stupitelstva obce, jsme připraveni i na osobní jednání. Domluvme si ter-
mín a místo schůzky. Čím více nás bude, tím lépe. 
Za samosprávu obce Tuchlovice 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

 
Vážení spoluobčané, 
o skutečnosti, že jsme vybrali dodavatele na akci: „Pořízení štěpkova-
če, kompostérů a kontejnerů na textil“ jsme Vás informovali 
v minulém čísle Tuchlovických novin.  
Dodavatelem bude společnost ELKOPLAST CZ s.r.o. Vše výše uve-
dené bude dodáno během měsíce června. O přesném termínu Vás 
budeme informovat prostřednictvím webu obce, SMS Info kanálem 
případně na úředních deskách v obci.   

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  
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STAVBA NOVÉHO PAVILONU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Vážení spoluobčané,  
s radostí Vám sdělujeme, že projekt na stavbu nového pa-
vilonu základní školy byl vybrán jako vyhovující projekt s 
financováním ze státního rozpočtu z Ministerstva financí. 
Dle harmonogramu by měla stavba začít v říjnu 2018 a 
dokončit by se měla na přelomu let 2019/2020. Pravdě-
podobně se letos bude jednat jen o přípravné práce a bez-
pečné zajištění staveniště. Celkový rozpočet na stavbu no-
vého pavilonu včetně administrace (projekt, výběrové 
řízení, managing projektu) je téměř 36,5 mil. Kč. S této 
částky bychom měli obdržet dotaci ve výši 25,5 mil. Kč. 11 
mil. Kč poskytneme z vlastních zdrojů. Převážná část fi-

nancí zatíží obecní rozpočet až v roce 2019. Každá stavba, 
takto nákladná obzvlášť, s sebou přináší i dočasné omeze-
ní obslužnosti přilehlých veřejných budov a ploch. 
V tomto případě se bude jednat o přístup do areálů mateř-
ské a základní školy. Včas vás budeme o těchto opatřeních 
informovat. Půjde především o přístup do mateřské školy, 
kde zřídíme nový oddělený přístup. Informace určitě včas 
naleznete na vývěskách základní a mateřské školy a na we-
bových stránkách obce a škol. 
S pozdravem 

Jaroslav Pošta, starosta obce

 

SVOZ BIOPOPELNIC 

Svoz biopopelnic bude probíhat standardně vždy v pá-
tek v sudém týdnu. (6.4., 20.4.,4.5.,18.5……...až do 
2.11.2018. Dále je možné odkládat posekanou trávu 
do kontejneru na fotbalovém hřišti vždy v sobotu od 9 
hodin (vstup ze strany od ulic Na Stráži). V našem 
plánu je oplocení posunout tak, aby byl velkoobjemo-
vý kontejner přístupný po celý týden. Žádáme Vás, 
abyste do tohoto kontejneru neukládali žádné větve!!! 
Kontejner je určen pouze na trávu a svozová firma má 
s uložením na skládku později velký problém. Větve 
ukládejte již od května na louku (ne na parkoviště) ve-
dle kynologického cvičiště, kde každoročně pálíme ča-
rodějnice – zmiňujeme v článku „Slovo úvodem“. 

 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČ-
NÝCH ODPADŮ 

V sobotu 12.5.2018 a 3.11.2018 opět proběhne svoz 
nebezpečného odpadu.     
               
TUCHLOVICE NÁMĚSTÍ      11:10 – 11:50       
TUCHLOVICE – DŘEVĚNKOV 11:55 – 12:20   
SRBY                   12:30 – 13:00 
 
Neodkládejte prosím odpad před příjezdem svozové 
techniky a elektroodpad lze odložit kdykoli během 
úředních hodin ve dvoře OÚ. Takto přijatý elektrood-
pad lze ještě využít firmou ASEKOL a tím šetříme. 

 

OČKOVÁNÍ PSŮ 

9. května 2018 od 15.00. – 16.00 hodin v Tuchlovicích (za obecním úřadem ve dvoře) a od 16.00. – 17.00 hodin v Sr-
bech ( na zastávce ČSAD) proběhne očkování psů proti vzteklině. Cena 100,- a očkovací průkaz s sebou. 
  

7. 4. 2018 – UKLIĎME ČESKO 
2018!!! 

V sobotu 7. dubna se uskutečnila velice prospěšná akce 
UKLIĎME ČESKO 2018. Obyvatelé Tuchlovic a Srb se 
zúčastnili již potřetí a v letošním roce nám dokonce přálo i 
počasí. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří se 
na úklidu podíleli a že jim není lhostejné, v jakém prostředí 
všichni žijeme. Je škoda, že i přes naše velké úsilí se stále na-
jdou tací, kteří svůj odpad odhodí kamkoli. Nacházeli jsme 
ve strouhách hadice, koberce, stavební suť, ale dokonce i 
celé křeslo. Ještěže jsme se sešli v hojném počtu a za dopo-
ledne jsme měli vše sebráno a mohli jsme se vrhnout na 
opékání buřtů, které byly pro všechny pomocníky připrave-
ny. 
Všem zúčastněným ještě jednou moc děkujeme za pomoc, jejich čas, obětavost a skvělou náladu, kterou si s sebou neza-
pomněli vzít. 

Obecní úřad Tuchlovice  

        Občasník č.3 / 2018                                                                                           str.2 
                                                              str.2 



 

KULTURA
 

2. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE TUCHLOVICE 

 
Dne 24. 3. 2017 Obec Tuchlovice zažila velkou slávu – pořá-
dala svůj druhý reprezentační ples. Hostů bylo požehnaně a o 
zábavu nebyla nouze. Celým večerem nás provedl tuchlovický 
rodák – nynější moderátor rádia Relax – Honza Lukavský. 
Velkou měrou přispěl k hladkému průběhu celého večera a 
ples tak mohl dostát svému názvu – reprezentační. Zahájení 
plesu se ujal starosta Mgr. Jaroslav Pošta a paní místostarostka 
Iva Pencová. Slavnostní „salva“ třpytivých konfet mohla od-
startovat zahajovací program celého plesu. Na úvod se nám 
představily svěřenkyně instruktorky Petry Doušové s úžasným 
vystoupením zumby. O slavnostní předtančení se postarali 
profesionální tanečníci z tanečního klubu Admira Kladno. 
Všem účinkujícím velice děkujeme za jejich vystoupení. 

Další velké poděkování patří sponzorům 2. reprezen-
tačního plesu Obce Tuchlovice, díky kterým jsme moh-
li připravit bohatou a zajímavou tombolu:  

 
 
Náklady na celý ples se nám podařilo pokrýt 
z vybraného vstupného, prodeje tomboly a ze štědrých 
darů našich sponzorů, z čehož máme radost největší a 
již nyní se moc těšíme na příští ročník. 

Kristýna Zelenková, Iva Pencová  

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 

 
V minulém čísle našich novin jsme se dostali k událostem 
prvních poválečných měsíců. Zima roku 1919 se ohlásila velmi 
brzy. V první výroční den vyhlášení naší státní samostatnosti – 
28. října – bylo po celou dobu velmi chladno, dokonce padal 
první sníh. O nic lépe nebylo ani 3. listopadu, kdy se v naší 
obci zahájilo vyučování v první třídě občanské školy – později 
měšťanské školy, do které chodily vedle dětí z Tuchlovic i děti 
z Kamenných Žehrovic, Srb, Kačice, Stochova, Honic, Lán a 
Vašírova. Prvním ředitelem školy byl jmenován Rudolf Ale-
xandr Jindra, učiteli byli Josef Kamarýt (pozdější ředitel Střed-
ní zdravotní školy v Kladně a po nějaký čas starosta Budečské 
sokolské župy) a tuchlovický rodák Jan Ton. Tajemníkem ob-
ce byl po kratší čas Jaroslav Ludvík. 
Dne 18. dubna 1920 se konaly první volby do poslanecké 
sněmovny Národního shromáždění. V Tuchlovicích získali 
sociální demokraté 652 hlasů, agrárníci 120, živnostníci 68, 
příslušníci Československé strany lidové 14 hlasů, domkáři a 
malorolníci 11 hlasů. Převaha sociální demokracie byla víc než 
zřetelná, byla však roztříštěna mezi levici a pravici. Postupem 
času se dostávají rozpory mezi oběma skupinami stále více na 
ostří. Vyvrcholilo to vyhlášením generální stávky, což bylo 
signálem ke vzplanutí revolučních bojů.  

 
I v Tuchlovicích byl utvořen revoluční výbor, který 
převzal na několik dní moc do svých rukou. Tvořili jej 
Bohumil Landa, Josef Vedral, Jaroslav Štáfek, Jan Lan-
da, Josef Bílek a František Drvota. Po obci chodily děl-
nické hlídky. Schůze se konaly u Marešů a byly často 
velmi výbojné. Revoluční výbor obsadil poštovní úřad 
a zkonfiskoval všechny časopisy, které psaly proti gene-
rální stávce. Proti stávkujícím v celém státě byla nasa-
zena vojenská moc. Předseda revolučního výboru Josef 
Vedral byl zatčen a čtyři měsíce vězněn v Praze na 
Pankráci spolu s dalším třemi tisíci ostatních stávkují-
cích. 
V tomto roce, kdy měla obec 1968 obyvatel a 312 do-
mů, se v čísle 273 (později u Gabrielů, dnes je v tomto 
místě zdravotní středisko s lékárnou a obchod), kde 
tehdy bydleli Vobořilovi – poprvé poslouchal rozhlas z 
prvního radiového přijímače na baterie a sluchátka, kte-
rý měl František Vobořil. Tento velmi chytrý a vzděla-
ný člověk byl osočen, že má nějaké odposlouchávací 
zařízení a četnictvo ho vyšetřovalo. Byl to skutečně 
první amatérský radiový přijímač – státní rozhlas tehdy 
ještě neexistoval. 

Helena Sokolová - kronikářka  
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STŘEDOČESKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL TUCHLOVICKÁ POUŤ 

Ve dnech 4.- 6.května 2018 se koná v Novém Strašecí a Tuchlovi-
cích již 25. ročník Středočeského folklorního festivalu Tuchlo-
vická pouť, přehlídka folklorních souborů z Prahy a Středočeské-
ho kraje. Pravidelně se festivalu účastní i soubory z jiných regionů 
republiky, letos nás potěší západočeským folklorem karlovarský 
soubor Dyleň a dorazí k nám i soubor Haná z Velké Bystřice u 
Olomouce. Uvidíme nejen něžné a oddané tance z Hané, ale i 
mnohem čilejší tance z oblasti Lipenského Záhoří, a nakoukneme s 
dráteníky i na slovenskou Myjavu. V minulém roce návštěvníky 
festivalu uchvátil dětský soubor Notičky se zhudebněnými básně-
mi Jaroslava Seiferta. Letos nepřijdeme o jejich pokračování. Svoji 
účast potvrdili i další tradiční účastníci, Jarošovci a Jarošáček z 
Mělníka, rakovnické Borůvky, Rosénka z Dejvic, děti z tuchlo-
vické MŠ a téměř domácí Čtyřlístek z Nového Strašecí. Poprvé se 
v Tuchlovicích představí pražští Bejvávalo. 
Stěžejní pořady festivalu se konají v Novostrašeckém kulturním 
centru a v areálu letního kina v Tuchlovicích. V průběhu uplynulé-
ho čtvrtstoletí získalo kino v Tuchlovicích zastřešené pódium i zá-
zemí pro účinkující a je teď chloubou obce. Určitě se tam znovu 
bude líbit i KUŘETI, které pomáhá dětem, a opět si budete moci 
také sednout na židli v rámci akce DÁVÁM ŽIDLI DO KRUHU. 
A chybět nebudou ani neziskové organizace z Kladenska a Rakov-
nicka. 
Festival začíná v 17 hodin pátečním odpoledním vystoupením 
souboru Haná v kostele sv. Havla v Tuchlovicích. Následuje 
hlavní páteční pořad Vítejte u nás, na kterém přivítá Čtyřlístek v 
Novostrašeckém kulturním centru v 19. 30 hodin své hosty – kapelu Lístečku, Borůvky z Rakovníka, Dyleň z Karlo-
vých Varů a Hanou z Velké Bystřice. 
V sobotu od 10. 30 hodin vystupují soubory na malém jevišti před Českou hospodou v Tuchlovicích, aby divákům zpří-
jemnily čas před obědem a pozvaly je na oba hlavní festivalové programy. 
Těm je vyhrazeno sobotní odpoledne od 14 hodin a nedělní dopoledne od 10. 30 hodin v areálu letního kina v Tuch-
lovicích. Gejzír nadšení, krásy, pohody a klidu. To, co nyní nejvíc potřebujeme. 
A tím vše nekončí. V posilňujícím duchu se ponese sobotní hlavní večerní pořad. Po škole tanců, která proběhne v areálu 
letního kina od 19 hodin, se hned ve 20 hodin opět rozezvučí areál letního kina, tentokrát písněmi Spirituál kvintetu! 

Netřeba představovat, 
jen si udělat čas a těšit 
se! 
V neděli v 15 hodin 
ochutnáme poslední 
třešničku na dortu, 
kterou nám naservíru-
je pod názvem Taneč-
ní miniatury brněnský 
Ondráš! Prolétneme s 
ním Čechami, Mora-
vou, Slovenskem a 
dokonce i Ukrajinou. 
A to se ještě předtím 
ve 14 hodin uvidíme 
na pohádce Víti Mar-
číka. To vše opět v  
letním kině.   
Věříme, že se nás se-

jde na jubilejním 25. ročníku hodně. Protože je nám spolu dobře! Budeme se na vás těšit.  
Více se dozvíte na www.tuchlovickapout.cz 

Za všechny pořadatele –  Magda Pelcová
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

KONCERTY V KOSTELE SV. HAVLA S NÁZVEM „TUCHLOVICKÝ 
HUDEBNÍ PODZIM“

Vážení posluchači, milí přátelé, dovolte mi, 
abych Vás informoval o dalším ročníku kon-
certů v kostele sv. Havla s názvem „Tuchlo-
vický hudební podzim“. Zahajovací koncert 
tohoto cyklu rozezní prostory kostela sv. Hav-

la 16.9. 2018  v 16 hodin a představí se na něm sopranistka 
Karolína Žmolíková, kytarista Miroslav Žára a klavíristka 
Ludmila Juránková. Celý koncert bude svým slovem pro-
vázet redaktor ČR 2 , pan Václav Žmolík. Druhý koncert 
proběhne 7.10. 2018 ( záleží na datu voleb, které nás letos 
čekají) a zazní na něm tuchlovické varhany v podání ra-
kovnického rodáka a varhaníka Aleše Noska. Tradiční ad-

ventní koncert samozřejmě bude také, 22.12. 2018. Jeho 
obsazení se ještě řeší. Tolik tedy k našemu cyklu koncertů, 
a teď ještě novinka. Od 1.5. 2018 budou na OÚ Tuchlovi-
ce k dispozici vstupenky na koncert, který se koná v pro-
storách Tereziánského sálu v Břevnově, 5.6. 2018 v 19 
hodin. V rámci koncertu s názvem „Dobrý den paní ope-
reto“, si návštěvníci  mohou poslechnout fanfáry na ná-
dvoří Břevnovského kláštera, bude i slavnostní přípitek. 
Vstupenky jsou zadarmo a na Vás je si je jen vyzvednout. 
Celá akce je připravena ve spolupráci agentury ML Art a 
OÚ Tuchlovice. 

Mgr. M.LAŠTOVKA

LETNÍ KINO 

Program na květen a červen 
 
11.5   Zahradnictví: Dezertér 
25.5.  Útěk do divočiny 
1.6.   Ovečka Shaun ve filmu 
8.6.   Všechny cesty vedou do hrobu 
15.6   Hacksaw Ridge - Zrození hrdiny  
22.6.  Ray    
29.6.  Jak jsme hráli čáru  

 
 

1. ROČNÍK TUCHLOVICKÝCH 
PIVNÍCH SLAVNOSTÍ 

Rádi bychom Váš pozvali na 1. ročník Tuchlovických 
pivních slavností. Akce se bude konat 19.5. v útulném 
areálu letního kina v Tuchlovicích. Účast přislíbili nasle-
dující pivovary: Zichovec, Máša, Černý Potoka, Lounský 
Žejdlík, Strašák, Falkon, SQBRU, Trilobit a také Pivárium 
z Nového Strašecí. Jako hudební doprovod vystoupí oblí-
bená kapela Brutus, Civilní obrana, Bílá nemoc, Stuck in 
Mind, Duo Dominik Lomička a Bohuslav Ježek a další 
menší lokální uskupení různých žánrů.  
Kromě tekutého zlata budou dále k dispozici stánky s jíd-
lem, nealko nápoji (domácí limonádou), vínem (Vinotéka 
Pod Věžákem) a kávou. 
 Pro dopravu do Tuchlovic důrazně doporučujeme využít 
výborné dopravní obslužnosti.  
 Vstupné: 100 Kč (předprodej na Obecním úřadě Tuchlo-
vice) ; 130 Kč (na místě v den akce) - v ceně vstupného je 
sklenice s logem slavností.  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

 

OKÉNKO DO 
MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 

Po velkých nečekaných 
mrazech se ozvalo ja-
ro. Děti při vycház-
kách pozorují kvetoucí 
zahrádky, pozorují 
domácí hospodářská 
zvířata, vyrážejí na po-
lodenní vycházky a 
hlavně se dětem opět 
otevřela možnost po-
hybových aktivit na 
školní zahradě. Každý 
měsíc vítáme ve školce vzdělávací a kulturní programy. 
Děti neopomněly ani zasadit hrášek na naší zahrádce a  
dočkáme se také sadby brambor. To bude sklizeň. Před 
Velikonocemi jsme pořádali Jarní prodejní výstavku 
spojenou s degustací školního stravování. Doufáme, že 
všem přítomným chutnalo. V dubnu nás čekají projek-
tové dny ke Dni Země a spousta dalších zážitků. 

Mgr. Šárka Dutkovičová  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

V sobotu 10.3. 2018 se uskutečnil již 26. reprezentační 
ples školy. V letošním roce padl rekord v návštěvnosti. 
Stejně jako každoročně byl náš ples prostorem pro setkání 
bývalých žáků školy i těch současných. Připravena byla 
dvě vystoupení. Úvodní vystoupení zajistila taneční hip-
hopová skupina „Red power“ a mažoretky „Květinky“. 
Děkujeme všem dívkám, které svým parádním vystoupe-
ním nastartovaly příjemnou atmosféru plesu. Bohatou 
tombolu se podařilo dát dohromady díky sponzorským 
darům firem i jednotlivců. Ještě jednou moc děkujeme a 
vaší podpory si vážíme.  Děkujeme také všem ostatním, za 
pomoc s organizací akce. A především všem, kdo jste při-
šli a vytvořili příjemnou atmosféru. Ta byla umocněna vý-
bornou hudební produkcí skupiny Černý brejle, která nás 
provázela celým večerem. Půlnoční překvapení se neslo ve 
znamení skvělého vystoupení naší paní učitelky Jarky Po-
lákové a její sestry Kristýny Kleinové. Připravily si pro nás 
houslové a pěvecké duety od AC/DC nebo třeba Ewy 
Farné. Tolik krátké ohlédnutí za repre plesem naší školy. 

Mgr. Jan Bejček 

Školní družina navštívila dne 16.3.2018 firmu Cosmetica 
Bohemica s.r.o. v Chrustenicích u Berouna. Jedná se o vý-
robu mýdel, krémů, koupelových solí, šumivých koulí do 
koupele, balzámů. Všechny výrobky se barví potravinář-
skými barvami, výroba je založena na vysokém podílu 
ruční práce. Produkty z této dílny se prodávají pod znač-
kou Boemi. Při exkurzi nás prováděli velice příjemní za-
městnanci, prošli jsme si proces výroby mýdla, viděli jsme 
barvení mýdel, vyřezávání do různých tvarů (děti si vše 
vyzkoušely a své výrobky si odnesly domů), balení mýdel 
do fólie. Děti si také ověřovaly své znalosti ohledně vůní 
(silice - meduňka, levandule, skořice..) a nakonec si každý 
vyrobil svoji šumivou kouli do koupele. Prohlídku jsme 
ukončili nákupem dárků pro naše blízké a ještě jsme si 
odvezli překvapení od paní průvodkyně. Byl to velice za-
jímavý výlet. 

Vychovatelky ŠD  

Dne 20. 3. jsme s žáky 1. tř. a 3. B navštívili Cífkův statek 
v Třebízi. Čekal tam na nás program Velikonoce na stat-
ku. Děti se seznámily s velikonočními tradicemi z dob na-
šich prababiček, které jim prozradila děvečka Rozárka, vy-
robily si krásné velikonoční beránky, ochutnaly tradiční 
mazanec, vyslechly vyprávění pana faráře a mnoho další-
ho. Myslím, že akce byla velmi vydařená a dětem se líbila. 

Radka Šebestová 

Dům dětí a mládeže ve Slaném, atelier Hliněnka, pořádá 
každý rok keramický a výtvarný festival. Rozhodla jsem 
se, že se letos s dětmi ze 2. stupně zúčastníme. Tématem 
bylo „Zvíře“. Nejrozmanitějším druhem na světě a záro-
veň nejvěrnějším průvodcem člověka, kterého navíc dobře 
známe, je pes. Děti ze 6.A, 7. a 8. třídy se pustily do tvo-
ření a pod jejich rukama vznikali pejsci malí i velcí, nohatí 
i jezevčíci, ležící, sedící, stojící a jeden dokonce i na psím 
vozíčku. Vznikla kolekce, která ve veřejném hlasování zís-
kala takový počet příznivců, že nám vynesla druhé místo 

v soutěži kolektivů. Mezi místními hlasujícími je to velký 
úspěch. Někteří pejsci byli tak výjimeční, že soutěžili i 
v jednotlivcích – a právě tam dvojice autorů získala do-
konce ocenění nejvyšší – 1. místo ve své kategorii. Jsou to 
Kristýna Ledvinková a Max Baldýnský ze 7. třídy. Mám 
velkou radost z úspěchu našich dětí a tímto jim všem ještě 
jednou gratuluji. 

Mgr. Pavlína Opatrná  

Novinky z matematických soutěží. V době uzávěrky pro-
bíhá okresní kolo matematické olympiády, kde bude školu 
reprezentovat Matěj Štepo ze 6. A. V dubnu se konalo 
školní kolo Pythagoriády. Úspěšných řešitelů byla celá řa-
da, uvidíme, koho komise vybere do kola okresního. Ma-
tematický klokan, mezinárodní soutěž, se konal již v půli 
března. Nejlepší řešitelé z naší školy v jednotlivých kate-
goriích jsou tito: 

 
Basketbal 
V úterý 13. 3. 2018 se hoši z devátých tříd zúčastnili 
okresního kola v basketbalu. Celkem bylo přihlášeno 11 
družstev. Naše skupina byla rozlosována do haly společně 
s pěti dalšími družstvy včetně hlavních favoritů soutěže. 
Ve skupině jsme uhráli 2 prohry. S 5. ZŠ Kladno 8:15, a 
se 3. ZŠ Slaný 6:18. Ostatní zápasy jsme vyhráli 10:3 se 4. 
ZŠ Kladno, 21:1 se 7. ZŠ Kladno a 16:0 s 1.ZŠ Kladno.  
Všem hráčům patří poděkování za bojovnost a vzornou 
reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Drechslerová  

Bouldering 
Dne 19. 3. jsme se šestnácti žáky a žákyněmi II. stupně 
vyrazili do Slaného na základní kolo Školní lezecké olym-
piády BOULDER POHÁR. V tomto kvalifikačním kole 
na žáky čekalo celkem 6 lezeckých cest různé obtížnosti. 
Žáci se s výzvou poprali každý podle svých schopností. 
Nejlepší byl Vojtěch Richter z 9.A, za ním pak Matyáš 
Vojna z 9.A a Jiří Pospíšil ze 7. třídy. Všem žákům děkuji 
za skvělé výkony, protože většina cest vyžadovala dobrou 
fyzickou zdatnost. V konečných propočtech jsme celou 
kvalifikaci vyhráli a porazili ostatních 10 škol. Blahopřeji. 

Mgr. Jana Drechslerová  

 
Sestavila Mgr. Olga Kačenková  
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INZERCE 

 
 

PODĚKOVÁNÍ MŠ 

27. 3. 2018 jsem byla pozvána na 
degustaci zdravé stravy do naší 
mateřské školky, kde jsem byla ve-
lice mile překvapena, jak lze při-
pravit chutně a výborně zdravé jíd-
lo pro naše nejmenší. Jídlo bylo 
nejen krásné pro oko, ale i ne-
smírně chutně připravené a ochu-
cené. Děkuji proto touto cestou 
paní ředitelce Šárce Dutkovičové 
za osvětu a kuchařkám za chutnou 
zdravou stravu.  
Iva Pencová místostarostka  
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k osmdesátým narozeninám. Enderštová Miluše. 
Pan Petr Chaloupka děkuje obecnímu úřadu, rodině a 
všem přátelům za blahopřání k 60. narozeninám. 
Pan František Burgr děkuje obecnímu úřadu a všem, 
kteří mu blahopřáli k životnímu jubileu. 
Pan Václav Hendrych děkuje Obecnímu úřadu Tuch-
lovice, rodině, přátelům a známým za blahopřání k 80. 
narozeninám. 
Pan Jaroslav Šimek děkuje OÚ Tuchlovice za blaho-
přání k 70. narozeninám. 
Paní Jiřina Frolíková děkuje OÚ za milou gratulaci 
k životnímu jubileu.   
Paní Jitka Slavíková děkuje obecnímu úřadu za blaho-
přání k narozeninám. 
Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice, Městskému úřa-
du Stochov, Sokolu Lány, celé rodině, všem přátelům 
a známým za milá blahopřání a dárky k životnímu ju-
bileu. Alena Česká 
Děkuji OÚ a rodině za milé blahopřání k životnímu 
jubileu. Božena Homolková 

Pan Vladimír Hruška děkuje obecnímu úřadu a rodině 
za milou gratulaci k životnímu jubileu. 
Pan Stanislav Fojt děkuje Obecnímu úřadu 
v Tuchlovicích, KSČM, přátelům a známým za milé 
gratulace k životnímu jubileu. 
Děkuji obecnímu úřadu, rodině a přátelům za milá 
přání a dárky k mému životnímu jubileu. Věra Pecán-
ková 
Velmi děkuji obecnímu úřadu, rodině a kamarádům za 
blahopřání k mému životnímu jubileu. Petr Daníček 
Srby 
Velice děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. Jitka Hnízdilová 
Pan Tomáš Hamták děkuje Obecnímu úřadu Tuchlo-
vice za blahopřání k narozeninám. 
Děkuji Obecnímu úřadu v Tuchlovicích za milé bla-
hopřání k mým narozeninám. Božena Čížková 
Pan Jan Drcman děkuje obecnímu úřadu, rodině a 
známým za milé blahopřání k životnímu jubileu. 

 

 

 POZVÁNKA K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU AFK TUCHLOVICE 

 
Vážení příznivci tuchlovického fotbalu, 
srdečně vás zveme na oslavu 90. výročí založení klubu 
AFK Tuchlovice, která se uskuteční 2. června 2018 
v našem fotbalovém areálu. Oslava bude spojena i 
s celodenním programem pro děti, na které budou čekat 
soutěže o ceny, skákací hrady, zábavná indiánská show, 
malování na obličej, modelování balónků atd. 

V rámci oslav odehraje fotbalové 
utkání přípravka, žáci a odpoledne 
„A“ mužstvo AFK Tuchlovice proti 
fotbalovým internacionálům. 
Večer se můžete těšit na živou hu-
dební show v podání kapel Paradoksy a Kabát Revival. 

 
 
 

 
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 služ-
by 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: 18.4.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 21.5.2018 
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