
  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

 

SLOVO ÚVODEM 

Vážení spoluobčané,  
v minulém čísle Tuchlovických novin 
jsme Vás informovali o plánované fi-
nanční kontrole hospodaření obce za 
rok 2017 a o kontrole dotačních titulů, 
které byly realizovány v letech 2012-
2014. První kontrolu máme zdárně za 
sebou, jak se říká „bez ztráty kytičky“. 
Závěrečnou zprávu si můžete prohléd-

nout na webu obce.  Na výsledek kontroly dotačních titulů 
ještě čekáme. O výsledku Vás budeme informovat 
v příštím vydání Tuchlovických novin. V únoru jsme zadali 
zpracování výběrových řízení na investiční akce, které 
chceme realizovat od jara do podzimu letošního roku. Vý-
běrová řízení jsme rozdělili prozatím do třech březnových 
etap. V pátek 9.3.2018 jsme rozhodovali o dodavateli pro 
akce: „Pořízení štěpkovače, kompostérů a kontejnerů 
na textil pro obec Tuchlovice“ a „Úprava okolí božích 
muk a kaple sv.Floriána“.  O termínu odběru komposté-
rů Vás budeme včas informovat na úřední desce a webu 
obce. Další pátek tj. 16.3.2018 budeme vybírat dodavatele 
pro akce „Tuchlovice-Slovanka, chodník podél II/606“ 
a „Tuchlovice - ulice Školní: rekonstrukce chodníko-
vých ploch a uličního prostoru“. V druhé polovině 
března nás čeká třetí etapa výběrových řízení na dodavate-
le přístavby školní jídelny a zateplení bazénu včetně 
výstavby FVE na střeše bazénu. Tím však výběrová řízení 
na dodavatele služeb popř. stavebních prací určitě nekončí. 
Čeká nás rekonstrukce komunikací Na Stráži, rekonstrukce 
vytápění v Domě služeb II a mnoho dalších akcí v případě, 
že nám budou přiznány dotační tituly. Např. u výstavby 
nového pavilonu ZŠ je dotační titul naprosto zásadní.  Dále 
je velmi důležité, abychom co nejdříve rozhodli, jakým 
způsobem budeme vytápět pavilony naší mateřské školky, 
kde jsou velice zastaralá a nevhodná akumulační kamna. 
Naši mladí školáci a učitelky si dozajista v minulých mrazi-
vých dnech užili svoje. Koncem února jsme řešili situaci 
ohledně změny v poskytování poštovních služeb v naší ob-
ci. O projektu pod názvem „pošta Partner“ jsme blíže in-
formovali na webu obce a informace doplňujeme v článku 
„Doplňující informace k projektu pošta Partner“ v tomto 
vydání Tuchlovických novin. 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

GDPR A ZÁKON O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Jistě jste v médiích zaznamenali množství změn 
v zákoně o ochraně osobních údajů. Tzv. GDPR nás na 
obecním úřadě od května sváže více, než jsme si před-
stavovali. Ze strany obecního úřadu již nebude možné 
jmenovitě zvát na akci „Vítání občánků“, ale bude nut-
né se k navrženému termínu přihlásit, a tím předběžně 
udělit souhlas s použitím osobních údajů. Před začát-
kem vlastní akce nám stvrdíte souhlas podpisem. Dub-
nové vítání občánků proběhne ještě dle zavedených slu-
žeb. Na další termíny je nutné dodržovat výše popsaný 
postup. 
Děkujeme za pochopení 

Iva Pencová 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
K PROJEKTU  

„POŠTA PARTNER“ 

Vážení spoluobčané, 
základní informace o projektu „pošta Partner“ jsme 
zveřejnili na webu obce dne 28. 2. 2018 (jsou stále do-
stupné). Informace doplňujeme o následné události 
zkraje března 2018: 

• Dne 1. 3. 2018 jsme obdrželi dopis od České pošty 
s.p. o výsledku výběrového řízení v obci Tuchlovice, 
na který jsme tentýž den reagovali naším dopisem, ve 
kterém jsme mj. vypsali usnesení rady obce 
z předchozích dnů (uvedeno v základních informa-
cích). 

• Dne 2. 3. 2018 jsme předali smluvnímu partnerovi 
České pošty a.s. dopis s usnesením Rady obce Tuch-
lovice, tj. mimořádnou nabídku na nájem stávajících 
prostor za 1Kč/měsíčně. 

• Dne 5. 3. 2018 jsme byli kontaktováni kanceláří ře-
ditelky pobočkové sítě Praha a domluvili si termín 
schůzky na 19. 3. 2018, kde budeme řešit tuto pro-
blematiku. 
za Radu obce Tuchlovice 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta  
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 MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Letos připadne na 12.5.2018 a 3.11.2018 na stejných sta-
novištích (Náměstí, Dřevěnkov a Srby) a za stejných 
podmínek. Tzn. odpad neodkládejte před příjezdem svo-
zové techniky a elektrospotřebiče je možné odvézt kdy-

koli v úředních hodinách na sběrné místo 
v Tuchlovicích.(ve dvoře OÚ). 
 
SVOZ BIOPOPELNIC pro tento rok začne 6.dubna 
2018. 

 
 

SMS INFOKANÁL 

Na základě nařízení Evropského parlamentu a zákona 
o ochraně osobních údajů je nutné od všech uživatelů 
služby SMS InfoKanál získat souhlas se zpracováním 
osobních údajů. Žádáme proto všechny tyto uživatele 
o potvrzení souhlasu do 10. května 2018 na web. 
stránkách, nebo v kanceláři OÚ. Bližší informace na 
úřední desce OÚ.  

 

UKLIĎME ČESKO 2018 

Vážení přátelé, bojovníci proti odpadkům a černým sklád-
kám, dovolujeme si Vás opět pozvat k zapojení do celore-
publikové akce Ukliďme Česko. Tentokrát se jarní úklid 
bude konat v sobotu 7. dubna 2018, sejdeme se v 9.00 ho-
din před budovou OÚ v Tuchlovicích a v Srbech na auto-
busové zastávce. Budeme moc rádi, když do toho opět 
půjdete s námi a pomůžete nám udělat svět hezčí. 
Po akci se sejdeme v hospůdce a opečeme si špekáčky. 

 

KADLICE 

Vážení občané obce Tuchlovice, 
obracím se na Vás s žádostí a zároveň s prosbou o sou-
sedskou pomoc. Jako správní patrioti své obce jistě znáte i 
její okolí. Když se řekne „Kadlice“, určitě všichni víte, o 
kterém území je řeč. Jedná se o částečně zavezenou rokli, 
kudy vede cesta mezi obcemi Tuchlovice a Lány. 
V minulosti tady fungovala skládka obce Tuchlovice, která 
byla v 90. letech minulého století ukončena a lokalita byla 
rekultivována. Bohužel i nadále sem někteří lidé vozí svůj 
odpad místo toho, aby jej uložili do sběrných dvorů. 
Protože se tyto pozemky nacházejí v katastrálním území 
obce Lány, prořezali zaměstnanci lánského obecního úřa-
du stromy okolo polní cesty a uklidili zde nahromaděný 
odpad. Odvezli jsme ho z tohoto území téměř 5 tun.  Sa-
mozřejmě, že to obec Lány stálo i dost peněz za uložení 
na skládku Ekologie. 
Prostor „Kadlice“ zatím ještě nevypadá dle našich před-
stav, ale chceme v jeho zvelebování i nadále pokračovat. 
Prosím Vás, abyste nám pomohli tím, že si toto území 
společně ohlídáme a zamezíme tomu, aby sem někdo vozil 
odpad. Chceme přece mít hezké nejen naše obce, ale i je-
jich okolí.  
Děkuji. 

Karel Sklenička, starosta obce Lány  

 
 
Vážení spoluobčané, připojujeme se k žádosti váženého 
pana starosty Karla Skleničky. 
Za všechny zaměstnance Obce Tuchlovice,  

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

 

TUCHLOVICKÉ PIVNÍ SLAV-
NOSTI 

Rádi bychom Váš pozvali na 1. ročník Tuchlovických 
pivních slavností. Akce se bude konat 19.5. v útulném 
areálu letního kina v Tuchlovicích. Účast přislíbili na-
sledující pivovary: Zichovec, Máša, Černý Potoka, 
Lounský Žejdlík, Strašák, Falkon, SQBRU a také Pivá-
rium z Nového Strašecí. Jako hudební doprovod vy-
stoupí oblíbená kapela Brutus, Civilní obrana, Bílá 
nemoc, Stuck in Mind, Duo Dominik Lomička a Bo-
huslav Ježek a další menší lokální uskupení různých 
žánrů. Kromě tekutého zlata budou dále k dispozici 
stánky s jídlem (mimo jiné oblíbený Fresh Burger), ne-
alko nápoji (domácí limonádou), vínem (Vinotéka Pod 
Věžákem) a kávou.  
Pro dopravu do Tuchlovic důrazně doporučujeme vy-
užít výborné dopravní obslužnosti. 
 
Pokud máte zájem o podporu našich pivních slavností, 
či byste při této příležitosti chtěli propagovat svoji fir-
mu nebo předmět podnikání, kontaktujte nás na adre-
se letnikinotuchlovice@seznam.cz  
 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 

Tomáš Linc 

Žižkova 346,  
27309 Kladno 
Tel. 721 446 257 
IČO 75459680 
DIČ CZ9010310738 
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HISTORIE
 

VZPOMENE SI NĚKDO NA SEDLÁŘSTVÍ JOSEF ŘÍPA TUCHLOVICE 
Č. 221? 

Muzeum historických kočárů v Čechách pod 
Kosířem (Olomouc) hledá pamětníky, kteří pa-
matují slavnou dobu této firmy nebo vzpomínají 
na rodinu a spolupracovníky sedláře a lakýrníka 
Josefa Řípy, kterému byla v roce 1899 udělena 
sedlářská koncese. V té době měl dva pomocníky 
a jednoho učně. Oženil se s Arnoštou - roz. Vi-
mrovou, dcerou Václava Vimra, zámečníka 
z Kladna. Spolu vychovali pět dětí. Josef Řípa 
zemřel v dubnu 1941 v Kladně a pohřeb měl 15. 
4. 1941 v Tuchlovicích.  V adresáři „Protektorátu 
Čechy a Morava pro průmysl, živnosti, obchod a 
zemědělství z roku 1939“, svazek I. se uvádí, že 
v této době provozovali v Tuchlovicích také živ-
nost: 
Koláři – Cyril Marek, František Medek, Josef 
Trnka - Josef Trnka strojní kolářství, Tuchlovice 
u Lán 

Kováři – Václav Kerner, Josef Kučera 
Lakýrníci – Josef Přibyl, Josef Řípa, Jaroslav Skalický 
Sedláři – Josef Řípa, Ferdinand Vodvářka 
Truhláři – Antonín Pospíšil, František Pospíšil, Bedřich Votava 
Dle zastoupení daných živností se dá předpokládat možná spoluprá-
ce při výrobě kočárů.  O výrobě samotné se nepodařilo dohledat za-
tím nic. Dochoval se jediný kočár, typ Mylord, signovaný 
J. Řípa Tuchlovice. Byl pravděpodobně postavený pro Maximiliána 
Egona II. z Fürstenbergu (1863-1941). 
Obracíme se i na potomky těchto řemeslníků, zda nemají jakékoliv 
informace, fotografie, o rodině, spolupráci či přímo výrobě kočárů 
v Tuchlovicích. 
Bylo by smutné, aby další generace, jak v Tuchlovicích, tak i v celém 
Česku nevěděly, jak skvělé a šikovné rodáky ve svém městě měly.  
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 posledním čísle Tuchlovických novin jsme zavzpo-
mínali na konec první světové války a slavný 28. říjen 
1918 – na vyhlášení naší samostatné republiky. Vraťme 
se ještě do podzimních dní tohoto slavného roku. 
 Protože na území bývalého Rakouska–Uherska vznikly 
tři nové státy – Československo, Rakousko a Maďarsko, 
které měly stejná platidla, jejichž počet se nedal přesně 
stanovit, klesala jejich hodnota pohybem peněz, zvláště 
bankovek z Rakouska nebo Maďarska, které se k nám 
mnohokrát pašovaly. Proto první ministr financí  JUDr. 
Alois Rašín nařídil v únoru 1919 tzv. okolkování banko-
vek. Všechny československé bankovky byly předloženy 
na berních úřadech a tam byly opatřeny kolkem hodnoty 
jedné desetiny příslušné hodnoty bankovky. Polovina 
předložených bankovek byla úřadem zadržena a vrácena 
až po zvláštní žádosti. Tak byly bankovky o polovinu své 
hodnoty devalvovány a současně zhodnoceny. 
Okresní politickou správou ve Slaném, kam naše obec 
příslušela, byla dne 6. dubna 1919 jmenována správní 
komise, jejímž předsedou byl horník Antonín Pavelka, 
členy Ing. Jan Neubaurer – zástupce Pražsko-železářské 
společnosti, členy pak Jan Náprstek, Václav Šíma, Anto-
nín Jelínek, František Husák, Antonín Hilmera – všichni 
horníci a zástupci sociálně demokratické strany, za agrár-
ní stranu byli členy komise rolníci Josef Novotný, Anto-
nín Hájek, František Salač, Petr Jerman, Josef Rudolf a 
František Nežerný. 
O měsíc později byla postavena na návsi šibenice na po-
tupu těm, kteří za války předražovali nejnutnější životní 

potřeby. Zjištění "vypočítavci" pod šibenicí slibovali, že 
už nebudou "keťasit". Slib však brzy porušovali znovu 
… 
 Téhož dne se dožadovali občané z Tuchlovic i z okol-
ních obcí odvolání četnického strážmistra Vojtěcha Po-
hanky pro jeho přílišnou horlivost a příkré, komisní vy-
stupování proti chudině v době války a v prvních 
měsících naší samostatnosti. Předseda správní komise 
Antonín Pavelka uklidnil rozlícený dav před četnickou 
stanicí, tehdy umístěnou v dnešní budově obecního úřa-
du, slibem, že Vojtěch Pohanka bude z Tuchlovic přelo-
žen. 
 První obecní volby v nové republice se konaly 15. červ-
na 1919. Sociální demokraté při nich získali 693 hlasů a 
17 mandátů pro Antonína Pavelku, skladníka, horníky 
Františka Votavu, Antonína Beznosku, Antonína Hilme-
ru, Františka Husáka, Jana Náprstka, Václava Drvotu, 
Theodora Richtra, Antonína Vránu, Ladislava Křenka, 
Antonína Jelínka, Václava Frolíka, Josefa Vedrala, zední-
ka Václava Šímu, tesaře Aloise Fencla, elektrikáře Václava 
Drvotu a dělnici Rozálii Ježkovou. Agrárníci získali 150 
hlasů a 3 mandáty pro rolníky Františka Nežerného, 
Františka Nedvěda a Františka Jágra a jeden navíc pro 
Antonína Hájka. Čsl. strana socialistická měla 63 hlasů a 
jeden mandát pro horníka Františka Míška, živnostenská 
strana 55 hlasů a mandát pro Josefa Šustra – majitele 
kruhové cihelny v Tuchlovicích. Starostou se stal Anto-
nín Pavelka. 26. července byl obecním zastupitelstvem 
podán návrh na zřízení telefonního spojení s obcí a 6. zá-
ří na zřízení sadu z obecní louky. 

Helena Sokolová –  kronikářka 
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CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

I v lednu a únoru v naší škole 
kromě běžné výuky proběhlo 
několik vzdělávacích či spor-
tovních akcí. Poslední lednový 
týden patřil již klasicky lyžař-
skému výcviku pro dru-
hostupňové žáky, který se ko-
nal v Krkonoších, na chatě 
Sedmidolí. I přes ne úplně ide-
ální počasí panovala skvělá ná-
lada po celou dobu pobytu. 
Děti byly velmi šikovné – i za-
čínající lyžaři či snowboardisté 
se hned první den naučili vá-
zané oblouky a jezdit na vleku. 
Žáci, kteří neodjeli na kurz, si 
vyučování zpestřili bruslením 
v Rakovníku. 
 
15. 1. 1. třída a 3.B navštívily představení Pohádkové ne-
pohádky Josefa Čapka v Divadle v Dlouhé. 
V úterý 16. ledna navštívila pátá a čtvrtá třída Národní ga-
lerii v Praze. Zde se žáci podle svého uvážení rozdělili do 
dvou skupin. První skupina si vybrala téma BAREVNÉ 
ČAROVÁNÍ. Prozkoumávala obrazy, kde vodní hladina 
hrála zvláštními barvami. V ateliéru si vyzkoušela, co 

dokáže odraz a jakou čarovnou moc má světlo, odhalovala 
různé zákonitosti míchání barev, pomocí barevných fólií a 
pigmentů si vytvořila vlastní vzorky vodních hladin. Druhá 
skupina se vydala prozkoumat STAVBY KOLEM NÁS. 
 Žáci poznávali práci architekta a dozvěděli se, že dobrou 
stavbu nedělá jen její vzhled, ale také funkčnost a sepětí s 
prostředím, ve kterém se nalézá. V závěru návštěvy zbyl i 
čas na prohlídku galerie. 

Mgr. Venuše Kratochvílová 
 
26. 1. se třídy 1. a 3. B zúčastnily vzdělávacích programů 
v Toulcově dvoře – Co dokáže voda, Krtek a kalhotky. 
26. 1. 2. A  a 2. B zavítaly do divadla Lampion na předsta-
vení Prevítovi. 

9. února měli žáci všech tříd možnost ochutnat exotické 
ovoce. Do každé třídy přišla v rámci projektu Ovoce do 
škol od firmy Bovys přepravka, v níž bylo například graná-
tové jablko, pomelo, nashi, různé druhy jablek, kiwi, ka-
rambola, avokádo, mango, ředkev, physalis…  
13.2. proběhl ve školní družině karneval. Zahajovalo se 
promenádou masek, poté následovalo soutěžení, volný ta-
nec, tanec s úkoly. Závěrem byly vyhlášeny nejlepší masky, 
což byl nelehký úkol. Všechny děti si užily netradiční od-
poledne, každý byl odměněn dárkem, který mile překvapil. 
Rády bychom poděkovaly za sponzorské dary od rodičů.  
Vychovatelky ŠD. 
14. 2. se konal Den lásky a přátelství. Akce školního par-
lamentu, kdy na lepící papírky bylo možno psát milé vzka-
zy spolužákům či učitelům, se setkala s velkým ohlasem.  
14.2. byli žáci druhého stupně vtaženi do divadelního 
představení společnosti DIVADELTA v rámci projektu 
Rubikon. Představení bylo hrazeno z projektu Rubikon. 
Celý projekt je o zodpovědném rozhodování a nebezpečí 
sázek. Všichni žáci druhého stupně měli možnost se zú-
častnit projektu Rubikon online a nejlepší řešitele čeká 
školní finále. 
15. 2. navštívili žáci 3.A pražské planetárium.  
Někteří žáci 4. a 5. třídy si na začátku února vyzkoušeli ře-
šit matematickou soutěž Pangea. Z řešitelů Matematické 
olympiády reprezentoval naši školu 24. 1. v okresním kole 
Václav Palán z 5.A. 
Třída pátá A se ujala výzvy školního parlamentu a vydala 
školní noviny - občasník "Barvičky". Na únorovém vydání 
se podílela většina žáků třídy, zaplnili jej různými zajíma-
vostmi ze školy, z přírody, ze sportu a různými testy a kří-
žovkou.                      Mgr. Jaroslava Fialová  

 

Sestavila Mgr. Olga Kačenková  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

CO SE DĚLO NA 
ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

 
V lednu děti z 5.B vyrazily opět na 
ŠvP do Krušných hor. Tentokrát 
již jako zkušení lyžaři! Tímto bych 
ráda poděkovala všem členům na-
šeho pětiletého týmu(P. Ringmaie-
rové, M.Prokopovi, M.Beranovi, 
M.Křížovi) za usilovnou a trpěli-
vou práci. Společně se nám podaři-
lo z dětiček, které si mnohdy neu-
měly ani připnout lyže, vypiplat 
zdatné lyžaře. V letošním roce 
jsme do našeho týmu přibrali certi-
fikovaného instruktora snowboar-
du F. Dohnala. Takže někteří válí i 
na prkně! 
Věříme, že tímto kurzem jejich zájem o lyžování neskončí a budou nadále brázdit zasněžené svahy hor! 

Mgr. Irena Lažanová

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Zima jako když praští. V lednu proběhla ve školce 
komplexní kontrolní činnost české školní inspekce. O 
závěrečné zprávě budeme veřejnost informovat. Únor 
se stal měsícem karnevalů a sněhuláků. Každá třída se 
změnila na pohádkové bytosti a v charitativním projektu 

Sněhuláci pro Afriku si užila dny plné her, soutěží, vy-
rábění, někde i za přítomnosti rodičů. V březnu vás rádi 
pozveme na tradiční Jarní prodejní výstavku spojenou s 
degustací školního stravování.  

Mgr. Šárka Dutkovičová  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

 

OZNÁMENÍ 

Nová otevírací doba v Lékárně Tuchlovice 
od 1.3.2018 
 Pondělí  8.00 - 12.00 13.00 - 16.30  
 Úterý   8.00 - 12.00 12.30 - 14.00  
 Středa  8.00 - 12.00  
 Čtvrtek  8.00 - 12.00 12.30 - 14.00  
 Pátek   8.00 - 12.00 
 
 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Paní Blanka Nováková děkuje obecnímu úřadu za květino-

vé a jiné dárky ke svým 94. narozeninám. 

Paní Marie Řeháčková vřele děkuje obecnímu úřadu za milé 

blahopřání k životnímu jubileu. 

Paní Miloslava Šubová děkuje obecnímu úřadu za milou 

gratulaci k životnímu jubileu. 

Paní Růžena Hlavsová děkuje obecnímu úřadu za milé přá-

ní k narozeninám. 

Děkuji obecnímu úřadu v Tuchlovicích, své rodině a všem 

přátelům a známým za gratulace k životnímu jubileu. Bo-

humila Šnoblová, Srby 

Děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice  za blahopřání k mému 

životnímu jubileu.Jarmila Vaicová 

Paní Věra Haltuchová děkuje rodině, obecnímu úřadu a 

KSČM za milé blahopřání k životnímu jubileu. 

Pan Jaroslav Marisko děkuje obecnímu úřadu za milé bla-

hopřání k životnímu jubileu. 

Paní Hana Rozumová děkuje obecnímu úřadu, rodině, přá-

telům a všem známým za milé blahopřání a dárky k  život-

nímu jubileu. 

Srdečně děkuji Obecnímu úřadu Tuchlovice, celé rodině, 

všem přátelům a známým za blahopřání a dárky 

k narozeninám. František Pulec 

Paní Marie Řeháčková vřele děkuje obecnímu úřadu za milé 

blahopřání k životnímu jubileu.  

Pan Jiří Kukla děkuje OÚ Tuchlovice za milé blahopřání 

k narozeninám. 

Pan Karel Juričič děkuje obecnímu úřadu a všem, kteří mu 

přáli k životnímu jubileu. 

Paní Helena Purchardová děkuje obecnímu úřadu za bla-

hopřání k narozeninám. 

Děkuji obecnímu úřadu, své rodině a všem známým, kteří 

mi přišli gratulovat k mým narozeninám. Miloš Vesecký 

Pan František Mrázek děkuje OÚ Tuchlovice za blahopřání 

k narozeninám. 
 
 
Rodina Beštova a dcera Lenka Barešová s rodinou děkuje 
všem, kteří se přišli rozloučit s paní Helenou Holou a za 
projevy soustrasti a květinové dary. 
 
 
Spolek svobodných myslivců Kamenné Žehrovice – Tuch-
lovice děkuje všem sponzorům za dary do tomboly na mys-
livecký ples.  
 
  

        Občasník č.2 / 2018                                                              str.6 



 

INZERCE 
 

 

 
 
 

 
Obchodní dům Central Kladno oslaví 3. narozeniny 
 

Oblíbené obchodně spole-
čenské centrum Central 
Kladno, které na ploše více 
než  26 000 m2 hostí přes 100 
obchodů domácích i zahra-
ničních značek, právě slaví 3. narozeniny od svého zalo-
žení. O popularitě tohoto centra, které místním slouží 
nejen k nakupování, ale i k zábavě a společenskému vy-
žití, svědčí fakt, že v prosinci loňského roku přivítalo 
svého 10 miliontého zákazníka.  
Kromě nepřeberného množství nejrůznějších obchodů 
s módou, potravinami, sportovními potřebami, květinář-
stvím, fitness studiem nebo množstvím restaurací se 
Central Kladno může pyšnit také rozsáhlým pohyblivým 
modelem pražského Hlavního nádraží sestaveným z kos-
tiček LEGO®, kvůli kterému se sem sjíždějí i přespolní 
návštěvníci.  
Po svém dokončení v roce 2015 se Central Kladno 
umístilo v kategorii Obchodní centra na prvním místě 
soutěže „Best of Realty – Nejlepší z Realit“ a získalo tak 
jednu z nejvýznamnějších cen, které se u nás v odvětví 
developmentu předávají. 
 
A na co se návštěvníci během oslav 3. narozenin 
Central Kladno, které proběhnou v neděli 25. břez-
na, mohou těšit? 
„Celý program začne ve 14:00 odpoledne a bude plný úchvatných 
vystoupení nejrůznějších umělců, např. chůdařů, bubeníků nebo 
akrobatky na šálách, zpívat bude Milan Peroutka“, říká Aneta 
Kottová, ředitelka Central Kladno. Celým odpolednem 
bude provázet Martin Zounar a Marcela Škábová a zá-
kazníci se mohou těšit na víkend plný slev. 
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SPORT 

AFK TUCHLOVICE – FOTBAL 

Vážení sportovní přátelé,  
 
vítáme vás na počátku jarní části Krajského přeboru. Máme 

za sebou náročnou zimní přípravu, kdy jsme od 
poloviny ledna pravidelně trénovali třikrát 
v týdnu a o víkend hráli přátelská utkání. No-
vými tvářemi v „A“ mužstvu jsou Jakub Čer-
venka (Tatran Rakovník), Jakub Kala, Šimon 

Procházka (oba SK Kladno).  

Na přelomu ledna a února jsme absolvovali pětidenní sou-
středění ve Františkových Lázních a sehráli přátelské utkání 
s německým celkem SV Poppenreuth, který jsme přehráli 
výsledkem 4:1.  
Jarní část zahájíme na hřišti SK Hvozdnice a v druhém kole 
doma přivítáme nováčka soutěže TJ Klíčany, kterého lze po-
važovat za štiku soutěže s řadou zkušených fotbalistů. 
Těšíme se na vaši podporu. 
!!! Upozorňujeme, že máme nové webové stránky !!! 
www.afk-tuchlovice.cz 

 

POZVÁNKA K 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KLUBU AFK TUCHLOVICE 

 
Vážení příznivci tuchlovického fotbalu, 
srdečně vás zveme na 90. výročí založení klubu AFK 
Tuchlovice, které se uskuteční 2. června 2018 v našem 
fotbalovém areálu. Oslava bude spojena i s celodenním 
programem pro děti, na které budou čekat soutěže o ceny, 
skákací hrady, zábavná indiánská show, malování na obli-
čej, modelování balónků atd. 
 

V rámci oslav odehraje fotbalové utkání přípravka, žáci a 
odpoledne „A“ mužstvo proti internacionálům AC Sparta 
Praha v čele s Jiřím Novotným, Zdeňkem Svobodou, Mi-
chalem Horňákem, Horstem Sieglem a dalšími. 
 
Večer se můžete těšit na živou hudbu v podání kapel Pa-
radoksy a Kabát Revival. 

 

PŘIJĎ SI S NÁMI ZATANČIT 
Přijď si se námi zatančit každé úterý a čtvrtek 

od 19.00 – 20.00 hod. v prostorách nad 

Calypsem 1.patro, Tuchlovice. Čeká tě každou 

hodinu světelná show, latinskoamerické rytmy 

a tance. Kardio cvičení ruku v ruce s 

psychickým odpočinkem. Zumba je na zimu to 

nejlepší pro zahřátí. Neboj se přijít jako nová/ý, 

vše ti řádně vysvětlím a nenechám tě ve štychu! 

:) Těším se na tebe..no ano, přesně na tebe, co 

čteš tyhle řádky.:) 
 

Petra Doušová, official zumba instructor, 

email: dousova23@seznam.cz, FB: Petra Zumba 

 
 

 
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 TUCHLOVICE 
TEL.:  954 227 302 
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 :  outuchlovice@volny.cz                                 
Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 
fb: Obec Tuchlovice 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: 8.3.2018  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 16.4..2018 
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