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SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané,  
ustavující zasedání zastupitelstva obce se 
konalo 31. října 2018 a jeho první řádné 
zasedání proběhlo nezvykle brzy, a to již 
12. 11. 2018. Na těchto dvou zasedáních 
složili zvolení zastupitelé obce slib a byla 
ustanovena rada obce. Zřídili jsme fi-

nanční a kontrolní výbor, což je povinností každé obce. Před-
sedou výborů musí být člen zastupitelstva, jednotlivými členy 
mohou být i občané obce. Výše jmenované výbory jsou porad-
ním orgánem zastupitelstva. Finanční výbor má za úkol kontro-
lu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, na-
proti tomu kontrolní výbor kontroluje usnesení zastupitelstva a 
rady obce a další postupy jednotlivých výborů a obecního úřadu 
na úseku samostatné působnosti (např. výběrová řízení, obcí 
zřízené subjekty – ZŠ a MŠ atd.).  Na posledním zasedání za-
stupitelstva jsme zřídili i výbor rozvoje obce, o kterém jsem se 
zmiňoval v posledním vydání Tuchlovických novin.  Na zase-
dání zastupitelstva obce byly dále schváleny odměny pro členy 
orgánů obce. Například člen zastupitelstva bude pobírat jen 
50% vyhláškou stanovenou výši odměn a navíc jsme ji ještě 
podmínili procentuální účastí (66%) každého člena na jednání. 
Toto snížení odměn zastupitelům není v jiných samosprávách 
obvyklé.  
Obracím se na Vás, občany naší obce, navrhujte přes své zastu-
pitele a radní, přes členy výborů a komisí body do programu je-
jich jednání. Níže Vám přináším jmenovitý seznam rady obce a 
členů jednotlivých výborů. 15 členů zastupitelstva jsem Vám 
představoval v minulém čísle Tuchlovických novin.  
Rada obce: Mgr. Pošta Jaroslav, Iva Pencová, Ing. Michal Kři-
žan, Mgr. Jan Bejček a Ing. Radek Šitta. Finanční výbor: před-
seda Ing. Michal Křižan, členové Ing. Michal Klimovič a Pavel 
Šindler. Kontrolní výbor: předseda Ing. Vladimír Olič, členové 
Jaroslav Zach a Olga Pelešková. Výbor rozvoje obce: předseda 
Ing. Jan Procházka, členové Ing. Michaela Panenková a Mgr. 
Veronika Zelenková. 
 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta 
 
 

SETY TAŠEK PRO SEPARACI PLASTŮ, 
PAPÍRU A SKLA V DOMÁCNOSTECH 
Stále jsou na obecním úřadě 
k vyzvednutí sety tašek pro v dnešní 
době tolik potřebné třídění odpadu 
v domácnostech. Ti, kteří si je zatím 
vyzvedli, si je moc pochvalují, takže 
přijďte si i vy. Zatím je jich dostatek.  

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ NA STRÁ-
ŽI A KOORDINACE STAVBY S ČEZ OD 
SPOLEČNOSTI UNISERVIS HAŠEK 
Na jednání zastupitelstva obce 12. 11. 2018 jsme schválili rekonstrukci 
komunikací Na Stráži, která je rozdělena do dvou etap. Celkové inves-
tice přesahují 33 mil. Kč.  První etapa je plánována na rok 2019 
v částce přes 21mil. Kč. S touto rekonstrukcí by měla proběhnout i 
investice ČEZ, tj. uložení sítí nízkého napětí pod zem. Před několika 
dny občané této místní části obdrželi informaci o tomto záměru. 
7.12.2018 proběhne místní šetření, kde bude mít každý občan mož-
nost se k návrhu vyjádřit a dohodnout případné změny.   

Informace OÚ  

 

ZIMNÍ ÚDRŽBA V OBCI 
Vážení spoluobčané, přicházejí měsíce, kdy bude zvýšená pozornost 
věnována na zimní údržbu chodníků a silnic. Obec udržuje jen místní 
komunikace vyjma komunikace II. tř. 606 a III. tř. 2382. Tyto komu-
nikace udržuje Středočeský kraj prostřednictvím Správy a údržby sil-
nic (SÚS). Ostatní komunikace udržují zaměstnanci naší obce. Žádá-
me Vás, abyste jim tuto údržbu usnadňovali tím, že budete parkovat 
svá vozidla na vyhrazených místech popř. na svých pozemcích.  Není 
možné zajistit kvalitní servis bez Vaší pomoci.  Samostatnou kapito-
lou jsou komunikace, které nejsou ve vlastnictví obce. O ty bychom se 
správně starat neměli, ale nechceme Vás, jak se říká, „nechat na holič-
kách“. Pokusíme se vše zvládnout k Vaší spokojenosti. Pomozte nám! 

Děkuje OÚ Tuchlovice  

 

PODĚKOVÁNÍ ZA FINANČNÍ DAR  
O rekonstrukci naší kapličky jsme začali přemýšlet již v roce 2017. 
Narychlo jsme se přihlásili k dotaci přes Ministerstvo zemědělství 
(MZ). Za velice krátkou dobu musela vzniknout projektová doku-
mentace společně s rozpočtem a harmonogramem prací. Při vlastní 
realizaci jsme zjistili, že by bylo dobré k rekonstrukci přidat další prv-
ky, které by naši kapličku ještě více zvýraznily a vylepšily. Toto však 
nemohlo být zahrnuto do finanční dotace od MZ a bylo na obci, zda 
tyto vícenáklady uhradí z vlastních prostředků. Jedním z těchto vylep-
šení je skleněná deska s popisem historie kapličky a s popisem osoby 
sv. Floriána. Velký dík patří manželům Rosovým, kteří svým finanč-
ním darem pokryli veškeré náklady na její zhotovení.   

Děkujeme.  OÚ Tuchlovice  

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA PROSINEC 
Další jednání zastupitelstva obce proběhne 19.12.2018 od 
18:00hodin v Domě služeb II (nad Ježkovou baštou). 

Informace OÚ  
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NÁVRH PROJEKTOVÝCH DOKUMENTACÍ NA REKONSTRUKCI KOMUNIKACÍ 
V TUCHLOVICÍCH A SRBECH 
Mezi priority rozvoje obce Tuchlovice a její 
místní části Srby patří oprava stávající in-
frastruktury – především komunikací a chod-
níků. Každý rok dochází k postupné opravě 
vybraných ulic. Obec nyní řeší projekční prá-
ce ve vybraných lokalitách Tuchlovic a Srb. 
Ve spolupráci s projektovou kanceláří – Pro-
jekce dopravní Filip s.r.o. -  bychom rádi ješ-
tě ve fázi rozpracovanosti představili kon-
krétní projekty obyvatelům obce, ale 
především obyvatelům dotčených lokalit. 
Z přiloženého plánku vyplývá, kterých lokalit 
se současné projekční práce týkají. Bylo pro-
vedeno geodetické zaměření oblastí, ale pře-
devším i geologický průzkum a průzkum 
technického stavu vozovek. Z tohoto prů-
zkumu vyplynula nutnost větších oprav, než 
je uvažováno v zadání. Stávající asfaltové kry-
ty jsou povětšinou uloženy na zeminách, bez 
příměsí štěrků. Po odkrytí během stavby by 
tak docházelo k nutným sanacím podloží. Ta-
to opatření tak budou řešena již v projektu. 
Souběžně řešíme i kamerové zkoušky na stá-
vajících dešťových kanalizacích tak, aby bylo 
možné navrhovat dostatečně kvalitní opravy.  
Srby: 
V místní části Srby dojde k opravám povrchů 
komunikací v lokalitě U školy a dále směrem 

na Kačici, dále je do projektu zahrnuta i 
ulice Ke Hřbitovu. V návrhu počítáme 
s opravou povrchů, bez nutnosti budování 
chodníků podél komunikací. Podél komu-
nikace směrem k nádraží Kamenné Žehro-
vice počítáme s vybudováním parkovacích 
stání. Projekční a stavební práce v lokalitě 
Srb jsou pro nás v tomto projektu priori-
tou.  
Tuchlovice: 
V oblasti Tuchlovic se jedná o tři lokality – 
okolí ulice Osvobození, okolí ulic Za 
Humny a dále lokalita ulic Nádražní. Mimo 
těchto projektovaných lokalit by měla začít 
probíhat stavba v lokalitě Na Stráži. Ve vý-
še zmíněných projektovaných lokalitách 
půjde především o řešení zklidnění dopravy 
– např. vysazené křižovatkové plochy – a 
dále o řešení dopravy v klidu – tedy parko-
vání. Ulice budou navrženy jako tzv. Zóny 
Tempo 30, kde bude povolena jízda maxi-
málně rychlostí 30 km/h. Především 
v lokalitě Nádražní budou doplňovány a 
opravovány chodníky. V ostatních lokali-
tách je vzhledem k uličnímu profilu dávána 
priorita parkování.  
S prezentací rozpracovanosti obyvatelům po-
čítáme v lednu/únoru roku 2019.  

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta  

 

 
 

 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

24. října 2018 proběhlo v obřadní síni obec-
ního úřadu vítání nových občánků Tuchlo-
vic.  I když nám to zákony neulehčují (rodiče 
nově narozených miminek si musí vyplnit 
přihlášku pro pozvání na vítání občánků), 
vždy se dá najít cestička, abychom mohli tu-
to sváteční akci uskutečnit. Tentokrát jsem 
přivítala mezi tuchlovické občany 6 děvčátek 
a 6 chlapců. 
Ráda bych touto cestou poděkovala paní ře-
ditelce mateřské školky a jejím učitelkám, že 
si pro tuto chvíli s dětmi připravily hezké 
pásmo písniček a básniček, čímž potěšily 
všechny přítomné. 

místostarostka Iva Pencová  

 
 
 

VÁNOČNÍ STROMEK A VÝZDOBA (ROZŠÍŘENÁ) 
Letošní vánoční výzdoba v Tuchlovicích bude rozšířena o dalších 10 ks ozdob, které budou umístěny na sloupy veřejného osvětlení podél 
karlovarské silnice.  Polovinu výzdob jsme zakoupili do svého vlastnictví a polovinu ještě poslední rok pronajímáme. Doufáme, že se Vám 
výzdoba bude líbit. Rozsvícení vánočního stromu proběhne 1. prosince v Srbech a 2. prosince  v Tuchlovicích, vždy od 17:00 hodin. 

Informace OÚ 
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REKONSTRUKCE KAPLIČKY A 2. ROČNÍK VÝSTUPU NA HALDU 
V sobotu 17. listopadu na Den boje za svo-
bodu a demokracii jsme společně, jako 

v minulém roce, vystoupali na nejvyšší vrchol 
obce 484 m.n.m. vysoký odval Dolu Tuchlo-
vice. Věříme, že další, v pořadí třetí ročník k 
30.výročí oslav zařadíme mezi společné spor-
tovně-společenské akce místní akční skupiny 
MAS Svatováclavsko z.s. Bylo by příznačné, 
kdybychom se všichni sešli na vrcholu odvalu 
a prohlédli si celou oblast MAS obce Lány, 

Tuchlovice, Kačici, Kamenné Žehrovice a 
město Stochov. Vraťme se však k ročníku 
druhému, při kterém jsme se zastavili u zre-
konstruované kaple sv. Floriána, kde jsme 
oficiálně přestřihli pásku k dokončení rekon-
strukce. Poté jsme pokračovali na nejvyšší 
bod regionu, kde jsme strávili krásné chvíle 
slunečného, avšak chladivého dne. 

 
Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta  

 
 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 

• Dle Obecně závazné vyhlášky č.2 / 2016 „O místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních od-
padů“ je povinen zaplatit  poplatek do konce února 2019  každý  poplatník :    

➢ který má na území obce Tuchlovice trvalý pobyt  
nebo 

➢ je vlastníkem objektu určeného k rekreaci 
 

Poplatky zůstávají ve stejné výši  jako v roce 2018 ( tj. 590,- na osobu). 
Úleva dle vyhlášky 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 2019. 

 
Tyto platby je možné zaplatit od pondělí do čtvrtka během úředních hodin v hotovosti v 
kanceláři obecního úřadu (v Srbech určené středy 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 2018 je platná do konce února. Od 1. března musí být vylepena známka 
2019. 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

ZUŠKOVÉ VÁNOCE... ANEB, NALAĎME SE SPOLEČNĚ A SVÁTEČNĚ 
I když se ještě nedávno rtuť v teploměrech pohybovala kolem dvaceti stupňů, v Základní umělecké škole ve Stochově se už začalo pilně 
trénovat na nastávající koncerty. Pro malé i velké „umělce“ bývá období Adventu jedním hektickým maratonem. My Vám – divákům a 
posluchačům - chceme zpříjemnit Vaše volné vyšetřené chviličky, ve kterých se můžete s námi alespoň trošku zastavit a naladit. Přípravě 
věnujeme velikou péči, čas i trpělivost a budeme velmi potěšeni, když si  najdete čas a přijdete nás odměnit svou přítomností a snad i 
spokojeným úsměvem na tváři. 

Na výlet do kostela ve Třtici  se můžete vydat za pěveckým sborem ROSIČKA, který tam vystoupí v neděli 9.12. v 17 hodin. 
* 

Ve středu 12.12. v 17:30 si přijďte poslechnout  Vánoční „naLADĚNÍ“ 
do kostela ve Stochově. 

* 
V pondělí 17.12. v  17:30 se můžete tentokrát v „teple“  DK Stochov 

zastavit na VELKÉM KONCERTĚ ZUŠ. 
* 

Poslední předvánoční koncert  si nenechte ujít opět s ROSIČKOU, 
a to ve středu 19.12. v 17:30 v kapličce v Kamenných Žehrovicích. 

* 

NU A TRADIČNĚ VŠE ZAKONČÍME HNED PO NOVÉM ROCE 
V NEDĚLI 6.1. V 17:00 TŘÍKRÁLOVÝM KONCERTEM V KOSTELE V TUCHLOVICÍCH. 

 
Výtěžek z tohoto koncertu každoročně putuje s „tříkrálovou sbírkou“ na charitativní účely. 

 
Za všechny žáky i učitele ZUŠ Stochov srdečně zve a kouzelné Vánoce a nový rok plný radosti přeje Tereza Mlynaříková.  
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HISTORIE

Z HISTORIE DO SOUČAS-
NOSTI 
Česká historie je velmi krásná i krutá záro-
veň a stejně tak je to i s Tuchlovicemi. Po 
všechna ta dlouhá léta se naše obec přetvá-
řela a stávala se stále modernějším a krás-
nějším místem pro život i přes nevlídné 
chvíle válek a totalitního režimu. 
Nejstarší stavbou Tuchlovic je patrně kos-
tel, první zmínky o něm jsou z roku 1330. 
V kostele jsou  více než 160 let staré varha-
ny. Tato budova je klenotem, kterého je 
třeba si vážit a udržovat jeho podobu a 
stejně tak okolí kolem něj. Za zmínku také 
stojí „sváteční pěšinka, která má, historicky, 
své místo v naší obci. Přímá cesta z náměstí 
až ke kostelu sloužila jako sváteční cesta na 
oslavy a uctění všech vzácných a důležitých 
okamžiků. Můžeme pokračovat blíže 
k současnosti, a to do roku 1924, kdy byl 
odhalen v parku pomník padlých v první 
světové válce, a současně byl upraven míst-
ní park. Dále v r. 1932 bylo vysázeno podél 
cest v obci 300 okrasných stromů a začalo 
se s generální úpravou Karlovarské silnice. 
V roce 1948 bylo v obci vysázeno 130 no-
vých okrasných stromů, na náměstí byla 
postavena veřejná autobusová čekárna a 
velká část náměstí získala novou kanalizaci. 
I po roce 1990 se udála spousta pozitivních 
změn. 
Tolik krátce o vývoji rozvoje obce 
v dávných časech. Nyní jsme na konci roku 
2018 a považujeme za nutné přistoupit 
k další proměně Tuchlovic. Naším cílem je 
modernizovat tato místa, důstojně a s úctou 
k našim předkům. Veškeré kroky chceme 
podnikat v souladu s historií, ze které vy-
cházíme a velmi si jí vážíme. Avšak je nutné 
podniknout jisté úpravy a postupné změny 
v centru naší obce. Vyskytnou se nám tak 
další příležitosti pro využití tak malebných 
míst, které v Tuchlovicích máme. 
Naše paní kronikářka Mgr. Helena Sokolo-
vá napsala: „Tuchlovice jsou poměrně vel-
kou obcí, která má svou bohatou minulost, 
žije však přítomností a ta je nesmírně čino-
rodá. Zajišťuje svým občanům vše potřeb-
né. Řadí se mezi hezké a úspěšné obce bý-
valého kladenského okresu. Přejme jim, aby 
jejich krása a věhlas vydržely i nadále.“ 
Nedokázala bych lépe vyjádřit to, co cítím, 
a proto jsem si dovolila citovat slova moud-
ré ženy, která s Tuchlovicemi žije. A stejně 
tak my ostatní. 
 

Za výbor pro rozvoj  obce Michaela 
Panenková  

 
 

 

Z TUCHLOVICKÉ  

KRONIKY 
 Podívejme se na rok 1925. Obec v něm 
dala oplotit drátěným plotem celý místní 
park. K drátěnce byl vysázen živý hlohový 
plot, který po řadu let v naprostém po-
řádku udržoval tuchlovický holič pan Jo-
sef Kameníček. 
 V dubnu se rozhodli členové FDTJ ke 
koupi „zahrady“, majetku Ing. Františka 
Frolíka. Na schůzi vedené 15. dubna Bo-
humilem Landou všichni chápali, že se 
jedná o důležitý krok v životě celé jedno-
ty, která byla téměř bez finančních pro-
středků. Na hotovosti měla 3 000,-- ko-
run, na poukázkách darů od členů přibylo 
2 500,-- korun. Inženýr Frolík však za za-
hradu požadoval 18 000,-- korun. Členům 
FDTJ však s přívodovou a přírůstkovou 
daní narostl náklad přes 20 000,-- korun. 
Odvaha členů jednoty byla veliká – po 
delší debatě se rozhodli ke koupi zahrady. 
Místní kampelička byla požádána o půjč-
ku 15 000,-- korun. Členové stavební ko-
mise sháněli mezi Tuchlováky ručitele – 
sehnali je, a proto se 2. května 1925 stalo 
zakoupení zahrady skutkem. Vlastnictví 
zahrady znamenalo úmornou práci. Podle 
plánků se stavěla zeď z kamene, upravo-
valo se letní cvičiště. V průčelí vyrůstalo 
přírodní divadlo. Kámen na stavbu se vo-
zil z Kamenných Žehrovic, hlína se sváže-
la z prostoru k přírodnímu divadlu nebo 
se dala rolníkům za bezplatný dovoz ka-
mene a materiálu na stavbu. Hraniční zeď 
se stavěla většinou bezplatně po nedělích 
– pracovali tu i nečlenové FDTJ. Veškeré 
akce na zahradě řídil tesař Václav Šebesta, 
který za přispění ostatních zhotovil veške-
rou potřebnou tesařskou práci na stavbě 
zámku, domků a další výstavby na jevišti. 
Dřevo bylo získáno z rozbořené fořtovny 
nadlesního Růžičky z Lán – Ploskova. 
Zápasilo se s velkými finančními pro-
blémy – vždyť jen za dříví na výstavbu 
jeviště se zaplatilo 4 000,-- korun, za se-
dadla pro asi pět set návštěvníků  se 

 
 
 

vyplatilo dva tisíce korun, elektrické zaříze-
ní bylo za tisíc korun. 
 Dne 14. června 1925 byla zahrada slav-
nostně otevřena – sloužila divadlu, tělový-
chově, ale i větším jednáním. Přírodní diva-
dlo bylo od dubna do podzimu místem 
takřka každodenních zkoušek. Vždyť 
ochotnická činnost v Tuchlovicích byla 
tehdy skutečně veliká. V zimních měsících 
se hrála divadelní představení v hostinci u 
Pokorných nebo u Jindřicha Pavlíčka. 
Kromě ochotníků Dělnicko-ochotnického 
spolku, který později nesl jméno J.K. Tyla, 
hráli divadla v Sokole i v dalších spolcích. 
Mimo naše ochotnická představení přijíždí-
valy do obce i různé divadelní společnosti, 
které cestovaly z místa na místo po naší 
vlasti. Častými hosty bývali i loutkáři, 
chlubící se často velice rádi (hlavně 
z důvodů reklamních) svou generační pří-
buzností s Matějem Kopeckým. 
 Čas od času zavítal do obce i cirkus 
s různými artisty a kouzelníky. 
 V nově oplocené zahradě (oplocení stálo 
6 048,-- Kč) uspořádal Červený kříž v létě 
1925 promenádní koncert. 
 Poštovní úřad byl téhož roku přestěhován 
z domu čp. 255 (dnes v ulici Za Starou poš-
tou) do budovy obecního úřadu a jeho 
dlouholetý přednosta Pekárek odešel do 
důchodu. 
 V srpnu 1925 hořelo obytné stavení Fran-
tiška Nedvěda čp. 34. Požár vznikl 
v dopoledních hodinách a byl založen ne-
zjištěným žhářem. 
 Při škole byla v srpnu otevřena lidová 
škola hospodářská, do které chodily děti 
rolníků, které opustily školu. Do školy cho-
dili i ti, kteří se neučili žádnému povolání a 
zájemci z řad starších občanů. Po dlouhá lé-
ta ji vedl učitel Antonín Pochman. Při měš-
ťanské škole v Tuchlovicích byla zřízena 
pokračovací škola, v níž se vyučovalo 
v neděli dopoledne a do níž chodili chlapci i 
dívky z Tuchlovic a celého okolí. 

 
Helena Sokolová -  kronikářka  
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 ŽÁDOST O POMOC 
Vážení sousedé, občané tuchlovičtí, 
obracím se na Vás s žádostí o pomoc. Má 
rodina se do obce přistěhovala teprve před 
pár lety, známe jen velice úzký okruh lidí, 
tedy jsem zvolila tuto neobvyklou cestu, 
jak Vás oslovit. Je dost možné, že už jste 
mě potkali (doufám, že jsem pozdravila), 
jsem ta malá paní s dvěma invalidními ko-
čárky na procházce. Právě k mým synům 
hledám chůvu. Samozřejmě se jedná a pla-
cenou pozici, nejde o charitativní projekt. 
Jak chlapci rostou, stále častěji potřebuji 
pomoc, právě při procházkách, případně 

jako doprovod k lékaři. A také bychom 
moc rádi sehnali příležitostné hlídání u nás 
doma, babičky nemáme. Zatím k těmto 
činnostem využívám služby úžasného Cen-
tra pro zdravotně postižené v Kladně, ale 
naše nároky rostou a zaměstnanci centra 
mají jen jedny ruce.  
Pokud by Vás můj článek oslovil, prosím, 
kontaktujte mě na tel. čísle 775 178 654 
nebo emailové adrese 
dagmar.rysava@hotmail.com 
Děkuji 

Dagmar Ryšavá  

PODĚKOVÁNÍ 
 
Pan Stanislav Čížek děkuje obecnímu 
úřadu, rodině a známým za milé gratu-
lace k narozeninám 
 
Pan Jiří Marek děkuje obecnímu úřadu, 
přátelům a známým za blahopřání 
k životnímu jubileu. 

 

 
  

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Projektový den „100 let republi-
ky“ 
Dne 31.10. proběhl na naší základní škole 
projektový den připomínající sté výročí za-
ložení Československa. Žáci 1.stupně pra-
covali v dílničkách nebo ve třídách se 
svými učitelkami, kde se seznamovali 
s životem obyvatel naší republiky před 100 
lety. Jednoduchou formou se také sezná-
mili s událostmi a osobnostmi kolem 
28.října 1918. Žáci 2.stupně zpracovali 
různá témata a vzájemně se navštěvovali a 
seznamovali se svými pracemi. Jednalo se 
např. o školu před sto lety, historický vý-
voj našich národních symbolů, bankovky a 
ceny zboží za první republiky, prvorepub-
likové filmy, kinematografii, výtvarné 
umění, osobnosti dané doby, zahraniční 
legie a nechyběly ani pohybové aktivity 
v podobě 1918-ti hodů na koš a Cimrma-
nův běh s kufrem (100 koleček na hřišti). 
Na budově tělocvičny si můžete prohléd-
nout krásné „motýlí srdce“ vytvořené na 

počest tohoto výročí. Vrcholem celého 
dne byla módní přehlídka dobových kos-
týmů, kterou s našimi žáky připravila paní 
Ludmila Zusková ze salónu Cakee, hu-
dební vystoupení pěveckého sboru pod 
vedením Jarky Polákové, dobové tance žá-
ků 5.třídy pod vedením Martiny Silné, pre-
zentace všech výstupů z jednotlivých dílen 
a soutěžní výstava plakátů a známek 
s tématem vzniku ČSR. 
 
Žáci 3.tříd navštívili se svými učitelkami 
Planetárium v Praze. Žáci 8. a 9.třídy re-
prezentovali školu ve florbalovém turnaji. 
 
Dne 17.10. 2018 jsme se žáky osmé a de-
váté třídy podnikli výlet do Kutné Hory, 
kde jsme v Českém muzeu stříbra absol-
vovali prohlídku "Cesta stříbra". Ta vedla 
dokonale zachovanou středověkou od-
vodňovací štolou, raženou v dlouhém ča-
sovém úseku od 14. až do počátku 16. stol. 
Na tuto cestu jsme byli oblečeni v plátěné 

bílé haleně, tzv. perkytli - tradičním hor-
nickém oděvu - vybaveni  helmou a svítil-
nou.  
Poté jsme se přesunuli do Chrámu sv. 
Barbory, kde jsme si s průvodkyní pro-
hlédli tuto dominantu Kutné Hory a 
dozvěděli se něco o její historii. 
Na závěr výletu jsme se v Sedlci u Kutné 
Hory navštívili Kostnici, kde jsme měli 
možnost prohlédnout si bizarní výtvory z 
lidských kostí.  
Celý výlet se dětem moc líbil, nejvíce nad-
šeni byli všichni z prohlídky podzemní što-
ly.  

Mgr. Pavla Frolíková  
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 OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

2.11.2018 se za podpory rodičů konal ve 
třídě Sluníček Haloween. Celá akce se nesla 
ve formě  plnění strašidelných a odvážných 

úkolů – od výroby slizu, dlabání dýní, „kr-
vavého tornáda“, hledání různého hmyzu 
pomocí hmatu až po strašidelný tanec.  

Všichni jsme si to moc užili. 

 
Veronika P ražáková  

 

SPORT 

AFK TUCHLOVICE - FOTBAL 

HODNOCENÍ PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2018/2019 - "A" MUŽI 
 Vážení sportovní přátelé, 

sezóna Středočeského krajského přeboru 
mužů je za námi a přinášíme vám krátké 
shrnutí. Po podzimní části máme na kontě 
17 bodů a v tabulce nám patří 11. místo. V 
průběhu podzimní části došlo k výměně tre-
néra. Daniel Drahokoupil skončil a nahradil 
ho Martin Hřídel, který má ligové zkušenosti 
nejen jako hráč, ale hlavně jako trenér (SK 
Slavia Praha, SK Kladno, FK Příbram, Slo-
van Liberec). Novou tváří v našem týmu je 

19 letý Jakub Kubů, který přišel z SK Klad-
no a roste z něj hráč pro vyšší soutěže. I v 
tomto mladém věku byl naším důležitým 
hráčem, který odehrál 13 zápasů v základní 
sestavě. Nyní naše mužstvo čeká přestávka. 
K zimní přípravě se všichni sejdou opět v 
polovině ledna.   
V průběhu prosince se uskuteční tradiční 
hokejové střetnutí o pohár hokejových spe-
cialistů mezi vedením a hráči AFK Tuchlo-
vice. Všichni jste na tento duel srdečně zvá-

ni. O přesném datu a místu budeme infor-
movat na vývěsce před Jednotou v Tuchlo-
vicích. 

 
Velice děkujeme za podporu Obecnímu 
úřadu Tuchlovice v čele s Mgr. Jaroslavem 
Poštou, všem našim sponzorům a fanouš-
kům.   

AFK Tuchlovice 

 
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
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