
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ

SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané, 
v červnu proběhlo 
na dvoře za obec-
ním úřadem předá-
vání kompostérů, 
které jsme získali na 
základě programu 
zaměřeného na eko-

logické zátěže a rizika spojená 
s odpady od Ministerstva životního 
prostředí. Mnohé kompostéry již plní 
na zahradách svoji funkci a my jen 
doufáme, že už nebude těch, kteří 
nám zaváží posekanou trávou příko-
py, meze kolem cest a další místa 
v obci, která jsou poté velice ne-
vzhledná. Když se k tomu přidá i 
stavební materiál, vznikají tak oprav-
du „krásné“ skalky, které nám hyzdí 
obec. Jak jsme již psali v minulých 
číslech Tuchlovických novin, všichni 
máte kompostéry zcela zdarma, a to 
na dobu 5 let vypůjčené. Poté pře-
chází výpůjčka automaticky v dar od 
obce. Do svých poštovních schránek 
všichni obdržíte smlouvu o výpůjčce 
ve dvou výtiscích. Tímto Vás žádáme 
o vrácení jednoho podepsaného vý-
tisku zpět na OÚ. Podpis smlouvy 
vyžadují dotační podmínky, které 
jsou vydány OPŽP (Operační pro-
gram životního prostředí). Ti z Vás, 
kteří ještě nemají kompostér sesta-
ven, tak udělejte co nejdříve, protože 
je nutné vyřídit reklamace v případě, 
že Vám nějaká součástka chybí, je 
chybně vydaná (jehla, plastová oka 
na sestavení krytu nebo kryt samot-
ný) nebo je poškozená. Musíme spl-
nit podmínky dotace co nejdříve,  

 
abychom mohli OPŽP požádat o 
platbu. S kompostéry jsme obdrželi i 
4 kontejnery na textil, které budou 
rozmístěny v obci a jeden výkonný 
štěpkovač, který umožňuje rozdrtit 
větve až 15 cm silné. Samozřejmě 
štěpkovač je připraven i k využití na 
Vašich zahradách v případě, že bude 
potřeba pomoci s „úklidem“ větví po 
prořezávce stromů, odstranění náletů 
atd.  Štěpku poté využijete do Vašich 
kompostérů nebo s ní pokryjete zá-
hony. 

za OÚ Tuchlovice 
Mgr. Jaroslav Pošta  

starosta obce 

 

INVESTICE 
V TUCHLOVICÍCH A 
V SRBECH 

 Toto vydání Tuchlovických novin 
byste měli obdržet do svých schrá-
nek na přelomu června a července. 
Pro nás je vždy těžké co nejaktuálněji 
Vás informovat o dokončených in-
vestičních akcích, protože každá 
uzávěrka novin je nekompromisní. 
Termíny, kdy by měla rekonstrukce, 
přestavba či vlastní stavba začít, je 
snadnější určit, protože o těchto da-

tech diskutujeme se zhotovitelem 
téměř denně. Dokončeny jsou inves-
tice do veřejného osvětlení v Srbech, 
zde jsou všude instalovány 30W 
LED svítidla a instalace veřejného 
rozhlasu – to vše na přání Vás, Srbá-
ků.  V těchto dnech by zde měla být 
dokončena rekonstrukce komunikace 
kolem staré školy a prodloužena deš-
ťová a splašková kanalizace v této 
části. V Srbech jsme dále v kontaktu 
s pracovníky SÚS Kladno, kteří od 
nás mají připravený seznam pozem-
ků, které bychom rádi převedli do 
vlastnictví obce, abychom mohli více 
investovat a rozšířit již zadanou pro-
jektovou dokumentaci na rekon-
strukci komunikací (viz. přiložená 
mapka). 
Z MČ Srby se stavební firma Froněk 
s.r.o. přesune do Tuchlovic, kde bu-
dou rekonstruovat ulice P. Bezruče 
vč. chodníků (k dětskému hřišti), ul. 
Mírovou a propojení mezi P. Bezru-
če a Hornickou. Ulice P. Bezruče 
bude vyžadovat i částečnou obnovu 
vedení ocelových profilů DN70 
včetně obnovy vodovodních přípo-
jek od společnosti VKM. Je běžné, 
že vlastní přípojku z hlavního řadu si 
hradí vlastník nemovitosti, ale sna-
žíme se vykomunikovat 
s ředitelstvím VKM, aby tomu tak 
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v tomto případě nebylo, a aby pří-
pojky byly hrazeny ze strany VKM 
v rámci celé rekonstrukce. Zhotovitel 
celé stavby (firma Froněk s.r.o.) je 
s tímto doplněním rekonstrukce se-
známen. Ostatní rekonstruované 
komunikace obnovu vodovodního 
řadu nepotřebují (sdělení Středočes-
kých vodáren). 
 S největší pravděpodobností dojde 
během prázdnin k instalaci FVE na 
střechu bazénu. Na zateplení bazénu 
a výměnu oken budeme pravděpo-
dobně dělat nové výběrové řízení.  
Zdá se, že realizaci této části stavby 
posuneme až na příští rok, ale jedná-
ní stále probíhají.  
V těchto dnech se dokončuje přelož-
ka NN v areálu základní školy pro 
přístavbu školní jídelny. Ta by měla 
být zahájena od poloviny července. 
Počátkem července se bude rekon-
struovat i ulice Školní včetně výstav-
by nového chodníku. Tuto stavbu 
bude zajišťovat společnost Chládek a 
Tintěra a.s. Dotaci ve výši 1,1 mil. 
Kč jsme získali přes naši místní akční 
skupinu – MAS Svatováclavsko, 
z.s., ve které jsou sdruženy i okolní 
obce (Kamenné Žehrovice, Lány, 
Kačice a město Stochov).  
Opakovali jsme výběrové řízení na 
stavbu nového chodníku od Tuchlo-
vic na Slovanku. Výběrové řízení vy-
hrála společnost z blízkých Doks, 
což nás těší, protože reference na tu-
to společnost od starostů z okolí jsou 

velice dobré. Samozřejmě pořád trvá, 
že stavbu zahájíme jen v případě ob-
držení dotace od SFDI. Pokud ji ne-
získáme, budeme se v orgánech obce 
rozhodovat o proinvestování 
(z vlastního rozpočtu obce) prozatím 
jen první části z Tuchlovic 
k osamoceným stavbám v blízkosti. 
Jedná se o úsek cca 250 metrů . 
Samozřejmě, že při všech akcích, 
které jsme prozatím dokončili, platí 
pro nás nepsané pravidlo, a to, že 
tam, kde je to možné, se připravuje-
me na uložení inženýrských sítí (ve-
řejné osvětlení, elektrické vedení a 
optický kabel) položením chrániček 
do země.  
O přiznání dotace na stavbu nového 
pavilonu ZŠ jsme Vás informovali 
v minulém čísle Tuchlovických no-
vin. Podařilo se nám však získat vý-
hodnější dotaci z IROP ITI PMO 
(Integrated Territorial Investment 
popř. Pražská Metropolitní Oblast), 
o kterou jsme požádali již před MF 
(Ministerstvo financí). Protože u 
zmíněné dotace je menší finanční 
spoluúčast obce, využijeme dotaci od 
IROP (Integrovaný regionální ope-
rační program). Jak se zdá, je už 
téměř jisté, že nový pavilon základní 
školy bude v příštím roce postaven.  
Jaké další investice plánujeme reali-
zovat pro naše děti a vnoučata 
v tomto areálu? V těchto dnech star-
tujeme další možné investice, tento-
krát pro naši mateřskou školu (pří-

stavba jídelny, rekonstrukce vytápění 
a zkapacitnění MŠ). Co je tím míně-
no? Chtěli bychom postavit nový pa-
vilon MŠ nebo rozšířit stávající bu-
dovy. Zatím jsme v počátku dohod, 
jakým směrem jít, ale musíme se 
rozhodnout co nejdříve, protože vý-
zvy budou vypsány v říjnu (listopa-
du) tohoto roku a žádosti předpoklá-
dají doložit stavební povolení. Bude 
to pravděpodobně poslední šance jak 
získat nějaké finance z Evropy, tak 
nám držte palce!  
Děkujeme 

Mgr. Jaroslav Pošta  
starosta obce 

 
 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji obecnímu úřadu za milé bla-
hopřání k mým narozeninám. Karel 
Krajánek. 
Paní Helena Vintrová moc děkuje za 
krásné přání k narozeninám. 
Pan Stanislav Slapnička děkuje všem 
za blahopřání a dárky k 80. naroze-
ninám. 
Děkuji obecnímu úřadu za přání 
k mému životnímu jubileu. Milena 
Froňková 
Děkuji obecnímu úřadu za milé bla-
hopřání k narozeninám. Irena Ko-
drasová 
Pan Jiří Petřík děkuje obecnímu úřa-
du za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Paní Jana Kabátová děkuje obecnímu 
úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Pan Karel Krajánek děkuje obecní-
mu úřadu za milé blahopřání 
k narozeninám. 
Děkuju obecnímu úřadu, rodině, pří-
buzným a známým za blahopřání 
k narozeninám. Miloslav Pokorný  
 
 

OZNÁMENÍ 

dovolená v Lékárně Tuchlovice 
v níže uvedených termínech.  

 

9.7. - 13.7.  
13.8. - 17.8.  
27.8. - 31.8. 
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DĚTSKÝ DEN NA FOTBALOVÉM 
HŘIŠTI! 

2. 6. 2018 jsme v Tuchlovicích oslavili svátek našich nej-
menších! Děti si mohly společně s indiány zatančit jejich 
bojové tance, putovat po indiánské stezce, střílet z luku, na-
jít indiánský poklad a zažít mnoho legrace při plnění nej-
různějších úkolů a indiánských disciplín. Skákací hrady, ma-
lování na obličej a modelování balónků bylo pro naše 
oslavence příjemným zpestřením jejich slavnostního dne. 
Obec Tuchlovice děkuje všem za hojnou účast a doufáme, 
že jste si tento den užili stejně jako my. 

Obecní úřad Tuchlovice

 
 

DĚTSKÝ DEN V SRBECH 

Druhé červnové odpoledne patřilo dětem. V Srbech jsme 
uspořádali pro místní i jejich kamarády dětský den. I přes 
obrovské vedro se dětem úspěšně podařilo zdolat všech 
čtrnáct disciplín a odnést si krásné ceny. Přestože jsme si 

díky průtrži mračen na závěr nestihli opéct buřty, věříme, 
že se dětem i jejich rodičům premiéra dětského dne 
v Srbech líbila a přijdou se s námi pobavit na připravova-
ném setkání na konci léta nebo na dalších akcích.  

Všichni pořadatelé
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  KULTURA 

„TOŽ BUDEME SEDLAT…“, 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem pořádá vý-
stavu 24.5-31.10.2018 „Tož budeme sedlat…“, kte-
ré pojednává o vztahu T. G. Masaryka a koní.  
V rámci výstavy je představen zrestaurovaný kočár, 
který byl postaven sedlářem a čalouníkem J. Řípou 
z Tuchlovic č. 221 v roce 1914 pravděpodobně pro 
Maximiliána Egona II. z Fürstenbergu (1863-1941), 
majitele Lánského panství. Následně ho používal 
také prezident T. G. Masaryk. Pokud jsou lidé, kteří 
pamatují slavnou dobu této firmy, nebo vzpomínají 
na rodinu a spolupracovníky sedláře a lakýrníka Jo-
sefa Řípu, nebo vlastní kočár vyrobený J. Řípou, 
prosím, přihlaste se, ať další generace, jak v Tuch-
lovicích, tak i v celém Česku ví, jak skvělého a ši-
kovného rodáka ve svém městě měli. Uchovejme 
vzpomínky pro další generace, děkujeme. 

 
MUZEUM HISTORICKÝCH KOČÁRŮ Čechy 
pod Kosířem www.historickekocary.cz 

Kontakt: Milan Novák  
tel. 737 777 978 

e-mail: milan.novak@volny.cz 

 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 

 V roce 1920 značně posílilo Spotřební a výrobní 
družstvo, které vytvořilo v Tuchlovicích ústředí 13 
prodejen z okolních, ale i vzdálenějších obcí (Tuch-
lovice, Srby, Kačice, Lány, Stochov, Rynholec, No-
vé Strašecí, Pecínov, Ruda, Třtice, Žilina, Lhota, 
Bratronice). V roce 1921 zakoupilo chalupu čp. 38 
od Tomáše Černého a směnilo ji za objekt Jana Ho-

lečka, který ho koupil od hostinského Karla Pokorného. Tu pak 
upravilo na prodejnu, která dostala čp. 300. V roce 1922 se v ní 
začalo prodávat. Se dvěma zakoupenými páry koní rozváželi Vra-
tislav Holeček a Bohumil Frolík zboží do prodejen. Při otevření 
prodejny se konala v Holečkově zahradě v čp. 38 slavnost. 
 Hodně mužů bylo zaměstnáno na okolních šachtách. Poměry 
v zemědělství nebyly právě nejlepší, drobní zemědělci, kterých 
bylo nejvíce, nemohli konkurovat velkým rolníkům. Služky, čele-
dínové a kočí patřili k těm nejméně placeným, přitom však často 
pracovně nejzatíženějším silám. Hodně děvčat, která opustila 
školu, pracovalo jako služebné v poněkud zámožnějších rodi-
nách. Jinak žen v trvalém zaměstnání mnoho nebylo. 
 Poměrně nejlépe se vedlo živnostníkům – mnozí měli k ruce i 
několik učedníků, kteří v jejich dílnách pracovali zdarma. Pro stá-
ří nebyli všichni zajištěni byť sebemenším důchodem. Sami hor-
níci nedostávali tolik, aby mohli žít bez velkých starostí, ostatní 
zaměstnanci na tom byli často ještě hůře. Ale žili jinak – žilo se 
skromně a šetrně, ale lidé se dokázali více smát a radovat – a 
podle vypravování pamětníků se dokázali víc bavit. Chudé výděl-
ky musely stačit jen na nejnutnější, masitých obědů bývalo pomá-
lu, uzeniny a jiné lahůdky byly vzácností. Lidé měli obyčejné šaty, 
mnohé děti chodily od jara do podzimu bosy, nebylo na parádu. 
 Ve většině domácností Tuchlovic se chovaly husy, slepice, vět-
šina domácností měla na dvorech králíky, kozy, vykrmovali si i 
prasátka. Hodně rodin vlastnilo půl, strych nebo dva strychy polí. 
 I přes bídu – a snad právě proto – dovedli lidé ještě šetřit, po-
stavit si i baráček. Ve dvacátých a třicátých letech tu bylo vysta-
veno mnoho domů – obec se rozrůstala i ve směru k Lánům, v 
části Na Stráži, stavělo se v Nádražní čtvrti, ale příležitostně i jin-
de. 

Helena Sokolová – kronikářka
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OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Školní rok se blíží ke konci, ve školce proběhly poslední besídky, 
rozloučili jsme se s budoucími prvňáčky, děti vyjely na dopravní 
hřiště, byly na celodenním 
výletě na Okoři, navštívily 
divadlo, z atletického dne si 
všichni odnášeli zlaté medaile 
a odměny. Školní rok byl pl-
ný zážitků, nových poznatků, 
zkoumání, cvičení, vyprávění 
pohádek, vzdělávacích a kul-
turních programů, společ-
ných aktivit s rodiči, spolu-
práce s veřejností, 
projektových dnů ... 

Děkuji zaměstnancům školy za jejich kvalitní práci, 
obětavost, spolehlivost. Všem přejeme krásné slunečné 
léto. 

Mgr. Šárka Dutkovičová

LETNÍ KINO TUCHLOVICE 

Červenec / Srpen 

 
6.7. Dvě nevěsty a jedna svatba – (2018) – česká komedie – hlavní 
role: Anna Polívková, Bohumil Klepl a Eva Holubová 
13.7. Spojenci - (2016) – USA – napínavý snímek ze špionážního 
prostředí – hlavní role: Brad Pitt, Marion Cotilard 
20.7. Bajkeři  - (2017) – česká komedie o jednom letním cyklový-
letu – hlavní role: Hana Vagnerová a Adam Mišík 
27.7. Forrest Gump – (1994) – USA – Tom Hanks ve své neza-
pomenutelné roli - Režie: Robert Zemeckis 
3.8. Tátova volha – (2018) - česká komedie - hlavní role: Eliška 
Balcerová s Tatianou Vilhelmovou, režie: Jiří Vejdělek 
10.8. Tři billboardy kousek za Ebbingem – (2017) – USA – strhu-
jící drama matky, která touží najít vraha své dcery  
17.8. Osm hrozných – (2015) – USA – westernové drama – režie: 
Quentin Tarantino, hudba: Ennio Morricone 
24.8. Sněhulák (2018) – USA  – detektivní drama podle předlohy 
od úspěšného norského spisovatele Jo Nesba 
 

31.8. Ferdinand (2017) – USA – animovaný dobrodruž-
ný film pro celou rodinu 
 
Začátek promítání: 21:00 
Areál otevřen od 20:00 
Vstupné: 80 Kč 
Pro více informací navštivte naši webovou stránku 
www.letnikinotuchlovice.cz 
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POVEDLO SE! MÁME 
REKORD! 

Tuchlovice budou v České knize re-
kordů. 1.5. 2018 se Cukrárna a kavár-
na Panenka oficiálně stala držitelem 
rekordu v kategorii "Největší svatební 
dort".  
Těší nás nejen to, že se rekord pove-
dl, ale také to, že dort podporuje dob-
rou věc, a to lásku.  

"Dort pro lásku." 
"Láska pro všechny." 

"Férový dort" 

A spousta dalších vět v uvozovkách 
by mohla následovat. Během prvního 
máje jsem poznala spousty fajn lidí a 
většina z nich nebyla jako já "hetero-
uš". Popravdě, ještě před pár dny 
jsem znala jen jednoho gaye. Do teď 
jsem otázku homosexuálů nepovažo-
vala za nějak důležitou. Neměla jsem 
pocit, že bych k tomuto tématu měla 
co říci. 
Můj  názor byl "když se mají rádi... 
tak ať"...a to bylo vše. Teď to mám s 
pocity malinko jinak. Poznala jsem 
neskutečně přátelské lidi, ze kterých 

jsem cítila lásku. A paradoxem je, že 
mám pocit, že ONI umí s láskou lépe 
fungovat než MY. Ta jejich je složitěj-
ší, je "zvláštní", často vybojovaná pro-
ti svému okolí. Mám pocit, jako by si 
více vážili toho druhého. ONI stále 
bojují za to, že se můžou mít rádi. 
"Jsme fér" je komunita lidí, která se 
snaží zrovnoprávnit postavení gayů a 
lesbiček a také je to komunita, která 
nás oslovila s netradiční zakázkou. 
Byla to výzva. Po několika telefoná-
tech znělo zadání takto: "Chceme, na 
první pohled - svatební dort, který 
bude měřit mezi 170-180cm." Prová-
zel nás strach a nervozita. Ale obrov-
ské nadšení pro věc. Dort vážil cca 
230kg a nakonec měřil 214cm. Praco-
valo na něm 7 cukrářek 36 hodin. Jen 
figurky nevěsty na dortu zabraly 
15hodin a vážily  2,9kg. Spotřebovali 
jsme 28,8 kg mandlovky, 44kg mou-
ky, 30kg cukru a 880ks vajec. Korpu-
sy celkem vážily 126,5 kg a krém 67,5 
kg. A poslední číslo. Dort vycházel na 

1425 porcí a vše se snědlo, myslím, za 
2 hodiny. Bylo to rychlé, jen jsme krá-
jeli a krájeli a najednou zbyly jen dro-
bečky.  
Atmosféra na Malostranském náměstí 
byla božská a opravdu neuvěřitelně 
přátelská. Odjížděli jsme s pocitem ví-
tězství, ale neuvěřitelně utahaní. Stálo 
to za to. Byla to další zkušenost. A až 
si budou tento článek číst kolegové a 
lidé, kteří se podíleli na tom, aby se 
vše povedlo, tak chci napsat DÍKY. 
(Důležité je poznamenat, že jsme vše 
museli zvládnout při klasickém pro-
vozu cukrárny.) Jsem neuvěřitelně 
šťastná za to, jací jste. Že jste do toho 
šli a dali do výroby dortu všechnu 
energii. Neskutečně moc si vážím 
každého z vás a vím, že bez vás by to 
nešlo. A mamí, děkuji, že mě podpo-
ruješ v mých snech a praštěných ná-
padech. Děkuji za zkušenosti, které 
mi předáváš. Jsi nejlepší šéfka! 
Za Cukrárnu a kavárnu Panenka  

Michaela Panenková

 

AFK TUCHLOVICE - HODNOCENÍ SEZÓNY 2017/2018 - "A" MUŽI 

Vážení sportovní přátelé, 
sezóna Středočeského 
krajského přeboru mužů 
je za námi a přinášíme 
vám krátké shrnutí. Po 
podzimní části jsme měli na kontě 23 
bodů a měli připravenou dobrou vý-
chozí pozici do jarních bojů. V druhé 

polovině podzimu musel na trenér-
ském postu z osobních a časových 
důvodů skončit hlavní trenér p. Da-
niel Drahokoupil a nahradil ho zku-
šený trenér z SK Kladno p. Karel Pří-
hoda, který s námi dokončil dobře 
rozehranou podzimní část. V zimní 
přestávce jsme absolvovali kvalitní 

zimní přípravu včetně 5tidenního 
soustředění ve Františkových Láz-
ních. Naše mužstvo posílil Šimon 
Procházka, Jakub Červenka a Jakub 
Kala. Všichni tři velice dobře zapadli 
do mužstva. Po náročné a dlouhé 
zimní přestávce jsme byli plni očeká-
vání co nám přinese jaro.  
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V prvním mistrovském utkání jsme 
brali bod za remízu 2:2 a následné 
prohře na penalty v Rejšicích. Následu-
jící tři utkání jsme nebodovali a muž-
stva, která byla po podzimu za námi se 
na nás začali dotahovat. V průběhu 
jarní části se k týmu vrátil na post 
hlavního trenéra p. Daniel Drahokou-
pil a v konečném součtu bodů jsme 
jich získali 37 a obsadili 12. místo.  
 
Dne 2. června 2018 AFK Tuchlovice 
oslavily 90 let založení klubu velkole-
pými oslavami spojenými s dětským 
dnem. V rámci oslav sehráli utkání naši 
žáci a přípravky, následoval dětský den 
pořádaný Obecním úřadem Tuchlovi-
ce. Odpoledne bylo sehráno exhibiční 
utkání AFK Tuchlovice vs. Tým hvězd 
složený z českých internacionálů (Lok-
venc, Stracený, Bobok, Čabala, Brabec, 
Bielik, Jarolím a hokejisté Zelenka, Hr-

dina). Šťávu utkání dodal bývalý mezi-
národní rozhodčí Pavlín Jirků. Večer 
následoval koncert kapely Ikaros a Ka-
bát Revival (Banditi di Sputz). 
K oslavám 90 let založení klubu byla 
vydána kniha, která monitoruje celou 
historii včetně dochovaných dobových 
fotografií, dále limitovaná edice triček, 

čepic a odznaků se 
znakem klubu AFK 
Tuchlovice.  
Všechny tyto upo-
mínkové předměty je 
možné stále ještě 
koupit na Obecním 
úřadě v Tuchlovicích. 
 
Velké poděkování za spoluorga-
nizaci a podporu patří Obecnímu 
úřadu Tuchlovice v čele se sta-
rostou Mgr. Jaroslavem Poštou!  
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SPORT

VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ PŘÍPRAVA DĚTÍ S KLUBEM SKK KLADNO   

Již druhým rokem působí na základní škole sportovní klub SKK Klad-
no. V Tuchlovicích vytvořil skupinu pro děti z 1. stupně ve věku 7 – 10 
let a zaměřuje se na rozvoj pohybových dovedností bez specializace na 
jeden sport a bez tlaku na výkony. Skupinu tvoří 15 – 20 dětí a společně 
sportují každou středu od 14:30 do 15:30 v tělocvičně nebo na hřišti. 
Děti si v průběhu roku vyzkouší celou škálu sportů, atletiku, softball, 
gymnastiku, florbal, parkur, judo, jógu i basketbal.   
V tomto nízkém věku si vybudují základnu dovedností, vyzkouší pes-
trou paletu sportů a mohou potom začít trénovat některý z konkrétních 
sportů, kterému se budou věnovat intenzivně.  

Petra Herdová 
 

3. ROČNÍK BENEFIČNÍ ZUMBY 

Pár slov k 3. ročníku benefice. V tento den bylo tedy úmor-
né vedro, nejspíš padaly teplotní rekordy, a proto účast ne-
byla až tak valná, jak jsme si vysnili. Trochu jsme se v pro-
storech mediálního sálu vařili. Ale i přesto byla akce 
úspěšná. O letošním 3.ročníku benefiční Zumby pro klub 

nemocných CF jsme propotili trička za 13.220,- Kč!! Což je 
radost! Každá pomoc je důležitá a opět jsme dokázali, že 
chceme společně pomáhat těm, kteří to potřebují a za to 
vám ze srdce děkujeme!!! Velké poděkování i pro všechny, 
kteří se na přípravě benefice podíleli. ZŠ Tuchlovice za po-
skytnutí zázemí, mým Zumba ženám za podporu jak taneč-
ní, tak finanční, maminkám a babičkám, které pekly dobroty, 
Kateřině Fialové za starost o půjčený prostor, Davidovi 

Buškovi za moderová-
ní akce, vystupujícím 
týmům, mažoretkám 
Květinky Kladno, 
skupině Red Power, 
všem přítomným za 
účast a příspěvek na 
dobrou věc, i těm, co 
přítomni nebyli a při-
spěli. Já děkuji své ro-
dině a manželovi za 
pomoc a podporu a 
Kateřina Pelešková za 
spolupráci a těším se 
na opáčko ve studeněj-
ším měsíci.  
S pokorou a ve lkým 

díky.  
Petra Doušová a 

Kateřina Pelešková  

 
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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