
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 
 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané,  
komunální volby jsou za dveřmi. Píšu a vy-
jadřuji se k nim poprvé z pozice starosty 
obce. Volby proběhnou v termínu 5. a 6. 
října 2018. V pátek 5. října budou volební 
místnosti otevřeny od 14,00  do 22,00 ho-
din. V sobotu 6. října od 8,00 do 14,00 ho-

din. Volební lístky a instrukce k volbám doručíme včas do Vašich 
schránek (nejpozději 3 dny před termínem konání voleb). V obci 
máme tři volební okrsky. V Tuchlovicích je to Dům služeb II 
a základní škola, v Srbech budova bývalého obecního úřadu. Bu-
deme volit ze třech politických uskupení, která kandidovala i 
v roce 2014. Uvádím je v pořadí, která jim byla přidělena po loso-
vání na Magistrátu města Kladna, včetně jejich zaregistrovaných 
názvů.   č.1 - Občanská demokratická strana, č.2 - STAROSTO-
VÉ A NEZÁVISLÍ, č.3 -   Komunistická strana Čech a Moravy. 
Komunální volby v naší obci vždy svojí účastí výrazně překročily 
celostátní průměr o přibližně 10%. Jsem přesvědčen, že většině 
našich voličů není lhostejné, kdo bude jejich zástupcem v obecní 
radě a zastupitelstvu.  
Žádám Vás tímto, přijďte k volbám, nenechte Vaše rozhodnutí 
na jiných. Volte rozumně. Volte srdcem. Volte podle programů, 
které mají strany či hnutí podrobně rozvedeny na svých webo-
vých stránkách a facebookových profilech. Své hlasy dejte kandi-
dátům, o kterých jste přesvědčeni, že pro obec budou pracovat 
poctivě a v její prospěch, nikoliv svůj. Těm, u kterých jste si jisti, 
že budou přinášet více peněz do obecního rozpočtu a důsledně 
prosazovat nové plány a záměry. O Vaši přízeň se uchází i někteří 
současní zastupitelé. Pět z nich nominovalo hnutí STAROSTO-
VÉ A NEZÁVISLÍ. Jsou to Mgr. Jaroslav Pošta, Iva Pencová, 
Mgr. Jan Bejček, Ing. Michal Křižan a Mgr. Miroslav Laštovka. 
Za Komunistickou stranu Čech a Moravy to je Ing. Vladimír 
Olič. Františka Krále a Mgr. Ondřeje Macháče nominovala Ob-
čanská demokratická strana. Všichni nominovaní kandidáti jsou 
bez politické příslušnosti s výjimkou pana Macháče. 

Mgr. Jaroslav Pošta ,  starosta obce 

 

 

VÁŽENÍ KANDIDÁTI, 
pro nás, kteří se ucházíme o hlasy voličů, nadešel čas nervozity, od-
hodlání uspět, hledání správných cest, jak oslovit voliče, vysvětlit jim 
naše plány, ukázat to, v čem jsme lepší než ti druzí. To všechno je 
naprosto legitimní, normální, dokonce zdravé. Když však začneme 
naše konkurenty častovat vulgarismy, když píšeme anonymy svým 
politickým rivalům a urážíme je na sociálních sítích, když zatahujeme 
do boje rodinu, když se chováme nekorektně a neprofesionálně, 
prostě, když se přestaneme chovat slušně, tak nesmírně škodíme ne-

jen sami sobě, ale i případné spolupráci po volbách. Tyto negativní 
postoje do komunálních voleb ve středně velké obci prostě nepatří. 
Já a paní místostarostka jsme si tohoto užili dostatek před čtyřmi lety, 
kdy jsme se ucházeli o Vaše hlasy poprvé. Po volbách si přece musí-
me, chtě nechtě, spolu sednout a domluvit se. Začít pracovat. Dát 
obci dynamiku, atmosféru a směr. Pokud se ovšem překročí hranice 
v době předvolební, stín samozřejmě nezmizí ani v čase po volbách. 
Jak si podat ruku s někým, kdo před pár týdny vulgárně urážel člově-
ka z jiné kandidátky a jeho rodinu? Jak se tvářit, že od tohoto oka-
mžiku jsme kamarádi a důvěřujeme si? Jsem starostou čtyři roky a ur-
čitě se mi všechno nepovedlo, jak jsem si přál. Jsem připraven na 
diskusi, argumenty, konfrontaci nad tématy. Budu odpovídat, vysvět-
lovat a přesvědčovat, ale nebudu se snižovat, stejně jako nikdo jiný 
z naší kandidátky, k faulům, lžím a překrucování skutečnosti. Cho-
vejme se tak, abychom se za to nemuseli sami před sebou, před ob-
čany, před svými dětmi…stydět. A také se chovejme tak, abychom 
neodradili zbytek aktivních lidí v naší společnosti přijít k volbám, 
chovejme se tak, abychom spolu po volbách byli schopni mluvit a 
ukázat, že výkřiky o blahu Tuchlovic nejsou jen předvolebním tri-
kem. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 
 
 

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY 
Vážení a milí spoluobčané, 
s překrásným teplým létem jsme se již rozloučili a 
pomalu také končí i naše čtyřleté volební období. 
Máme za sebou čtyři roky práce na obecním úřa-
dě.  Věříme, že ve Vašich očích většinou práce 
úspěšné. Určitě se nám nezdařilo vše tak, jak 

jsme si přáli, ale věřte, že i v době, kdy jsme se teprve vše učili, jak 
nejlépe vést naši obec, byla vždy na prvním místě Vaše spokojenost. 
Podařilo se nám rozběhnout nové společenské a kulturní akce 
v Tuchlovicích i v Srbech, což se setkalo s velkým nadšením a my 
jsme za to rádi. Po dlouhé době jsme obnovili možnost uzavírání 
sňatků v tuchlovické obřadní síni. Prozatím toho využilo 7 párů. Po-
kračujeme ve vítání nových občánků. V Srbech jsme opět začali 
s pálením čarodějnic ve skále. Pořádáme nejrůznější akce pro naše 
nejmenší, každým rokem se sejdeme při rozsvěcování vánočního 
stromu v Tuchlovicích, ale i v Srbech. Zavedli jsme mnoho možnos-
tí, jak mezi sebou komunikovat a předávat si potřebné informace. 
SMS InfoKanál (stále se můžete na obecním webu zaregistrovat), 
webové stránky (http://www.ou-tuchlovice.cz/) a facebookový pro-
fil (Obec Tuchlovice a Srby - oficiální profil) , webové diskuzní fó-
rum a informační zpravodaj je toho důkazem. Snažili jsme se Vám, 
Vašim přáním, požadavkům a potřebám vyjít maximálně vstříc.       
Snad se nám to povedlo… 

Iva Pencová místostarostka  
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NEUSPOKOJIVÝ STAV KOMUNI-
KACE „U ŠKOLKY“  

A PROVĚŘENÍ STAVU VEŘEJNÉHO PROSTO-
RU   („U KAPLIČKY“) 

Vážení spoluobčané, vlastníci domů ve výše uvedených částech obce, 
předně zdůrazňuji, že vlastní stavba komunikací (chodník, silnice, 
příp. zelený pás podél komunikací a veřejné osvětlení) a některé po-
zemky pod touto veřejnou infrastrukturou v těchto lokalitách ještě 
nejsou obci předány. Nedošlo k tomu proto, že stavba není provede-
na řádně. Některé části komunikace dosud nejsou dokončené a zko-
laudované. Již několik měsíců po částečné kolaudaci (jen silnice) za-
čala stavba v ul. U Školky v roce 2015 vykazovat zjevné vady. 
Tehdejší vlastníci pozemků případně staveb (společnosti Stavební a 
realitní a Agrodružstvo Kačice) je na základě plánovací smlouvy, kte-
rá byla uzavřena v roce 2012, navrhovali k prodeji zpět obci, a to 
současně v obou lokalitách. Jsme přesvědčeni, že havarijní stav ko-
munikace se projevil z důvodu nedodržení technologických postupů 
při výstavbě. Některé části stavby (chodníky a vjezdy) nejsou dosud 
nejen zkolaudovány, ale ani vybudovány.  Za vady ve sjízdnosti a 
schůdnosti komunikace a za škody na sousedních nemovitostech 
vzniklé v důsledku stavebního stavu komunikace odpovídá podle zá-
kona její vlastník, kterým je společnost Stavební a realitní spol. s r.o. 
(v současnosti vlastní pozemky společnost Slovanka Development 
s.r.o.) Po několika výzvách o nápravu neuspokojivého stavu, adreso-
vaných zhotoviteli stavby, dne 9.4.2018 podala obec Tuchlovice Od-
boru výstavby Magistrátu města Kladna podnět k zahájení řízení o 
nařízení nezbytných úprav komunikace, neboť kvůli nefunkčnímu 
odvodnění komunikace hrozí škoda na sousedních nemovitostech 
(včetně pozemků a staveb ve vlastnictví obce). Na základě tohoto 
podnětu nařídil stavební úřad kontrolní prohlídku na místě stavby 
komunikace v lokalitě U Školky, při které byly zjištěny a stavebním 
úřadem ověřeny skutečnosti uváděné v podnětu obce, tj. špatný stav 
komunikace (zejména nefunkční odvodnění, propad komunikace, 
popraskání povrchu, jiný počet a umístění vpustí atd.). Vše bylo za-
znamenáno na místě do protokolu. Od kontrolní prohlídky, při níž 
byly zjištěny závady, uběhlo téměř pět měsíců a stavebním úřadem 
dosud nebylo zahájeno řízení o nařízení nezbytných úprav komuni-
kace.  I přes urgence obce a upozornění na závažné škody, které hro-
zí na sousedních nemovitostech při každé větší přívalové srážce, jsme 
do dnešního dne neobdrželi z Odboru výstavby Magistrátu města 
Kladna žádnou odpověď. V následujících dnech nás čeká další jed-
nání. V případě další nečinnosti Odboru výstavby Magistrátu města 
Kladna je obec rozhodnuta podat návrh na vydání opatření proti ne-
činnosti k nadřízenému orgánu.  Zároveň chceme s touto stavbou 
prověřit možnosti obdobného postupu u komunikace U Kapličky. 
Vzhledem k tomu, že obec není vlastníkem komunikace ani pozemků 
pod nimi, ale jen jedním z vlastníků sousedních nemovitostí, jsou její 
možnosti v dané problematice omezené a je potřeba, aby se jednotliví 
stavebníci k obci se svými nároky na zhotovitele stavby přidali …. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 
 

PŘÍBĚH O CHODNÍKU PODÉL 
KARLOVARSKÉ 
Chodník je v plné výstavbě a určitě se těšíte na chvíle, kdy ho bude-
me moci plně využívat. Já také! Proč? Pokusím se Vám vše popsat: 
Nejdříve byla myšlenka obnovit cestu, která se nabízí v katastru ne-
movitostí ČÚZK. Říkal jsem si , že cesta zde musela historicky být 

(viz. přiložená mapka z katastru), protože celý pozemek p.č. 2228 
patří obci! Obnovíme cestu, po které půjdeme hezkou přírodou ko-
lem bývalého koryta potoka a aleje stromů. Později jsem si uvědomil, 
že lidé z nové zástavby na Slovance a všichni ti, kteří pospíchají na 
autobus a vlak z Tuchlovic na Slovanku a zpět, naši občané, kteří 
bydlí a budou bydlet kousek za Tuchlovicemi, by tuto cestu stejně asi 
nevyužívali. Navíc bychom nezískali na stavbu žádné dotace, protože 
dotační podmínky mluví jasně: „stavba chodníku podél silnice II. a 
III. třídy maximálně vzdálená do sta metrů“. Vyšlapané nebezpečné 
cestičky těsně vedle „karlovarky“ a nová výstavba „Na Slovance“ 
rozhodly o tom, že budeme přemýšlet, jak vybudovat chodník blízko 
silnice II. třídy č.606 – staré karlovarské. Později vznikla studie, která 
navrhla dvě možnosti. Rozhodovali jsme se pro levou stranu, pravou 
stranu nebo kombinaci obou možností. Nakonec vyhrála pravá stra-
na ve směru na Slovanku a udělali jsme dobře! Znamenalo to méně 
problémů s výkupem, případně směnou pozemků, než v druhém pří-
padě a navíc jsme, jak se říká „zabili dvě mouchy jednou ranou“. 
Současně se nám totiž podařilo získat právní titul k umístění kanali-
zace, která vedla přes pozemky v soukromém vlastnictví.  Nyní už ty-
to pozemky, ve kterých vede splašková kanalizace, patří obci (jedná 
se cca o 200 m od konce Tuchlovic). Nějaký čas jsme řešili výkup 
pozemků s jejich vlastníky a domlouvali tak náhradu (pětimetrového 
pásu) podél silnice za pozemky ve vlastnictví obce, které jsme v této 
lokalitě vlastnili. Musím zdůraznit, že vlastníci pozemků k tomu při-
stoupili velice rozumně a zodpovědně. Asi se nyní ptáte, jak dlouho 
nám to od myšlenky, přes výkup pozemků, studii, projektovou do-
kumentaci, výběrové řízení na zhotovitele stavby k předání stavby tr-
valo? Dalo nám to zabrat, ale myslím, že dobrá věc se podařila! Myš-
lenka se zrodila už na začátku roku 2015! V roce 2017 jsem obhajoval 
v sídle Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) a poté na videu 
(s jistou dávkou nervozity) náš plán, záměr, pro někoho projekt. Ale 
to je úděl každého starosty. Od SFDI jsme na stavbu získali 85% 
uznatelných 
nákladů. 
Mgr. Jaro-
slav Pošta, 
starosta 
obce 
 

 

 

 

 

VĚŘÍME, ŽE K REKULTIVACI  

PARKU DOJDE CO NEJDŘÍVE! 
V úvodním článku zmiňuji, že se nám některé věci nepodařily reali-
zovat tak, jak jsme zamýšleli. Jedním z těch záměrů je rekultivace 
parku. Naposledy jsme úpravy parku a centrální části obce projedná-
vali na jednání ve středu 19. září za účasti pana Bc. Málka, který nám 
zpracovával dendrologický průzkum v Tuchlovicích a Srbech, a dvou 
žen ing. Weberové a slečny Vedlichové, což jsou budoucí zpracova-
telky studií na centrální část obce a na studii, která je potřebná k při-
hlášení se o dotaci od MAS Svatováclavsko. Každá obec po vypsání 
výzvy a schválení v orgánech místní akční skupiny obdrží v příštím 
roce částku přes 1 mil. Kč na revitalizaci zeleně. Počkejme ještě něko-
lik měsíců, park by se měl stát příjemným místem, které bude radost 
navštěvovat. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  
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BUDE SE OPRAVOVAT KOSTEL SV. HAVLA? 
Na červnovém zasedání zastupitelstva v roce 2016 jsme jednomyslně 
schválili dotaci ve výši 200 tis. Kč na opravu fasády kostela včetně vy-
tažení a nového oplechování říms ve spodní části věže. Bylo dohod-
nuto, že obec prověří, zda by nesehnala levnějšího zhotovitele stavby, 
než toho, který byl navržen farností, a to proto, že obec dodávala na-
prostou většinu financí na tuto rekonstrukci. Obdrželi jsme nabídku 
na opravu za 160 tis. Kč a předali ji vedení farnosti, která však ne-
chtěla měnit svého dodavatele. S tehdejším farářem Mgr. Karlem 
Kunclem bylo dohodnuto, že rozdíl částek se doplatí z jiných zdrojů, 
které se pro tento účel naleznou. Bohužel, koncem září 2016 pan fa-
rář zemřel a všechny záležitosti se musely odložit. V roce 2017 se 
farnost rozhodla opravit vnitřní omítky kostela, které byly také 
v havarijním stavu a vnější rekonstrukce věže se tak posunula ještě 
dále. Z těchto důvodů bude zastupitelstvo obce na svém posledním 
zasedání v tomto roce rozhodovat o zrušení veřejnoprávní smlouvy, 
která byla uzavřena v roce 2016. Důvodem je jednak skutečnost, že 
finanční prostředky se měly vyčerpat co nejdříve po uzavření 
smlouvy (ideálně v roce 2016 popř. počátkem roku 2017) a také pro-
to, že smlouva je stále monitorována při pravidelných finančních 
kontrolách Středočeským krajem. Bude na novém zastupitelstvu ob-

ce, aby obnovilo jednání s farností a došlo k jasným dohodám 
s určením přesných termínů opravy této dominanty obce.  

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 
V pátek 14.9.2018 (avizován byl pátek 7.9.2018) proběhlo výběrové 
řízení na rekonstrukci všech komunikací Na Stráži včetně odvodnění 
a veřejného osvětlení. Výběrového řízení se zúčastnilo pět společnos-
tí a zástupci čtyř z nich byli přítomni při otevírání obálek. Po vyhod-
nocení nabídek, kde rozhodovala z 80% cena a z 20% záruka, se 
umístila na prvém místě společnost Chládek & Tintěra a.s., těsně 
druhá byla společnost HERKUL a.s. a třetí společnost Froněk, spol. 
s r.o. Rozhodl fakt, že společnost Chládek & Tintěra a.s. dala nejvyšší 
záruku na dílo, a to v délce 10 let. Stavba je rozložena do dvou etap. 
První etapa by měla začít již na konci tohoto roku. Druhou etapu, do 
které jsou zahrnuty některé pobočné ulice, může příští zastupitelstvo 
odložit, popřípadě odvolat, např. z nedostatku finančních prostředků. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
Jelikož nám již zákon nedovoluje oslovovat rodiče našich nejmenších a zvát malé občánky ke slavnostnímu aktu přivítání do obce Tuchlo-
vice, je potřeba v souladu se zásadami Zákona č.101/2000 Sb o ochraně osobních údajů udělit souhlas s pozváním. Žádám proto rodiče 
nově narozených miminek o zaslání vyplněného formuláře z našich web. stránek, čímž nám umožní souhlas se zasláním pozvánek. Na říj-
nové vítání občánků žádám, aby se co nejdříve přihlásili rodiče narozených dětí od ledna 2018 a prosím neprodleně.                                                      

Iva Pencová
 

 

INVESTICE 2014 - 2018 
 
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Tuchlovicích a v Srbech 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Výstavba nového dětského hřiště v blízkosti MŠ

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ  

REKONSTRUKCE 
HLAVNÍ SILNICE 
III. TŘÍDY Č.2382 
V MČ SRBY 
Těsně před předáním tohoto čísla 
Tuchlovických novin do tisku (pátek 
21.9.2018) jsme se od Odboru do-
pravy a služeb Magistrátu města 
Kladna dozvěděli, že proběhne 
oprava komunikace III. třídy č. 2382 
v MČ Srby v průjezdním úseku ob-
cí. Oprava bude provedena za úplné 
uzavírky! Spojům linkové osobní 
dopravy bude průjezd úsekem 
umožněn. Pravděpodobně se bude 
jednat o úsek mezi viaduktem u fot-
balového hřiště a mostem u Záplav 
směrem na Tuchlovice (neověřená 
informace). Bohužel výměna asfal-
tového povrchu je naplánovaná na 
tyto dny a je možné, že zasáhne do 
termínu voleb. V těchto dnech bude 
velmi omezen místní provoz. 

Informace OÚ Tuchlovice  
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Celková částka investice 1,5 mil. Kč z toho dotace 430 tis. Kč  
Program Efekt přes Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Celkové investice 1,114 mil. Kč dotace 400 tis. Kč  
Dotace přes Ministerstvo místního rozvoje 
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Výstavba třech míst pasivního odpočinku  

 
 
  
                                                     Pořízení kompostérů, štěpkovače  
     a kontejnerů na textil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celkový poměr získaných dotací vs. vlastní zdroje 

Výše investic v jednolivých oblastech včetně zobrazení poměru dotací a vlastních 
zdrojů 

Celkové investice 165 tis. Kč z toho dotace 140 tis. Kč  
Dotace z Ministerstva zemědělství - Státní zemědělský intervenční fond  
(SZIF) 
 

Investice v celkové výši 1,276 mil. Kč  
z toho dotace přes 1,084 mil. Kč  
Dotace přes EU a OPŽP 
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
Na základě podkladů z firmy 
EKO-KOM je vidět, že v naší 
obci umíme třídit odpad velmi 
dobře. Abychom byli všichni 
ještě lepší, objednali jsme do 
každé domácnosti set tašek pro 
separovaný odpad. Dodání setů 
bylo pro velký zájem odloženo. 
My doufáme, že je obdržíme do 
konce roku. Jakmile budeme 
vědět přesný termín, dáme Vám 
to na vědomí přes naše infor-
mační kanály a poté si je můžete 
vyzvednout na obecním úřadě.    

Obecní úřad Tuchlovice  

 
 

 

OZNÁMENÍ 
Havelské posvícení letos připadne na víkend 13. a 14.října 2018 

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 
V TUCHLOVICKÉM LETNÍM KINĚ 
V sobotu 15. září 2018 se v letním kině konala akce s názvem Letní 
kino plné jídla, hudby a zábavy. K dobrému jídlu a pití nám zahrála 
kapela Ikaros a po setmění byly promítány na plátno letního kina kli-
py k těm největším hitům. Naši nejmenší ocenili obrovskou nafuko-
vací skluzavku, která pro ně byla celé odpoledne připravena. Dalším 
velkým hitem bylo profesionální malování na obličej, což ocenili i 
někteří dospělí! A co teprve z balónků vytvořený pejsek, kočička ne-
bo meč – to vše si mohly děti ten den užít! Vědomostní kvíz o Obci 
Tuchlovice ovšem nadchnul úplně všechny! Dle drobných nápověd 
se do slosování dostalo téměř 80 správně vyplněných anketních líst-
ků. Losovalo se o krásné ceny a výhercům bylo náležitě pogratulová-
no za jejich znalosti a vědomosti o naší obci. Velice děkujeme všem 
za účast a doufáme, že jste si tento den užili stejně hezky jako my. 

Obecní úřad Tuchlovice
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REKONSTRUKCE KAPLE SV. 
FLORIÁNA 
Společně s vybudováním třech míst pasivního odpočinku, o kterých 
píšeme v jiném článku, jsme získali dotaci přes stejný fond i na opra-
vu naší kapličky (celkové investice do 145 tis. Kč, z toho dotace ve 
výši téměř 102 tis. Kč). Na našich webových stránkách si můžete o 
kapličce přečíst více (http://www.ou-tuchlovice.cz/o-
tuchlovich/pamatky/pamatky-v-tuchlovicich), než uvádím v tomto 
článku, proto Vám spíše píšeme pár slov o jejím patronovi. 
Kapli nechal postavit v roce 1715 hospodář Jiří Náprstek, který 
v Tuchlovicích působil od roku 1709 a zasvětil ji sv. Floriánovi. (nej-
známějším příslušníkem tohoto rodu byl Vojtěch Náprstek, jehož 
jméno připomíná Náprstkovo muzeum v Praze). 
Svatý Florián žil ve druhé polovině 3. století a zemřel 4. 5. 304 

v Lorchu (okolí dnešního Lince). 
Svatý Florián je považován za patro-
na profesí, které souvisejí s ohněm – 
hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či 
pekařů. V ikonografii je obvykle zná-
zorňován v oblečení římského dů-
stojníka s nádobou na hašení, pří-
padně přímo hasící požár. Jeho kult 
byl značně rozšířen i v českých ze-
mích a jeho sochy se budovaly na 
ochranu proti požáru. Sv. Florián byl 
ochráncem křesťanů. Když se 
dozvěděl, že místodržitel Aquilinus 
dal pozavírat a usmrtit mnoho křes-
ťanů z Lorchu, spěchal jim na po-
moc. 

 
Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod 
neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou 
cenu víry zříci a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě a jeho 
bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu dne 4. května roku 
304 přivázali na krk mlýnský kámen a hodili ho do řeky Enže poblíž 
římské osady Lauriacum (dnes Lorch, část obce Enns v Rakousku). 
Pohřeb byl nedaleko Lince, v místech, kde dnes leží městys Sankt 
Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. století vystavěn augustiniánský 
klášter. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 
 

KULTURA 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY
V minulém čísle našich novin jsme se zmínili o rychlém rozrůstání 
Tuchlovic ve dvacátých a třicátých letech. V dubnu roku 1922 bylo 
poprvé v sále u Marešů promítáno kino. První filmy byly ještě 
němé, proto byly promítány za doprovodu malé smyčcové hudby 
Josefa Chocholy. Biograf byl ve správě Odbočky Československé 
obce legionářské v Kamenných Žehrovicích, později ve správě 
místní Tělovýchovné jednoty Sokol. 
V červenci oslavil jubileum třiceti let trvání Vzdělávací spolek 
Havlíček. Byl jedním z prvních tuchlovických spolků, které rozšiřo-
valy duševní rozhled mezi své členy přednáškami, besedami, hraním 
ochotnických divadelních představení i zájezdy. 
 V jubilejním roce uspořádal spolek průvod obcí a koncert 
v zahradě u Dundrů v čp. 35. Vyhrávala zde dechová hudba Václa-
va Frolíka, pozdějšího majitele prodejny dřeva a uhlí. Hudebníků 
bylo tehdy v obci i v okolí více než dost. Po dlouhá léta vyučoval 
hudbě a hraní na hudební nástroje pan Hříbal v domě čp. 224, kte-
rého po úmrtí vystřídal výborný učitel a kapelník Josef Vobruba 
z Kamenných Žehrovic, jehož syn byl známým dirigentem taneční-
ho orchestru Československého rozhlasu v Praze. 
 Zemřelý pan Hříbal měl také kapelnictví, stejně tak i Jan Noha 
z čp. 110. Po nějaký čas vedl smyčcový orchestr Josef Chochola.   
 Ke známým tuchlovickým muzikantům těchto poválečných let 
(někteří z nich hráli po celou dobu první republiky, ba i za okupace) 
patřili klarinetisté Jan Korbel, Václav Frolík (pozdější majitel  
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cementárny), Josef Červenka, flétnista, Josef Holub, trumpetisté Jan 
Noha, Antonín Novák (čp. 150), František Paur – dlouholetý tuchlo-
vický listonoš, baskřídlováci Josef a Václav Kočárkové, hornisté Alo-
is Volf a Josef Slánička, heligonisté Müller a Josef Danda, bubeník 
Václav Drvota z čp. 218, Antonín Frolík, Václav Votava … K tanci 
vyhrávaly smyčcové orchestry valčíky, polky, sousedské, mazurky i 
třasáky a pochody. Při všech slavnostech hrávaly dechovky.  
 Dobrou činnost vyvíjel i Dělnický klub cyklistů. V roce 1923 si čle-
nové klubu vystavěli u Skálů jízdárnu a uspořádali tu též koncert.

 Ostatní spolky mívaly veřejná cvičení (Sokol, DTJ, FDTJ, Sbor 
dobrovolných hasičů), na která členové zajížděli velmi často na 
ověnčených žebřiňácích tažených koňmi i do ostatních míst okresu 
nebo okolí.  
 12. května 1923 zemřela v blízkých Lánech manželka prezidenta 
republiky Charlotta G. Masaryková. Jejího pohřbu na lánský hřbitov 
se zúčastnilo mnoho tuchlovických občanů. 

Helena Sokolová –  kronikářka  

 

 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
 

 
 
 
PODĚKOVÁNÍ 
Den před vysvědčením měly děti z 5.B a 3.B. vskutku delikátní 
svačinku! Postarali se o ní rodiče Adélky a Zuzky Šifrových. Děti 
si mohly vybrat pizzu podle své chuti. Všem moc chutnala! 
           Za spokojené děti  děkují  I.  Lažanová a R.Týčová  

 

 
 
 
 

TRADIČNÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  

Dne 3.9.2018 proběhlo na základní škole již tradiční slavnostní zahá-
jení školního roku. Pan ředitel s panem starostou přivítali nové prv-
ňáčky, kteří netrpělivě očekávali svůj první školní den. Pro všechny 
příchozí bylo nachystáno výborné občerstvení, a kdo byl pozorný, jis-
tě si všiml, že jeho názvy se nesly v duchu naší vlasti. A nebylo to jen 

pouhou náhodou. Letošní rok si ve škole užijeme jako Rok Česka. 
Pro všechny žáky bylo připraveno zábavné hádání. Ti mladší měli za 
úkol pojmenovat české pohádkové postavy a ti starší poznat známé 
české osobnosti. Odměnou jim byl lísteček s tzv.“odpustkem“, který 
mohou využít ve svůj prospěch během školního roku. 
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Žáci 9. třídy vyrazili na návštěvu parlamentu. Doprovázel je ředitel 
školy i starosta obce. Ve sněmovně besedovali s Vítem Rakušanem a 
Věrou Kovářovou, dozvěděli se, jak funguje parlament a co je posla-
neckou náplní práce. Také se podívali do jednacího sálu, kde byla 
před 100 lety ustanovena Československá republika. Den završili 
prohlídkou katedrály sv. Víta a Zlaté uličky na Pražském hradě. 

Radka Týčová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Po prázdninách jsme ve školce přivítali nedočkavé holky a kluky a 
s úsměvem jsme zahájili nový školní rok. Nejmenší děti, které přišly 
do školky úplně poprvé (35 dětí), se postupně seznamují 
s prostředím a okolím školky, s kamarády, učí se pravidlům bezpeč-
ného a prosociálního chování. Starší děti se plynule zapojily do re-
žimu dne ve školce a všichni se společně těšíme na hry, aktivity a vý-
lety, které budeme 
podnikat. Čeká nás 
toho opravdu hod-

ně😊. 
I tento rok jsou 
pro děti 
v odpoledních ho-
dinách připraveny 
nadstandardní ak-
tivity: Jóga, Malý 
badatel, Hupky 
dupky s písničkou, 
Flétna, Všeználek. 
Plavecký výcvik 
bude probíhat 
v dopoledních ho-
dinách pro starší 
děti z modrého pa-
vilonu. MŠ je také 
zapojena do něko-
lika projektů, např.: 
„Svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se 
zvířátky“, Předško-
lákovo individuali-
zované vzdělávání, 
MAP II, Šablony II 
– vzdělávání peda-
gogů, podpora 

společného vzdělávání, sdílení zkušeností, ICT ve vzdělávání aj. 
I když si ještě užíváme slunečních paprsků, pomalu se loučíme 
s létem a těšíme se na barevný podzim, co vše nám přinese. O tom 

ale zase příště… Přejeme všem dětem krásné prožitky, hodně 
úsměvů… a zaměstnancům i rodičům pohodový školní rok. 

Za MŠ Irena Piálková  
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PODĚKOVÁNÍ 
Paní Marie Bartošová děkuje OÚ Tuchlovice a všem přátelům a 
známým za blahopřání k narozeninám.  
Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání k narozeninám. 
Václav Bartoš. 
Paní Marie Fauová děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Paní Antonie Koucká děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům 
a známým za blahopřání a dárky k narozeninám. 
Pan Milan Kettner děkuje obecnímu úřadu za blahopřání 
k narozeninám. 
Pan Karel Šebesta děkuje obecnímu úřadu a všem známým za 
přání k narozeninám. 
Paní Zdeňka Landová děkuje OÚ, rodině, kamarádkám a přáte-
lům za blahopřání a dárky k 86. narozeninám. 

Paní Irena Poštová děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Paní Jana Pulcová děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a 
známým za gratulace k narozeninám. 
Paní Ilona Táborská děkuje OÚ, přátelům a známým za blaho-
přání k narozeninám. 
Děkuji obecnímu úřadu a rodině za blahopřání a dárky k 80. na-
rozeninám. Jaroslav Vrba. 

Děkuji OÚ Tuchlovice za milé blahopřání k mým narozeni-
nám. Jan Čuřík 
Děkuji obecnímu úřadu za milé blahopřání k narozeninám. 
Velké díky mé rodině a přátelům za oslavu, dárky a blahopřání. 
Monika Lincová. 
Pan Jaromír Rybenský děkuje obecnímu úřadu za milé blaho-
přání k narozeninám. 
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PODĚKOVÁNÍ 
Pan Pavel Šindler děkuje obecnímu úřadu za milé gratulace 
k narozeninám. 
Pan Václav Čermák děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání k 
narozeninám. 
Paní Danuše Kuklová děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Pan Václav Kindl děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a zná-
mým za milé gratulace k životnímu jubileu.  
Manželé Lenka a Stanislav Fojtovi v červencových dnech oslavili 50 
let společného života. Za přání od přátel a známých děkujeme. Foj-
tovi 
Monika a Jiří Grosmanovi děkují OÚ Tuchlovice a ostatním za bla-
hopřání k životnímu jubileu. 
Pan Alois Breit děkuje obecnímu úřadu za milé gratulace 
k životnímu jubileu. 
Paní Libuše Novotná děkuje rodině a obecnímu úřadu za blahopřá-
ní k životnímu jubileu. 
Pan Josef Bártl děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a známým  
za milé gratulace k životnímu jubileu. 
Paní Olga Dědková děkuje obecnímu úřadu, rodině a všem přáte-
lům a známým za milé a pěkné blahopřání k životnímu jubileu. 

Vážený pane starosto a vedení obce Tuchlovice,  
dovolte mi  abych vyjádřil poděkování za milou upomínku, tedy 
gratulaci u příležitosti mých 70 tých narozenin.  
Ještě jednou děkuji ! S pozdravem  Ing. Antonín Český  
 
Ráda bych poděkovala všem přátelům a známým za projevenou 
soustrast k úmrtí mého manžela Jaroslava Tlustého.Také bych touto 
cestou velmi ráda poděkovala MUDr. Pavlovi Brejníkovi za jeho 
obětavou    a příkladnou péči o mého manžela. 

Magda Tlustá s rodinou 
 
Lhostejnost nemá u nás místo 
Byl jsem mile překvapen přístupem pana ing, Ladislava Sláničky(a 
za to mu patří poděkování)  k řešení "poslední pomoci"  zemřelé-
mu  tuchlovickému občanu panu Evženu Bendlovi při jeho umrtí a 
uložení ostatků do hrobky na našem hřbitově. Žil v obci osamoce-
ně, bez příbuzných.Asi jsme všichni znali klikaté cesty jeho živo-
ta.Ale byl to náš spoluobčan!!!Syn tragicky zesnulého horníka, který 
zahynul v roce 1960 při velkém  důlním neštěstí na Dole Nosek.Na 
to vše jsme si vzpomněli při uložení jeho ostatků do hrobky. 

Děkuji,  ing.Václav Kindl  

 

SPORT 
 

POJĎME NAŠE KLUKY POVZBUDIT 
Zdařená sobotní akce v letním kině byla v plném proudu, když za mnou 
přišel starší žák fotbalového oddílu se svojí matkou. Myslel jsem si, že chtějí 
vyplnit anketní lístek, který jsme v tu chvíli rozdávali, proto mě hodně pře-
kvapil svým dotazem: „Nevíte, proč na naše utkání nechodí více fandů, 
když hrajeme tak dobře?“ Začal jsem vzpomínat, kdy jsem se byl naposledy 
na kluky podívat já… Bylo to v sobotu 1. září. Byl jsem na jejich domácím 
utkání s Brandýskem, který vyhráli 15:0! Musím potvrdit, že kluci hrají ex-
celentně! Takový přehled ve hře, krásné a přesné přihrávky a hlavně klid, 
kterým všichni hráči řeší složité situace, mě vrátily do doby před více jak 
třiceti lety. Tehdy jsem ve 4. Základní škole na Kladně vykonával funkci 
vedoucího sportovních tříd a trénoval právě starší žáky. Byli to žáci vy-
braní do sportovní školy z celého okresu! Naši kluci mně je hodně ve 
zmíněném zápase připomněli. Překvapili mě svojí herní vyzrálostí, snahou 
řešit s rozvahou a v klidu složité herní situace a především svým kolektiv-
ním pojetím hry.  
Kluci, neusněte na vavřínech, buďte skromní, ale zodpovědní a svědomití 
přístupem k tréninkům a zápasům. Přeji Vám, aby se z Vás stali vynikající 
sportovci! 
Vážení spoluobčané, fandové,  
Žádám Vás, přijďte se na kluky podívat! Pojďme naše kluky povzbudit v je-
jich domácích zápasech 6. října, 20. října, 3. listopadu a 17. listopadu. Začá-
tek utkání je 
vždy od 
10,15 hodin 
pod skvělou 
trenérskou 
taktovkou 
pana Vlas-
timila Ditri-
cha. 
Mgr. Jaro-

slav Poš-
ta ,  staros-

ta obce 
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DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN POŘÁDANÝ VK TUCHLOVICE 
Už je to pět týdnů, co začal nový školní 
rok. Děti se už ve škole pěkně zabydlely, 
ale aby si ještě trochu připomněly léto, tak 
pro ně volejbalový klub VK Tuchlovice 
uspořádal Dětský sportovní den. Letos to 
byl už druhý ročník a pomalu se nám 
z toho stává tradice. Počasí nám letos 
opravdu přálo, bylo slunečno a příjemných 
22 stupňů. I letos se soutěžilo v různých 
disciplínách, celkem jich bylo 11, a děti si 
tak mohly vyzkoušet například házení ob-
ručí na terč, lukostřelbu, překážkovou drá-
hu, chození po laně a další soutěže. Soutě-
žit se začalo kolem desáté hodiny a celé 
sportovní klání trvalo do poledne. 
Když měli všichni účastníci soutěže splně-
né, hledali jsme ještě mezi účastníky nejsil-
nějšího tatínka tím způsobem, že jsme ho 
nechali s pomocí lana se přetahovat s dět-
mi. Nakonec celkem 4 tatínkové dokázali 
přetáhnout až 9 dětí, takže jsme museli 
přistoupit k tomu, že jsme vítěze postavili 
proti sobě a určili tak dva nejsilnější. Našli 
jsme mezi účastníky i nejsilnější maminku, 
která dokázala na laně udržet až 6 dětí. 

Jestlipak tolik dětí dokážou rodiče najed-
nou i uhlídat.  
Celkem se soutěží účastnilo 22 týmů 
v rozmezí od 2 do 10 let. Protože je to 
velké věkové rozpětí, rozdělili jsme děti na 
tři kategorie podle věku. V nejmladší kate-
gorii zvítězil tým Zelení s tatínkem Štěpá-
nem Zeleným a synem Dominikem. Ve 
střední kategorii od 6 – 8 let vyhrál tým 
Simpa s panem Jiřím Žižkou a parťáka mu 
dělal kamarád jeho syna Šimon Šimonov-
ský. V nejstarší kategorii 9 – 10 let pak 
všechny porazil Kubík Trnka s tatínkem 
Jiřím s úctyhodným ziskem 101 bodů 
ze 110 možných. Odměnou za umístění na 
stupních vítězů byly medaile, diplomy i 
dárky. 
Po vyhlášení jsme ještě udělali hromadnou 
fotku a kdo měl zájem, mohl se podívat 
buď na probíhající zápas VK Tuchlovice 
mužů B, nebo si u táboráku opéct buřty. 
Všem zúčastněným tímto děkujeme a tě-
šíme se na další ročník.  

Ing. Josef  Antoš  
Předseda VK Tuchlovice  

 
PS: Akci sponzoroval Středočeský kraj. 

 
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: 20.9.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 17.10.2018 

     Občasník č.6/2018                                                                 str.12 

mailto:mestska.policie@novestraseci.cz
mailto:obecniurad@ou-tuchlovice.cz
http://www.ou-tuchlovice.cz/
mailto:outuchlovice@volny.cz
mailto:tuchlovickenoviny@seznam.cz

