
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, 
máme za sebou letní 
prázdniny a pro letošek 
bylo ukončeno i promí-
tání v letním kině. Brzy 
přijde podzim, který ně-

které z nás z jeho větší části omezí na každo-
denní cestě do zaměstnání či školy nebo ne-
pravidelně za nákupy a kulturou. Proč to 
říkám?  Středočeský kraj totiž začal s opra-
vou karlovarské silnice od Velké Dobré až 
po Nové Strašecí. Vedení obcí kolem této 
silnice o to usilovalo již předešlé tři roky. 
V předešlých letech jsme se několikrát účast-
nili jednání s projektanty, kde jsme upřesňo-
vali požadavky a předkládali naše návrhy. 
V době, kdy čtete tento výtisk Tuchlovic-
kých novin, již dozajista vnímáte strasti a zá-
pory tohoto dopravního omezení. Všichni 
budeme rádi, až budou jednotlivé úseky I. 
etapy opraveny (v Tuchlovicích jsou to 
úseky výjezdů z obce na Slovanku a na Ka-
menné Žehrovice). Předpoklad dokončení 
prací je polovina listopadu, kdy doufáme, že 
už budeme jezdit po hezkých silnicích. 
Přesný popis dopravního omezení najdete 
na našich webových či FB stránkách. Násle-
duje II. etapa (je to část mezi značkami ozna-
čující začátek a konec obce), tento úsek se 
bude opravovat od jara 2020. Bohužel se 
nám nepodařilo do oprav prosadit rekon-
strukci mostku na karlovarské v centru obce. 
Do rekonstrukce průtahu obcí jsme si prosa-
dili nový tvar křižovatky ul. Karlovarská – ul. 
Zemědělců s přejezdovým ostrůvkem – tím 
se zpomalí vjezd do ulice Zemědělců. Dojde 
k úpravě přilehlého parku u této křižovatky, 
kde nám v současnosti často parkují kami-
ony a nákladní vozidla. Bude zamezeno par-
kování po levé straně při výjezdu od fotba-
lového hřiště před restaurací U Marešů a 
budou stavebně upraveny plochy pro bu-
doucí přechod u výjezdu z obce na Ka-
menné Žehrovice. Naším cílem je při této re-
konstrukci ještě prosadit úpravu ostrůvku u 
odbočení z náměstí na karlovarskou silnici 
tak, aby byla možnost rozšířit parkovací 
místa před zdravotním střediskem. To je 
prozatím vše o dopravním omezení, které již 
probíhá.  
Pro letošek jsme se rozhodli, že nebudeme 
pálit Masarykovu vatru na tuchlovické haldě 
tak jako v minulých letech. Všichni jste měli 

možnost tuto slavnost navštívit 14. 9. 2019 v 
Lánech. O to více si to užijeme 16. listopadu, 
kdy se v předvečer 30. výročí sametové re-
voluce sejdeme na vrcholu odvalu a pořádně 
tuto událost oslavíme.    

Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 
 

PROBÍHAJÍCÍ 

INVESTIČNÍ AKCE 
Výstavba nového pavilonu základní školy se 
už dostala do své druhé poloviny a my jsme 
v těchto dnech vysoutěžili dodavatele vnitř-
ního vybavení a konektivity. Stavebně by 
měl být pavilon základní školy dokončen do 
konce února 2020. Otevření pavilonu pro 
výuku proběhne pravděpodobně až po jeho 
kolaudaci a provozních zkouškách po let-
ních prázdninách. Dokončili jsme rekon-
strukci bazénu, která se týkala zateplení a vý-
měny oken a dveří. Již dříve jsme zde 
instalovali fotovoltaiku a provoz bazénu by 
tak měl být pro příštích několik let soběs-
tačný. Samozřejmě víme, že investice přímo 
do objektu bazénového tělesa a její techno-
logie je v příštích letech nevyhnutelná. Pro 
tyto účely budeme samozřejmě shánět do-
taci, která by z větší části tyto finanční pro-

středky pokryla. V listopadu budou finalizo-
vány povrchy I. etapy rekonstrukce ulic Na 
Stráži, kde jsme si zažili velká trápení jak 
s prachem při slunečném počasí, tak s blá-
tem při deštích. Děkuji všem občanům, kteří 
nepovolili ve svém přesvědčení, že se jedná 
o nezbytnou opravu. Jak jsem uváděl v pře-
dešlých číslech Tuchlovických novin: „Bude 
to mazec“ a byl ještě větší, než jsem předpo-
kládal! Ti rozumnější občané mi říkali:  „Je 
to sice hrozné, ale musíme to přežít a těšíme 
se na to, až to tady budeme mít hezké“… Co 
k tomu více dodat? Umisťovali jsme (popř. 
rekonstruovali) čtyři inženýrské sítě pod 
zem!  
 
 

Pokračování na str.2
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PROBÍHAJÍCÍ 

INVESTIČNÍ AKCE 
Pokračování ze str.1 
Domluvit kooperaci prací není jednoduché. Tím, že 
jsme „rozkopali“ 6 -7 ulic a vydrželi velká omezení, jsme 
značně šetřili rozpočet obce. Náklady by byly daleko 
větší, kdyby se ulice rekonstruovaly jednotlivě a myslím, 
že by se těžko tento záměr (rozložení do více let) pro-
sazoval u VKM a ČEZu. Ještě jednou velké díky všem, 
kteří vydrželi, a ještě dva měsíce vydrží. Jsem přesvěd-
čen, že už to v dalších dnech nebude tak náročné na 
bláto a prach, jako v uplynulých několika měsících. 

Jaroslav Pošta,  starosta obce  

INTEGROVANÁ DOPRAVA 

STŘEDOČESKÉHO KRAJE 
Na našich webových a FB stránkách jsem Vás seznamoval s návrhem jízdních 
řádů k záměru Středočeského kraje, což je IDSK (Integrovaná doprava Středo-
českého kraje) ve spojení s PID (Pražskou integrovanou dopravou). Myslím si, že 
s návrhy jízdních řádů můžeme být velice spokojeni. Např. spojení ve špičkách do 
Prahy bude každých 15 minut. Když si připočteme spojení na Kladno, v obci bude 
zastavovat autobus ve špičkách velice často. Jsem přesvědčen, že spojů, jak vlako-
vých, tak autobusových začnou využívat především naši starší spoluobčané, kteří 
mají po dosažení určitého věku jízdenky po celém Středočeském kraji vč. Prahy 
zcela zdarma. 

Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 

REKONSTRUKCE UL. NA STRÁŽI – II. ETAPA 
V době, kdy jsme začínali s I. etapou rekonstrukce ulic 
Na Stráži jsme ještě nevěděli, zda začneme s rekon-
strukcí II. etapy (ul. I.-III. a zbývající hlavní Na Stráži). 
Bylo nutné předběžně vyhodnotit výdaje pro rok 2020 
a najít úspory v současném rozpočtu například tím, že 
nebudeme nakupovat osobní vozidlo pro potřeby 
úřadu, nebo že změnu vytápění ve dvou pavilonech ma-
teřské školy budeme dělat současně s výstavbou nového 
pavilonu až v letech 2020-2021. Tyto investice jsme měli 

v rozpočtu obce pro tento rok. Dále jsme do rezerv přesunuli i podíl cca 3 mil. Kč 
pro výstavbu inženýrských sítí u hřiště v Srbech. Tento záměr se také z letošního 
roku přesunul na další období. II. etapa rekonstrukce ul. Na Stráži se tedy bude 
dělat, ale start bude trošku odlišný od etapy I. Co to znamená? S rekonstrukcí za-
čne zhotovitel vodovodu pro VKM. Tato rekonstrukce je naplánovaná na období 
mezi zářím 2019 – březnem 2020. Ještě neznáme bližší termín. Na jaře 2020 pak 
ulice „převezme“ společnost Chládek & Tintěra. Předpoklad ukončení prací je ko-
nec léta, popř. začátek podzimu 2020. 

Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 
 

 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
 

HAVELSKÉ POSVÍCENÍ  
12. října a 13. října 2019 
 
 

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH 

ODPADŮ 
 

V sobotu 2. 11. 2019 opět proběhne svoz ne-
bezpečného odpadu.   
 
TUCHLOVICE NÁMĚSTÍ    
11:10 – 11:50  
 
TUCHLOVICE – DŘEVĚNKOV 
11:55 – 12:20  
 
SRBY                
12:30 – 13:00 
 
Neodkládejte prosím odpad před příjezdem svo-
zové techniky. Elektroodpad lze odložit kdykoli bě-
hem úředních hodin OÚ ve dvoře. Takto přijatý 
elektroodpad lze ještě využít firmou ASEKOL, 
čímž šetříme jak přírodu, tak peníze. 

ČIPOVÁNÍ PSŮ 
Každý chovatel psa dnes ví, že očko-
vání proti vzteklině je pro něj povinné. 
Tuto povinnost chovatelů zadává zá-
kon o veterinární péči neboli veteri-
nární zákon. Většina chovatelů také ví 
o tom, že některé vakcíny proti vzte-
klině se přeočkovávají po třech letech, 
také vědí, že pro cestování do zahra-
ničí dnes potřebují platné očkování 
proti vzteklině v pase, nikoli pouze 
v očkovacím průkazu. Málo chovatelů 
ovšem ví, že byla schválena novela 
veterinárního zákona, která říká, že 
s účinností od 1. ledna roku 2020 
bude na každého nenačipovaného 
psa nahlíženo jako na psa nenaoč-
kovaného proti vzteklině, a to i v 
případě, když má tento pes v očkova-
cím průkaze záznam o provedeném 
očkování proti vzteklině. Jinými slovy, 
od tohoto data nebude očkování proti 
vzteklině u neočipovaných psů úředně 
platné. To může činit chovatelům zví-
řat problémy v případě poranění člo-
věka jejich psem. Chovatelé, kteří se 
svým psem cestují a kterých není málo, 
se ničeho obávat nemusí, neboť díky 
vystavení pasu museli již v minulosti 
nechat svého  

 
 
psa očipovat a nic se pro ně tedy ne-
mění. Nicméně každý chovatel, který 
přijde se svým neočipovaným psem na 
očkování proti vzteklině v roce 2020 a v 
dalších letech, bude vyzván, aby nechal 
svého psa očipovat. Není se ale čeho dě-
sit. Úkon je to jednorázový, s minimál-
ním rizikem poškození zdraví psa. Čip 
velikosti rýžového zrna je umístěn 
v aplikační jehle. Ta se vbodne psovi 
pod kůži a čip se z jehly vytlačí do pod-
kožního prostoru. Tam čip setrvá po 
celý život psa. Čip lze přečíst pomocí 
čtečky, kterou dnes disponuje téměř 
každý veterinární lékař či útulek. 
Vzhledem k tomu, že pro Vás zajišťu-
jeme očkování psů, rádi bychom Vám 
pomohli i s povinným čipováním psů. 
Je však nutné dopředu objednat přesný 
počet čipů, a proto žádáme zájemce, aby 
se závazně přihlásili a zaplatili zálohu 
pro objednání čipů na obecním úřadě. 
Následně Vám bude zaslána sms s přes-
ným termínem čipování. Dle zjištěných 
informací tento úkon vyjde cca na 200,-
. 

Iva Pencová,  
 místostarostka obce
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
Ve vypravování z minulosti naší obce jsme se do-

stali do roku 1932. Jaké události se ještě v tomto 
roce odehrály? 

30. dubna tohoto roku si dobrovolní hasiči připo-
mněli už padesát let trvání svého sboru. U příleži-
tosti tohoto jubilea vydali publikaci 50 let hasič-
ského sboru v Tuchlovicích, v níž je krom 
vypravování o hasičích vypsána i historie obce. 
V čele hasičů stál Antonín Kolenatý, strojník, veli-
telem byl Václav Nedvěd, zedník z čp. 53, podveli-
telem Václav Chochola, zedník z čp. 121, jednate-
lem Karel Bílý, pokladníkem Jan Matějovský, horník 
z čp. 225, členy výboru byli František Medek, kolář 
z Kouta, Josef Kučera, kovář, Bohuslav Valtr, dro-
gista a Josef Vlasák, horník. V této vzpomínkové 
publikaci autoři uvedli i soupis živností v obci 
v roce 1932. Pro zajímavost uvádím alespoň některé 
– byli tu např. 3 krejčí pro pány,  4 dámské krejčové,  
2 kováři, 3 koláři, 1 smaltovna, 2 lakýrníci, 3 truhláři, 
3 řezníci, 7 hostinských a hostinců, 1 výčep vína,  
2 výčepy lihovin, 3 trafiky, 3 pekaři, 1 biograf, 2 ci-
helny, 3 holiči, 1 hodinář, 2 sedláři, 1 elektrotechnik, 
1 klempíř, 2 pletárny, l žehlírna, 1 cukrář, 1 zámeč-
nictví, 2 cementáři, 1 fotograf, 5 sadařů, 3 nákladní 
dopravy, 1 kapelník, 3 povozníci, 3 mandlovny prá-
dla, 2 porodní asistentky, l sklenář, 3 pokrývači, 
l zednický mistr, l námezdní orání, l námezdní mlá-
cení obilí, 6 obchodníků potravinami, 6 kupců,  
l drogista, l obchod střižním zbožím, 1 obchod ra-
diovými potřebami, 2 obchody cukrovím, l obchod 
s podomním zbožím, l vetešnictví, l prodej dříví,  
l papírnictví, 4 prodejny mléka, 3 obchodníci s do-
bytkem a l4 dalších různých živností. Bylo jich tedy 
poměrně hodně.  

Rok 1932 byl rokem IX. všesokolského sletu, kte-
rého se pod vedením učitelky Otýlie Brousilové a 
Antonína Kučery zúčastnilo 26 žáků a 22 žákyň,  
14 dorostenek a 7 dorostenců, které vedla Eva 
Stehnová. Josef Přibyl přivedl na Strahov 14 mužů 
a náčelnice Jednoty Antonie Rudolfová na Strahově 
cvičila se 12 členy. 

8. srpna 1932 projel obcí a současně se tu i na 
chvíli zastavil starosta amerického města Chicaga 
Antonín Čermák, kladenský rodák, který byl 
v rodné vlasti na návštěvě. 

Ve dnech 10. a 11. září vzpomněla Jednota veřej-
ným cvičením 25 let svého trvání. Oslavy byly spo-
jeny s výročím stých narozenin Miroslava Tyrše. Na 
návrších v celé vlasti vzplanuly symbolické ohně, u 
nás na návrší u kapličky. 

Helena Sokolová -  kronikářka  

PŘIDEJTE SE K NÁM 
Na základě velkého množství dotazů občanů ohledně možné pomoci tuchlo-
vické rodině , která vyhořela, Vás žádáme o podporu v jejich tíživé situaci ná-
sledujícím způsobem: 
Na Obecní úřad Tuchlovice můžete přinést buď finanční příspěvek do zapeče-
těné pokladny nebo cokoliv, co by rodina mohla využít pro zrekonstruování 
vyhořelých místností. 
Jménem Obce Tuchlovice Vám všem moc děkujeme za Vaši  snahu 
pomoci.

 

ROZEBÍRÁNÍ SPOTŘEBIČŮ OHROŽUJE NÁS VŠECHNY. STOJÍ NÁM TO ZA 

TO? 
Češi se svým přístupem k třídění odpadu úspěšně podílejí na celoev-
ropském recyklačním průmyslu, významným způsobem pomáhají 
šetřit přírodní zdroje surovin a přispívají tak k vyšší ochraně život-
ního prostředí. Týká se to i způsobu, jakým se čím dál častěji zbavují 
svých vysloužilých domácích spotřebičů. 

Evropská směrnice například vyžaduje, aby se od roku 2021 vysbíralo 
65 procent elektrozařízení uvedených na trh. V případě chladniček 
tuto kvótu jednoznačně plníme již několik let. 

Pokračování na str.5 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS
Pokračování ze str.3 
Jedním z palčivých problémů, který však bo-
hužel neustále řešíme, je kompletnost spo-
třebičů předávaných k recyklaci. Zákon o 
odpadech je přitom zakazuje rozebírat jinde, 
než ve specializovaných recyklačních zaříze-
ních. Mnoho z nich obsahuje nebezpečné 
látky, které při neodborném zacházení mo-
hou ohrozit zdraví a bezpečnost, nebo po-
škodit životní prostředí. 
Zjednodušeně se dá říci, že kompletní elek-
trozařízení obsahuje: 
• hnací část (motor, kompresor, topné těleso, 
indukční či mikrovlnný zdroj, apod.) 
• hnanou část (např. převodovka, buben, 
plotna, trouba, fritovací nádoba, čerpadlo, 
chladicí okruh) 
• nosnou konstrukci či plášť 
Chladicí zařízení jsou na tom sice obecně 
lépe, pokud jde o procento, které se podaří 
vysbírat po skončení jejich životnosti, jejich 
neodborná demontáž je ale zároveň nejne-
bezpečnější. Základní funkci – chlazení – to-
tiž zajištují látky, které mohou z dlouhodo-
bého hlediska výrazně poškozovat životní 
prostředí, ale také bezprostředně ohrozit lid-
ské zdraví, pokud se ovšem tyto spotřebiče 
nerozebírají na vysoce specializovaných lin-
kách. 
Z informací, které jsme obdrželi po provede-
ném odvozu chladniček, vyplynulo, že jich 
bylo z našeho sběrného dvora předáno 10 % 

nekompletních, tedy že jim chyběl kompre-
sor. Došlo tedy k narušení chladícího ok-
ruhu, který vedle oleje obsahuje i nezanedba-
telné množství chladiva s obsahem freonů 
nebo f-plynů. Chceme touto cestou upozor-
nit na nebezpečí, které se za odstřižením 
kompresoru skrývá.  
Freony nejsou jediný strašák 
Lednice a mrazáky plněné freony byly a stále 
ještě jsou největším strašákem. Vyráběly se ve 
druhé polovině 20. století. Nejen, že je už je-
jich výroba zakázána, ale nesmějí se už ani 
opravovat, pouze odborně likvidovat. Freony 
totiž narušují ozonovou vrstvu a způsobují 
globální oteplování. Úbytek ozonové vrstvy 
umožňuje pronikání UV záření na zemský 
povrch. To má dopad na poškození očí, ale 
především to přispívá ke vzniku rakoviny 
kůže. Nebezpečné jsou ale i přímé dopady – 
podrážení i poškození dýchacích cest, očí i 
kůže, vyšší koncentrace mají negativní vliv na 
srdeční činnost a na centrální nervovou sou-
stavu. 
Ve výrobě je nahradila chladicí zařízení pl-
něná takzvanými f-plyny. Jsou to umělé látky, 
které v přírodě nevznikají. Označují se také 
zkratkou HFC. Ty sice nenarušují ozonovou 
vrstvu, ale podílí se na oteplování naší pla-
nety. To platí v případě, že je poškozen chla-
dící okruh chladničky nebo mrazničky a pak 

jsou vypouštěny do ovzduší. Expozice zvýše-
ných koncentracích f-plynů může ovlivnit 
mozkovou a srdeční činnost. 
Pro chlazení některých chladniček se použí-
vají přírodní chladiva. Ta jsou vyrobena na 
bázi sloučenin, které se objevují v přírodních 
biochemických procesech. Ozonovou vrstvu 
nenarušují a mají zanedbatelný vliv na glo-
bální oteplování, jsou ale buď vysoce hořlavé 
(propan, isobutan, etan), nebo jedovaté (čpa-
vek). 
Odborníci tvrdí, že celosvětově má neod-
borná demontáž chladicích zařízení ročně na 
svědomí vznik osmi milionů tun ekvivalentu 
CO2. To je stejné množství, o jaké se posta-
rají roční emise šesti milionů aut. Zhruba 
stejný počet osobních automobilů jezdí dnes 
po českých silnicích. 
Připomeňme si, kam s nimi. 
Mějte to, prosím, na zřeteli, když váš spotře-
bič doslouží!  Nezasahujte do něj a kompletní 
jej bezplatně odevzdejte: 
• na vyznačeném místě zpětného odběru  
• přímo v prodejnách (v menších prodejnách 
kus za kus v případě nákupu nového spotře-
biče) 
V našem městě/obci využijte sběrného místa 
na adrese U Staré školy 83. 
Pamatujte také na to, že Zákon o odpadech 
postihuje odložení spotřebiče mimo tato 
místa pokutou až 20 000 Kč. 

Bc. Kristýna Zelenková  

 

PODĚKOVÁNÍ 
Pan Jiří Laštovička děkuje Obecnímu 

úřadu Tuchlovice, přátelům a známým za 
blahopřání k narozeninám. 

Děkuji OÚ, svým nejbližším, kamará-
dům a přátelům za blahopřání k narozeni-
nám. Radmila Mikovcová 

Děkuji obecnímu úřadu a rodině za bla-
hopřání k narozeninám.    Irena Hrušková 

Paní Olga Dědková děkuje obecnímu 
úřadu, všem přátelům a celé rodině za mi-
lou gratulaci k životnímu jubileu. 

Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice, 
přátelům a známým za přání k sedmdesá-
tým narozeninám.Václav Štáfek 

Ráda bych poděkovala panu starostovi 
Jaroslavu Poštovi, paní Ivě Pencové a ce-
lému Obecnímu úřadu Tuchlovice za 
přání k životnímu jubileu. Ivana 
Grimmová 

Děkuji Obecnímu úřadu v Tuchlovicích 
za blahopřání k mým 83. narozeninám. 
Marie Bartošová                                                                                                        

Paní Alena Pastejříková děkuje OÚ 
Tuchlovice, rodině a přátelům za přání 
k narozeninám. 

 
 

 
Pan Jaroslav Kettner děkuje Obecnímu 
úřadu Tuchlovice, rodině a  přátelům za bla-
hopřání k narozeninám. 
 
Děkuji za milé blahopřání k 87. narozeni-
nám obecnímu úřadu, rodině a kamarádkám 
za dárky. Zdeňka Landová 
Obecnímu úřadu, rodině a známým děkuji 
za přání k životnímu jubileu. Antonie 
Kaucká 
Pan Arnošt Rudolf děkuje Obecnímu úřadu 
Tuchlovice za milé blahopřání k životnímu 
jubileu. 
Paní Zdeňka Viktorová děkuje Obecnímu 
úřadu Tuchlovice, přátelům a známým za 
blahopřání a kytičku k životnímu jubileu. 
Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice za pro-
jevené blahopřání k 88. narozeninám. Vác-
lav Bartoš                           
Děkuji OÚ za zaslání blahopřání ke svému 
životnímu jubileu. Jiří Poklop 
Ráda bych Vám moc poděkovala za Vaši 
gratulaci k mým narozeninám. Ještě jednou 
díky, moc mě to potěšilo. Zuzka Vlasáková 
Paní Jitka Chaloupková děkuje obecnímu 
úřadu, kolegyním z práce a rodině za blaho-
přání k 60. narozeninám. 

 
Děkujeme všem, kdo se přišli naposledy 
rozloučit s paní Bohuslavou Bejčkovou. 
Děkujeme také za květinové dary a 
všechny projevy soustrasti.   Rodina Bejč-
kova, Landova a Bryndova
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

DESET HVĚZD PRO TUCHLOVICE  
Vážení spoluobčané,  
před časem jsme se prostřednictvím Tuchlo-
vických novin obraceli na pamětníky, kteří 
by nám mohli sdělit bližší údaje o osobách 
z našeho pomníku obětem válek. Protože se 
však bohužel téměř nikdo nepřihlásil, pustili 
jsme se do pátrání po stopách naší minulosti 
sami. Při tom jsme zjistili, že jména někte-
rých obětí na pomníku chybí. Jednalo se o 
obyvatele Tuchlovic, kteří byli pro svůj ži-
dovský původ zavražděni v nacistických 
koncentračních táborech. Snažili jsme se 
proto o nich zjistit co nejvíce. Oslovili jsme 
řadu institucí, zejm. Národní archiv v Praze, 
Židovské muzeum v Praze, Památník Tere-
zín – Muzeum ghetta, Státní muzeum 
Auschwitz – Birkenau, Státní okresní ar-
chiv Kladno, Státní okresní archiv Rakovník, 
Muzeum v Novém Strašecí, Muzeum v Ří-
čanech. Kromě toho se s námi podělili o své 
vzpomínky někteří pamětníci. Díky několika 
osvíceným osobám se také zachovaly velmi 
cenné dokumenty, které nám umožnily 
dozvědět se více o tom, co se s našimi tuch-
lovickými obyvateli stalo.  
Na začátku našeho pátrání stál dopis adreso-
vaný panu MUDr. Mandelíkovi, z něhož 
jsme se dozvěděli, že pro Tuchlovice bylo 
přiděleno 10 židovských odznaků. Postupně 
se nám podařilo zjistit, komu byly hvězdy ur-
čeny a také to, že z deseti obyvatel židov-
ského původu se konce války dočkali jen 
dva.  Závažnost těchto zjištění spolu se sku-
tečností, že letos v říjnu uběhne 75 let od 
největší hromadné vraždy tuchlovických 
obyvatel, nás přiměla k myšlence, že těmto 
obětem odhalíme pamětní desku. Deska 
bude umístěna u domu č.p. 408 v Karlovar-
ské ulici (dnes Dům s pečovatelskou služ-
bou). Tento dům postavil v r. 1931 pan 
MUDr. Bedřich Mandelík, první stálý lékař 

v obci Tuchlovice. Dne 22.2.1942 odjely 
právě z tohoto domu na cestu bez návratu 
transportem Y z Kladna do Terezína dvě 
tuchlovické rodiny - rodina pana MUDr. 
Mandelíka včetně dvou dětí ve věku 4 a 5 let 
a dále rodina Scheiderových, která se do 
Tuchlovic přistěhovala krátce před kladen-
ským transportem. Všichni zahynuli v nacis-
tických koncentračních táborech na území 
Polska.  
Přijďte prosím spolu s námi věnovat tichou 
vzpomínku těmto rodinám, do jejichž života 
krutě zasáhla druhá světová válka a zločinná 
nacistická ideologie.  
Rádi bychom Vás proto pozvali na slav-
nostní odhalení pamětní desky, které 

proběhne dne 5. října 2019 v 16.00 hodin 
u domu č.p. 408 v Karlovarské ulici.  
Následně budou od 16.30 hodin v obřadní 
síni obecního úřadu zpřístupněny expo-
náty zapůjčené jen pro tuto příležitost ze sbí-
rek Muzea v Novém Strašecí, které se vzta-
hují k působení židovské komunity v našem 
regionu a mezi nimi i předmět z pozůstalosti 
rodiny Mandelíkových.  Budete mít také 
možnost se seznámit s výsledky našeho pát-
rání a dozvědět se více o osudu našich tuch-
lovických obyvatel, jimž je věnována tato 
vzpomínka.  

Mgr. Veronika Zelenková,   
             Výbor rozvoje obce  

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
2. září jsme v mateřské škole přivítali 32 no-
vých kamarádů. Malé děti, které k nám přišly 
letos poprvé, čeká objevování prostředí a 
okolí školky. Po seznámení s kamarády se 
učí pravidlům bezpečnosti, společných her a 
prosociálního chování. Místem k prozkou-
mání jsou pro ně i rozličné prostory zahrady 
školy, kde mohou najít i přírodní koutek, kde 
je k dispozici na hraní přírodní prostředí ve 
své původní podobě. V jiné části najdou tři 
pískoviště, ale i jiné klasické i neobvyklé pro-
lézačky a úsek pro dopravní výchovu, kde se 
mohou prohánět na odrážedlech  a koloběž-
kách. Již brzy budou moci děti začít chodit 
na nadstandardní aktivity, které již bezpečně 

znají, jako je jóga, plavání, Malý badatel, 
které jsou určené starším dětem a ke kterým 
přibyly Logohrátky pro rozvoj komunikač-
ních dovedností pro předškoláky a Zumbík. 
Pro malé děti je nový Všeználek, kde budou 
moci vyzkoušet všechny aktivity všední i ne-
všední, stejně jako u sportovního kroužku 
Děti na startu, který bude také určen mlad-
ším dětem. Pro třídu Sluníček je připraven již 
druhým rokem projekt Venku je mi lépe a u 
Žirafek projekt Pohádka.  
 Školní rok přinese do školky i různé pro-
jektové dny, výlety, kulturní zážitky, 
workshopy, společné akce s rodiči, besídky, 
školku v přírodě a spoustu dalších zážitků, o 

kterých se v okénku do mateřské školy do-
čtete. 
S koncem prázdnin přejeme i krásný a 
úspěšný začátek školního roku všem dětem, 
rodinám a zaměstnancům školky. 

Za MŠ Adéla Korseltová  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

SPOLEČNĚ RUKU V RUCE 

Toto je heslo letošního školního roku. Společně 
ruku v ruce s dětmi, učiteli a rodiči bychom chtěli 
rozvíjet žákovské dovednosti a znalosti, ale i učit se 
jeden od druhého, spolupracovat a pomáhat si, což 
je podtitulkem hlavního tématu. Rádi bychom se le-
tos zaměřili na práci ve skupinách, rozvíjení týmo-
vých dovedností, spolupráci mezi žáky v běžných 
hodinách i při projektech, na spolupráci zástupců 

dětí s učiteli v žákovském parlamentu, na pomoc jiným (i v rámci výtěžku z vánočního 
jarmarku) nebo pomoc planetě Zemi (např v projektech ke Dni Země) a další. V tomto 
duchu se ponese celý školní rok. Byli bychom rádi, aby pro děti bylo přirozené spolu-
pracovat tam, kde je to možné a vhodné, a pomáhat sobě i jiným.  
Nejstarší žáci letos uvedli 40 prvňáčků do jejich tříd. Přejeme jim, aby se u nás ve škole 
cítili dobře a zažívali ten nádherný úžas z poznání. Totéž přeji i novým žákům v jiných 
třídách. Všechny děti měly první školní den možnost získat bonusové kartičky za různé 
aktivity, které souvisely s tématem roku. Na nich získaly výhody, jako například kama-
ráda "na telefonu"při zkoušení a podobně. Nemusím zdůrazňovat, že o bonusy byl 
veliký zájem. 
Pro všechny příchozí bylo připravené malé občerstvení v podobě párečků, kávy a ci-
tronád a také různé speciality, sladké i slané, od všech učitelů. I přes občasné zkrápění 
dešťovými kapkami se přechod z prázdnin do školních lavic myslím povedl a chtěl 
bych zde poděkovat všem, kteří se na hladkém průběhu podíleli.  
V následujících dnech nás čeká spousta práce a věřím, že i radosti. Doufám, že se na 
to těšíte alespoň tak jako já a že do všeho půjdeme společně, ruku v ruce. 

Jan Bejček  

 

TENISOVÝ KLUB TUCHLOVICE 
Letošní sezonu zahájil klub pravidelnou údržbou tenisových dvorců, kterou nově 
zajišťovala odborná firma. Dosud byla celoroční příprava kurtů prováděna pro-
střednictvím stávajících členů oddílu.  
Klub zajistil kompetentní trenéry, kteří zahájili nábor dětí předškolního věku. 
Během prázdnin se na dvorcích TK Tuchlovice za spolupráce Tenisové akade-
mie Maršoun konal 1.tenisový kemp. V současné době má klub 12 nových členů 
v dětské katego-
rii.  
Během září bude 
probíhat další 
nábor dětí pro 
různé věkové 
skupiny. 
Více informací 
ohledně náboru 
a dalších mož-
ných tréninků 
(trénincích) na 
tel. 739 648 339. 

 
TK Tuchlo-
vice
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INZERCE
 

SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV    
DIAKONIE BROUMOV sociální 
družstvo nás požádalo o možné 
uskutečnění sbírky. Podáním po-
mocné ruky rozdává  Diakonie 
Broumov naději  lidem v sociální nouzi, ve které se nacházejí. Vy-
tříděný textil je rozesílán jako materiální pomoc lidem v České re-
publice, východní Evropě a v zemích třetího světa, zejména v Af-
rice. Důležitým aspektem činnosti Diakonie Broumov je také 
ochrana životního prostředí. 95 % Vámi darovaného textilu smys-
luplně využijí, ať již k zmíněné materiální pomoci, tak i k další 
recyklaci. 
Proto Vás prosím, určitě máme každý doma pro nás již nepotřebné 
věci, které ale některým lidem v nouzi pomohou, tak proč je neda-
rovat jiným. Věci, které chcete darovat,  můžete ponechat v pří-
zemí obecního úřadu v týdnu od 23. – 26. září 2019 v úředních 
hodinách. 

Děkuji  Iva Pencová místostarostka  

 

SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK 

• Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fun-
gujícími zipy 

• Obuv – nepoškozená  ( zavázaná v igelitové tašce) 

• Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem 

• Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poško-
zené  

• Přikrývky, polštáře a deky- pouze péřové  

• Záclony, závěsy – nepoškozené 

• Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a 
zbytky látek) 

• Knihy 

• Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 

• Hygienické a jiné potřeby do domácnosti 
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

• znečištěný a vlhký textil, 

• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekolo-
gických důvodů, 

• nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí, 

• lyže, lyžáky, 

• nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán. 
 

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: 12.9.2019  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 18.10.2019 
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