
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluob-
čané, v minulém 
čísle Tuchlovic-
kých novin jsem 
Vás informoval 
o investičních 
akcích, které 
máme v plánu 

pro rok 2019. Téměř všechny tyto záměry 
obce předpokládají přidělení dotací ze 
strany ministerstev popř. EU.  
Vždy mám radost z toho, když se podaří 
získat nějakou dotaci, protože se blíží doba, 
kdy se změní pravidla (struktura) dotací 
z EU, popř. nebude možno žádat v tako-
vém objemu finančních prostředků (pro-
cent uznatelných nákladů) jako doposud. Je 
mně velkým potěšením Vám oznámit, že 
jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí do-
tace na akci „ROZŠÍŘENÍ KAPACITY 
MATEŘSKÉ ŠKOLY TUCHLOVICE“, 

a to v daleko větším objemu, než tomu je u 
výstavby nového pavilonu základní školy. 
Je to z toho důvodu, že se nejedná jen o 
výstavbu nového pavilonu mateřské školy, 
ale jsou zde zahrnuty i položky na gastro-
technologii, plynovod, sadové úpravy, a je 
zde navrženo celkové dopravní řešení 
včetně komunikací v celé lokalitě (např. 
pro zásobování kuchyně, parkování apod.). 
Maximální objem dotace z EU je ve výši 80 
mil. Kč. Nyní to vypadá tak, že skončíme 
s výstavbou nového pavilonu ZŠ (konec 
roku 2019) a pomalu se přesuneme o pár 
desítek metrů na stavbu pavilonu a zázemí 
pro naši mateřskou školu (jaro 2020). Sa-
mozřejmě, že u stavby takovéhoto rozsahu 
jsou i neuznatelné náklady, které jsou u této 
akce ve výši cca 15 mil. Kč (před výběro-
vým řízením na zhotovitele). Pro vedení 
obce to znamená určit si jasné priority jed-
notlivých akcí, s kterými jsem Vás seznámil 

dříve, důsledně hlídat cash flow a navrho-
vat naprosto přesné rozpočty pro léta 2020 
-2022.  Je zcela jasné, že některé plánované 
akce budeme muset odložit na pozdější ter-
mín. 
Na konci února jsme se ještě přihlásili do 
třech dotačních výzev přes Ministerstvo 
místního rozvoje, a to na „Parkour a wor-
kout hřiště do areálu ZŠ“ v hodnotě 1,2 
mil. Kč, na „Víceúčelové hřiště v Srbech“ 
za 2,4 mil. Kč a „Rekonstrukci komunikací 
Na Stráži – II. etapa“ (jen těleso silnice) za 
2,5 mil. Kč. Víme, že všechny dotace neob-
držíme, ale chceme pro obec získat ma-
ximum možného. Připomínám, že nejbližší 
záměry a plány obce si můžete prohlédnout 
na webu v sekci „ROZVOJ OBCE“ v při-
pravené tabulce. Tabulku budeme prů-
běžně aktualizovat. Držte nám palce! 
 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

 
 

3. REPREZENTAČNÍ PLES OBCE TUCHLOVICE
Dne 9. 2. 2019 se konal 3. reprezentační ples 
obce Tuchlovice. Děkujeme všem našim 

sponzorům, díky nimž jsme mohli připravit 
bohatou a krásnou tombolu, dále děkujeme 

za hojnou účast hostům plesu a těšíme se na 
další ročník. 
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INFORMACE OÚ 
Obec Tuchlovice děkuje všem sponzorům 3. reprezentačního plesu Obce Tuchlovice: 

 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Na základě sdělení AVE Kladno s.r.o. začíná svoz bioodpadu v dubnu. Bude probíhat jako v předchozích letech vždy každý sudý 
týden – v pátek : duben: 5.4. 19.4. , květen: 3.5. 17.5. 31.5. , červen: 14.6. 28.6., červenec: 12.7. 26.7., srpen: 9.8. 23.8., září: 6.9. 20.9., 
říjen: 4.10. 18.10. , listopad 1.11. 
 
Sběr nebezpečných odpadů proběhne i letos ve dvou termínech, a to 11. května  a 2. listopadu na standardních stanovištích  
11.00 – 11.50 na Náměstí, 11.55 – 12.20 na Dřevěnkově a 12.30 – 13.00 v Srbech.  
 
Žádáme občany, aby elektroodpad odevzdávali po domluvě kdykoli během úředních hodin na sběrné místo na obecním úřadu. Tento 
odpad není ještě klasickým odpadem, ale dá se dále využít, proto se snažíme a žádáme Vás o odkládání na sběrná místa a ne na skládku. 

 
 

TŘÍDIT ODPAD ZNAMENÁ VÍC NEŽ TŘÍDIT PAPÍR, SKLO, PLASTY A NÁ-

POJOVÉ KARTONY 
 
Papír, sklo, plasty a nápojové kartony už třídí většina z nás. Ve sku-
tečnosti je ale třídění odpadů mnohem obsáhlejší. Podle zákona o 
odpadech, který platí pro každého z nás, předepisuje odpady třídit 
podle jejich vlastností, a tak s nimi nakládat. 
Proto jsme pro Vás zdarma objednali set tašek na separovaný odpad, 
které si však ještě všichni občané pro své domácnosti nevyzvedli. 

Mrzí mne potom, když jdu v den svozu kolem popelnic na komu-
nální odpad a z popelnice na mě vykukují plastové láhve nebo jiný 
odpad určený k separaci. Ještě více mne však mrzí, když jdu kolem 
nádob na plast, papír, sklo, textil, kov a jedlé oleje a vedle kontejnerů 
si někdo „odloží“ i odpad z vyklízení svého domu (smíšený odpad) 
a vypadá to tam jak na skládce. Myslím, že bychom se ve své obci 
měli chovat slušně a ne odhazovat odpad, kde nás napadne. 
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INFORMACE OÚ 
O nakládání s komunálním odpadem rozhodují samotné obce a 
města. „Pravidla hry“ stanovují obecně závaznou vyhláškou, a ta je 
platná pro každého občana na jejím území. Proto doporučujeme se 
s touto vyhláškou seznámit. V ní se dozvíte, jakým způsobem se 
v obci nakládá s jednotlivými druhy odpadu, kde jsou místa pro od-
kládání odpadu, co můžete a co nesmíte. Dále na informačních ka-
nálech získáte informace o tom, kdy se konají jaké sběrové akce, jaké 
jsou termíny svozů odpadů a podobně. Protože si každá obec tuto 
vyhlášku tvoří sama, je běžné, že to, na co jste byli zvyklí v místě 
trvalého bydliště, v obci, kde máte chatu, nebo chalupu, neplatí, 
nebo funguje úplně jinak. Ve své kompetenci mají obce a města také 
nastavení výše poplatků za svoz komunálního odpadu.  
V naší obci se dle vyhlášky platí za svoz komunálního odpadu 590,- 
za osobu trvale hlášenou v obci Tuchlovice, případně za dům k re-
kreaci, kde není trvale hlášená žádná osoba. Tento poplatek je 
splatný vždy k poslednímu dni v únoru. Od těchto poplatků jsou 
osvobozeny děti do 15 let a úlevu 50% mají i občané starší 75 let. 
Toto platí  dovršením věku v daném roce. 
Obec vyúčtuje od občanů  1.150 000,- na svoz KOM, ale zaplatí 
1.600 000,-. Dále za separovaný  i bio odpad občané neplatí nic, obec 
však ano. Za svoz a ukládání bioodpadu, sběru nebezpečného od-
padu, svozu plastu, papíru, skla, kovu a textilu, velkoobjemového 
odpadu obec zaplatí cca 1.300 000,-. Z toho se jí díky třídění vrátí 
cca 250.000,-. 
Pravidla ukládání odpadů se však neustále mění a zpřísňují a dle 
předpokladů se ukládání odpadů mnohonásobně zdraží. Naučme se 
tedy již nyní co nejvíce třídit  odpady a tím šetřit naši krajinu. 
V domácnostech vzniká tzv. domovní odpad, který je jednou z nej-
větších částí komunálního odpadu. Komunálním odpadem je pak 
odpad, který vzniká činností fyzických osob – tedy nepotřebné věci, 
odpad, který běžně produkujeme ve svém bydlišti. Dále se do „ko-
munálu“ počítá i odpad z odpadkových košů, údržby chodníků, cest 
a zeleně a případně odpady ze hřbitovů.   
Podle sběru komunální odpad rozdělujeme na směsný a tříděný (tzv. 
odděleně sbíraný). Vytřídit můžeme prakticky většinu z celkového 
objemu komunálního odpadu. Na tříděný sběr slouží barevné kon-
tejnery.  
Směsný odpad má pak své místo v černém kontejneru. Obvykle 
končí svou pouť na skládkách nebo ve spalovnách.  
Jak třídit odpad v kuchyni?                                                                                  
Každá třídící domácnost vytřídí za rok zhruba 4 barevné kon-
tejnery odpadu. Pokud to pak detailně rozpočítáme na kaž-

dého z nás, tak za těch 365 dní vytřídíme každý zhruba 45 ki-
logramů papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Včetně 
kovů je to pak skoro 56 kilogramů. A víte, kde přesně v domác-
nosti vzniká nejvíce odpadů? Světe div se - v kuchyni!  V ku-
chyni vyprodukujeme denně spoustu odpadů. A je to celkem lo-
gické… Vždyť většina potravin, které si přineseme domů, je 
v něčem zabalena. Důvody jsou hygienické, skladovací i marketin-
gové. Denně se nám tak se standardním nákupem dostane do ku-
chyně i nějaký ten papírový nebo igelitový sáček od pečiva, láhev od 
vína, PET láhev od limonády nebo plastová vanička od červeňouč-
kých cherry rajčátek, která jsou, na rozdíl od těch polozralých keří-
kových, doslova k nakousnutí. Plechovky od konzerv nebo piva jsou 
pak další samostatnou kapitolou. Tak nějak intuitivně proto situu-
jeme nádoby na tříděný odpad v domácnosti většinou právě do ku-
chyně. Aby se naše snaha neminula účinkem, podívejme se na nej-
častější chyby, kterých se při třídění mnohdy dopouštíme. 
Vaničky od masa - do plastů je smíme vytřídit pouze tehdy, nejsou-
li od krve, ani jinak zašpiněné. V opačném případě patří do směs-
ného odpadu. PET lahve od oleje - před vhozením do kontejneru 
na plasty lahev vymyjte od zbytků oleje, ideálně jarovou vodou z ná-
dobí. Polystyrenové termoboxy - pokud neobsahují zbytky jídla 
nebo nejsou mastné či jinak znečištěné, můžeme je samozřejmě vy-
třídit do plastů. Nádobí z varného skla - do kontejneru na sklo 
nepatří! V kuchyni bývá vystavováno vysokým teplotám, má proto i 
vyšší teplotu tavení, než klasické sklo.  Z toho důvodu nelze varné 
sklo recyklovat dohromady se sklem klasickým. Porcelán - stejně 
jako keramiku nelze ani porcelán recyklovat. Patří do kontejneru na 
směsný odpad. Použité papírové ubrousky - mokré nebo jinak 
znečištěné papírové ubrousky, kapesníky i utěrky patří do kontejneru 
na směsný odpad. Sáčky od kávy, instantních polévek a dalších 
sypkých potravin - většinou se jedná o tzv. kombinované obaly, tj. 
vyrobené z více druhů materiálů. Každý materiál vyžaduje přitom 
jiné podmínky pro recyklaci, proto tyto kombinované obaly nelze 
znovu materiálově využít. Své místo mají ve směsném odpadu. 
Zbytky potravin - v kuchyni jich za jediný den nashromáždíme víc, 
než si myslíte. Tvoří až třetinu z celkového množství odpadu z do-
mácnosti. Zbytky rostlinného původu můžeme vytřídit do biood-
padu, stejně jako kávovou sedlinu nebo sáčky od čaje. Živočišné 
zbytky patří do směsného odpadu. 
Další užitečné informace o třídění a recyklaci odpadu naleznete na 
www.jaktridit.cz, zajímavé rady a tipy nejen na dietní večeři, ale i jak 
skladovat potraviny jsou na www.jakvkuchyni.cz.  

Místostarostka Iva Pencová

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY
Počasím zajímavý byl rok 1929. Ohlásil se tuhými mrazy a množ-

stvím sněhu. Začátkem února klesla rtuť teploměru na -32 stupňů 
Celsia. Stále sněžilo, šířila se chřipka a tehdy ještě velmi nebezpečný 
záškrt. Pro nedostatek uhlí a „sibiřské“ mrazy se ve školách v únoru 
nevyučovalo. Teprve počátkem března se počasí začalo měnit a 21. 
března v první jarní den bylo opravdu již jarně, třebaže bylo ještě 
plno sněhu, který jako aprílový padal po celý duben. Zmrzlo nebo 
namrzlo mnoho stromů a keřů. I o naši pouť byl mráz se sněhovými 
přeháňkami. Trvaly celý týden a způsobily velké škody. Potom na-
stalo údobí tepla a sucha. Úroda na polích byla toho roku pramalá. 

Poutě a posvícení bývaly i po první světové válce dostaveníčkem 
občanů z celého okolí, zvláště při hezkém počasí. Na návsi byly hou-
pačky s kolotočem, kterým točili kluci odměňovaní za tři či čtyři kola 
jedním svezením. Dlouhá léta jezdívali do Tuchlovic příslušníci ro-
diny Krčmářů z Kročehlav. Střelnice a množství krámků, mezi nimiž 
nechyběli známí Kernerové z Lán, doplňovaly někdy i cirkusy. 
V krámcích se nabízelo cukroví, hračky a všechny možné tretky až 
po šestákové „štěstí“ v obálkách. Tancovačky u Marešů, Pokorných 
nebo „nahoře u Pavlíčků“, se smyčcovou hudbou Josefa Vobruby, 

Oldřicha Štěpánka z Lán, později Františka Laštovky či jiných, doma 
pak koláče, husy, kachny a všude i přes bídu a nouzi bylo veselo. 
Zvláště pro děti to byly nezapomenutelné chvíle. Ani na návštěvu 
pouti a posvícení v okolí se nezapomínalo. 
Stále ještě –  zvláště mladí – chodívali z jara na pouť k Jiřímu nad 
Libušín, procesí starších putovalo o svatou Annu do Smečna, na sv. 
Václava se muselo na stochovské posvícení, o Martina do Žehrovic. 
Poutníci a poutnice chodívali třeba i ke sv. Trojici do Srbče, do 
Žlábku za Bratronicemi, na tuřanskou a ročovskou pouť. 

Živo bylo před česáním chmele, možnost výdělku nejchudších, 
kteří již od července projížděli obcí s kočárky a vozíky do kraje 
chmelařů. 

V srpnu se konaly v našem kraji rozsáhlé vojenské manévry. 
K 10. výročí státní samostatnosti byly vysázeny podél statků, na 

návsi a po levé straně silnice od statku Jaroslava Novotného čp. 33 
až k usedlosti Josefa Čížka čp. 36 stromy – bylo to 7 lip, 68 akátů, 6 
vysokých hlohů, 23 kaštanů, 4 jasany, 6 bříz a 2 smuteční vrby. 

 
Helena Sokolová - kronikářka
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
6.2. navštívili žáci 1.stupně KD Stochov a 
shlédli divadelní pohádku O křišťálovém 
srdci. 
 
Odměnu za sběr papíru si letošní nejlepší 
sběrači užili dvouhodinovým bruslením na 
rakovnickém zimním stadionu. Prvostup-
ňoví žáci měli k dispozici i trenéra a tak si 
vyzkoušeli své bruslařské dovednosti v při-
pravených disciplínách. Bruslení připadlo na 
dny 11. a 12.2. Do Rakovníka jsme cestovali 
vlakem, což byl jistě také hezký zážitek. 

13.2. se u nás ve škole slavil konec Maso-
pustu. Školní parlament vyhlásil den masek 
a tak se to po škole hemžilo všemožnými 
pohádkovými a filmovými postavami, ale i 
velmi originálními maskami, ze kterých pře-
cházel zrak. Jako při každé podobné „parla-
menťácké“ akci vybrali zástupci parlamentu 
ty nejzdařilejší a nejoriginálnější jedince, 

kteří byli o velkou přestávku odměněni 
drobnou cenou. 
26.1 – 2.2. proběhl lyžařský a snowboardový 
kurz pro žáky druhého stupně. Tradičně 
jsme jej strávili ve vysokohorském prostředí 
chaty Sedmidolí v Krkonoších, které nás 
tentokrát uvítaly nezvyklou dávkou sněhu. 
Na sjezdovkách i hřebenech leželo víc jak 
dva metry sněhu, a tak všechny smrky oba-
lené sněhem vypadaly jako pohádkové po-
stavy z fantasy filmu. Všichni účastníci udě-
lali raketový posun ve svém lyžařském i 

snowboardovém umění a večer nás mile 
překvapili svými nápady a divadelním umem 
při společných aktivitách. Chválím všechny 
účastníky za vytrvalost a nasazení. 
Během jarních prázdnin se na naší škole vy-
střídají řemeslníci 4 profesí, neboť ve škole 
rekonstruujeme dvě odborné učebny. Začí-
náme výměnou povrchů podlah, výmalbou 
a novým nábytkem a končíme instalacemi 

interaktivních tabulí. Také naši pedagogové 
se dočkají rekonstrukce dvou kabinetů. Vě-
řím, že nové a inspirativní prostředí přispěje 
i ke zkvalitnění výuky. 
V pondělí 4.3. se zmenší plocha našeho ná-
dvoří o část přilehlou k bývalému skleníku a 
stavební ploty tak oddělí staveniště od ostat-
ních pavilonů. Začíná výstavba nového pa-
vilonu Základní školy Tuchlovice, který po-
může navýšit kapacitu počtu žáků. Budeme 
tak po dobu jednoho roku online svědky ce-
lého stavebního procesu. Jak bude vypadat 
nový pavilon školy, se můžete podívat na 
našich webových stránkách. 
 
Zápis do 1. ročníku Barevné školy ZŠ Tuch-
lovice pro školní rok 2019/2020 proběhne 
v pátek 12.4. 2019 od 14:00 - 17:00 hodin a 
v sobotu 13.4.2019 od 9:00 - 11:00 hodin v 
pavilonu prvního stupně. 
 

 
Ples Barevné školy ZŠ Tuchlovice 
V sobotu 16. února 2019 se konal od 20 ho-
din na sále České hospody již 27. reprezen-
tační ples Barevné školy ZŠ Tuchlovice. 
K tanci a poslechu hrála kapela FUNNY 
ORCHESTRA. Pro zpestření večera vy-
stoupily žákyně naší školy pod vedením pí P. 
Doušové se zumbou a mažoretky Květinky 
pod vedením pí K. Bínové. 
Letošní ples proběhl, stejně jako plesy pře-
dešlé, ve znamení řady přátelských setkání 
žáků, učitelů, rodičů a přátel školy. 
Nedílnou součástí plesu byla jako tradičně 
lákavá tombola s hodnotnými cenami od 
sponzorů. 

Mgr. I.  Coufalová
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SPOLEČENSKÝ SERVIS, INZERCE 

LYŽOVÁNÍ NÁS BAVÍ! 
26. 1. 2019 vyrazila 1.B. na ŠvP do Krušných hor. Počasí 
nám opravdu přálo. Sněhu bylo víc než dost! 
1.den našeho pobytu probíhal intenzivní výcvik nely-
žařů. A výsledek? Hned 2.den na vrchol Klínovce na-
stoupila parta malých, ale velmi odvážných lyžařů. Pro 
nás, instruktory, to byl úžasný pohled. Skupina malých 
dětí v brýlích, přeskáčích, přilbách, která se směle vrhla 
po Dámské sjezdovce dolů. Jsou to neskutečně šikovné 
děti! 
Po skončení lyžařského výcviku následovalo bobování 
za chatou, stavění iglú apod. 
Celý týden na horách jsme si všichni náramně užili!  
Proto můj velký DÍK patří skvělému týmu dospěláků! 
Děkuji Pavle Ringmaierové za dobroty na talíři, Míše 
Morongové za práci dokumentaristky, Janě Kabátové, 
Slávovi Prokopovi, Kačce a Milanovi Křížovým za práci 
instruktora a všem dohromady za prima atmosféru po 
celý týden našeho pobytu! 
Sportu Zdar! 

I.Lažanová  

 
 

TUCHLOVICKÉ PIVNÍ  

SLAVNOSTI 
Rádi bychom Vás pozvali na 2. ročník Tuchlovických 
pivních slavností.  
Možná si vzpomínáte na slunečný květnový den minu-
lého roku, kdy se za doprovodu dobré muziky čepovalo 
to nejlepší pivo z okolí. 
Rozhodli jsme se tuto akci zopakovat 18.5.2019 opět v 
areálu letního kina v Tuchlovicích. 
Jsme rádi, že se nám podařilo domluvit s kapelami jako 
jsou Mňága a Žďorp, Sto zvířat a Brutus. 
V tuto chvíli jsou potvrzeny pivovary Zichovec, Máša, 
Černý Potoka, Strašák, Trilobit, Továrna, Raven, Cobo-
lis, Mordýř a Volt. 
Veškeré detaily ohledně předprodeje vstupenek, line-up 
kapel a další informace naleznete postupně na faceboo-
kových stránkách Letního kina Tuchlovice a Tuchlovic-
kých novin. 
Závěrem bychom rádi nabídli reklamní prostor na pre-
zentaci Vašeho podniku, předmětu podnikání, nebo 
možnosti sponzorské podpory slavností. Pro více infor-
mací nás kontaktujte na e-mailové adrese letnikinotuch-
lovice@seznam.cz. Děkujeme! 
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Za kolektiv spolku Letní kino Tuchlovice, 

Tomáš Linc a Jiří Leisch  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěla bych poděkovat obecnímu úřadu, známým za milé gratulace 
k mému životnímu jubileu. Helena Purchardová 
Děkuji rodině, přátelům, obecnímu úřadu za dárky a blahopřání 
k 75. narozeninám. Slávka Kulhánková 
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k 70. narozeninám a děkuji 
též pánům muzikantům z Rakovníka, kteří mě vzali zahrát si opět 
na trumpetu v Rakovníku. Děkuji všem Václav Dvořák 
Pan Stanislav Hager děkuje obecnímu úřadu za blahopřání k život-
nímu jubileu 
Paní Růžena Hlavsová děkuje obecnímu úřadu za blahopřání k ži-
votnímu jubileu 
Paní Hedvika Šafářová děkuje obecnímu úřadu a rodině za krásná 
přání k narozeninám. 

Paní Věra Haltuchová děkuje obecnímu úřadu a rodině za dárky a 
blahopřání k životnímu jubileu. 
Paní Irena Čížková děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám a také svojí rodině za blahopřání a dárky. 
Děkuji představitelům  obce za blahopřání  a dárek k mým 
80tým  narozeninám. Ing.Václav Kindl 
Paní Marie Řeháčková děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a 
známým za blahopřání k významnému životnímu jubileu. 
 
 

Děkuji všem kamarádům, kteří přišli do restaurace Racek uctít 
památku pana Václava Syblíka. 

 

SPORT 

AFK TUCHLOVICE – FOTBAL 
Vážení sportovní přátelé, 
přinášíme vám informace o probíhající zimní přípravě „A“ mužstva 
mužů AFK Tuchlovice.  Příprava začala v polovině ledna v domá-
cích podmínkách v areálu základní školy na umělé trávě.  Hráči tré-
novali třikrát v týdnu. V polovině února absolvovali herní soustře-
dění ve Františkových Lázních. Tréninky probíhaly na hřišti 
s umělou trávou v útulném fotbalovém areálu v blízkosti hotelu. 
Zpestřením pro hráče byla lekce spinningu ve fitcentru Jařest v 
Chebu pod vedením certifikovaného instruktora. Pro nabrání hrubé 

fyzické kondice jsme využili lázeňský park. K regeneraci po nároč-
ných tréninkových jednotkách jsme byli v lázeňském aquapark 
Aquaforum.   
Na soustředění byl s námi nový hráč AFK Tuchlovice Petr Hornof, 
který se po těžké zlomenině nohy, operaci a následné nutné několi-
kaměsíční pauze vrátil zpět do formy a herní pohody. Petr přišel 
k nám z SK Rakovník. Věříme, že se mu bude u nás dařit a vyztuží 
naši defenzivu v jarních bojích krajského přeboru. 

Lukáš Hajník
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SPORT 

MLADÍ VOLEJBALISTÉ JSOU VIDĚT 
  Jak se už stalo tradicí našeho minivolejbalu 
v Tuchlovicích, tak i letos jsme se s dětmi 
zúčastnili Středočeského festivalu minivo-
lejblu pořádaného oddílem volejbalu VK 
Neratovice v nedělí 27. ledna 2019. Naše 
děti věkově splňují kategorii tzv. ,,Oranžo-
vého volejbalu“ (datum narození 1.7.2009 a 
mladší). Přihlásili jsme 3 družstva - dvě 
,,holčičí“ a jedno ,,klučičí“, celkem 9 dětí. 
Pravidla této hry jsou velmi jednoduchá. 
Hraje dvojice dětí na hřišti o velikosti 4,5 x 
9 m rozděleném sítí s výškou 195 cm, v ča-
sovém limitu 5-7 minut a s odlehčeným, 
zmenšeným volejbalovým míčem 180 – 210 
g. Děti zde musí zvládat základy odbíjení 
prsty. 

  Do této kategorie bylo přihlášeno celkem 
46 družstev. Ta byla rozdělena do šesti sku-
pin. Hrát se začalo přesně úderem půl de-
váté. Naše děti svedly urputné boje s kon-
kurenčními družstvy z Neratovic, Kladna, 
Zruče nad Sázavou, Králova Dvora, 
Cirkvice, Kostomlat, Kolína, Benátek nad 
Jizerou, Peček, Kolína a Mělníka. 
  Všem třem družstvům se povedlo postou-
pit z druhých a třetích míst  ze skupin, což 
v této konkurenci považujeme za velký 
úspěch. Bohužel dále už ,,v pavouku“ po-
stupovala pouze družstva vítězná. Nám se 
zvítězit nepodařilo, i když snaha hráčů  byla 
opravdu veliká. Z časových důvodů pora-
žená družstva již nedohrávala utkání o cel-

kové konečné pořadí. Můžeme tak konsta-
tovat, že naše umístnění bylo někde na za-
čátku druhé třetiny startovní listiny.  
  Závěrem byla vyhodnocena a  oceněna 
všechna družstva. Troufnu si napsat, že 
všichni byli spokojeni. Hlavní je, že děti 
hraní bavilo a důležité je i to, že se nikomu 
nestal žádný úraz. 
  Velké poděkování patří také rodičům, 
kteří své ratolesti dovezli včas a během jed-
notlivých zápasů děti hlasitě povzbuzovali. 
  Kromě tohoto Festivalu se děti v tomto 
školním roce pravidelně 1x v měsíci účastní 
i Školního minivolejbalu pořádaného oddí-
lem Volejbal Kladno. 
  Závěrem bychom chtěli navnadit další děti 
a rozšířit tak naši minivolejbalovou zá-
kladnu – kluky a holčičky ve věku do 10 let. 
Přijďte mezi nás!!! Trénujeme pravidelně 
každý čtvrtek od 16,30 hod. v zimě v tělo-
cvičně a od jara do podzimu, pokud počasí 
dovolí, na volejbalových kurtech v Tuchlo-
vicích. Zažijete spoustu legrace, naučíte se 
nové hry a na jednom z předvánočním a 
předprázdninovém tréninku si zasoutěžíte 
ve dvojicích společně s rodiči či prarodiči. 
 

Vedení volejbalové přípravky  

  
 

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 840 850 860 
Voda 840 121 121 
Plyn 1239 

 
Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující 
služby 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: ObecTuchlovice 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: 29.2.2019  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 1.4.2019 
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