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SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané,  

v říjnových volbách 
jsme v Tuchlovicích 
zvolili nové zastupi-
tele obce. Zvítězilo 
hnutí STAROS-
TOVÉ A NEZÁ-
VISLÍ, které získalo 

65,35% platných hlasů a v novém zastupi-
telstvu bude mít 10 zastupitelů. Druhá 
skončila Občanská demokratická strana 
se ziskem 24,35 % (4 zastupitelé), třetí 
Komunistická strana Čech a Moravy se 
ziskem 10,28 % (1 zastupitel).  
Volební účast byla 61,59%, což je nejvíce 
z okolních obcí. Místní část Srby měla 
dokonce volební účast 71%, a to považuji 
za zcela výjimečný výsledek. Níže 
v tabulce uvádím zastupitele, kteří byli 
uvedeni v dokumentu ZÁPIS O VÝ-
SLEDKU VOLEB DO ZASTUPITEL-
STVA OBCE od registračního úřadu. 
V tabulce oproti tomuto dokumentu chy-
bí jeden zástupce a první náhradník za 
Občanskou demokratickou stranu, kteří 
na svůj mandát rezignovali (9.10.2018 
resp. 16.10.2018). Druhým náhradníkem 
za tuto stranu byl pan Radek Zobina, kte-
rý mandát přijal. 

Mgr. Jaroslav Pošta ,  starosta obce  

 

TUCHLOVICKÝ PARK 

 – STUDIE 
Je to přesně rok, kdy jsme Vás, občany 
Tuchlovic a Srb, žádali v tomto tisku o vypl-

nění ankety spojené s revitalizací tuchlovic-
kého a srbeckého parku. Sešlo se nám méně 
odpovědí, než jsme očekávali. Na podzim 
loňského roku jsme ještě procházeli parkem 
a okolím, abychom si s několika málo obča-
ny vyměňovali naše představy, jak by měl 
park vypadat. Poté proběhla v prostorách 
OÚ zajímavá prezentace spojená s touto te-
matikou. Jak jsme zmiňovali v posledním 
čísle TN, proběhla schůzka na zpracování 
studií, které jsou potřeba na přihlášení se 
k dotaci přes MAS Svatováclavsko. Výzva by 
měla být vypsána v polovině února, do kdy 
je potřeba mít studie připravené. Pravděpo-
dobně bude potřeba mít i projektovou do-
kumentaci. Koncem září byla podepsána 
smlouva o dílo se společností ALL4TREES, 
s.r.o. (Ing. Weberová), která zahrnuje zpra-

cování architektonické studie ve dvou vari-
antách. Studie bude obsahovat úpravu nejen 
parku, ale i celé centrální části obce včetně 
náměstí. Nyní je však pro nás prioritou park, 
a proto tímto směrem napneme síly, aby-
chom ho dotvořili podle našich představ a 
získali na něj potřebné finance. Rada obce na 
svých příštích zasedáních ustanoví tříčlennou 
„Komisi rozvoje obce“. Její start nebude vů-
bec lehký, bude se podílet na výše jmenova-
ném projektu. Její členové budou do tohoto 
záměru přinášet své názory a samozřejmě i 
názory Vás, našich spoluobčanů. Blíže Vás 
budeme informovat v dalším vydání Tuchlo-
vických novin, na našem webu a dalšími in-
formačními kanály. 

Informace OÚ  

 
 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TUCHLOVICE A NÁSLEDNÉ PRVNÍ 
ŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ 
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce 
Tuchlovice proběhne 31.10.2018 od 18:30 
hodin v Domě služeb II, Karlovarská 500. 
Oproti avizovanému termínu, který byl sdě-
len na posledním zastupitelstvu obce, je tak 
termín posunut o dva dny, a to z důvodů 

procesních. První řádné zasedání zastupitel-
stva obce proběhne co nejdříve v následných 
dnech (mezi 9. listopadem až 14. listopadem 
od 18:00 hodin). Zde budeme schvalovat 
předchozím zastupitelstvem odložené roz-
hodnutí na určení zhotovitele rekonstrukce 

komunikací „Na Stráži“. Dále budeme 
schvalovat výběrové řízení na „Stavbu nové-
ho pavilonu ZŠ Tuchlovice“. 

Informace OÚ  
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SLAVNOSTNÍ VYSAZENÍ 10 LIP KE STÉMU VÝROČÍ ZA-
LOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA 
27. října 2018 pokračujeme ve vysa-
zování dalších lip KE STÉMU VÝ-
ROČÍ ZALOŽENÍ ČESKOSLO-
VENSKA. Kdo by si chtěl s námi za-
sadit „svůj“ strom, může se přihlásit 
na OÚ nebo na tel.č. 312 657 020 , 
725 827 161. V sobotu od 10.00 hodin 
budeme vysazovat 5 lip 
v Tuchlovicích - sraz u hřbitova. Od 
14.00 hodin zahájíme vysazování pěti 
lip v Srbech, sraz na návsi. Potom si u 
Racka opečeme připravené špekáčky. 
Zveme všechny, kdo chce mít obec 
krásnější a zelenější. Při nepřízni počasí budou aktuální informace na webu obce. 

Informace OÚ  

 

 

II. ROČNÍK VÝSTUPU  

NA HALDU 2018 
Při dalším svátečním dni, 17. listopadu 
2018,  vás opět zveme na II. ROČNÍK 
VÝSTUPU NA HALDU 2018. Sejdeme 
se ve 14.00 hodin před obecním úřadem a 
hezkou procházkou obcí, při které „pře-
střihneme slavnostně pásku“ na zrekon-
struované kapličce, poté „vystoupáme na 
vrchol haldy“,  kde na nás bude čekat ob-
čerstvení. 

Informace OÚ  

 
 

 
 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
V minulém čísle TN jsme informovali o 
možnosti dodání setů tašek pro třídění 
odpadu do každé domácnosti. Jsem ráda, 
že v tomto vydání mám ještě lepší infor-
maci, a to, že si již nyní můžete až do 
konce roku 2018 v kanceláři OÚ Tuchlo-
vice během úředních hodin tašky vyzve-
dávat. 

 
SVOZ BIOODPADU 
od svozové firmy máme nahlášen svoz bio-
odpadu ještě 2. a 16. listopadu 2018. Pří-
padné změny najdete na web. stránkách 
OÚ nebo na úřední desce.   
 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO  
ODPADU 
v Srbech bude jako každoročně změna času 
pro možnost odložení VOO.  
Od listopadu 2018 do března 2019 od 
15.00 – 16.00 hod 

 

 
 
 

NEBEZPEČNÝ ODPAD 
V sobotu 3.11.2018 opět proběhne svoz 
nebezpečného odpadu. Neodkládejte 
prosím odpad před příjezdem svozové 
techniky. Elektroodpad lze odložit kdyko-
li během úředních hodin po domluvě na 
OÚ. Takto přijatý elektroodpad lze ještě 
využít firmou ASEKOL. Nejenom, že 
tím pomáháme přírodě, ale zároveň tím i 
šetříme. 
 
TUCHLOVICE NÁMĚSTÍ  
11:10 – 11:50  
TUCHLOVICE – DŘEVĚNKOV  
11:55 – 12:20  
SRBY  
12:30 – 13:00  

 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍCH 
STROMŮ 
Pomalu se nám blíží 
Vánoce, tak bychom 
Vás rádi pozvali na 
další slavnostní akci 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STRO-
MŮ. 
1. prosince 2018 v sobotu od 17.00 roz-
svítíme stromek v Srbech a 2.prosince 
2018 také od 17.00 se sejdeme na tuchlo-
vickém náměstí.  
Bližší informace ještě upřesníme. 
Těšíme se na setkání s Vámi. 

Iva Pencová  

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
V roce 1923 se konaly další obecní volby. 
Starostou byl zvolen Ladislav Křenek, který 
tento úřad zastával již od poloviny prosince 
roku 1920. 
 Začátek roku 1924 se ohlásil sněhovými 
vánicemi. Sněhu a závějí bylo tolik, že cesty 
se staly naprosto neschůdnými a musely být 
prohazovány dělníky, kteří dostávali 2,-- Kč 
za hodinu prací. 
 Prodejny Spotřebního a výrobního druž-
stva převzalo i s veškerým inventářem a per-
sonálem tehdy největší spotřební družstvo 
Včela, jeho ústředí bylo v Praze na Vinohra-
dech. Včela prodávala zboží až do roku 
1938, kdy prodejny převzalo družstvo Bra-
trstva. 

 
 
 
Své konzumní družstvo měli i sociální de-
mokraté, kteří si předsedou roku 1924 zvolili 
Antonína Pavelku, tajemníka obce. Prodejnu 
měli v domě čp. 45, dnes u Aulických, poz-
ději u Krobů proti Vobořilovým. 
 Kromě Včely a konzumního družstva bylo 
v obci ještě několik soukromých obchodů a 
živností. Většině jejich majitelů se vedlo pře-
ce jen lépe než námezdně pracujícím. 
 V parku, kde stával křížek, který byl pře-
místěn ke kostelu naproti škole – zde stojí 
dodnes – byl 18. května 1924 odhalen po-
mník padlým za první světové války. Vytvo-
řil ho akademický sochař Emanuel Kodet 
z Prahy.  
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KULTURA 
Do jeho základů byla vložena pamětní listina 
s vypsáním vzniku a průběhu první světové 
války se vším utrpením a strádáním, které 
přinesla i o vytvoření samostatné Českoslo-
venské republiky. Na díle z pískovce je zná-
zorněna matka s dětmi a s babičkou vroucně 
se modlící za otce a syna, který těžce raněn 
umírá a vzpomíná na rodinu. V rukou drží 
prapor. Na desce pomníku je nápis. „Těm, 
kteří štěstí svých rodin za svobodu vlasti 
obětovali“. Pod nadpisem jsou jména 47 
mužů, kteří se z první světové války nevrátili. 
(V nedávné době k nim přibyla jména obětí 
druhé světové války). 
 Snad všichni občané, organizace a spolky i 
bývalí legionáři se seřadili do průvodu, který 
prošel obcí. Černou rouškou zahalený po-
mník byl po proslovu, recitaci a zahrání 
hymny odhalen starostou obce Ladislavem 
Křenkem a svěřen do péče tuchlovických 
občanů. Finanční náklad na pomník činil 
tehdy 28 000,-- Kč. 
 V roce 1924 se v obci ustavil spolek Čes-
koslovenského červeného kříže. Mezi zaklá-
dajícími členy byli Antonín Hájek, Františka 
Müllerová, Marie Žďárská, ředitel školy Ru-
dolf Alexandr Jindra a další. 

Helena Sokolová –  kronikářka  

 

TUCHLOVICKÉ LETNÍ KINO 
Rádi bychom poděkovali organizátorům 
promítacích večerů v letní kině – panu Šim-
kovi, Tomáši Lincovi, Jirkovi Leischovi a 
partě jejich kamarádů. Další velké poděko-
vání patří návštěvníkům letního kina za jejich 
hojnou účast a přízeň. Už nyní se těšíme na 
příští promítací sezónu! 

        Obecní úřad Tuchlovice  

 

 
 

PODĚKOVÁNÍ  
Paní Libuše Veseloušová - Tuchlovice dě-
kuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za bla-
hopřání k narozeninám. 
Marcela a Jiří Táborských děkují za blaho-
přání k životním jubileím 
Ing. Zdeněk Dědek děkuje rodině, OÚ, 
KSČM, přátelům a známým za hezké dár-
ky a přání k narozeninám 
Paní Jaroslava Šemberová mnohokrát dě-
kuje za milé přání k narozeninám 

Velmi děkuji za milé blahopřání k mým 86. 
narozeninám, které mě potěšilo. Josef No-
vák 
Paní Miluše Bártlová děkuje obecnímu úřa-
du, rodině a známým za milé gratulace 
k životnímu jubileu 
Děkuji obecnímu úřadu a celé své rodině za 
blahopřání a dárky k mým narozeninám. 
Václav Čermák 
 
Paní Blanka Vodičková  děkuje všem přáte-
lům a známým za projevy soustrasti 
s úmrtím manžela pana Stanislava Vodičky.     

STARŠÍ ŽÁCI DĚKUJÍ 
Moc děkujeme panu starostovi za podpo-
ru a chválu naší party. 
Štěpa Kraček s klukama AFK Tuchlovice, 
starší žáci    
 

Poděkování za novou silnici v Srbech      
Máme novou silnici a ne tankodrom. 
Oprava se podařila ve velmi krátké době. 
Dozvěděli jsme se, že velké zásluhy na ce-
lé akci měl pan Stanislav Fojt ze Srb. 

Děkujeme. Manželé Zachovi  
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OKÉNKO DO MATEŘ-
SKÉ ŠKOLY 
Krásné podzimní dny jsme si ve 
školce všichni náramně užili. Sluníč-
ko nás lákalo ven, a protože v mod-
rém pavilonu probíhá projekt „Venku 
je mi lépe“, podnikáme dlouhé vycház-
ky do přírody, kde především rozví-
jíme hrubou motoriku, hrajeme hry a 
zkoumáme okolí - Salakvardu, haldu, 
les a okolí Tuchlovic. Ani děti 
v červeném pavilonu nezahálí. U Ži-
rafek probíhá celoroční pohádkový 
projekt, kde děti pohádka O veliké 
řepě provázela i dalšími aktivitami – 
výtvarnými, pohybovými …ale i ven-
ku, kde plnily různé úkoly a užívaly si 
krásného podzimu se vším, co 
k němu patří. Berušky rády zpívají, 
poznávají stromy, ovoce a zeleninu, 
pozorují, jak se příroda krásně zbar-
vuje a kousky té barevné přírody 
jsme si všichni přinesli do školky, kde 
si o ní nejen povídáme, ale také tvo-
říme. I nadále nás čeká pestrý pro-
gram v podobě divadel, drakiády a 
dalších třídních aktivit. Závěrem dě-
kujeme rodičům, kteří přišli na bese-
dy Nemoci dětí předškolního věku a 
Školní zralost a logopedie a těšíme se 
na další spolupráci. 
Všem přejeme krásný barevný pod-
zim.  

Zaměstnanci  MŠ
 

 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
18.9. si žáci 2.třídy a 4.B užili se svými učitelkami vlastivědnou vy-
cházku ke zřícenině středověkého hradu Jinčov. Cestou si prohlédli 
krásnou krajinu PR Vůznice a vyslechli si poutavý příběh o památ-
ném Břetislavově dubu, který poté také společně navštívili. Příjemná 
procházka nás zavedla až do Sýkořice, kde na nás čekal autobus.  

V polovině září se naše třída vydala na 1. cyklovýlet. Cestou jsme 
poznávali okolí Tuchlovic.Počasí nám přálo,sluníčko pěkně osvítilo 
sousední vesnice . Vydatná svačinka v lese nám obzvláště chutnala! 
Celkem jsme ujeli 12 km,což je na prvňáky docela slušný výkon!  
 I.Lažanová  
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21.9. jsme si s žáky 4.B užili cyklovýlet po blízkém okolí Tuchlovic. 
Navštívili jsme Pánovu louku, Lánskou obůrku a přes Lány se vrátili 
zpět do školy. Za krásného slunečného počasí jsme ujeli pěkných 
19km. Děkujeme rodičům a prarodičům, kteří nás doprovodili. 

10.10. jsme v rámci Prvouky (2.tř.) a Vlastivědy (4.B) navštívili Praž-
ský hrad. Naše kroky vedly přes Chrám sv.Víta a Královský palác do 
Zlaté uličky. Prohlédli jsme si všechna nádvoří Pražského hradu a 
expozici středověkého brnění a zbraní. Cestou z Hradu jsme se za-
stavili ve Valdštejnské zahradě. Velkým zážitkem bylo jistě i metro, 
které nás dopravilo na Václavské náměstí. Zde jsme obdivovali nejen 
sochu sv.Václava, ale i nově zrekonstruované Národní muzeum. Po-
slední zastávkou byla Staroměstská radnice s Orlojem a Staroměstské 
náměstí. Poutavým výkladem nás po celou cestu provázela babička 
jedné z žákyň 4.B. Tímto chceme paní Baťkové velice poděkovat ne-
jen za krásný výklad, ale i za její milé překvapení v podobě zmrzliny. 

Florbal 2018/2019 
  Základní kolo florbalu žáků 6.-7. třídy se konalo 16.10.2018 
v tělocvičně 14. ZŠ Kladno. Hoši sehráli tři zápasy a skončili na 3.-4. 
místě, což nám k postupu do okresního kola nestačilo. 
   O dva dny později se  na 7. ZŠ Kladno utkali žáci 8.-9. tříd. Ode-
hráli jsme čtyři napínavé zápasy a po bojovném výkonu postupujeme 
do okresního kola. Všem chlapcům děkuji za reprezentaci školy a  
bojovné výkony. 

Jana Drechslerová  

 

Veletrh celoživotního vzdělávání 
10. října jsme s žáky 9. a 8. třídy navštívili Veletrh celoživotního 
vzdělávání, který tradičně hostil Dům kultury v Kladně. Představují 
se zde nejen školy ze Středočeského kraje, ale často i z celé republiky, 
a představují nejrůznější, často velmi atraktivní obory. Letos se na 
veletrhu prezentovalo 53 škol, které zastupovali studenti i pedagogo-
vé ochotní zodpovědět každý dotaz návštěvníků. Řada žáků 9. třídy 
měla již před výstavou představu o tom, na jaké škole chtějí pokra-
čovat, těm ostatním veletrh pomohl v rozhodování.  

Pavlína Opatrná  

 
V pondělí 15.10. žáci 6.A a 6.B navštívili Planetárium Praha. Nejdří-
ve si prohlédli interaktivní výstavu ve vstupní hale a pak zhlédli po-
řad Pohyby planet. Během první části působivé projekce se seznámili 
s planetami naší sluneční soustavy. Obsahem druhé části byly pro-
měny hvězdné oblohy během celého roku. Program byl zpestřením i 
velkým přínosem hodinám zeměpisu a většinu žáků opravdu zaujal. 
 
Stalo se již milou tradicí, že žáci z 1.stupně se svými učitelkami pořá-
dají tzv. „Podzimní čarování“. Letos proběhlo 16.10. a opět se poda-
řilo vyrobit mnoho krásných podzimních dekorací, věnečků, skřítků 
a zvířátek. Děkujeme rodičům i prarodičům, kteří se tohoto příjem-
ného dopoledne zúčastnili. 
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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 PARTNER TUCHLOVICE 
TEL.:  605 956 360 
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 :  obecniurad@ou-tuchlovice.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: 21.10.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 14.11.2018 
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