
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluob-
čané, 
máme před sebou 
letní prázdniny, 
kterých se většina 
z nás již nemůže 

dočkat. Koncem června si naše mlá-
dež školou povinná půjde pro vysvěd-
čení a čeká je dvouměsíční volno, 
které dozajista vyplní skvělou zába-
vou. My Vám všem přejeme při 
cestách za poznáním mnoho štěstí a 
krásných zážitků. Máme za sebou po-
lovinu roku, kterou jsme se snažili pro 
Vás vyplnit různorodou společnou zá-
bavou a alespoň trošku přispět k Vaší 
dobré náladě. Spoluorganizovali jsme 
několik kulturních a společenských 
setkání a pořádali naše tradiční akce. 
Naše neziskové organizace pro Vás 
vše pravidelně připravují a všem jim 
patří velký dík za obětavost, nadšení 
pro věc a vykonanou veřejnou službu. 
Někteří z Vás si ani nedokážou před-
stavit to kvantum práce, které musí 
tito lidé odvést před konáním těchto 
akcí, v jejich průběhu a po jejich 
ukončení. Jmenný seznam všech obě-
tavců, dobrovolníků a nadšenců pro 
věc by byl hodně dlouhý, a kdo si jed-
nou zkusil zorganizovat podobnou 
akci ví, kolik práce a odříkání je s tím 
spojeno.  Velké díky patří všem čle-
nům organizačních týmů a dalším li-
dem, kteří se pohybují kolem nich. 
Děkujeme Čtyřlístku za organizaci 26. 
ročníku Středočeského folklorního 
festivalu, spolku Letní kino Tuchlo-
vice pod dirigentskou taktovkou To-
máše Lince za organizaci 2. ročníku 
pivních slavností, kynologické organi-
zaci, vedení AFK Tuchlovice a sr-
becké partě za organizaci pálení čaro-
dějnic. Za akce, které v tomto půlroce 
pro Vás organizovala obec (naposledy 
dětské dny v Tuchlovicích a Srbech) 
děkuji všem dobrovolníkům, zaměst-
nancům obce a zastupitelům obce, 
kteří se do organizace zapojují. 

Mgr. Jaroslav Pošta ,   
starosta obce 

INFORMACE KOMISE 

PRO BEZPEČNOST A 

POŘÁDEK: DROGY 

V OBCI NECHCEME! 
Přítomnost omamných a psychotropních 
látek je nepochybně významný patologický 
jev v naší společnosti, s kterým se obtížně 
bojuje. Naše obec má bohužel v této ob-
lasti i vlastní negativní zkušenost. 
Proto na území obce probíhal dlouhodobý 
monitoring skupinou služby kriminální po-
licie a vyšetřování. Úspěch na sebe nene-
chal dlouho čekat a tzv. toxi tým provedl 
opatření a zadržel osoby, které si z naší 
obce chtěly vytvořit „opiové doupě“. 

Věřme, že tento zásah přispěje k omezení 
výskytu, distribuce a konzumace návyko-
vých látek na území Tuchlovic a Srb. Víme, 
že toto represivní opatření nezabrání úpl-
nému vymýcení tohoto zla.  

Významná a nepostradatelná je také vý-
chova dětí rodiči a prevence na školách. 
Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a vší-
mejme si negativních jevů na území naší 
obce! Stojí to za to. 

Komise pro bezpečnost a  pořádek  

 

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ 

AKCE 
Je dobré, že stavba nového pavilonu základní 
školy zatím roste tak, jak má. Pravidelně dochá-
zíme na kontrolní dny a průběh stavby řešíme a 
kontrolujeme. Zde problémy v současné době 
žádné nevidíme. V případě rekonstrukce komu-
nikací Na Stráži společnost AQUARIUS a.s. do-
končuje výměnu vedení vodovodu v poslední 
ulici a nyní bude společnost Chládek a Tintěra 
upravovat jednotlivé ulice, tj. konstrukci podloží 
tak, aby byly připraveny na finální vrstvu asfaltu. 
Při konstrukci vozovky se vydláždí i jednotlivé 
vjezdy do garáží, popř. na pozemek. 
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Ti z Vás, kteří budou chtít do garáže vjet 
přes obrubu (cca 10 cm), si prosím sepa-
rátně dohodněte se zhotovitelem (stavbyve-
doucím) provizorní nájezd. Žádám Vás 
však, abyste tyto práce vyžadovali jen tam, 
kde budete se svými vozidly na pozemek 
(do garáže) zajíždět. Není potřeba nájezd 
dělat tam, kde na pozemek nezajíždíte. Výše 
popsaná práce proběhne postupně ve všech 
ulicích. Pokládka asfaltu finišerem proběhne 
na podzim, až budou všechny ulice upra-
veny, jak je popsáno výše. Bohužel koordi-
nace uložení sítí NN, jehož investorem je 
ČEZ, se nám zkomplikovalo. ČEZ bude 

tuto investici s největší pravděpodobností 
dělat až v příštím roce. V roce 2020 předpo-
kládáme i výstavbu druhé etapy rekon-
strukce ulic Na Stráži (I,II a III a propojení 
ul. Na Stráži). Aby se v nově rekonstruova-
ných ulicích nedělaly opětovné překopy sil-
nice a výkopy pod vjezdy k Vašim nemovi-
tostem, ukládají se v těchto místech 
chráničky na protažení kabelů. Veškerá čin-
nost, kterou popisujeme s uložením níz-
kého napětí (NN) pod zem, není investicí 
obce, to zdůrazňuji! I když ČEZ zprvu při-
slíbil součinnost při této výstavbě, nyní tuto 
investici oddaluje. Přesné důvody odložení 

nám nejsou známy. To, že i v roce 2020 bu-
dete částečně omezeni při realizaci přesunu 
NN, je patrné. Doufáme, že toto omezení 
bude v co nejmenší míře. O to se všichni 
snažíme. Velké díky za konstruktivní jed-
nání patří společnostem UNISERVIS Ha-
šek a Chládek & Tintěra, které v současné 
době s námi spolupracují na uložení chráni-
ček a dalších pracích spojených s tímto „od-
kladem uložení NN“. 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 

VÍTE, CO PATŘÍ DO SEPAROVANÉHO ODPADU?  
 

Nádoby na sepa-
rovaný odpad 
v obci jsou ve 
většině míst 
značně přepl-
něné a někteří 
z Vás sem uklá-
dají objemné 
věci, které 

k těmto stanovištím nepatří! Naposledy 
jsme měli na místě u kynologů (nově spíše u 
fotbalového hřiště) uloženy hliníkové rámy 
oken včetně výplně a velké skleněné výplně 
(nerozbité). Takto ledabyle odložený velko-
objemový odpad ke kontejnerům nepatří!!! 
Pokud tyto objemné věci nejste schopni dát 
do tvaru tak, aby se vešly do kontejnerů, při-
vezte nám je do velkoobjemového odpadu. 
Ten máme každou první středu v měsíci od 
14-17 hod. V MČ Srby se tyto objemné věci 
skládají do menšího kontejneru den před 
svozem v Tuchlovicích.  
Některá v současnosti velmi vytížená stano-
viště separovaného odpadu budeme cca do 
měsíce doplňovat o další kontejnery na pa-
pír a plast, ale jakékoliv rozšíření stojí ne-
malé peníze. Jen díky tomu, že někdo není 
schopen rozlámat nebo sešlápnout vkládaný 
odpad, musíme tato stanoviště stále rozšiřo-
vat. Jsme rádi, že naši občané velmi dobře 

třídí odpad, za což jim děkujeme. Na druhou 
stranu nám velice vadí, že naše nádoby zne-
užívají „příživníci“ či „pseudopodnikatelé“, 
kteří by měli mít dle zákona smlouvu se svo-
zovou firmou. Stává se, že do kontejnerů 
odkládají odpad ze své podnikatelské čin-
nosti i ti, kteří v naší obci nežijí a jen projíž-
dějí.  
Mějte to prosím na mysli a pomozte nám se 
těchto příživníků zbavit. Spolupracujte 

s námi, když vidíte a jste svědky tohoto ne-
švaru. Případně volejte (pište), koho jste vi-
děli odkládat nevhodný odpad. Naše kontej-
nery jsou jen pro nás, pro občany 
Tuchlovic a Srb. Určitě nejsou určené pro 
projíždějící a výše popsané rádobypodnika-
tele, kteří si za odvoz odpadu ještě nechají 
od Vás zaplatit!!! Chraňme si prosím naše in-
vestice! 

Iva Pencová,  místostarostka obce  

 
 

SETY TAŠEK PRO SEPARACI 

PLASTŮ, SKLA A PAPÍRU 

V DOMÁCNOSTECH 
Stále ještě máme na obecním úřadě zdarma 
sety tašek pro třídění odpadu v domácnos-
tech. Objednali jsme je pro všechny do-
mácnosti, a občané, kteří si je vyzvedli, si 
je moc pochvalují, takže přijďte si pro ně i 
vy.  
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11. ČERVNA 2019 PROBĚHLO NA OBECNÍM ÚŘADĚ JIŽ 4. PASOVÁNÍ NA 

RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO 
Před čtyřmi lety si naše paní knihovnice 
řekla, že by bylo hezké probudit v dětech zá-
jem o čtení a v tomto duchu se snaží přivést 
naše prvňáčky k lásce ke knihám, k čemuž jí 
v dnešní době techniky všichni fandíme a 
přejeme všem krásné zážitky při čtení. 

Děti z prvních tříd nám předvedly, jak se 
krásně naučily číst a za to je král a královna 
z Písmenkové říše pasovali na rytíře Řádu 
čtenářského. Podle potlesku usuzuji, že i pří-
tomným rodičům a prarodičům se pasování 
líbilo. 

Iva Pencová  

 

 

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V UL. 

ZEMĚDĚLCŮ 
Dětské hřiště před a po graffiti. Není k tomu 
více co dodat! Děkujeme všem, kteří se 
k problému postavili čelem, vstřícně se sna-
hou o nápravu. Tak by to mělo být! Jsme 
pevně přesvědčeni, že to bude i v případě 
poškození božích muk u kostela sv. Havla. 
Opravu škody máme již schválenou od po-
jišťovny „hříšníka“ a vše je dohodnuto po-
dáním ruky. Určitě od nás nedostanete po-
chvalu za to, že jste věci poškodili, ale 
chválíme Vás za přístup věc vyřešit. 
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DĚTSKÝ DEN V TUCHLOVICÍCH 
1. června slaví svátek všechny děti. Tak tomu bylo i u nás v Tuchlo-
vicích na náměstí, které ožilo pohádkovými postavami, mezi kterými 
děti plnily různé úkoly. Po splnění pohádkových úkolů na děti čekala 

sladká odměna. Děkuji všem, kteří se s námi na tomto hezkém dni 
podíleli a jsem ráda, že se dětičkám líbilo a i přes neuvěřitelné vedro 
přišly. 

A TAKÉ V SRBECH SE 

SOUTĚŽILO 
Hned 2. června se sešla opět srbecká 
parta dobrovolníků, která ráda vy-
mýšlí zábavné akce pro děti v Srbech, 
aby i tam oslavili svátek našich nej-
menších. Tady děti soutěžily v růz-
ných sportovních a vědomostních 
disciplínách, za odměnu si odnesly 
různé upomínkové předměty a 
opekly si vuřty. 

Iva Pencová  

 

 
 

PROGRAM LETNÍHO 

KINA 
12.7. Ženy v běhu (2019) - český - Zlata 
Adamovská, Veronika Kubářová a Ondřej 
Vetchý v komedii roku o přípravách na maratónský běh 
20.7. (sobota) Matrix (1999) - USA - kultovní sci-fi snímek souro-
zenců Wachovských s Keenu Reevesem v hlavní roli 
26.7. Pepa (2018) - český - komedie - Michal Suchánek v roli život-
ního smolaře 
2.8. Teroristka (2019) - český - Iva Janžurová a Martin Hofman v 
hlavních rolích černé komedie 
9.8. Tiché místo (2018) - USA - napínavý thriller o rodině, která se 
musí vypořádat s novými pravidly k životu na zemi 
16.8. Zrodila se hvězda (2018) - USA  - Bradley Cooper a Lady 
Gaga v oceňovaném hudebním dramatu o vyhasínající hvězdě, která 
pomůže na vrchol talentované zpěvačce  
23.8. Zlý časy v El Royale (2018) - USA - Jeff Bridges a Dakota 
Johnson v thrilleru, který svou atmosférou věrně vystihuje filmy 
Quentina Tarantina  
30.8. Toman (2018) - český - dobové  drama Ondřeje Tomana, kde 
Jiří Macháček ztvárňuje roli pozapomněné postavy českých dějin  

 
Začátek promítání je po setmění cca v 21:00. 

Areál otevřen vždy od 20:00. 
vstupné: 80 Kč. 
Více informací naleznete na www.letnikinotuchlovice.cz a faceboo-
kové stránce "Letní kino Tuchlovice". 
 

OBECNÍ KNIHOVNA TUCHLOVICE 
OTEVÍRACÍ DOBA - LETNÍ PROVOZ 
PO  14.00hod. – 17.30hod. 
ÚT  8.00hod. – 11. 00hod.   14.00hod. - 17.00hod. 
ST  14.00hod.  - 17.00hod. 
ČT  8.00 hod. - 11.00hod. 
 
TEL: 312 657 696 
EMAIL: knihovna@ou-tuchlovice.cz 
 
Dovolená v knihovně od 25.7.2019 - 9.8.2019. 
 
Vážení čtenáři, 
prosím, zkontrolujte si své knihovny a průkazky. Je mezi námi 
mnoho čtenářů, kteří nevrátili knížky včas a hrozí zde pokuta. 
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KULTURA 

 KROJOVANÝ VÍKEND V TUCHLOVICÍCH...  

ANEB „ZAHŘÁTÍ U SRDCE“ 
Když se chystá akce pod širým nebem, je až neuvěřitelné, kolik před-
povědí počasí člověk dokáže sledovat najednou. Vybírá z nich tu 
nejpřívětivější, přemlouvá rosničky, aby vylezly po žebříku alespoň o 
stupínek výš, vysílá prosebné pohledy směrem nahoru, doufá i v po-
moc Krakonoše… 
 Nicméně, co naplat - dlouho očekávané deště si vybraly Tuchlovice 
právě na první květnový víkend a řádně je zalily. Za to, že mrak se 
sněhem se vysypal ve stejnou dobu v Novém Strašecí, můžeme pak 
být všichni vděčni. I tak se však příznivci „bláznů“ v krojích nene-
chali odradit a hlediště na všech pořadech o víkendu velmi mile za-
plnili.  
 Ve znaku našeho tuchlovického folklorního festivalu je srdce a je 
pravdou, že zima a déšť všechny účinkující a diváky sblížily snad ještě 
víc, než kdy jindy. Všichni se navzájem se srdcem na dlani podporo-
vali ať už z jeviště svými parádními výkony, či z hlediště upřímným 
potleskem.  
 Pátečním koncertem v kostele zahájili festival Kapelka Lístečku z 
Nového Strašecí a Rosička ze Stochova. V této kombinaci spolu vy-
stupovali po delší době, a tak atmosféra a radost ze společného hraní 
a zpívání byly - jednoduše řečeno – úžasné a ve stejném duchu vše 
pokračovalo tentýž večer i v Novém Strašecí, kam domácí Čtyřlístek 
a Lísteček pozvali své hosty. 
 V sobotu dopoledne vypadalo vše velmi nadějně, ba i rtuť teplo-
měrů byla vcelku ve snesitelné „výšce“, a tak před Českou hospodou 
bylo veselo a milo a soubory lákaly na odpolední hlavní pořad a ze 
všech sil rozháněly mraky svým zpíváním a hraním. 
 Hydrometeorologický ústav se však nenechal přesvědčit, aby pře-
hodnotil svou předpověď a tak kompletně celý odpolední hlavní po-
řad v letním kině propršel. Bylo však až neskutečné – z pohledu účin-
kujícího – vidět choulící se diváky pod jakýmkoli kouskem stanu, 
větvemi, deštníky, pláštěnkami – zkrátka pod čímkoli:-)...v takovém 
počtu, a že s námi vydrželi až do konce. Večerní koncert Cimbal Clas-
sicu už však v takové zimě nešlo riskovat venku a poprvé za 26 let se 

pořad přesunul do kostela, čímž se však naprosto kouzelný zážitek 
ještě více umocnil, jak muzikanti, tak diváci po dvouhodinovém kon-
certu nechtěli kostel opustit. To byla prostě nádhera! 
 Hurá – v neděli se počasí jakž takž umoudřilo. Rtuť v teploměru se 
sice úplně nevyznamenala, ale tu a tam se i mraky rozestoupily a na 
některých fotkách by se mohlo zdát, že bylo zkrátka úplně krásně. A 
tak dopoledne i odpoledne v letním kině bylo ve znamení rozzáře-
ných úsměvů účinkujících i diváků.  
 Na pódiu se během festivalu vystřídalo na 560 účinkujících a 
troufnu si říct, že se přesilovka s diváky nehrála :-) Vedle již zmíně-
ných souborů se představily ještě děti ze zdejší Mateřské školy, Ja-
rošáčci z Mělníka, Notičky z Řevnic, Vonička z Čestlic, Šáteček z 
Nymburka, Rosénka, Gaudeamus a Lučinka z Prahy, Ladův národo-
pisný soubor z Hrusic, Borůvky z Rakovníka, rumunský Bradeletul  a 
divadlo Pruhované Panenky.  
 Teď už se patří hlavně poděkovat. Prvně Vám všem, kteří jste si 
našli cestu do letního kina za něčím, co je pro většinu lidí v dnešní 
době úplnou „sci-fi“ podívanou a kteří 
víte, že kroje a lidová písnička není jen 
„Morava, víno, cimbál nebo de-
chovka“. A podruhé pak všem, kteří 
konání této akce jakkoli  podporujete, 
pomáháte jí a věnujete především svůj 
volný čas, chuť  i peníze tomu, co tu 
přežívá už po staletí a díky Vám, že 
bude přežívat i dál.  A tím je lidová pís-
nička.  
Těšíme se po příštím svatém Floriánu 
(8.-10.5.2020) opět na shledanou. 
Soubor lidových písní  a  tanců Čtyřl ístek a všichni kolem  
www.tuchlovickapout.cz 

 
 

„TUCHLOVICKÝ HUDEBNÍ PODZIM“ V KOSTELE SV. HAVLA                                                                    
Vážení posluchači, milí přátelé, dovolte mi, abych Vás 
informoval o dalším ročníku koncertů v kostele 
sv.Havla s názvem „Tuchlovický hudební podzim“. 
Zahajovací koncert tohoto cyklu rozezní prostory 
kostela sv. Havla v sobotu 21.9. v 16 hodin a před-
staví se na něm sopranistka Štěpánka Heřmánková, 
trumpetista Miroslav Laštovka a varhaník strahov-

ského chrámu Vladimír Roubal. Koncert bude ve znamení hudby 
A.Scarlattiho. Slova na tomto koncertě se ujme známý herec Mojmír 
Maděrič a představí nám tvorbu W.Shakespeára. Druhý koncert 

proběhne 20.10. 2019 a zazní na něm housle Moniky Růžkové, var-
hany v podání Ondřeje Urbana a nástroj vskutku královský, tedy 
harfa v podání harfenistky Hedviky Moussa Bacha. Tradiční ad-
ventní koncert samozřejmě bude také, a to 21.12. 2019. Účinkovat 
bude orchestr, sbor a 3 sólisté. Samozřejmostí je i dirigent. Na pro-
gramu bude hudba adventní a vánoční, vrcholem večera budou ko-
ledy českého autora Luboše Fišera, určené právě tomuto obsazení. 
Přeji všem příjemný poslech a odpočinek při této krásné hudbě. 
 

Mgr. M.LAŠTOVKA
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INZERCE

VEŘEJNÉ PLOCHY V KLADNĚ ZÍSKAJÍ DÍKY CENTRAL KLADNO NOVÝ KABÁT 
Skupina Crestyl, 
která vlastní ob-
chodní centrum 
Central Kladno, 
se rozhodla dále 
rozvinout svou 
podporu veřej-
ných aktivit 
v Kladně. Po uza-
vření dlouhodobé 
spolupráce s kla-
denským volejba-
lovým týmem se s 
městem dohodla na zajištění výtvarného ztvárnění některých ploch 
ve městě. Cílem je probuzení kladenské výtvarné scény a aktivit ve 
veřejném prostoru. V první fázi Crestyl pozval americkou street-
art umělkyni Emily Eldridge, která dokončila své dílo v květnu. 
V tomto a příštím roce se pak počítá s výtvarným ztvárněním dal-
ších objektů ve městě, a to se zapojením místních umělců. 
„Rozhodli jsme se, že budeme více podporovat prostředí ve městech, kde půso-
bíme. Vše jsme odstartovali zajištěním hvězdy street-artu Emily Eldridge, u 
dalších objektů chceme spolupracovat s místními umělci, pro které plánujeme 
uspořádat i workshop nebo soutěž. Budou tak moci dokázat, že i oni dokáží 
vytvořit díla na světové úrovni. Další plány včas zveřejníme,“ vysvětlila celý 
záměr Petra Holubová, marketingová ředitelka skupiny Crestyl. 
V první fázi se uskutečnil street art na opěrné zdi u autobusové 
zastávky v ulici Petra Bezruče a sloupech na lávce vedoucí do Cen-

tral Kladno. Návrhu a realizace se ujala americká umělkyně a ilu-
strátorka Emily Eldridge, která v posledních letech žila a tvořila v 
Hong Kongu, Barceloně a nyní v Berlíně. Po bok těchto světových 
metropolí se nyní díky Crestylu zařadilo i Kladno, kde Emily El-
dridge během týdenní práce rozzářila betonovou autobusovou za-
stávku. 
Název díla, které vzniklo právě pro toto místo, je „Bohemian Dre-
aming / Watch the World Go By“ (volně přeloženo: České snění: 
Pozorování světa). „Jedna z mých nejoblíbenějších věcí, které dělám, když 
jsem venku, je sledovat lidi. Na takovém rušném veřejném místě, jako je toto, 
má každý svůj vlastní příběh, svou vlastní minulost, svůj vlastní módní styl, 
své vlastní naděje a sny. Chtěla jsem proto, aby toto dílo odráželo rozmanitost 
lidí – mladých i starých, studentů, pracovníků, návštěvníků, turistů a místních 
obyvatel,“ popisuje Emily Eldridge své dílo. 
V dalších fázích v druhé polovině tohoto roku a v roce příštím 
Crestyl počítá s výtvarným ztvárněním TEPO objektu v ulici Li-
tevská a výduchů poblíž ulice Váňova. Zde se předpokládá spolu-
práce s místními umělci, detaily nicméně ještě nejsou pevně stano-
veny a budou zveřejněny až v dalších měsících. 
„Aktivity Centralu nás přivedly na myšlenku oslovit místní výtvarnou scénu 
a dohodli jsme se na dalších realizacích, které proběhnou v letošním roce. 
Opěrná zeď na autobusáku je kultovním místem, kam se místní rádi po skoro 
20 let trvající odmlce legálně vrátí. Další tvůrci se ozvali přímo při realizaci 
malby u Centralu a my ve spolupráci s nimi rádi budeme hledat vhodné plochy, 
které budou moci oživit svými díly,“ řekla předsedkyně výboru zastupi-
telstva města Kladno pro rozvoj, dopravu a územní pláno-
vání Anna Gamanová.  
„Společně s obchodním domem chceme letos v září uspořádat workshop, kde si 
bude moci malování na ulici vyzkoušet každý. Děti, dospělí, prostě kdo bude 
mít zájem, si bude moci vyzkoušet, zda se v něm skrývá umělec. Aktivity ve 
veřejném prostoru vítáme a těšíme se, až nám zazáří barvy i na sídlištních 
objektech technického vybavení,“ uzavírá radní statutárního města 
Kladno pro rozvoj a územní plánování Lukáš Hanes.  
Central Kladno byl otevřen v roce 2015 a získal ocenění obchodní 
centrum roku. Obchodní centrum na svých více než 26 000 m2 
obchodní plochy přineslo přes 100 domácích i zahraničních zna-
ček, které dosud v lokalitě nefigurovaly, služby i místo k zábavě a 
společenskému vyžití. Zajímavostí centra je například rozsáhlý po-
hyblivý model pražského Hlavního nádraží sestavený z kostiček 
LEGO®. V loňském roce v centru přibyla mimo jiné nová kavárna 
Starbucks a stylová restaurace s bowlingem Kantýna Poldi. 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
V měsíci únoru a březnu 1931 navštívilo hodně tuchlovických ob-

čanů poprvé předváděný zvukový film, a to v kladenské sokolovně. 
Byla jím Tylova zfilmovaná Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná 
rvačka. 

U nás se pak ještě řadu let hrál němý film, na zakoupení zvukové 
aparatury nebyly peníze. 

V jarních měsících však zakoupila obec spolu se Sborem dobro-
volných hasičů motorovou stříkačku za 75 300,-- Kč. Hasiči ji pře-
vzali slavnostním způsobem i se svěcením 28. června. Hasičská 
zbrojnice byla upravena na garáž. 

V obecním zastupitelstvu se začalo uvažovat o stavbě nové školy. 
Naklonění dosavadní budovy postavené na močále vzrůstalo, rostl i 
počet žactva. Zůstalo však jen na úvahách, ani pozemky na stavbu 
nebyly zakoupeny. 

Ve volbách do obecního zastupitelstva 27. září získali sociální de-
mokraté 401 hlasů a 11 mandátů, komunisté 344 hlasů a 9 mandátů, 
republikáni 171 hlasů a 4 mandáty, živnostníci 95 hlasů a 2 mandáty, 
národní demokraté 85 hlasů a 2 mandáty a národní socialisté 74 hlasů 
a také 2 mandáty. Starostou obce byl zvolen Antonín Hilmera, cestář, 
prvním náměstkem Antonín Pospíšil, truhlář, druhým Vlastimil Si-
xta, majitel kruhové cihelny. Radními byli Ladislav Křenek, Antonín 
Český a Theodor Richtr za sociální demokraty, František Hladký, Jo-
sef Vedral a František Votava za komunisty a Antonín Šebek za ag-
rárníky. 

V roce 1931 se také upravovaly místnosti obecního úřadu. Čet-
nická stanice byla přemístěna do rodinného domku vrchního četnic-
kého strážmistra Františka Horky v čp. 222. V listopadu vyhořela 
„Holovna“ (čp. 39), doškové stavení v místech pozdější kampeličky 

a pošty. Střižní zboží i nábytek obchodníka Josefa Drvoty úplně sho-
řely. 

Roku 1932 bylo vysázeno podél cest v obci tři sta okrasných 
stromů a začalo se s generální úpravou státní silnice Praha – Karlovy 
Vary. Přes obec byla silnice vydlážděna žulovými kostkami ze Skutče, 
mezi obcemi byl na povrch vozovky položen asfalt. Stavbu prová-
děla firma Posista z Prahy. Zasfaltováním silnice skončila její už ne-
představitelně silná prašná éra. 

Helena Sokolová -  kronikářka  

 

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji obecnímu úřadu za blahopřání k mému životnímu jubi-
leu. Václav Štanc 
Poděkování, OÚ Tuchlovice za blahopřání k životnímu jubileu. 
Karel Krajánek. 
 
Děkujeme všem občanům, přátelům a známým, kteří se přišli na-
posledy rozloučit s panem Vladislavem Šímou. 

Rodina Šímova  

Děkuji všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy roz-
loučit s panem Zdeňkem Homolkou. Děkuji i za květinové dary 
a projevy soustrasti. 

Božena Homolková  

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Červen jsme ve školce přivítali oslavou Dnem dětí  v rytmu zumby 
a výrobou zmrzliny, na které si všichni pochutnali. Prázdniny se kva-
pem blíží a tak téma bezpečnost nejen při dopravě je více než aktu-
ální. Starší děti se vypravily na letiště Václava Havla, kde se seznámily 
s bezpečností a provozem na letišti. Žirafkové děti si uspořádaly cyk-
listický den, kde si trénovaly pravidla provozu. Berušky ve školce 

prožily soutěživé odpoledne s rodiči. Také nově přijaté děti měly 
možnost seznámit se s prostředím školky a strávit společně s rodiči 
herní odpoledne. Děti se ještě mohou těšit na výlet do lánské obůrky, 
zooparku Zájezd a na hasiče, kteří nás navštíví ve školce. Některé 
děti strávily týden na ŠvP, na Čabárně, kde měly pestrý program a 

spoustu aktivit. Děkujeme man-
želům Grimmovým, kteří nám 
pobyt zpestřili nanuky a špekáčky, 
které jsme si opekli na konci po-
bytu. Se školkou se v letním kině 
rozloučili předškoláci a po prázd-
ninách je již čeká škola. My jim 
přejeme krásná školní léta, hodně 
úspěchů a všem nádherně prožité 
léto bez úrazů. 

Irena Piálková  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
• Začátkem května se v Tuchlovicích každoročně pořádá Středo-
český folklorní festival a naše družina byla u toho. Žáci z oddělení od 
paní vychovatelky Fialové pomáhali letos s výzdobou letního kina a 
přilehlého okolí.            

• V květnu a červnu proběhly školy v přírodě. 

• 2.5.2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili soutěže "Pohár roz-
hlasu"v atletice na stadionu Sletiště v Kladně. Dobrovolní sportovci 
ze 6. a 7. třídy soutěžili v max. dvou atletických disciplínách a štafe-
tovém běhu. Zvláště bych chtěla vyzdvihnout výkony Martina Čáchy, 
který 1. místem ve skoku dalekém (475cm) a  4. místem ve skoku 
vysokém (150cm) překonal i žáky ze sportovních tříd. Neztratili se 
ani běžci na dlouhých tratích, Veronika Senohrábková a Daniel Hu-
sák, kteří překvapili hlavně svou výdrží v rychlém tempu start - cíl. 
Také žáci 8. a 9.třídy měli možnost předvést své sportovní výkony 
v soutěži Pohár rozhlasu, která proběhla v úterý 14.5.2019 na atletic-
kém stadionu Sletiště Kladno.Obrovským překvapením byla úroveň 
sprinterských a skokanských disciplín. V první desítce se umístili Bar-
bora Hlavsová na 4.místě a Šimon Vojna na 9.místě v běhu na 60m. 
Ve skoku dalekém dokázala Barbora Hlavsová obsadit 5.místo a 
hned za ní Barbora Lukavská 6.místo výkony přes 4 metry. Šimon 
Vojna dokonce dosáhl na bednu 3.místem ve stejné disciplíně výko-
nem 530 cm. (V obou kategoriích závodilo více než 45 sportovců 
včetně atletů). A to nejlepší předvedli naši ve štafetových bězích 4x 
60m, kde dívky obsadily 4.místo ve složení Hlavsová, Lukavská, Je-
línková, Fialová, a chlapci ve složení Posselt, Hodan, Frolík a Vojna 
dobyli třetí stupínek na bedně. Pochvala patří i všem ostatním, kteří 
svými výkony zajistili přísun důležitých bodů. Ještě jednou všem moc 
děkuji za skvělý sportovní zážitek a vzornou reprezentaci školy. 

Mgr. Jana Drechslerová  

Přijímací zkoušky 
Pro deváťáky bylo letos nejdůležitější rozhodnout se, kam budou v 
životě dál směřovat. Vybrat vhodnou střední školu nebo učiliště je 
kolikrát dost těžké. Z 28 dětí bude 24 studentů, z toho 5 gymnazistů. 
Řada budoucích středoškoláků výborně reprezentovala naši školu, 
když se v přijímacím řízení umístili na čelních pozicích, např. David 
Goryanov byl 7. na kladenském gymnáziu, Jaroslav Pohořal 1. na SPŠ 
E. Kolbena, Petra Mynajová 1. na OA Slaný. Gratulujeme!  

Pavlína Opatrná  

• 30.5. se pátá třída vydala na cyklovýlet do Kladna na trampolíny a 
po výletě je čekalo další dobrodružství, a to SPANÍ VE ŠKOLE.  

• 30.5. navštívily třídy 4.A a 4.B naposledy kladenské dopravní hřiště 
a zakončily tak dopravní výchovu, která je provázela celým rokem. V 
závěru roku obdrží úspěšní žáci průkaz cyklisty. 

• 6.6. se žáci páté 
třídy vypravili do do 
Prahy do divadla 
Gong, kde žáci 
zhlédli představení 
Elektrický Emil. 

• 6. 6. se žáci naší 
školy zúčastnili 
workshopu v nahrá-
vacím studiu v Praze, 
kde měli možnost na-
točit lidovou pís-
ničku „Na tý louce 
zelený“. Vzniklý klip 
jejich práce bude na 
stránkách naší školy. 

• 12.6. se žáci páté 
třídy zúčastnili akce 
PRVNÍ POMOC PRO VŠECHNY, kde byly pro žáky připraveny 
modelové situace různých zranění s odborným výkladem a měli mož-
nost vidět i zásah složek integrovaného záchranného systému.           

• V červnu deváťaci zakončili výuku fyziky návštěvou Planetária v 
Praze, kde zhlédli výukový pořad "Noční obloha", který byl věnován 
probíranému učivu astronomie. 

• Děti z 1.B. si uží-
valy slunných dnů u 
bazénu v Kempu Va-
lek. Navštívili jsme 
i Koněpruské jes-
kyně. Školní výlet se 
vydařil a my děku-
jeme všem rodičům 
za pomoc při stavění 
a bourání stanů!  

Irena Lažanová  

 
Velké poděkování 
Školní družina ZŠ Tuchlovice moc děkuje rodině Moravcových za 
sponzorský dar v podobě hraček z Lega. Další velké poděkování patří 
panu Ryvolovi za zprostředkování sponzorského daru  od firmy 
Lego se sídlem v Kladně. Stavebnice byly rozděleny do všech oddě-
lení školní družiny a část do třídy 1.B. 

Vychovatelky ŠD  

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.:  728 319 901 
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: 19.6.2019  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 10.9.2019 
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