
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ
   

 SLOVO ÚVODEM 
Milí spoluobčané!  

Náš život se za posledních 25 

let dramaticky změnil. Určitě 

k lepšímu. Žijeme ve svobod-

né zemi. Nikdo nás netrestá 

za to, co si myslíme a co ří-

káme. Máme šanci ve svo-

bodných volbách ovlivnit, 

komu svěříme správu České 

republiky. Na druhou stranu jsou mnozí z nás 

zklamaní tím, jak se k nám všem stát v posledních 

letech chová. Složité zákony. Hromady papírová-

ní. Nepřehledné daně. Fůra regulací. Postavit si 

dům znamená spoustu razítek a povolení. Právě 

tak jako opravit silnici nebo dálnici. A když už je 

hotová, je skoro jistě dražší než v okolních ze-

mích. Určitě víte, o čem mluvím, my starostové to 

při správě obcí pociťujeme každý den. Právě jako 

vy. Proto se na vás obracím s jednoduchou 

prosbou: 

Využijte svobodu, kterou nám ještě stále de-

mokracie zaručuje, a přijďte 20. a 21. října k 

volbám. Volte srdcem! Volte svobodu a demo-

kracii!  

děkuji Vám 

Mgr. Jaroslav Pošta 

starosta obce 

 

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ  

V SRBECH 
V minulém měsíci byla 

dokončena rekonstrukce 

komunikací v Srbech. 

Dodavatelem stavby by-

la společnost Froněk 

spol. s r.o., která pro nás 

již v minulém roce zre-

konstruovala komunika-

ci v Tuchlovicích (ul. 1. 

máje). Výběrové řízení 

na tuto rekonstrukci bylo 

vysoutěženo ve výši 

3 669 373 Kč. Konečná 

částka, kterou obec za-

platí dodavateli je ve vý-

ši 3 570 714 Kč. Úspora 

pro obec téměř 100 000 

Kč je příjemným zjiště-

ním. Pevně doufáme, že 

uživatelé těchto komu-

nikací budou spokojeni. 

 

Mgr. Jaroslav Pošta 

starosta obce 

 
 

 

PLÁNOVANÁ VÝSADBA DVACETI 

STROMŮ 
Obec Tuchlovice ve spolupráci s žáky Základní školy 

Tuchlovice vysadí 28.-29. října o státní svátek dvacet 

nových lip. 13 stromů bude umístěno podél cyklos-

tezky u hřbitova 7 stromů u kapličky. O přesné orga-

nizaci této akce Vás budeme blíže informovat na we-

bu obce. Máme přislíbeno, že stromy budou dovezeny pouhé dva dny 

předem. Pokud by nastaly nějaké komplikace s termínem dodání, přesu-

neme akci na víkend 17.-19.11.2017. Žáci pomohou s výsadbou stromů a 

stanou se patronem stromu. Opěrná konstrukce bude obsahovat štítek se 

jménem stromu (pojmenují žáci), datem výsadby a jmény patronů. 

Už se těšíme                                  

Informace OÚ Tuchlovice 

 

 

NUTNOST DODRŽOVÁNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK 
Komise veřejného pořádku opět žádá občany Tuchlovic a Srb o dodržování obecní vyhlášky týkající se nedělního klidu, a to odpo led-

ne po 12:00 hodině.   

Dále Vás žádáme o dodržování zákazu parkování na veřejných prostranstvích, která nejsou určena k parkování. Jde především o místní 

zeleň. 

Kontrolu nad vyhláškami vykonává Městská policie Nové Strašecí, s kterou se domluvíme na vyšší sledovanosti těchto nešvarů.  

 

Za dodržování vyhlášek děkuje KVP 
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ZMĚNA MÍSTA PRO STÁNKOVÝ PRODEJ 
Stánkový prodej byl přesunut z prostor před prodejnou COOP do loka-

lity náměstí vedle autobusové zastávky k potoku (viz. zákres v mapce) 

 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH  

STROMŮ 
 

Obec Tuchlovice a Základní škola Tuchlovice 

Vás zvou na rozsvícení vánočního stromu 

v neděli 3. prosince 2017 od 

17:00 hodin na tuchlovickém 

náměstí. 

V Srbech Vás rádi přivítáme 

v sobotu 2. prosince – rozsví-

cení od 17:00, občerstvení již 

o hodinu dříve. 

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

 

 

 

 

 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 
- SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU letos proběhne  4.listopadu 2017 za stejných časových podmínek, jako vždy:  

11:10. – 11:50 Tuchlovice - náměstí, 11:55 – 12:20 T. – Dřevěnkov a 12:30 – 13:00 T. – Srby a opět i za stejných podmínek 

přebírání odpadu. NEODKLÁDEJTE ODPAD PŘED PŘÍJEZDEM SVOZOVÝCH VOZIDEL. 

- I nadále trvá možnost odložení ELEKTROODPADU kdykoliv během úředních hodin na dvoře OÚ. Pomáháme tím přírodě a zá

 roveň šetříme. 

- SVOZ BIOODPADU bude opět prodloužen do konce listopadu, v pátek v sudém týdnu. Záleží však na klimatických podmín-

kách,  při mrazech nelze popelnice vyvézt. 

- SVOZ VELKOOBJEMU v Tuchlovicích probíhá jako vždy první středu v měsíci od 14.00 do 17.00 hod.  V SRBECH je to také 

 stejné,  úterý před první středou v měsíci, jen je od listopadu 2017 do března 2018 ZMĚNA ČASU od 15.00 – 16.00 hod. 

 

KULTURA 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
Zajímavou událostí roku 1913 bylo veřejné cvičení hasičů. Od-

poledne 13. července tohoto roku předváděli při něm hasiči po-

žární akci v domech čp. 107 (u uhlířů Frolíků) a čp. 89 (u Josefa 

Kouly). Večerní zábavy u Jermanů a u Kučabů byly o půlnoci 

přerušeny poplachem a signálem „Hoří!“ Oheň vzplál v čp. 46 – 

u Františka Šímy a vzápětí hořela stodola u sousedních Frolíků. 

Oba domy, Frolíků i Šímů, shořely úplně, částečně i dům u Kou-

lů. Tam, kde odpoledne hasiči nacvičovali, tam v noci pracovali 

skutečně. 

 Mohli bychom také uvésti, že v těchto letech přispěli Tuchlo-

vičtí též na Husův pomník v Praze – jak o tom píše profesor Al-

bert Pražák ve své knize „O národ“ v článku Husův pomník v 

Praze. 

 Z předválečných let si uveďme alespoň některá řemesla a živ-

nosti, které v obci před začátkem minulého století byly. Obcho-

dů s potravinami či koloniálním zbožím, jak mívali obchodníci 

na firmách napsáno, bylo několik – u Kučabů – v pozdějším hos-

tinci u Pokorných, u Šípků Na Hradčanech (čp. 72), u Bozděchů 

na Hradčanech (čp. 15), u Františka Šímy v čp. 46 (později u 

Trousilů na Náměstí), u Srbů v domě čp. 98, kde také prodávali 

kořalku (později tu bydlela Anna Štěrbová, dnes tam stojí Dům 

služeb) a u Frolíků na návsi. Maso a uzeniny měli u Skálů (v za-

táčce u kostela v místě bývalého hostince u Jirásků),   u Petra 

Jermana – pozdější Sokolovna, dnes hotel Česká hospoda (v 

současnosti sociální ústav pro seniory SENIOR HOME), u Jose-

fa Zemana Na Stráži čp. 191, u Junů (později bývalý hostinec u 

Pokorných (v dalších letech vyhořelý) a u Jana Šebka v domě u 

Vobořilů. 

 Hostinec se sálem byl u Skálů, u Petra Jermana, u Dundrů (čp. 

35) a u Junů (u pozdějších Pokorných na návsi). Hostinec bez 

sálu byl ještě u Skálů – Nedvědů (pozdější Jiráskova hospoda v 

zatáčce u kostela) a u Kameníčků v čp. 135. 

 

Pokračování na str.3
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Pekařství měli Vobořilovi (u Landů ve statku čp. 40), Gabrie-
lovi v čp. 45, později Hlaváčovi u Špačků nad kostelem. Pro-

dej železářského zboží měl pan Svoboda v domě u Čížků v 
čp. 36 (později měl pan Svoboda velký známý železářský ob-

chod v Kladně). 
Pánským krejčím byl Antonín Dundr u hřbitova, před válkou 
i Emil Huml, pocházející z Kublova na Křivoklátsku. Byl sy-

novcem známého hudebního skladatele J. L. Zvonaře, autora 
zlidovělé písně Čechy krásné, Čechy mé.  
Dámské krejčovství provozovala Marie Srbová v domě čp. 

98, u které se tomuto řemeslu vyučilo hodně tuchlovických 
dívek. 

Obuvníky byli Antonín Freiberger V Koutě, Alois Dundr 
(později u Vodvářků) a Josef Špáňa na Hradčanech. 
Sedlářem byl Josef  Řípa v čp. 221 (pozdější lékárna), koláři 

Josef Trnka (čp. 97) a František Medek (čp. 48).  

Kovářství měl Václav Kerner (v místech dnešní restaurace U 

Hřiště) a Karel Ton (v zatáčce za kostelem). 
Holičem byl pan Týřl v domě čp. 35 a Jan Pavlíček v domě 
čp. 180 (později u Šlapánků), pletařský závod měla jeho žena, 

podruhé provdaná Šmídová. V domě u Nohů (čp. 110) měli 
hokynářství, prodej dřeva u Kohoutů v čp. 37 a u Jágrů v čp. 
2. Nejsou zde uvedeny všechny živnosti – úplný seznam ani 

není k dispozici, jisté je, že jich bylo poměrně dost a k vel-
kému zbohatnutí jejich majitele rozhodně nepřiváděly. Ne-

smím však zapomenout na větší strojnický závod u Koulů 
(později Růžičků) na návsi, kde se také vyučilo mnoho našich 
zámečníků. 

 Živnostníkům a samostatně pracujícím řemeslníkům se ne-
vedlo nejlépe, ale přece jen byl jejich život lehčí než život 
obyčejných dělníků. Jisté je, že naši předkové nemohli být 

tak nároční a museli být mnohem skromnější než mnozí 
dnešní lidé. 

Helena Sokolová - kronikářka 
 

 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 

 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ve školce je stále napilno. Poznáváme nové kamarády, vyprá-

víme zážitky, poznáváme okolí školky, učíme se, co je správné , 

bezpečné, pomáháme si, stále něco vyrábíme, tvoříme, zpíváme, 

cvičíme..... Od října také nabízíme dětem zájmové programy - 

hra na flétnu , keramika, hudebně-pohybové cvičení, jóga, malý 

badatel a všeználek. V říjnu nás také čeká další společná drakiá-

da s rodiči, na kterou se moc těšíme a doufáme, že bude foukat 

vítr a povede se jako loni.V letošním školním roce je naše MŠ 

zapojena do těchto projektů:Zdravá školní jídelna, OP výzkum, 

vývoj a vzdělávání - Šablony pro MŠ Tuchlovice, Svět nekončí 

za vrátky, Cvičíme se zvířátky - sportovní všestrannost (Česká 

obec sokolská) 

Mgr. Šárka Dutkovičová 

 

        AKCE ŠKOLKY - ŘÍJEN 
 

DRAKIÁDA  - 18.10.2017 

17.10.    Keramika 

18.10.    Jóga 

19.10.     Všeználek 

19.10.     5. lekce plavání 

23.10.     Hupky dupky s písničkou 

25.10.     Malý badatel 

25.10.     Veselé pískání 

31.10.      Keramika 
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FOTBALOVÝ TURNAJ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY O POHÁR MAS SVATOVÁCLAVSKO 
Prvního ročníku, který byl naplánován na 10. října 2017, se měli 

zúčastnit žáci prvního stupně základních škol obcí Tuchlovice, 

Kamenné Žehrovice, Lány a Stochov. Nepřálo nám počasí a 

před příjezdem družstev se organizace nesla v duchu známého 

rčení: „Odvolávám, co jsem odvolal! Slibuji, co jsem slíbil“. 

Nakonec se nám nepodařilo odvolat stochovské žáky, kteří i přes 

nepřízeň počasí dorazili a chtěli odehrát alespoň jedno utkání. 

Povolali jsme tedy zpět do zbroje tuchlovické žáky. Ti byli or-

ganizátory tak zaskočeni, že se na utkání plně nesoustředili a 

podlehli sehranému soupeři 11:2. Přesto jsme vyhodnotili tuto 

akci jako úspěšnou přípravu na I. ročník, který bude přesunut na 

jaro 2018.  

Věříme, že tento „nultý“ ročník nastartuje novou tradici a 

v příštím roce nám bude přát počasí a sejdeme se v plném počtu. 

Na první ročník budeme muset objednat více občerstvení, proto-

že vše, co bylo připraveno pro čtyři družstva, jsme zvládli spo-

řádat i tak. Jsme přesvědčeni, že v konzumaci párků v rohlíku a 

dortíků byli úspěšnější tuchlovičtí, takže nakonec z toho byla 

krásná remíza. 

Za organizátory turnaje 

Josef Bešta, předseda AFK Tuchlovice 
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CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
7. 9. se 5. A vypravila na cyklovýlet do AGRODRUŽSTVA Ka-

čice. 

 

12. 9. se v náhradním termínu vypravili žáci 9. A na minigolf do 

Horního Bezděkova. Druhou skupinou, která si ten den zahrála, 

byli nejpilnější sběrači papíru z druhého stupně. Pro ty byl mini-

golf odměnou za jarní sběr. Výlety byly naplánovány už na čer-

ven, ale z důvodu špatného počasí se uskutečnily až v září.  

14. 9. žáci 1. – 3. tříd zhlédli v tělocvičně ukázku hokejbalu.  

 

19. 9. jela 4. A  na dopravní hřiště do Kladna.  

 

Dne 21.09.2017 se žáci osmých a devátých tříd zúčastnili zá-

kladního kola v Malé kopané. Po bojovném výkonu a senzačním 

obratu v posledním zápase jsme vybojovali 3. místo ve skupině a 

postup do okresního kola.                                                

Mgr. Jana Drechslerová 

 

Dne 2.10.2017 navštívili žáci 1. a 3. B třídy pěší vycházkou 

Lánskou obůrku, kde na nás čekali hajní s odborným výkladem 

o lese, zvěři a historii obory. Z vyhlídky děti pozorovaly jelení 

zvěř, kterou měly možnost i krmit. Poté si prohlédly jezírko s 

rybami. Výlet se i díky krásnému podzimnímu počasí vydařil. 

Dana a Radka Šebestovy                                                                                                

 

Žáci naší školy rádi hrají na pingpongových stolech na nádvoří 

specifický druh obíhačky – s florbalovým míčkem. V létě byl 

jeden ze stolů z důvodu velkého poškození odstraněn. Zbývající 

dva stoly prošly repasí povrchu. Z peněz za sběr jsme v září po-

řídili jeden nový stůl a také tři nové kovové síťky na stoly.  

 

Sestavila Mgr. Olga Kačenková 

 

 

INZERCE 
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KNIHOVNA TUCHLOVICE 
Naší knihovnu oslovil ces-

tovatel pan Petr Nazarov, 

který procestoval několik 

desítek zemí a v některých 

z nich na několik měsíců 

či let zakotvil.  

K cestování po zemích ce-

lého světa přidal i fotogra-

fování. Při svých cestách 

poznal mnoho nových míst a kultur.   

Máme možnost poslechnout si a podívat se na jeho cesto-

vatelské zážitky z Havajských ostrovů, Jižní Ameriky, 

Jižní Afriky, Banátu, Kuby, Nového Zélandu a jihozápadu 

USA. 

V knihovně máme k dispozici knihy Jižní Afrika: Nami 

bie, Svazijsko, Lesotho a Jihoafrická republika , Aloha 

Molokai: Havajské ostrovy nevšedním pohledem.  

Máte-li zájem o přednášku, prosím kontaktujte knihovnu 

nebo obecní úřad, klub Tuchlovice. 

Markéta Neumannová 

 

             
 

SPORT 

 

GRATULUJEME MISTRU REPUBLIKY 
Vedení Obce Tuchlovice se připojuje ke gratulaci! Náš mladý spo-

luobčan, nadějný závodník Václav Kindl se stal v autokrosu mis-

trem republiky pro rok 2017 ve třídě  250. Gratulujeme, Vašku a 

děkujeme za příkladnou reprezentaci obce. 

OÚ Tuchlovice 

 

VÁCLAV KINDL ŠAMPIÓNEM RACER-

BUGGY250 
Zatímco v obou slabších divizích RacerBuggy bylo o titulech 

rozhodnuto již před závěrečným sedlčanským podnikem, ve 

„dvěstěpadesátkách“ se ještě urputně bojovalo. Šťastnější byl 

nakonec Václav Kindl, přestože ve finále skončil druhý za svým 

největším letošním soupeřem Dominikem Starostou. 

Ani to však nemohlo nic změnit na tom, že letošním šampionem 

„dvěstěpadesátek“ se stal tuchlovický Václav Kindl. „Do Sedl-

čan jsme odjížděli dost nervózní. Věděl jsem, že od mistrovské-

ho titulu mě dělí jen pár bodů. Auto naštěstí fungovalo perfektně 

a já taky:-). První rundu jsem dojel druhý za Arnym. Další dvě 

už jsem vyhrál, tak-

že jsem si po roz-

jížďkách připsal de-

vět bodů a titul byl 

zase o kousek blíže. 

Dominik Starosta 

byl totiž po rozjížď-

kách až čtvrtý. Finá-

le jsem startoval 

zprostředka první 

řady. Odstartoval 

jsem jako první, 

takže pecka. Vyjel 

jsem si i náskok. 

Pak jsem dojel Ar-

nyho, který byl o 

kolo zpět, ovšem 

komisaři nemávali 

modrou vlajkou a 

vzhledem k tomu, 

že na trati byla dvě 

místa se žlutou vlaj-

kou, kde se zrovna dá dobře předjet, přišel jsem rázem o náskok. 

Toho ještě využil Dominik Starosta a předjel mě. Nepouštěl jsem 

se do žádné riskantní jízdy a jel jsem hlavou. Věděl jsem, že k 

zisku titulu mistra republiky mi stačí dojet druhý. Měl jsem ob-

rovskou radost. Chci poděkovat našemu týmu za perfektní pří-

pravu auta a také za podporu a zázemí. Naši zelenou krásku 

„dvěstěpadesátku“ si ze závodů odvezl kupec a já se již těším na 

novou sezónu s juniorkou.“ 

Renata Neumannová 
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AFK TUCHLOVICE – FOTBAL  
 

Vážení sportovní přátelé,  

po osmi odehraných kolech Krajského přeboru 

jsme se přehoupli do druhé poloviny podzimní 

části a patří nám aktuálně 3. příčka v tabulce, o kterou se dělí-

me s mužstvem TJ Klíčany se ziskem shodných 15 bodů. V 

druhé polovině podzimní části se můžeme těšit na očekávaná 

derby s mužstvy SK Lhota, SK Slaný a TJ Sokol Nové Straše-

cí.  

 

!!! Upozorňujeme, že máme nové webové stránky !!! 

 

www.afk-tuchlovice.cz 

 

Lukáš Hajník 

 

Prosba k 90. výročí založení klubu 

AFK Tuchlovice 
Vážení příznivci tuchlovického fotbalu, 

v červnu 2018 se uskuteční oslava 90. let založení tuchlovického 

fotbalového klubu. K této příležitosti bychom chtěli požádat 

všechny, kteří mají doma ve svém archivu fotografie s fotbalo-

vou tématikou, zda by nám je zapůjčili pro pořízení kopie a my 

je obratem vrátíme zpět.  

Za jakoukoliv fotografii, která nám všem připomene úspěšnou 

historii klubu, budeme rádi. 

Fotografie lze přinést na Obecní úřad Tuchlovice paní Kristýně 

Zelenkové, případně domluvit jiný způsob doručení.  

Kontaktní osoba:  

Kristýna Zelenková 

referent 

tel. 774 855 916 

e-mail: zelenkova@ou-tuchlovice.cz 

DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN 

Druhý zářijový víkend pořádal volejbalový klub Tuchlovice na 

sportovním hřišti vedle tuchlovické základní školy Dětský spor-

tovní den. Podobnou akci pro děti jsme ještě nepořádali, a tak 

jsme byli sami zvědaví, kolik rodin s dětmi přijde. Starosti nám 

trochu přidělávalo i počasí, které během týdne nevypadalo moc 

příznivě. Naštěstí v sobotu na obloze nebyl téměř ani mráček.  

Nejprve proběhla prezence týmů, které byly vždy tvořeny jed-

ním dospělým a jedním dítětem. Nejmladší účastnici byly 4 ro-

ky, ale většina dětí byla v rozmezí 7-9 let.   

V 9:30 jsme akci oficiálně zahájili a veškeré soutěže probíhaly 

v celém areálu sportovního hřiště. Děti musely celkem absolvo-

vat 11 soutěží v týmech se svými rodiči. Soutěžilo se napříč do-

vednostmi, například přehazovaná přes síť, piškvorky na antu-

kovém hřišti, košíková, lukostřelba či chození po slacklině na 

vzdálenost šíře volejbalového hřiště – tedy 9 metrů. Byla to prá-

vě posledně jmenovaná disciplína, která dělala největší pro-

blémy rodičům. Nejeden tatínek je na fotkách zachycen, jak se 

rukou opírá o hlavu svojí dcery, která mu pomáhá dostat se přes 

slacklinu. Přiznejme, že toto rozhodně nebyl snadný úkol. Mezi 

netradiční hry patřila například „flaška“, poměrně komická hra, 

jejímž cílem je dostat propisovací tužku připevněnou na prováz-

ku za zády skrz hrdlo flašky od piva. 

Po třech hodinách soutěžení a zábavy nám všechny týmy ode-

vzdaly své vyplněné kartičky se zapsaným bodovým ohodnoce-

ním ze všech disciplín, my jsme je sečetli a vyhlásili vítěze.  

V kategorii do 6 let vyhrál tým „Koťátka“ tvořený Adélkou Čer-

venou a maminkou Míšou. V kategorii sedmiletých zvítězil tým 

„Láňáci“ tvořený Haničkou Beranovou a maminkou Evou. Po-

slední kategorii od 9 do 12 let vyhrál tým Adriana Trnky a jeho 

tatínka Jirky.  

Po vyhlášení si každý mohl sednout k ohýnku a opéct si buřta. 

Ještě se chvíli povídalo a přibližně v půl třetí areál opouštěli po-

slední návštěvníci. Fotografie z celé akce jsou k nahlédnutí na 

webových stránkách VK Tuchlovice i s krátkým videem. Celé 

sportovní akce se dohromady účastnilo 22 týmů doprovázených 

ještě dalšími rodinnými příslušníky, kteří fandili a povzbuzovali.   

Takový zájem nás potěšil. Příští rok podobný den pro děti jistě 

zopakujeme. 

Ing. Josef Antoš 

Předseda VK Tuchlovice 

www.vktuchlovice.cz 
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SPORT 
  

 

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 

 

 

 

 

POZVÁNKA NA CVIČENÍ 
 

Informace  pro ženy a dívky z Tuch-

lovic a okolí. 
 

Jak,  každý rok  počátkem  října  se  vracíme do  

školní  tělocvičny na  kondiční  cvičení. 

V přírodě už  se tolik  aktivit nenabízí  jako v  

létě, takže  se  rády  jednou  za  týden rozhýbáme  

při  hudbě  v  tělocvičně. 

Cvičení  je  každý   p á t e k   v   1 8. 30  hod. a  

hodina  pohybu Vás bude stát jen 20,-  Kč. 

Naše  skupina  se  postupně  omlazuje a rády 

mezi sebou  přivítáme  další  cvičenky, které  si  

s  námi  při  cvičení  rády  takzvaně " vyčistí   

hlavu "  

Takže  srdečně  zveme  a  věříme,  že to s  námi  

zcela  dobrovolně přijdete  zkusit. 

  

Za naši věrnou skupinu zdraví Alena Česká. 

PODĚKOVÁNÍ 
 

Paní Kameníčková Jitka děkuje OÚ, své rodině a známým za milá bla-

hopřání k 85. narozeninám. 

Pan Beran Zdeněk děkuje obecnímu úřadu za milé blahopřání 

k narozeninám. 

Pan Dědek Libor děkuje OÚ, rodině, přátelům a známým za hezké bla-

hopřání k narozeninám. 

Pan Voslář Jaromír děkuje OÚ za milé blahopřání k narozeninám. 

Pan Dědek Zdeněk děkuje obecnímu úřadu, rodině, přátelům a známým 

za vřelé blahopřání k narozeninám. 

Paní Beranová Jana děkuje OÚ za milé přání k narozeninám. 

Paní Jiravová Anna děkuje obecnímu úřadu a všem příbuzným a zná-

mým za blahopřání k životnímu jubileu. 

Paní Ziková Ivana děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za blahopřání k 

životnímu jubileu. 

Pan Mikovec Václav děkuje OÚ Tuchlovice a všem přátelům a známým 

za blahopřání k 70. narozeninám.  

Pan Kuchta Tomáš děkuje OÚ za milé blahopřání k narozeninám.

 

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.:  312 657 091, 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 

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 :  outuchlovice@volny.cz                                 

Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 

 

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.                       
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