
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluob-
čané, rok 2019 se 
nám kvapíkem 
rozběhl. Leden 
je, zdá se zdárně 
za námi. Únor 
máme před sebou 

a v sobotu 9. února nás čeká naše první 
obecní akce v tomto roce, kterou je třetí 
ročník obecního plesu. V roce 2018 jsem 
Vás prostřednictvím Tuchlovických no-
vin informoval o investičních záměrech, 
které jsme v roce 2018 dokončili nebo 
těch, které máme naplánované na rok 
2019. V následujících řádcích se Vám 
pokusím shrnout naše plány na rok 2019 
a investiční akce, na které již máme roz-
hodnutí o dotaci, případně máme uza-
vřenu smlouvu se zhotovitelem. Na we-
bových stránkách obce Vás budu 
pravidelně o těchto „rozjetých a nedo-
končených akcích“ informovat. Předpo-
kládám, že do konce měsíce února v části 
„Rozvoj obce“ pro Vás bude připra-
vena tabulka těchto akcí pro celý rok 
2019, kterou budeme pravidelně aktuali-
zovat. Z těch akcí, které určitě v tomto 
roce určitě zahájíme (předpokládám i sta-
vebně dokončíme), je rekonstrukce ko-
munikací Na Stráži - I. fáze (detailněji in-
formuji v jiném článku), výstavba 
nového pavilonu základní školy. Obě 
akce by měly být zahájeny během měsíce 
února. Dále nás během letních prázdnin 
čeká zateplení bazénu včetně výměny 
oken a dveří. Rekonstrukci budovy 
č.p.39 na náměstí (bývalá pošta) jsme již 
zahájili. Rekonstrukce se bude týkat jak 
přízemí, tak 1. patra, kde máme byt a kni-
hovnu. Rekonstrukce přízemí má prio-
ritu! Předpokládáme, že by rekonstrukce 
přízemí měla být hotova do třech měsíců, 
tj. během dubna. Nový nájemce bude 
smluvně zavázán k provozu projektu 
pošta Partner. Blíže jsem Vás s tímto se-
znamoval v prosincovém čísle Tuchlo-
vických novin. Žádost o dotaci na vý-
stavbu nového pavilonu mateřské školy 
včetně revitalizace a rekonstrukce okolí 
máme zdárně za sebou. Žádost o pod-
poru „splnila podmínky věcného hodno-
cení“, což je taková zvláštní formulka. 

Neznamená to, že by dotace byla přidělena. Jaké záměry bychom chtěli administrativně, případně 
stavebně zahájit? Plánované záměry však podléhají přidělení žádané dotace (vyjma rekonstrukce 
vytápění v mateřské škole). Zde je jejich výčet: rekonstrukce vytápění v mateřské škole, výstavba 
parkour a street-out hřiště v areálu ZŠ, víceúčelové hřiště v MČ Srby, rekonstrukce ulic Na Stráži 
- II. fáze (vše Ministerstvo místního rozvoje) a odbahnění rybníka Salakvarda (Ministerstvo ze-
mědělství). 
Držte nám palce, ať se alespoň polovina našich plánovaných záměrů zdaří 

Mgr. Jaroslav Pošta, starosta obce  

 
 

VÍCE K REKONSTRUKCI KOMUNIKACÍ NA STRÁŽI 
 Rekonstrukce komunikace Na Stráži je rozdělena do dvou fází. V první, která se určitě bude 
dělat v roce 2019, jsou tyto ulice: část hlavní ulice Na Stráži (od VIII. ke IV.), dále celé ulice VIII, 
IX, VII, VI, V, IV. V těchto ulicích budou navíc VKM, popř. Středočeské vodárny vyměňovat 
vodovodní řad včetně přípojek k jednotlivým nemovitostem.  O přeložce nízkého napětí (NN) a 
koordinaci této stavby se zhotovitelem veřejného osvětlení jsem Vás informoval dříve. Jak se 
říká, bude to „šrumec“! Žádáme Vás o součinnost při této stavbě, protože ani zhotovitel stavby 
rekonstrukce (Chládek § Tintěra) to nebude mít vůbec v čase jednoduché, jelikož bude muset 
stavbu koordinovat s jinými subjekty (vodovod a NN). Domlouváme s VKM, aby jednotlivé pří-
pojky (na hranici Vašeho pozemku) nebyly Vaší investicí, ale investicí VKM. Asfaltový kryt shora 
uvedených komunikací by se měl odfrézovat v jednom čase, protože na nějakých bude pracovat 
VKM a na jiných zhotovitel stavby. Komunikace by měly být pro Vás pojezdné, ale drobnou 
překážkou budou vysazené vpusti a vodovodní přípojky. Bylo by skvělé, kdybyste po dobu re-
konstrukce parkovali svá vozidla co nejvíce na vlastních pozemcích případně na blízkých plo-
chách v obci, které jsme pro Vás dohodli. Předpokládáme, že všichni občané z ulic IV,V, IX 
případně III (ta bude hodně dopravou zatížena) by mohli parkovat za potokem  U Hřiště a ob-
čané z ulic VI,VII,VIII podél komunikace za Stráží k cihelně (přikládáme mapky). Strážáci, ne-
buďte negativní, přijměte tuto rekonstrukci jako nutnost. Místo toho, abychom každý rok dělali 
nějakou část a ta se roztáhla např. na 5 let, chceme vše udělat za rok. 
V případě rekonstrukce i II. fáze za rok a půl  

Děkuji Vám 
Mgr. Jaroslav Pošta, starosta
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HLEDÁME PAMĚTNÍKY 
Vážení spoluobčané, 
obracím se na Vás jménem Výboru rozvoje 
obce s prosbou o pomoc při podrobnějším 
zaznamenání historie obce a osudů tuchlo-
vických občanů během obou světových vá-
lek. Chtěli bychom se ucházet o dotaci na 
obnovu našich pomníků a podrobné zpraco-
vání této etapy nad rámec toho, co je již za-
psáno v kronice obce, by nám velmi po-
mohlo. K účasti tuchlovických občanů v 
první světové válce máme jen velmi málo in-
formací.  Proto bychom velmi ocenili např. 
fotografie Vašich předků z válečné doby, vo-
jenské knížky, doklady ke vstupu a účasti v 

legiích, někdy se v domácích archivech na-
jdou doslova i poklady jako třeba vojenské 
deníky nebo dopisy z fronty. Zvláště by-
chom se chtěli zaměřit na zmapování osudů 
našich občanů, kteří během obou světových 
válek zahynuli v souvislosti s válečným kon-
fliktem a jejichž jména jsou uvedena na po-
mníku obětem válek. Pokud jde o druhou 
světovou válku, stále existují pamětníci, kteří 
by nám mohli podat cenná osobní svědectví 
o těchto našich spoluobčanech, jejich životě, 
nelehkém životním osudu a o činnosti pro-
tinacistického odboje v naší obci a na Kla-
densku. Rovněž se jistě zachovaly fotografie 

Vašich příbuzných či přátel. Mohly by se na-
jít i dopisy tajně pašované z vězení kladen-
ského gestapa i svědectví občanů, kteří si 
prošli peklem koncentračních táborů a po 
válce se vrátili do Tuchlovic. Rádi bychom 
také zjistili něco více o tuchlovických obě-
tech holocaustu, tj. o rodině pana MUDr. 
Mandelíka a rodině Scheiderových. Byli 
mezi obětmi Vaši příbuzní či přátelé? Je ně-
kdo, jehož jméno podle Vás na pomníku 
chybí? Prosím, přijďte nám o tom říct a po-
mozte nám zachovat paměť Tuchlovic.  
Děkujeme.  

Veronika Zelenková,  
Výbor rozvoje obce  

 

 

 

OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Dle obecně závazné vyhlášky č.2/2016 O 
místním poplatku za provoz  systému shro-
mažďování sběru přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů je 
tento poplatek splatný do konce února 2019.  
 
Poplatek ze psa je splatný do 15. března 
2019. 
 
Známka z roku 2018 je platná do konce 
února. Od 1. března 2019 musí být vylepena 
známka 2019. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Hlavním programem sbírky byl Tříkrálový 
koncert, který se konal 6. ledna v kostele 
Sv. Havla v Tuchlovicích. Program kon-
certu zajistila paní Terezka Mlynaříková. V 
programu vystoupili nejmenší muzikanti 
ze ZUŠ Stochov, Kapelka Lísteček ze ZUŠ 
v Novém Strašecí a Smíšený pěvecký sbor 
GAUDIUM ze ZUŠ Kladno, Moskevská. 
Všichni vystupující byli skvělí a ovace po-
sluchačů nebraly konce. 

 
 
Ještě v dalších dnech návštěvníci nadšeně 
vyprávěli o svých krásných dojmech. A tak 
patří dík všem, kteří se na programu ne-
zištně podíleli, věnovali svůj čas, umění   a 
dar radosti do srdcí všech, kteří je poslou-
chali. Poděkování patří také všem, kteří fi-
nančně přispěli na pomoc těm nejpotřeb-
nějším. Výtěžek sbírky v naší obci činil 7 
411,- Kč a byl odeslán Arcidiecézní charitě 
Praha. 

Antonín Valer,  koordinátor sbírky  
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Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
 
Vraťme se ještě do roku 1927. V tomto roce se konaly 
velkolepé oslavy Prvního máje, a to na třech místech 
– sociální demokraté se shromáždili v sále u Pokor-
ných, agrárníci v hostinci Petra Jermana a komunisté 
na poměrně prostorné návsi.  
Tuchlovice se v těchto letech častokrát proslavily vy-
stoupením divadelních ochotníků. Své zapálené herce 
měla i tuchlovická ochotnická skupina FDTJ, která 
nastudovala několik divadelních představení. 8. 
května 1927 její ochotníci sehráli zdramatizované 
Jiráskovy Psohlavce. V roli Jana Sladkého Koziny vy-
stoupil obuvník František Mourek. Dalšími úspěš-
nými herci FDTJ těchto let byli Josef Bílek, Antonín 
Hanzlík, Josef Vedral, Antonín Pokorný (úředník), 
Václav Náprstek, Václav Jouglíček …, z žen pak Ma-
rie Drvotová (Pokorná), Růžena Stádníková, Marie 
Macháčková … V Sokole, v DTJ a v dalších spolcích 
hrávali pěkně František Čermák z Hradčan (říkávalo 
se mu „Fanán“), Václav Noha, Anastázie Nohová, 
Marie Adltová – rozená Hilmerová, Josef Štětina … 
V létě vznikl na Hradčanech požár stodoly Václava 
Nováka v čp. 127. Náhlým leknutím při zpozorování 
požáru zemřela paní Nováková. 
Obecní volby, konané 16. října, skončily úspěchem 
komunistů, kteří získali 446 hlasů – 10 mandátů pro 
Josefa Vedrala, Josefa Pokorného, Antonína Čes-
kého, Václava Rudolfa, Františka Votavu, Bohumila 
Landu, Františka Velka, Františka Drvotu, Rudolfa 
Náprstka a Antonína Jelínka – vesměs horníky. Soci-
ální demokraté měli 244 hlasů a 5 mandátů pro Anto-
nína Hilmeru, cestáře, Ladislava Křenka, zedníka a 
pro horníky Jana Náprstka, Františka Rajgla a Jana 
Veselouše, z přebytku hlasů získali ještě mandát pro 
Františka Lébra. Agrárníci měli 158 hlasů a tři man-
dáty pro rolníky Františka Jágra a Jaroslava Novot-
ného a pro učitele Antonín Pochmana, příslušníci ob-
čanské strany získali 85 hlasů a jeden mandát pro 
ředitele školy Rudolfa Alexandra Jindru a jeden ze 
zbývajících hlasů pro malorolníka Jana Holečka. Živ-
nostníci měli za 120 hlasů tři mandáty pro Antonína 
Pospíšila, truhláře, obchodníka Františka Skálu a dro-
gistu Bohuslav Valtra. Národní socialisté dostali jen 
26 hlasů.               
Starostou obce byl zvolen učitel Antonín Pochman. 
Od listopadu začal projíždět obcí první pravidelný au-
tobus na lince Kladno – Rakovník a zpět. Byl to auto-
bus Františka Ondráčka. Od března příštího roku 
projížděly obcí další autobusy Květoslava Hlinov-
ského na tratích Kladno – Lány a Kladno – Nové 
Strašecí a zpět. Jízdné od nás do Kladna činilo 4,-- Kč. 
Hodně se však do Kladna jezdívalo vlakem, na kolech 
a hlavně se chodilo pěšky. Šetřilo se, na autobusové 
jízdné nezbývalo. 
V obci bylo několik motocyklů – jedny z prvních měli 
Václav Kohout – rolník, sedlář Josef Řípa (zn. Indián 
500 ccm), Bohumil Chochola – zednický mistr – jez-
díval na motocyklu zn. BSA. 

Helena Sokolová –  kronikářka  

INFORMACE Z KNIHOVNY 
Jako každý rok i tento rok se čtenářské poplatky nemění: 
Dospělý 50,- 
Děti a studenti 20,- 

 
Bohužel se tady rozmohl takový nešvar, „já jsem zapomněl, přinesu, až 
budu vracet a jiné výmluvy“. 
Bez zaplaceného poplatku nebude kniha zapůjčena. 
https://sck.tritius.cz/library/tuchlovice/ na těchto stránkách je možné na-
hlédnout do online katalogu knih naší knihovny. 
Knihovna má evidovaných 209 čtenářů z toho registrovaných dospělých a 
dětských 135 čtenářů. 
 
Naše knihovna má k roku 2018 celkem 3945 knih 
za tento rok bylo 1199 návštěv knihovny 
celkem bylo zapůjčeno 2548 knih 
Meziknihovní výpůjční službou nám bylo zapůjčeno 318 knih (jsou to knihy, 
které nám půjčí Krajská knihovna Kladno) 
Výměnným fondem nám bylo poskytnuto 558 knih, které dlouhodobě zů-
stávají v naší knihovně. 

 
Co se nám povedlo v loňském roce, jsou tu nové regály, které nahradily ty 
zastaralé. Besedy, Jak se stavěl Karlův most a Banát s cestovatelem P. Na-
zarovem. Od listopadu v knihovně „Háčkujeme“ a 2x v měsíci ve čtvrtek 
„Výtvarná dílna pro děti“. 
 
Co nás čeká? Samozřejmě nové knížky, výtvarné kurzy, už v březnu „Drá-
tování I. - vejce“. Také si zase pozveme pana Nazarova na další cestovatel-
skou besedu. 

Markéta Neumannová  
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TUCHLOVICKÝ HUDEBNÍ PODZIM 2018 

Letos byly uspořádány tři hudební koncerty. První byl 
varhanní, složený z díla slavných mistrů pánů Händela, 
Bacha, A. Dvořáka i ostatních. Na varhany hrál pan No-
sek, na housle p. Talířová, zpívala p. Nosková. Na kon-
cert přišlo i hodně hostů z okolí. Hra byla odměněna 
radostným a silným potleskem. 

Druhý koncert byl veden ve víru španělského Fla-
menca. Skladby uváděl známý pan Václav Žmolík. Jeho 
slova úvodem a překlad španělských písní byly výborné 
a vřelé. Zpívala a tančila K. Žmolíková. Vše doplnili 

paní Jiránková hrou na klavír a pan Žára na kytaru. Jejich souhra byla vyni-
kající. Představení dokreslily jejich španělské oděvy. Závěrem je čekal bo-
hatý potlesk. 

Poslední byl vánoční koncert. Hrál smyčcový soubor, zpívala paní Heř-
mánková, varhany vedl pana Kalfus. Na trubky doprovázeli pánové Laš-
tovka a Bílek. Byli jsme uspokojeni milými vánočními melodiemi J. S. Bacha, 
G. F. Händela, Mozarta, Šlitra a ostatních mistrů. Proto na konci čekaly 
radostné ovace. 

Nezbývá, než za všechny koncerty s radostí poděkovat panu Mgr. Laštov-
kovi, který se o ně staral a získal všechny muzikanty. Obecnímu úřadu pak 
patří velký dík za všechnu starostlivost o uspořádání těchto akcí. 

 
Marie Brožová - učitelka
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PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji obecnímu úřadu za hezké blahopřání k významnému ži-
votnímu jubileu. Jaroslav Kroupa 
Zdeňka Pavlusová děkuje obecnímu úřadu, všem přátelům a ro-
dině za blahopřání k životnímu jubileu 
Srdečně děkuji obecnímu úřadu, rodině a přátelům za milé blaho-
přání k mému životnímu jubileu. Miroslav Kryl 
Paní Miluše Žďárská děkuje OÚ Tuchlovice, rodině a známým za 
milé blahopřání k narozeninám. 
Paní Jana Beštová děkuje obecnímu úřadu, rodině a kamarádkám 
za milé gratulace k narozeninám. 
Václav a Jana Lahodovi děkují obecnímu úřadu, rodině a kamará-
dům za milá blahopřání k životnímu jubileu. 
Paní Hana Šebestová děkuje obecnímu úřadu za přání  a dárky 
k životnímu jubileu  
Děkuji obecnímu úřadu, rodině a všem přátelům za blahopřání 
k životnímu jubileu. Věra Fauová 
Chtěl bych tímto poděkovat obecnímu úřadu, rodině a známým za 
milé gratulace k mému životnímu jubileu. Tuček Jaroslav  

Děkuji OÚ, své rodině a všem přátelům a známým za milá 
blahopřání k mým 60. narozeninám. František Bezouška 
 
Spolek svobodných myslivců Tuchlovice děkuje všem sponzo-
rům za dary do tomboly na myslivecký ples 
 
 

 
Děkuji příbuzným, přátelům, OÚ Tuchlovice, klubu důchodců, 
bývalým spolupracovníkům z Dolu Nosek, kynologům z  
Tuchlovic i z jiných organizací okresu a všem, kteří projevením 
soustrasti, květinovými dary, duševní a fyzickou podporou 
uctili památku mého manžela Míly Kulhánka. Děkuji Slávka 
Kulhánková s rodinou 
Děkuji všem přátelům a známým za kondolence a projevenou 
soustrast nad úmrtím mé manželky Jany Pulcové při posledním 
rozloučení. František Pulec s rodinou. 

 

 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MÁ NOVOU JÍDELNU 
V naší škole se podařilo díky obci rozšířit školní jídelnu více než 
dvojnásobně. Všichni malí i velcí strávníci oceňují moderní, světlý 
prostor. Na jedné z prvních fotografií můžete vidět i nové stoly a 
židle. 

Ve čtvrtek 13.12. jsme s vybranými žáky 2.stupně podnikli výlet do 
rakouského Lince. Nejprve jsme navštívili muzeum budoucnosti Ars 
Center, kde si děti mohly vyzkoušet nové technologie a podniknout 
cestu vesmírem v rozlišení 8K. Poté jsme nasáli vánoční atmosféru 
na vánočních trzích. Výlet se všem velmi líbil. 

P. Frolíková, J.  Drechslerová a M. Holečková  

K Vánocům si devátá třída nadělila dva pěkné výlety. Nejdřív vyra-
zila do čestlické HOP arény, kde děti využily nejrůznější atrakce – 

kromě trampolín také lezeckou stěnu, dráhu ninja bojovníka, bas-
ketbal nebo třeba přetlačování. Napodruhé jsme se vláčkem svezli 
do Rakovníka na zimní stadion. Na skvěle upravené ledové ploše, 
kterou jsme měli celou pro sebe na dvě hodiny, jsme si vyzkoušeli 
své bruslařské umění. Někteří se pohybovali ještě trochu nejistě, jiní 
suverénně hráli hokej. Ale myslím, že jsme si to všichni užili. A pro-
tože ráno krásně nasněžilo, byla vánoční atmosféra dokonalá. 

Mgr. Pavlína Opatrná  

18.12. jsme si s žáky 1.stupně užili tradiční Vánoční koncert žáků 
ze ZUŠ Stochov a příjemně se tak naladili na nadcházející Vánoce. 
Vystoupení bylo velice zdařilé a dokonce jsme si i společně zazpívali 
koledy. 

Poslední den před Vánoci jsme s žáky 1.stupně navštívili kladenské 
loutkové divadlo Lampion. Užili jsme si krásné představení České 
Vánoce Josefa Lady i příjemnou vánoční atmosféru. 

8.1. k nám do školy zavítal pan Parnahaj se svým výchovným kon-
certem „Hudební škatulky“. Pro 1.stupeň byly připraveny škatulky 
Blues, Reggae, Hip hop a Pop. Pro 2.stupeň Populární hudba 80. a 
90.let. 

Na 23.1. vyhlásil žákovský parlament Den čepic a klobouků. 
Soutěžilo se nejen o nejkrásnější, ale i o nejoriginálnější pokrývku 
hlavy. A že bylo z čeho vybírat! O velké přestávce jsme se všichni 
sešli na nádvoří a vyhodnotili jsme vítěze za 1. i 2.stupeň. Děku-
jeme všem, kteří se této akce zúčastnili a prokázali tak, že mají 
smysl pro humor a nezkazí žádnou legraci. 

Radka Týčová  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ve školce jsme, jako vždy, přivítali nový rok 
s dětmi společným přípitkem a předsevzetím 
do dalších společných dní. Děti po Vánocích 
přicházely do školky s očekáváním, zda pod 
stromečkem najdou dárek. Našly, a ne jen je-
den. Nadílka ve školce byla bohatá a každý si 
pod stromečkem našel také dáreček, který si 

odnesl domů. V lednu jsme se netěšili jen 
z dárků, ale také ze dvou pohádkových před-
stavení a plavání, na kterém se vystřídaly 
všechny třídy. Sněhu sice moc nenapadlo, ale 
i ta troška postačila k zimním radovánkám a 
doufáme, že si zimu ještě pořádně užijeme. 

Michaela Šťastná

SPORT 

VK TUCHLOVICE 
Vánoční turnaj 2018 
Tak jako každý rok, i letos jsme konec roku 
v klubu oslavili tradičním vánočním turna-
jem Vánočka. Turnaj se hraje tak dlouho, že 
ani nevíme, kolikátý ročník už to vlastně je. 
Letos se nás sešlo až nečekaně hodně, cel-
kem jsme měli 28 hráčů. Většina účastníků 
turnaje je z našeho klubu, ale míváme na tur-
naji také pravidelně hráče z Prahy či Chomu-
tova. 
 

 
Letos jsme měli na turnaji celkem 5 týmů, je-
jich kompletní přehled je v galerii. Turnaj byl 
velmi vyrovnaný, výsledky byly vždy velmi 
těsné. Důkazem je, že v posledním zápase se 
mohl na druhé místo dostat tým, který byl do 
té doby čtvrtý. Nakonec vyhrál tým s číslem 
1 pod vedením Václava Červeného. 
Po turnaji jsme šli vše oslavit do restaurace 
Ježkova Bašta, kterým děkujeme za vynika-
jící pohoštění. Já osobně jsem si dal ovarové 
koleno a bylo naprosto vynikající. 
 
 

 
Pozvánka na zápasy 2019 
V novém roce budou soutěže krajského pře-
boru A pokračovat, tímto vás tedy zveme na 
domácí zápasy, které se odehrávají v Dok-
sech: 
9. 2. Tuchlovice muži A vs Mělník 
9. 3. Tuchlovice muži A vs Dobříš A 
23. 3. Tuchlovice muži A vs Benešov 
Ženy další zápasy zatím rozepsané nemají, 
protože po dokončení první části sezóny do-
jde k rozlosování nových skupin. 

Josef Antoš  
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SPORT 

ROZTANČENÉ LETNÍ KINO V ZIMĚ 
20/12 2018 jsme s dětmi roztančili tuchlo-
vické letní kino. Byla to netradiční akce s 
úžasnou atmosférou pro děti i rodiče. Všem 
moc děkuji, že jste si v tak hektickém před-
vánočním období udělali čas. 

Moc jsme si to s vámi užili. Děkuji OÚ 
Tuchlovice za podporu a možnosti využití 
krásných prostor letního kina Tuchlovice. 
Další díky patří mému manželovi za přípravu 

akce i panu Petrovi Vindemanovi, který nám 
udělal úžasné fotky. A zde je ochutnávka.   

Doušová  Petra 
Official Zumba instructor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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: 28.1.2019  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 25.2.2019 
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