
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 
 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané, 
vždy, když píšu úvodní 
slovo Tuchlovických 
novin do posledního 
čísla v roce, trošku si 
povzdechnu, jak ten 
čas letí, jako kdybych 

opět prožíval tyto chvíle po pár dnech znovu. 
Přihlásí se myšlenky na to, kolik starostí, od-
říkání a shonu máme ještě před sebou, než 
zasedneme ke štědrovečerní večeři. Stačí 
však, když se podívám do rozzářených oček 
našich nejmenších a všechny ty strastiplné 
obavy jsou tytam. Čekají nás nejkrásnější 
svátky v roce. Svátky, které jsme společně 
odstartovali při rozsvícení vánočních stromů 
o prvním adventním víkendu. Přál jsem si, 
aby krásná zimní pohádka ze zasněžené-
ho pátku vydržela i v těchto dnech. Nestalo 
se tak, přesto jsme si vše jaksepatří užili. 
V sobotu jsme se sešli v Srbech a každým ro-
kem nás přibývá, což je skvělé. Přibývá i zá-
bavy, kterou si pro nás a naše děti organizá-
toři vymyslí. Od 14 hodin zde probíhala 
mikulášská zábava pro naše nejmenší a v 17 
hodin jsme se sešli ve spodní části náměstí a 
rozsvítili krásný vánoční strom, který je jako 
tradičně oděn do modré barvy. Počasí nám 
v sobotu ještě celkem přálo. Následující den 
2. prosince nás čekalo rozsvícení tuchlovic-
kého vánočního stromu na náměstí. Celý den 

pršelo, mrholilo, ale hodinu před začátkem to 
vypadalo, že by se počasí nad námi přece je-
nom mohlo slitovat. Sotva jsme však akci za-
hájili, začal úřadovat pán všech dešťů. Všem 
otužilcům, kteří byli přítomni, a nebylo jich 
málo, patří velké díky. Za skvělou organizaci 
a především za výborný nápad s lampičkami, 
kterými jsme všechny přítomné obdarovali, 
děkuji panu řediteli Bejčkovi. Děkuji všem, 
kteří se podíleli na organizaci obou akcí a 
Vám všem, kteří jste přišli a na náměstí 

s námi vydrželi více jak hodinu a půl skrápěni 
deštěm. Ještě jednou velké díky za účast.  
Milí spoluobčané, přeji Vám krásné vánoční 
svátky a šťastný nový rok! Ať je nový rok 
v osobním tak i pracovním životě alespoň tak 
úspěšný, jako ten právě končící. Přeji Vám 
všem a Vašim rodinám hodně zdraví. Těm 
z Vás, kteří přivítají Nový rok na nejvyšším 
vrcholu obce, popřeji mnoho úspěchů v roce 
2019 osobně.  
 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta  

 

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY 
Ráda bych Vám popřála klidné prožití vá-
nočních dní v rodinné pohodě, do nového 
roku Vám přeji pevné zdraví, radost ze živo-
ta, hodně osobních i pracovních úspěchů a 
hlavně spokojenost v roce 2019. 

Iva Pencová  

 
 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Změna úředních hodin 31. prosince 2018. 
Tento úřední den bude otevřeno pouze  
od 7.00 do  12.00 hodin. 

 VÝPOMOC SENIORŮM 
Sociální komise  by chtěla být prospěšná 
všem občanům Tuchlovic. Někdy potřebují 
lidé z vašeho okolí nebo i vy sami pomoc. 
Občas stačí rada, nabídka telefonického 
kontaktu organizace, která Vám pomůže v 
různých životních situacích nebo pouze 
vzájemné sdílení, vyslechnutí Vašich staros-
tí. Proto jsme se rozhodli nabídnout obča-
nům, seniorům tyto služby: 
* možnost pomoci seniorům s nákupem 
základních potravin (naše vize je zapojit do 
této aktivity děti ze základní školy (některé 
byly již osloveny a souhlasí) 

* návštěvy osamělých seniorů, popovídání 
si s nimi, taktéž s pomocí dětí základní ško-
ly 
* rehabilitační cvičení zaměřené na zvládání 
základních úkonů seniorů 
* jako báječný nápad považujeme tradiční 
organizované výlety nebo návštěvy divadel-
ních představení nejen pro seniory 
* pořádání akcí, přednášek, taktéž nejen pro 
seniory 
 Rádi bychom Vás požádali o Váš názor k 
uvedeným službám, jiné konkrétní nápady, 
tipy. 
Děkujeme. 
Bližší informace a případné dotazy Vám rádi 
zodpovíme na OÚ 312657020, 725 827 161 
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MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE V SRBECH. 
Rok se sešel s rokem a opět jsme připravili pro děti skvělou mikuláš-
skou zábavu. Každé dítko mělo připravenou básničku nebo písničku 
pro Mikuláše a čerta. Anděl jim za to nadělil sladký dáreček. Za 
všechny organizátory si myslím, že se akce podařila, protože dětské 
úsměvy nám to dokázaly. Hned po nadílce všichni přešli na další ak-
ci, rozsvícení stromku na návsi, kde jsme se sešli v ještě větším po-
čtu. 

Za všechny organizátory   Iva,  Láďa, Radek  

  

 PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice, ZO KSČM Srby, rodině a 
přátelům za blahopřání k mému životnímu jubileu. Alena Štáfko-
vá Srby 
Paní Jaroslava Cepáková děkuje obecnímu úřadu za dárek a 
přání k narozeninám 
Děkuji obecnímu úřadu, ZO KSČM, rodině a přátelům za bla-
hopřání a dárky k mému životnímu jubileu. Jaroslav Šťastný Srby  
Chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu, rodině a přátelům za 
milé gratulace k životnímu jubileu. Jiří Peleška  v.r. 
Paní Marie Zeusová děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k životnímu jubileu. 
Paní Zdeňka Štrosová děkuje obecnímu úřadu za projevené 
blahopřání k 88. narozeninám. 
Marie a Zděnek  Brožovi děkují Obecnímu úřadu v Tuchlovi-
cích za blahopřání k narozeninám. 
Děkuji obecnímu úřadu, sociální komisi, své rodině a známým 
za blahopřání a dárky k mému jubileu, velice mě to potěšilo. 

Miloš Vesecký 
ZO KSČM Srby děkuje touto formou s. Stanislavu Fojtovi za 
jeho poctivou práci, kterou vykonával v minulém období jako 
zastupitel v Obci Tuchlovice. Tuto práci vykonával nejen pro 
občany Tuchlovic, ale i Srb. Vážíme si jeho práce. 

 

POŠTA PARTNER 

ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST 
PONDĚLÍ  7. 00 – 11.00       13.00 – 18.00 
ÚTERÝ    7. 00 – 15.00 
STŘEDA   7. 00 – 11.00       13.00 – 18.00 
ČTVRTEK  7. 00 – 15.00 
PÁTEK    7. 00 – 15.00 

HLEDÁ SE BABIČKA 
Dobrý den, ráda bych touto cestou oslovila milé, hodné paní, 
zda by se u nás v Tuchlovicích našla nějaká teta nebo i dokonce 
náhradní babička na občasné pohlídání dětí. Syn 5 let a dcerka 
téměř tři roky. Finanční odměna by byla samozřejmostí. 

V případě zájmu prosím volejte  na tel. 725 816 399 příp. sms. 
Děkuji. Nikola   Za Humny 

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 V polovině listopadu 1925 se konaly volby do poslanecké sněmov-
ny i do senátu Národního shromáždění. Jaké měly v naší obci vý-
sledky? Komunisté získali 440 hlasů pro poslaneckou sněmovnu a 
341 do senátu, sociální demokraté 212 a 191 do obou komor Národ-
ního shromáždění, živnostníci 149 a 125, agrárníci 147 a 102, národ-
ní socialisté 46 a 20, lidovci 37 a 22. Před všemi volbami, ať do obcí 
nebo Národního shromáždění, byly organizovány rozsáhlé předvo-
lební kampaně. Tábory lidu, schůze, agitace v novinách, v letácích, 
plakáty a nápisy na zdech a plotech … Všude se slibovalo "modré z 
nebe", po volbách se ukazovalo, že skutky se nekryly se sliby. 
 Od roku 1926 pořádal Československý červený kříž každým rokem 
před Velikonocemi mírovou slavnost konanou zpravidla před po-
mníkem padlých. 
 Posledního dne měsíce května se strhla nad krajem veliká bouře, 
při které uhodil blesk do došky kryté usedlosti rolníka Václava Luká-
še v čp. 13. 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 
Statek zcela vyhořel, uhořelo nebo se zadusi-
lo i mnoho kusů dobytka. Lijavec a úsilí 
hasičů zabránily rozšíření požáru na okolní 
selské usedlosti. 
 V červnu a v červenci se konal VIII. vše-
sokolský slet v Praze, jehož se z naší obce 
jako cvičenci a cvičenky zúčastnilo 10 žáků, 
14 žákyň, 8 dorostenců a 6 dorostenek, 2 
muži a 2 ženy.  
 Ochotníci FDTJ sehráli v tomto roce v 
přírodním divadle zvlášť velmi zdařile dvě 
divadelní představení – ve výroční den upá-
lení Jana Husa Šubrtova působivého Jana 
Výravu a 20. července Jiráskovu Lucernu.  
 Obecní louku v prostoru za hotelem Mareš 
čp. 101 si pronajala za roční nájemné 600,-- 
Kč Tělovýchovná jednota Sokol. V následu-
jícím roce bylo z louky vybudováno pěkné 
letní sokolské cvičiště. Řadu let se na jeho 
rovné ploše cvičilo a hrála házená, v níž byl 
ostatním tuchlovický Sokol zdatným soupe-
řem, o čemž svědčila utkání s rivaly z Libu-
šína, Motyčína či Dubí, častá utkání s praž-
skými kluby – především se Slávií, utkání v 
Lounech, v Mostě a dokonce i s Brnem. 

Bylo to v době, kdy v brance chytával Václav 
Švec, obráncem byl učitel Antonín Pokorný, 
v záloze hráli Jan Novák z čp. 150 a Karel 
Stádník, v útoku dominoval Antonín Vobo-
řil, na křídlech hrávali Ing. Václav Šajner a 
kačický Bohouš Bureš. Pěkně hrávali i Fran-
tišek Kolenatý, Josef Beznoska, Ladislav Ko-
lář a další.  
Oddíl Rudé hvězdy měl rovněž velmi zdatný 
oddíl házené. K nejlepším jeho hráčům patřil 
Václav Náprstek (pozdější předseda místní-
ho národního výboru), Václav Pošta, který se 
roku 1928 zabil na šachtě, Rudolf Holý, Ka-
rel Štýbr, Antonín Freiman aj. 
 Svaz středočeských elektráren převzal 
dnem 1. ledna 1927 do vlastnictví elektro-
vodnou síť obce Tuchlovic. Do správní rady 
Svazu se dostal tuchlovický tajemník Anto-
nín Pavelka a měl tu velký vliv. 
 V polovině ledna 1927 vznikl požár stodo-
ly u Jermanů v čp. 4. Jak se ukázalo, byl zá-
měrně založen.  
 V obci byla otevřena zubní ordinace, zub-
ním technikem (jak se tehdy označovalo) byl 
Leopold Eizikiewicz, ordinaci měl v domě 

čp. 255 (dnes v ulici Za Starou poštou, poz-
ději  "u Matějovských"). Od roku 1927 jsme 
měli též stálého lékaře, byl jím MUDr. 
Bedřich Mandelík. Ordinoval v domě u 
Krobů naproti Vobořilovým. Dříve chodili 
tuchlovičtí občané k lékaři buď do Lán, kde 
dlouhá léta působil MUDr. Jakub Koutník, 
který před válkou začínal ordinovat v Tuch-
lovicích nebo k MUDr. Josefu Hrdému či 
MUDr. Aloisovi Šlechtovi do Nového Stra-
šecí. 
K lékařům se chodilo jen v nejnutnějších 
případech, stejně tak do nemocnice do 
Kladna, v níž byl tehdy známým primářem 
prof. Niederle. 
MUDr. Bedřich Mandelík byl velmi ochotný 
a poctivý lékař. Po roce 1930 si postavil vilku 
při karlovarské silnici, kde potom ordinoval. 
Ve válce byl pro svou židovskou příslušnost 
i se svou manželkou a dvěma dětmi nacisty 
pronásledován, později uvězněn a nakonec 
těsně před ukončením války – 10. dubna 
1945 – byli všichni usmrceni v plynových 
komorách. 

Helena Sokolová -  kronikářka  

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ 
ŠKOLY 
Závěr kalendářního roku je ve školce každo-
ročně spjat s tradicemi a ani tento rok tomu 
není jinak. Svatý Martin na bílém koni sice 
nepřijel, zato nás ve školce navštívil Mikuláš, 
čert i anděl. Adventní čas je plný příprav, ať 
již vyráběním drobných dárečků, tvořením 
věnců a jiných dekorací při setkání s rodiči, 
zpíváním koled, pečením cukroví, příprava-
mi na besídku. Také jsme již ozdobili stro-
meček a napsali dopis Ježíškovi. Pevně dou-
fáme, že přijde nejen k nám všem domů, ale 
také do školky. Zkrátka ve všech třídách pa-
nuje vánoční atmosféra, ke které přispělo i 
čertovské divadelní představení „O zlé Do-
rotě“. Sluníčka navíc zažila dobrodružnou 
noc přespáním ve školce, kde děti prokázaly 
velkou odvahu a statečnost, jelikož pro ně-
které znamenala první noc bez rodičů. Spo-
lečně zpívali koledy, tancovali, zahráli si po-
hádku a vyměnili si malé dárečky. Drobné 
dárečky, které vyrobily děti (s pomocí paní 
učitelek), si také můžete zakoupit na vánoč-
ním jarmarku, který se uskuteční 18.12. v ze-
leném pavilonu MŠ. Tímto jste srdečně zvá-
ni. Děkujeme novému kuchařskému týmu, 
který s chutí navázal na nastavený trend v 
oblasti zdravého vaření a celému kolektivu 
provozních a pedagogických pracovníků. 
Také děkujeme rodičům, sponzorům i široké 
veřejnosti za přízeň a přejeme vám všem 

 
KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ, PEVNÉ ZDRAVÍ A SPOKOJENOST V ROCE 2019 

Irena Piálková  
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CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Exkurze do sklárny 
Ve středu 14.11. 2018 se  žáci z 1. A a z 5. třídy vypravili do Nižboru 
do rodinné sklárny Rückl. V úvodu komentované prohlídky nás paní 
průvodkyně seznámila krátce s historií firmy, ve které se vyrábí ručně 
foukaný a broušený křišťál. Poté jsme prošli většinu provozních dí-
len, kde děti viděly jednotlivé fáze výroby skleněných předmětů, nej-
více je zaujalo foukání a broušení skla. Na závěr prohlídky obdrželo 
každé dítě sošku sloníka, která jim udělala opravdovou radost. 
J.Fialová 
 5.12. navštívil naši školu Mikuláš společně s anděly a čerty. Děti jim 
odříkaly připravené básničky nebo zazpívaly koledu. Pekelníci si peč-
livě každého obešli a zjišťovali, jestli děti zlobily. Naštěstí nám niko-
ho neodnesli. Hodní andílci rozdávali sladké laskominy a chválili děti, 
že byly hodné. 
 6.12. si žáci 2.třídy a 4.B užili krásný adventní výlet na pražský Vy-
šehrad. V rotundě sv. Martina měli připravený program týkající se sv. 
Martina, sv. Mikuláše a sv. Barbory. V rámci jednotlivých skupin si 
zpracovali informace o dané osobnosti a poté ji představili ostatním 
skupinám. Vše probíhalo hravou formou a děti si tak odnesly mnoho 
nového. Také se jim podařilo zjistit, co mají tyto osobnosti společ-
ného a jak souvisí s Vánoci. Po příjemně stráveném čase v rotundě 
jsme si prošli Vyšehrad a poznali tak další historické místo. 

 12.12. se 
na naší ško-
le pořádal 
již tradiční 
vánoční 
Jarmark. 
Naši mladší 
žáčci vy-
stoupili 
s pásmem 
básniček a 
koled a ti 
starší si při-
pravili vel-
mi zdařilé 
výrobky, 
které pro-
dávali ve 
svých stán-
cích. O ně-
co dobrého 
na chuť a 
na zahřátí se opět postaraly paní kuchařky ze školní jídelny. Jarmark 
byl zakončen společným zpíváním koled v rámci celorepublikové ak-
ce Česko zpívá koledy pod vedením paní učitelky Polákové a násled-
ným ohňostrojem na školním hřišti.  

Radka Týčová 
 Koncem měsíce listopadu navštívili žáci 3. ročníků Mořský svět v 
Praze -  Holešovicích. Se životem obyvatel světových moří a oceánů 
děti poutavým způsobem seznamoval průvodce, pro kterého je péče 
o živočichy nejen prací, ale i celoživotním posláním. Radost dětem 
udělala korálová jeskyně, model lodi Bounty, podlahová projekce a 
samozřejmě vodní nádrže, kde se prohánělo nepřeberné  množství 
mořských živočichů (rejnoci, žralok bělocípý a černocípý, piraně, 
krabíci murény, vodní želvy apod.). E. Abrhámová 
 Kurážní prvňáci z 1.B. se vypravili 11.12. na zimní stadion v Ra-
kovníku.Někteří obuli brusle poprvé v životě,ale po hodině tréninku 
pod vedením Tomáše  Bodyngera, Lucky Machačové a Zdeňka 
Folprechta to nebylo vůbec vidět. Na konci výcviku už děti žádné  
pomůcky nepotřebovaly. Bruslení jsme si všichni užili plnými douš-
ky.Za to chci také poděkovat nejenom trenérům,ale i 
pí.Morongové,která mi se vším pomáhala. Sportu Zdar! I.Lažanová 

 
 
 

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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