
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluobčané, 

ve dnech 24. a 25. května nás 
v České republice čekají volby do 
Evropského parlamentu. V ně-
kterých částech Evropy se bude 
volit již o den dříve a v jiných se 
volby ukončí až v neděli. Budeme 
volit 21 českých zástupců, kteří 
nás budou v EU reprezentovat. 
Stejné množství poslanců volí na-

příklad v Belgii, Maďarsku, Řecku nebo v Portugalsku. Cel-
kem v Evropě volíme 751 poslanců. Největší zastoupení má 
nejpočetnější Německo - 96 poslanců. Evropský parlament 
zastupuje více jak 500 milionů občanů z 28 členských států. 
EVROPSKÝ PARLAMENT je jediný orgán EU, který vo-
líme přímo. Dalšími orgány jsou EVROPSKÁ RADA, 
RADA EVROPSKÉ UNIE a např. EVROPSKÁ KOMISE. 
1. května jsme si připomněli patnácté výročí vstupu České 
republiky do EU, která nám určitě přinesla řadu výhod a EU 
má za sebou řadu úspěchů. K těm největším patří svobodný 
pohyb osob téměř po celé Evropě, tzv. „jednotný trh“ (volný 
pohyb zboží atd.), desítky let míru, stability a prosperity a 
mnoho jiných úspěchů. V posledních měsících (možná i le-
tech) a především v těchto dnech před evropskými volbami 
se hodně řeší, co nám EU přinesla a přináší a jaké jsou pro-
blémy, s kterými se EU v posledních dnech potýká. Je zde 
mnoho dalších otázek, jako je například nelegální migrace či 
dvojí kvalita potravin. Je zřejmé, že EU má svá bolavá místa 
a musí se v některých oblastech změnit nebo reformovat. 
Jsem přesvědčen, že jsou to vše problémy, které mají svá ře-
šení a východiska. EU nám stále přináší a ještě několik let 
bude přinášet výhody především v rozvoji regionů a kvalitě 
života v nich. O rozvoj našeho regionu usiluje již čtyři roky 
Místní akční skupina (MAS Svatováclavsko z.s.), která sem 
přináší nemálo evropských peněz. Rekonstrukce komunikací 
(v naší obci ul. Školní), příměstské tábory, podpora místních 
podnikatelů a mnoho jiných aktivit jsou toho důkazem. Za 
samosprávu naší obce musím připomenout, že jsme za po-
sledních několik let čerpali evropské finance např. na stavbu 
velice využívané cyklostezky a na zateplení obecních nemo-
vitostí (2013-2014). V současnosti čerpáme finance na vý-
stavbu nového pavilonu základní školy (36 mil. Kč) a v příš-
tím roce budeme stavět nový pavilon mateřské školy, na který 
již máme rozhodnutí o přidělení 80 mil. Kč. Celková suma 
všech investic za posledních deset let určitě přesahuje částku 
150 mil. Kč. Jsou to vše argumenty, kterými bych Vás rád 
přesvědčil, že být v EU se nám všem vyplácí. Vážení spolu-
občané, žádám Vás, přijďte k evropským volbám, nepova-
žujte je za zbytečné a ukažte, že si EU ještě pořád vážíme, že 
stojí za EU bojovat. Já budu tento týden volit proevropskou 
stranu. 

S pozdravem Mgr.  Jaroslav Pošta  

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE 
Výstavba nového pavilonu základní školy je v plném tempu. V nejbliž-
ších dnech by se měl dělat strop přízemí této budovy a stavba „po-
roste“ do patra. Od společnosti Chládek & Tintěra jsme si vyžádali 
finanční plán akce, abychom mohli lépe reagovat a pokud bude třeba, 
požádat o častější finanční plnění z přidělené dotace. Rekonstrukce ulic 
Na Stráži probíhá také dle plánu a můžeme říci, že zakrátko bude v po-
lovičce výkopových prací. Pokud počasí dovolí, tak ještě před prázdni-
nami by se mělo pokračovat v pracích spojených s umístěním veřej-
ného osvětlení a elektrického vedení NN pod zem. Vsakovací objekty 
nad břehem hlavní ulice Na Stráži jsou již dokončeny. Měly by naše 
nemovitosti chránit před přívalovými dešti, které přicházejí každý rok. 
Vyměňuje se vodovod, který je, dle informací dodavatelské firmy, v ha-
varijním stavu. U zarostlého vedení vodovodu by v budoucnu hrozily 
časté poruchy. Po výměně potrubí by se značně měla zvýšit kvalita 
pitné vody. Většina z nás bere tuto rekonstrukci jako věc potřebnou a 
nutnou. Bohužel najdou se i tací, kteří rekonstrukci bojkotují, což je 
naprosto mimo zdravý rozum mého chápání. Své vozidlo úmyslně od-
staví poblíž míst, kde právě probíhá rekonstrukce a zhotovitel stavby 
musí na čas zastavit veškerou práci. Je to smutné a mně je těchto lidí 
líto, především proto, že pro obec vůbec nic nevykonali a ničí práci 
druhých. 

Jaroslav Pošta,  starosta obce  
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STŘEDOČESKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL „TUCHLOVICKÁ POUŤ“ 
Ve dnech 3. - 5. května 2019 proběhl již 26. ročník Středočeského 
folklorního festivalu „Tuchlovická pouť“. Pod vedením ředitelky 
festivalu začal třídenní maraton tance a zpěvu v pátek odpoledne 
v kostele sv. Havla, kde se představily dva mladé soubory Lísteček a 
Rosička. Večer se festival přesunul do Domu kultury v Novém Stra-
šecí. V sobotu počasí sice nepřálo, ale areál letního kina byl folklor-
ními nadšenci téměř zaplněn. Festival minutou ticha uvedl Bohuslav 

Chochola a přítomní tak uctili památku zesnulého pana Václava 
Špáni. Následovala úvodní slova ze strany ředitelky festivalu Terezy 
Mlynaříkové, paní poslankyně Ing. Věry Kovářové, primátora města 
Kladna Ing. Dana Jiránka a starosty obce Jaroslava Pošty. Sobotní 
program mohl začít. Vlastně mohl pokračovat, protože před poled-
nem se všechny soubory představily, včetně rumunských hostů 
z Braduletul, na malém pódiu před Českou hospodou. Večerní vr-
chol skupiny Cimbal classic byl přesunut do kostela sv. Havla, kde 
plný kostel sledoval dvouhodinové představení tohoto profesionál-
ního hudebního tělesa. Byl to opravdu úžasný zážitek. Neděli odstar-
tovali organizátoři v dopoledních hodinách. To už nám všem sv. 
Florián přál daleko více a bylo docela hezké počasí. V neděli nás mj. 
potěšily svým vystoupením děti z mateřské školy. Festival odpoledne 
zakončila folklorní skupina Gaudeamus z Prahy. Vystoupení, po kte-
rém byli odměněni bouřlivým potleskem, se jim hodně povedlo. Za 
naši obec děkujeme všem, kteří se na programu podíleli svým vy-
stoupením, a samozřejmě velké díky patří všem organizátorům, kteří 
pro nás každý rok festival připravují. Děkujeme všem ze Čtyřlístku, 
všem nadšencům a příznivcům, kteří při akci pomáhají. 

Informace OÚ  

 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OBCE TUCHLOVICE 
Na základě žádostí občanů opětovně upozorňujeme na dodržo-
vání podmínek Obecně závazných vyhlášek Obce Tuchlovice. 
Dle OZV č. 4/2016 čl. IV je každý povinen zdržet se o nedělích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu od 12.00 – 22. 00 
veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způ-
sobujících hluk.(např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových 
pil, křovinořezů apod. 
Dle této OZV je zakázána konzumace alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství. 
Dle OZV č.5/2016 je dáno dodržování čistoty ulic a veřejných 
prostranství. Kdo způsobí znečištění ulice (v případě znečištění 
od zvířete, tuto povinnost přejímá majitel) je povinen znečištění 
neprodleně odstranit. 
Dle OZV č.6/2016 je vymezeno volné pobíhání psů na veřej-
ných prostranstvích. 
Znění všech Obecně závazných vyhlášek je k dispozici v kan-
celáři obecního úřadu nebo na webových stránkách obce. 

OÚ Tuchlovice  

30. 4. 2019 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI  

V TUCHLOVICÍCH 
Rádi bychom poděkovali Simče Fraňkové a jejím kolegům za uspo-
řádání akce u příležitosti pá-
lení čarodějnic. Hospoda na 
hřišti se postarala o to, aby 
bylo vše perfektně zajištěno - 
včetně počasí, což je ob-
zvláště poslední dobou ne-
lehký úkol. Když se zapálila 
vatra a první plameny ošlehly 
špičky upalované čarodějnice, 
děti jásaly! Jejich radost se 
stupňovala, když si poté, co 
čarodějnice úplně zmizela, 
mohly opéct vuřty na vítěz-
ném ohni.  

Kristýna Zelenková,   
OÚ Tuchlovice  
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC  
Každý rok se 30. dubna zúčastňuji pálení ča-
rodějnic v obci. Vždy jsem navštěvoval akce 
jen v Tuchlovicích, ale letos jsem zavítal i do 
místní části Srby, kde se pálí čarodějnice na 
proslulé „skále“. Zde se začínalo již v 17 ho-
din pochodem od restaurace Racek až k 
místu pálení. Děti si cestou ukládaly do pa-

měti obrázky zvířat a věcí, které se jim poz-
ději hodily jako doplňovačka do křížovky. 
Společně s dalšími aktivitami, které musely 
splnit, jim byl později odměnou vuřtík, který 
si na ohníčku opekli. Po vzplanutí srbecké ča-
rodějnice jsem se přesunul do Tuchlovic na 
fotbalové hřiště a ještě později vedle do are-
álu ke kynologům, kteří zapalují oheň jako 
poslední. Všechny akce byly velmi zdařilé a 
po organizační stránce skvěle zvládnuté. Dě-
kuji Vám všem! Děkuji hlavně jménem všech 
tuchlovických a srbeckých dětí!  

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce  

 

ČARODĚJNICE V SRBECH 
30. dubna 2019 se v Srbech uskutečnil již 4. 
rej čarodějnic. Po období sucha, kdy se každý 
bál, zda vůbec bude povoleno zapálit oheň, 
naštěstí v pondělí zapršelo a děti mohly vyjít 
s lampiony na skálu, kde na ně čekalo dobro-
družství ve formě her a soutěží. Menším sou-
těžícím s luštěním tajenky pomáhali i rodiče. 
Účast byla opět hojná a děti si vysoutěžily za 
odměnu vuřta k opečení. Jsme rádi, že se tato 
a různé další akce daří opakovat a jsou pro 
koho připravovat. Chtěli bychom poděkovat 
všem, kteří pomohli s realizací, a těšíme se na 
vás při další akci v Srbech, která se bude ko-
nat ke Dni dětí 2. června v Srbech na louce u 
Záplav a opět budou na děti čekat soutěže a 
hry. A samozřejmě MY.  

Všichni pořadatelé                                                     
 

 
 

LETNÍ KINO TUCHLOVICE 
 
Rozhodli jsme se obnovit provoz letního kina, které je umístěno v krásném areálu u teniso-
vých kurtů v Tuchlovicích. Přijďte si užít nenapodobitelnou atmosféru při promítání našich 
filmů a posedět s přáteli v příjemném prostředí. Vychutnat si u toho můžete čepované pivo 
z Rodinného pivovaru Zichovec a Pivovaru Máša a k němu navíc klobásy z naší udírny. 
 
 

Program 
 
31.5.   Chata na prodej (2018) - český - Ivana Chýlková a Tereza Voříšková v oceňované komedii o fenoménu českého chataření 
 
7.6.   Wind river (2017) Velká Británie / Kanada - mysteriózní detektivní drama z prostředí zasněženého Wyomingu  
 
14.6.  Dámský klub  (2018) USA - herecké legendy v romantické komedii 
 
21.6.  Escobar (2017) Španělsko / Bulharsko - Javier Bardem a Penélope Cruz v příběhu o nenáviděném i milovaném narkobaronovi 
 
28.6.  Po čem muži touží (2018) český - Jiří Langmajer v těle Anny Polívkové, komedie o muži v ženském těle 
 
 
Začátek promítání je po setmění cca v 21:30. 
Areál otevřen vždy od 20:00. 
Vstupné: 80 Kč. 

 
Více informací naleznete na www.letnikinotuchlovice.cz a facebookové stránce "Letní kino Tuchlovice". 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS
Vážení milí naši nejmenší, Obec Tuchlovice Vás zve na oslavu Dětského dne na náměstí v Tuchlovicích. Můžete se těšit na odpoledne plné 
her, zábavy a písniček. Téma Dětského dne je Z pohádky do pohádky a pro ty, kteří přijdou slavit v kostýmu nějaké pohádkové postavy, čeká 
speciální překvapení! Těšíme se na Vás!  
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Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
Hospodářská krize se prohlubovala, vr-

cholila v letech 1932 a 1933. Nezaměstna-
ných přibývalo, celé stovky jich žebraly dům 
od domu. Šťastnější jsou ti, kteří žebrají jako 
šumaři, za almužnu mohou zahrát aspoň pís-
ničku. 

Mírná zima v roce 1933 přináší s sebou 
chřipku, ale většinou není na lékaře ani na 
léky. Práce není, nikdo nemá o zaměstnance 
zájem. 

Částečné zlepšení, sotva však znatelné, na-
stává v roce 1934. Teprve, když se začíná při-
pravovat nová světová válka, začíná obrat. 
Větší zaměstnanost se jeví až v roce 1937, 
kdy začíná naplno pracovat těžký průmysl. 
Nezaměstnanost ubývá – ale za jakou cenu? 

Vraťme se však ještě zpět. V roce 1930 si 
několikrát v obci zařádil „červený kohout“. 
Poprvé v bytě lakýrníka Václava Herinka 
v hostinci u Pokorných, při kterém nablízku 
stojící hasiči zachránili před uhořením malé 
děcko, podruhé ve stodole Jana Holečka 

v čp. 38 a potřetí ve staveních Václava Kouly 
a Antonína Beznosky na kraji Hradčan. 

Dne 7. září 1930 byla v naší obci ustavena 
Obec baráčníků. Zakládajícími „sousedy“, 
kteří se toho dne v 11 hodin dopoledne sešli 
v hostinci u Pokorných k slavnostnímu val-
nému sedění, byli Václav Rudolf, František 
Husák, František Vyskočil, Josef Kamení-
ček, Antonín Herink, Josef Český, František 
Laštovka, Antonín Vesecký, Štěpán Beran, 
František Velek a Karel Faů. Zasedání byli 
přítomni i četní hosté z Prahy, z kladenské 
župy, z Kamenných Žehrovic, z Dokes i od-
jinud. Prvním rychtářem byl zvolen Franti-
šek Husák, pantatínkem František Velek, 
berním Josef Kameníček, syndikem Franti-
šek Vyskočil a místorychtářem Antonín 
Český.  Sedění skončilo v jednu hodinu, poté 
ve dvě hodiny odpoledne byl uspořádán 
koncert v sále u Pokorných, večer pak ta-
neční zábava. 

Ke 31. prosinci 1930 bylo provedeno 
v celé republice sčítání obyvatel. Naše obec 

měla   2 141 obyvatel, 1 071 mužů, 1 070 
žen. Podle národností 2 134 Čechů, 3 
Němce, 2 Rusíny, 2 Ukrajince. V obci bylo 
391 domů a 579 bytů. Protože se zjišťovala i 
náboženská příslušnost, bylo u nás tehdy 725 
lidí bez vyznání, 1 221 římských katolíků, 
180 příslušníků československé církve, 9 čes-
kobratrské, 2 pravoslavní, 2 řečtí katolíci, 1 
evangelík a l žid. 

Slavnostní obřady bývaly o Vánocích a o 
Velikonocích. O svátek Božího Těla chodí-
val průvod věřících k oltářům, postaveným 
ve vjezdech do usedlostí, později při statui 
sv. Jana. Náboženství katolickému i česko-
slovenskému se vyučovalo ve všech třídách 
školy. Katolickým knězem od roku 1921 po 
celou dobu první republiky i okupace byl Jo-
sef Bláha. Příslušníci československé církve 
měli svůj úřad v Rynholci, kněžský úřad za-
stával Jaroslav Matoušek z Nového Strašecí, 
náboženství vyučoval Adolf Kolář. 

Helena Sokolová -  kronikářka

 

INZERCE  

 
 

POŠTA PARTNER 
Hledáme posilu do našeho týmu Pošty Partner Tuchlovice.  
Flexibilní pracovní doba na zkrácený úvazek. 150,-/hod. 
 
Požadavky:  
čistý trestní rejstřík, spolehlivost, zodpovědnost, komunikativnost 
 
Kontakt: tel: 731 803 898, e-mail:atmosferatuchlovice@seznam.cz 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 
 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Za poslední měsíc nás ve školce obklopovaly 
svátky a tradice. Projektovým dnem jsme si 
připomněli  Den Země, kde děti pracovaly 
venku na záhonku nebo sely bylinky ve třídě. 
K významnému svátku Velikonoc se děti 
učily plést pomlázky a také vyráběly krásné 
jarní výrobky na prodejní výstavku, která se 

moc vydařila. Velké díky také patří paním ku-
chařkám, které se zhostily příprav degustace 
na výbornou! I přes nepřízeň počasí si děti 
užily „Čarodějnický rej“, při kterém na ně če-
kala spousta úkolů a soutěží, které všechny 
děti zvládly a čekala je zasloužená odměna. 
Všechny děti se také těšily na pouť, která je 
již tradičně spjata s folklórním vystoupením, 

na kterém vystoupily děti ze sluníčkové a mo-
týlkové třídy. I  když bylo chladné počasí, děti 
svým vystoupením leckoho zahřály u srdíčka.    
Den matek jsme u Motýlků oslavili besídkou 
pro maminky, kde děti rozdávaly úsměvy, 
drobné dárečky a společně si s maminkami 
mohli zasadit slunečnici. 

Irena Piálková  

 
 

     Občasník č. 4/ 2019                                                               str.6 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Dne 9.4. se konal na naší základní škole Den otevřených dveří. Ná-
vštěvníci si tak mohli prohlédnout prostory školy, ve kterých kdysi 
také třeba studovali a mohli tak porovnat, jak se naše škola během 
let změnila. V několika učebnách si vyzkoušeli práci s interaktivní 
tabulí, ve výtvarné dílničce si vyrobili hezké velikonoční dekorace a 
ve školní jídelně se posilnili něčím dobrým na zub. Prvňáčkové vy-
stoupili na sále se svým hudebním číslem. Návštěvníci mohli na 
vlastní oči vidět i to, jak probíhá stavba nového pavilonu. Chceme 
velice poděkovat všem návštěvníkům za tak velký zájem o naši 
školu. 

 
Ve dnech 12. a 13.4. proběhl ve škole Zápis do prvních tříd. Budoucí 
prvňáčky přivítaly žákyně 5.třídy v pohádkových převlecích a od-
vedly je k paním učitelkám ke krátkému popovídání. Jako poděko-
vání si prvňáčci odnesli několik dárečků. V příštím školním roce bu-
dou otevřeny dvě první třídy s počtem do 20 žáků. 

Třídy 3.A, 3.B a 1.B navštívily před Velikonocemi Muzeum v No-
vém Strašecí, kde se děti seznámily s jarními pranostikami, zvyky a 
tradicemi. Vyrobily si velikonoční dekoraci a dobrůtku na zub. Po 
ukončení programu nás pan farář provedl jeho farmou plnou domá-
cích zvířat a jejich mláďat. 
 

 

24.4. navštívily třídy 4.A a 4.B expozici o Keltech v Muzeu v Novém 
Strašecí. Nejen, že si žáci více přiblížili život Keltů na našem území, 
ale dozvěděli se i několik nových informací. Dva vybraní žáci nám 
předvedli modely keltského oblečení, jeden pro muže a jeden pro 

ženy. Po prohlídce muzea ještě čekala děti výtvarná dílnička, ve které 
si upletly keltskou čelenku, vyrobily keltský náramek a měly možnost 
si vyzkoušet, jak se dříve mlela mouka mezi dvěma kameny. 
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SPOLEČENSKÝ SERVIS
 

CO SE DĚLO NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
Ve středu 24. 4. 2019 jsme se se žáky 8. třídy vydali na exkurzi do 
Mladé Boleslavi. Navštívili jsme ŠKODA Muzeum, kde se jsme 
dozvěděli, jak Václav Laurin s Václavem Klementem založili spo-
lečný podnik, původně na výrobu jízdních kol a postupně zde začali 
vyrábět první automobily. Děti si prohlédly jednotlivé modely od po-
čátku výroby. Poté jsme se přesunuli do výrobních závodů a prošli 

jednotlivými fázemi výroby od lisovny až po montážní linku. Výlet 
mohl sloužit jako zajímavá inspirace pro volbu povolání, kterou v 
osmé třídě žáci řeší.  

Mgr. Pavla Frolíková  

PODĚKOVÁNÍ 
Děkuji své rodině, Obecnímu úřadu Tuchlovice, přátelům a zná-
mým za velice milé blahopřání k mému životnímu jubileu. Zdeněk 
Frolík 
Děkuji za gratulace k mému životnímu jubileu – 70 let dne 
4.4.2019. Děkuji především Obecnímu úřadu v Tuchlovicích a 
všem kamarádům v obci Tuchlovice. Ing. Ladislav Slánička CSc. 
Pan Karel Sokol děkuje Obecnímu úřadu Tuchlovice za blaho-
přání k 75. narozeninám 
Pan Zdeněk Žůček děkuje OÚ Tuchlovice a rodině  za dárky  a 
blahopřání k životnímu jubileu 

Moc děkuji obecnímu úřadu za přání k mému životnímu jubileu. 
Lébl Arnošt 
 
 
Ráda bych poděkovala za projevenou soustrast při úmrtí mého 
manžela, pana Jaroslava Šťastného. manželka  Jaroslava 
 
Děkujeme všem přátelům a známým, kteří se v hojném počtu 
přišli naposledy rozloučit s panem Stanislavem Slapničkou. 
Díky za květinové dary a projevy soustrasti. Zarmoucená rodina 
 

 
 

INFORMACE  
   MĚSTSKÁ POLICIE NOVÉ STRAŠECÍ              

Tel.: 602 395 312                                                         
E-mail: mestska.policie@novestraseci.cz 
HASIČI 
(Jednotka dobrovolných hasičů Lhota) 
TEL.: 724 896 063                                                                                     
ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO TUCHLOVICE         
Praktický lékař MUDr. Brejník :  
312 657 073               
Zubní lékařka MUDr. Jaklová: 
312 657 304 
Dětská lékařka MUDr. Bumbová :  
312 657 017 
web : http://mudrbumbova.webnode.cz 
Lékárna : 312 657 038 

POŠTA PARTNER TUCHLOVICE 
TEL.:  728 319 901 
DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA: 
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112 
Hasičský záchranný sbor 150 
Záchranná služba první pomoci 155 
Policie ČR 158 
Pohotovost - Elektrický proud 840 850 860 
Voda 840 121 121 
Plyn 1239 

 
Obecní úřad Tuchlovice nabízí následující 
služby CZECH  POINT : 
Výpisy z katastru nemovitostí  
Výpisy z obchodního rejstříku 
Výpisy z živnostenského rejstříku 

Výpisy z rejstříku trestů  
Výpisy z bodového hodnocení řidiče 
Autorizovaná konverze dokumentů 
 

 
Úřední hodiny Obecního            
úřadu Tuchlovice :                       
Pondělí:   7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod.  
Úterý:   7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                   
Středa :  7:00 – 12:00  13:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek:  7:00 – 12:00  13:00 – 15:00 hod.                    
Telefon :  312 657 020  
E-mail :  obecniurad@ou-tuchlovice.cz                                
Webové stránky: www.ou-tuchlovice.cz 
Fb: ObecTuchlovice a Srby – oficiální profil 

 
 
Tuchlovické noviny vydává Obecní úřad Tuchlovice. Místo vydání: Tuchlovice 
Obecní úřad Tuchlovice,  IČO 00235041, U Staré školy 83, 273 02 Tuchlovice. Telefon: 312 657 020, e-mail: outuchlovice@volny.cz.   
Redakce a grafická úprava: Lucie Lédlová. Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.                       
Datum vydání: 17.5.2019  Evidenční číslo: MK ČR E 22120                                                 
Adresa pro zasílání příspěvků a inzerátů: tuchlovickenoviny@seznam.cz. Uzávěrka příštího čísla 17.6.2019 
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