
  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE OÚ 

SLOVO ÚVODEM 
Vážení spoluob-
čané, první krásné 
jarní dny máme za 
sebou, rozběhly 
se práce na za-
hrádkách a v pl-
ném proudu jsou 
dvě velké inves-

tiční akce. Jde o rekonstrukci komunikací 
Na Stráži a výstavbu nového pavilonu zá-
kladní školy (přikládáme i fotografie ze sta-
veb). Problematické otázky se stavbou ko-
munikací Na Stráži popisujeme v jiném 
článku. Jako obvykle Vám v dubnovém 
čísle našich novin přinášíme souhrn kultur-
ních, společenských a sportovních akcí, 
které máme pro Vás připravené. Začneme 
opět na konci dubna! Na fotbalovém stadi-
onu a na louce vedle cvičiště kynologů pro-
běhne pálení čarodějnic. V květnu navá-
žeme třemi akcemi. Tradiční akcí je 
Středočeský kulturní festival „Tuchlovická 
pouť“. Letos se koná již 26.ročník, a to v 
termínu 3. - 5.  května. Čtrnáct dní poté Vás 
spolek „Letní kino Tuchlovice“ zve na 

druhý ročník veleúspěšných „Pivních slav-
ností“. Od června do září pak bude „po set-
mění“ probíhat pravidelné páteční promí-
tání v letním kině, které bude více zaměřeno 
na českou filmovou tvorbu. V sobotu 1. 
června Vás a Vaše děti čeká dětský den – 

místo a začátek samozřejmě ještě upřes-
níme. Všechny Vás na tyto akce srdečně 
zveme! 
Přejeme Vám všem krásné jaro a léto 2019! 
 

Mgr. Jaroslav Pošta,  starosta obce

  

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE 
V úvodním slově jsme zmínili dvě probíhající 
investiční akce.  
Co se týče výstavby nového pavilonu, tak tato 
stavba Vás většino nijak neomezuje. Horší je 
to s rekonstrukcí komunikací Na Stráži, zde 
jste a budete dočasně omezeni ve svozu ko-
munálního odpadu, parkování a celkově do-
pravní obsluze v této lokalitě. Určitě je nepří-
jemná i zvýšená prašnost ze stavby, ale to vše 
se dalo předpokládat a většina z Vás vše 
vnímá pozitivně a těší se, až bude stavba do-
končena. Dešťová kanalizace by měla být bě-
hem dubna dokončena na většině území a v 
polovině dubna začnou práce na vodovodu a 
jednotlivých přípojkách k Vašim nemovitos-
tem. Opět připomínám, že přípojku od hlav-
ního řadu na hranici Vaší nemovitosti si ne-
hradíte (to je pro Vás bonus – dalo by se říci 
za strasti, které se stavbou máte), od hranice 
Vašeho pozemku k vodoměru je to Vaše in-
vestice.  
 

Pokračování na str. 2
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INFORMACE OÚ 

PROBÍHAJÍCÍ INVESTIČNÍ AKCE 
Pokračování ze str. 1  
Opět Vás žádám, abyste v průběhu probíha-
jících staveb vyváželi své popelnice komu-
nálního odpadu na hlavní silnici, popřípadě 
ke kontejnerům na tříděný odpad k zadnímu 
vchodu na fotbalové hřiště.   V případě, že 
nemůžete např. ze zdravotního důvodu vy-
vézt popelnici do určených míst a bude před 

Vaší nemovitostí, vyřídíme se stavbou nebo 
našimi zaměstnanci, aby v pondělí ráno po-
pelnici vyvezli do určených míst. Všem, kteří 
si tuto službu budou zajišťovat sami předem 
děkujeme za ochotu! 

Mgr. Jaroslav Pošta,  sta rosta obce 

 

 

SLOVO MÍSTOSTAROSTKY 
A ZASE ODPADY… 
Je mi opravdu smutno při pohledu na ně-
které přetékající popelnice, které míjím 
v den svozu. A ještě více smutná jsem, když 
jedu okolo „obložených“ separačních ná-
dob. Stále jsou mezi námi občané, kteří ne-
jenom že netřídí, ale kteří hatí naši snahu o 
krásnou a čistou obec. Na přiložených foto-
grafiích je vidět, co někteří dokáží odložit 
kdekoli, jen ne na ta správná místa. Naši za-
městnanci, kteří by se měli starat o hezkou 
zeleň a úklid veřejného prostranství, musí li-
kvidovat skládky a uklízet okolí separačních 
míst. Je až k nevíře, že to lze vidět i v dnešní 
civilizované době. Všude je známo, že pne-
umatiky, které 2x ročně vyměňujeme, máme 
odevzdat v pneuservisech, které mají 
smlouvy k odběru a ne je odložit buď u zmi-
ňovaných kontejnerů, nebo kdekoli za obcí. 
Obec pro Vás umožňuje zdarma svoz nebo 
možnost odkládání všech možných druhů 
odpadů, plasty, sklo, papír, bio, oleje, elek-
tro, velkoobjemový odpad, nebezpečný od-
pad. Jen stavební suť se má dle legislativních 
procesů odvážet přímo na skládky. Bohužel, 
pro některé občany je to problém! I když už 
suť mají na vozíku, je pro ně jednodušší to 
vyhodit za vsí, než zajet přímo na skládku a 

zaplatit. 
Neustále slyšíme z médií, že se musíme nau-
čit třídit, že se skládkovné může zdražit až 

na dva tisíce na osobu, že za čas nebude 
místo pro skládkování, že v roce 2024 bude 
veliká změna v odpadovém hospodář-
ství….. Naučme se proto třídit, být o krok 
napřed a žít v čisté a hezké obci. Blížící se 

jaro nás k tomu přímo nabádá 
Iva Pencová,  místostarostka
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OZNÁMENÍ OBČANŮM 
SVOZ BIOODPADU začíná 5.4.2019 a bude probíhat  každý 
sudý týden v pátek až do 1.11.2019 
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ bude 11.5.2019  v 
11.00 – 11.50 Tuchlovice Náměstí,  11.55 – 12.20 Tuchlovice 
Dřevěnkov , 12.30 – 13.00 Srby  
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU  I když první 
středa v měsíci připadá na svátek práce, přesto bude umožněno 
občanům VOO odložit od 14. 00 – 17.00 hod ve dvoře za obec-
ním úřadem.    
 

OČKOVÁNÍ PSŮ 
Letos proběhne očkování psů 13. května 2019. V Tuchlovicích 
od 15.00 do 16.00 opět ve dvoře za obecním úřadem, následně 
od 16.00 do 17.00 hodin bude probíhat očkování psů v Srbech 
na zastávce autobusu. 

INFORMACE ČESKÉ POŠTY S.P.  
Dle sdělení ČP s.p. zahájí dne 23.dubna 2019  nový provozovatel 
pobočku pošty Partner Tuchlovice v nově zrekonstruovaných 
prostorách po bývalé poště na Náměstí čp. 39 
 
Hodiny pro veřejnost: 
Pondělí 8.00 - 11.00  15.00 - 18.00  
Úterý  8.00 - 11.00  15.00 - 18.00   
Středa  8.00 - 11.00  15.00 - 18.00     
Čtvrtek 8.00 - 11.00  15.00 - 18.00      
Pátek  8.00 - 11.00  
Sobota  9.00 - 12.00  
 
Vzhledem k nezbytným úpravám dojde k omezení služeb ve 
dnech 16.4.2019 – 18.4.2019.Po tuto dobu bude možné  ozná-
mené a uložené zásilky vyzvednout na provozovně pošta Sto-
chov, Mírové náměstí 264. 

 

HISTORIE 

Z TUCHLOVICKÉ KRONIKY 
V roce 1928 byl ustaven fotbalový klub AFK Tuchlovice a 

pro něj se v témže roce otevřelo nové hřiště na kopanou. Ne-
bylo sice prvním hřištěm v Tuchlovicích, neboť už v prvních 
letech po válce vzniklo hřiště na Jágrově poli pod silnicí za 
úvozem k tehdejší Stochovské cestě (vedla od hlavní silnice, 
kolem dnešní rozvodny). Klub Rudá hvězda měl své fotba-
lové hřiště u Bambasky. V době, kdy se hřiště AFK otevřelo, 
měl klub čtyři mužstva a na všechny, kteří by ještě chtěli hrát, 
se ani nedostalo. Kádr prvního mužstva tvořili hráči Václav 
Švec, Alois Švec (pozdější hráč SK Kladno, s kterým byl na 
zájezdě v USA a hrál několik zápasů Středoevropského po-
háru), František Český, Bohuslav Ježek, Josef Faů, Jan Štáfek, 
Jan Čížek, Jaroslav Štros a další. Pravými derby utkáními byla 
střetnutí s tehdy velmi dobrými Kamennými Žehrovicemi i 
s Kačicí. S rozvojem kopané upadaly oddíly naší házené, ne-
boť mnozí hráči házené se právě věnovali kopané (Václav 
Švec, Karel Stádník, Jan Novák …). 

Rok 1929 je také prvním rokem hospodářské krize, ceny 
potravin se rychle zvyšovaly a neodpovídaly výši výdělků. 
Zvyšuje se rozvoj motorismu a automobilismu. Rafinerie 
olejů zřizují při silnicích benzínové stanice – je tomu tak i 
v Tuchlovicích, kde první prodejnu postavila společnost Va-
cuum Oil Company Kralupy v místech rozcestí státní silnice 
a okresní silnice k Srbům. 

Sokolská jednota měla ve dnech 31. srpna a 1. září velkou 
slavnost rozvinutí praporu, který jí darovala tuchlovická ro-
dačka Božena Zemanová – Maršálová. Slavnost byla spojena 
se cvičením a koncertem rozšířeného dechového orchestru 
Josefa Vobruby. Konala se na letním cvičišti za Marešovými. 
Překrásně na ní promluvil starosta Budečské župy v Kladně, 
profesor učitelského ústavu v Kladně, který byl ve válce umu-
čen v Osvětimi. 

Volby do poslanecké sněmovny a senátu Národního shro-
máždění v Tuchlovicích vyhráli sociální demokraté, druzí byli 
komunisté, na dalších místech se pak umístili agrárníci, živ-
nostníci a obchodníci, za nimi pak národní socialisté a po-
slední byli lidovci. 

Helena Sokolová -  kronikářka
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KULTURA

STŘEDOČESKÝ FOLKLORNÍ FESTIVAL TUCHLOVICKÁ POUŤ 2019 
Milí folklorní přátelé, 
je sice teprve začátek března a 
do května tedy daleko, ale ne-
dejte se mýlit. Realizační tým již 
několik měsíců připravuje le-
tošní ročník festivalu. I v roce 
2019 chystáme festival třídenní. 
Konat se bude od 3. do 5. 
května 2019 v Novém Strašecí 
a především v Tuchlovicích.  
Opět vás v pátek pozveme do 
tuchlovického kostelíčku. Zde 
vám zahraje Kapelka Lístečku 
ze ZUŠ Nové Strašecí samo-
statně i jako doprovod pěvec-
kého sboru Rosička ze ZUŠ 
Stochov. Pokud je na vás kon-
cert v 17.00 v Tuchlovicích 
brzy, potom můžete od 19. 30 
hod. sledovat v Novostrašec-
kém kulturním centru úvodní 
program festivalu, kde vystoupí 
nejen domácí Čtyřlístek. V po-
řadu „Vítejte u nás“ představí 
své kamarády a hosty – no-
vostrašecký Lísteček, rakov-
nické Borůvky a Rosénku - 
Hajdaláky. Na oba víkendové 
dny se poté všechno festivalové 
dění přesune do  Tuchlovic.  
Sobota odstartuje tradičně na 
malém podiu před Českou hos-
podou (od 10. 00 hod.), kde se 
představí jednotlivé soubory, jež 
vystoupí v hlavním odpoledním 
pořadu v amfiteátru letního kina 
od 14. 00 hod. Těšit se můžete 
na Čtyřlístek a jeho hosty Bra-
detul z Rumunska, na povedené 
Hajdaláky, Notičky, Voničku, 
Šáteček a také mělnický Jarošá-
ček. Ani tentokrát nebude chy-
bět od 19. 00hod. tradiční Škola 
tanců. Vyučovat budou naši ru-
munští přátelé a Šáteček (Nym-
bursko). Ve 20.00 hod. se divá-
kům v Tuchlovicích představí 
jedinečná brněnská mezižán-
rová skupina Cimbal Classic 
(cimbalclassic.net) a po ní už 
přijde jen tradiční Nokturno pro 
nespavce. Jako obvykle patří so-
botní večer souběžně také tan-
covačce s kapelou Černý brejle v České hospodě. V průběhu celého sobotního dne budete moci navštívit stánky s prezentacemi některých 
neziskových organizací Kladenska a Rakovnicka, nebo nadační záležitosti (Pomozte dětem – „Kuře“, Dávám židli do kruhu). 
V neděli odstartuje dopolední pořad v amfiteátru letního kina v 10. 30 hod. a své umění vám předvedou soubory Lísteček, Borůvky, hosté 
z Rumunska, Čižmičky, Lučinka, děti ze zdejší  MŠ a Ladův národopisný soubor z Hrusic. Po nedělním obědě můžete ještě vyrazit na po-
hádku, kterou pro vás mají přichystanou Monika a Lenka z divadla Pruhované panenky (www.pruhovanepanenky.cz) a pokud byste stále měli 
málo folkloru, pak právě pro vás vystoupí se svým výročním programem soubor Gaudeamus od 15. 00 hod., opět v amfiteátru letního kina. 
Věříme, že si na náš festival uděláte čas a přijedete v květnu za námi do Nového Strašecí a Tuchlovic.  
Nashledanou první květnový víkend na Středočeském folklorním festivalu  
Tuchlovická pouť 2019! 

Pavlína Tondrová  

     Občasník č. 3/ 2019                                                               str.4 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 
 

CO SE DĚLO NA  

ZÁKLADNÍ ŠKOLE 
19. února jsme s 9. třídou navštívili 
Středočeskou vědeckou knihovnu na 
Kladně, pořad Metody učení a paměti. 
Dozvěděli jsme se, jaké jsou metody 
k tomu, abychom do druhého dne ne-
zapomněli 80% toho, co jsme se 
dozvěděli, ale aby se nám získané infor-
mace uložily z krátkodobé do dlouho-
dobé paměti. Prakticky jsme si vyzkou-
šeli zapamatovat slova, obrázky i čísla. 
Druhý den jsem děti prozkoušela, jestli 
se jim obrázky a pojmy z předchozího 
dne uložily – a zjistilo se, že si většinu 
z nich pamatují. Metody tedy fungují, i 
když jsou většinou pro běžné učení 
dost časově náročné. V každém pří-
padě je při učení efektivní, když se ka-
tegorizují pojmy do logických skupin, 
propojují se s obrázky, příběhy nebo 
s dalšími smyslovými vjemy, jejich za-
pamatování je potom trvalejší. 
 

Mgr. Pavlína Opatrná  

 
 
Jelikož jsme se právě začali učit o pra-
věku a o tom, jak to ve starší době ka-
menné chodilo, předvedl nám pan ře-
ditel názornou ukázku toho, jak pravěcí 
lidé rozdělávali oheň. Několik žáků 
mělo možnost si rozdělávání ohně vy-
zkoušet. Zjistili však, že k zažehnutí jis-
křičky je potřeba hodně síly a ačkoliv se 
zdála názorná ukázka velmi jednodu-
chá, ve skutečnosti tomu tak nebylo. 
S trochou pomoci se ale dvěma žáky-
ním podařilo ohýnek rozdělat. 
 

Radka Týčová a žáci  4.B  
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SPOLEČENSKÝ SERVIS 
 

OKÉNKO DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
„Kniha očima dětí“ je název projektu, který probíhá u starších dětí 
a pod kterým se skrývá spousta aktivit a zážitků. Děti se seznamují 
nejen s dětskou literaturou, ale i s různými žánry a pojmy týkajícími 
se knih. I rodiče mají možnost zapojit se do projektu a pomoci dě-
tem vyrobit vlastní knihu se svým příběhem a ilustrací nebo přijít 
dětem přečíst pohádku, na což se děti vždy těší a mají z toho radost. 
Radost jsme si udělali také návštěvou divadla Spejbla a Hurvínka 
v Praze a představení jsme si všichni moc užili.  Mladší děti se se-
znamují s pohádkou O kůzlátkách, ve které „objevují svět“ formou 

pestrých aktivit a různorodých činností. Ani venku se nenudíme, po-
zorujeme probouzející se přírodu a první jarní kytičky. Také podni-
káme výlety do přírody a blízkého okolí. 
Závěrem vás srdečně zveme na jarní prodejní výstavku a degustaci 
školního stravování, které se uskuteční 16.4.2019 v zeleném pavi-
lonu MŠ od 12 hodin. 
 

Kolektiv MŠ  
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SPORT 

VK TUCHLOVICE 
Vážení rodiče a sportovní přátelé,  
náš volejbalový klub Tuchlovice se těší už více než 35 let své exis-
tence. Za tu dobu se nám několikrát podařilo krajský přebor vyhrát. 
V letošním roce hrál ženský A tým horní skupinu krajského přeboru 
a skončil na velice pěkném pátém místě z celkového počtu jedenácti 
týmů. Mužský A tým byl třetí z devíti. Ve volejbalu dospělých se 
nám dlouhodobě daří.  
Pro klub je neméně důležitá práce s mládeží. Tento oddíl bychom 
rádi doplnili o nové členy. Přípravka trénuje dvakrát týdně. Každé 
úterý od 17:00 do 18:30 a čtvrtek od 16,30 do 18,00 h. Začínáme 
zábavnou formou s celkovou pohybovou přípravou. Hrají se různé 
hry a postupně se přechází k volejbalové průpravě.  
Během roku děti jezdí na školní volejbalové turnaje, kde se hraje 
podle pravidel, „Oranžového volejbalu“, který je určený pro začína-
jící volejbalisty. Je to taková kombinace volejbalu a přehazované. 
Hraje se pouze ve dvou hráčích na čtvrtině normální hrací plochy. 
Pro děti je to zábava a zároveň se naučí hrát s partnerem a nespolé-
hat se jen na sebe. A o tom volejbal je. Je to krásná týmová hra.  
V tuto chvíli máme v naší přípravce více dívek než chlapců. Máme 
však zájem o doplnění i chlapecké složky. Rádi bychom vás touto 
cestou oslovili. Pokud je vaše dítě narozené v letech 2008 – 2010 a 

měli byste zájem o přihlášení do naší přípravky, napište nám na email 
vktuchlovice@vktuchlovice.cz, nebo zavolejte na telefon 
731901533. 
Pro více informací o naší přípravce navštivte naše webové stránky 
vktuchlovice.cz. 
Těšíme se na vás.   

Autor:  Ing.  Josef  Antoš  
Korektura:  Jaroslav Nedvěd  

 

SPOLEČENSKÝ SERVIS 

PODĚKOVÁNÍ 
Paní Blanka Nováková děkuje obecnímu úřadu a rodině za blaho-
přání a dárky k 95. narozeninám 
Pan Jaroslav Davídek děkuje obecnímu úřadu, rodině a všem ka-
marádům za blahopřání a dárky k narozeninám 
Pan Vladimír Jirava děkuje obecnímu úřadu, přátelům a známým 
za milá přání a dárky k životnímu jubileu 
Pan František Pulec děkuje obecnímu úřadu, přátelům a známým 
za gratulace k narozeninám 
Paní Blanka Rozumová děkuje obecnímu úřadu a rodině za milá 
přání k životnímu jubileu 

Děkuji své rodině, Obecnímu úřadu Tuchlovice, přátelům a zná-
mým za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.  Mgr. Jitka 
Jindáčková 
Děkuji své rodině, Obecnímu úřadu Tuchlovice, přátelům a zná-
mým za milé blahopřání k mému životnímu jubileu.  Lenka Foj-
tová 
Paní Jitka Slavíková děkuje obecnímu úřadu a všem známým, kteří 
jí blahopřáli k narozeninám. 

Děkuji Obecnímu úřadu v Tuchlovicích za blahopřání k mým 
80 tým narozeninám. Vladimír Chochola 

 

ÚKLID KADLICE  
Někteří z nás tomuto místu na rozhraní katastrů Lány a Tuchlovice 
říkají Čertice.  Před řadou let zde proběhla rekultivace skládky a 
místo se začalo ozdravovat. Třešně a višně z Čertice byly vždy 
úžasné. Bohužel v současnosti jsou zde stromy již staré a už nerodí 
jako v minulosti. Dobrá kyselka se zde, ale určitě najde.  Celá stráň 
skládky je zarostlá Křídlatkou japonskou. Problém invazivních rost-
lin jsme již konzultovali se životním prostředí na Kladně a určitě se 
bude také řešit. Bohužel někteří lidé z okolí si stále myslí, že skládka 
se zde pořád nachází. Myslivecký spolek zde cca před 14 dny pod 
vedením pana Ladislava Sláničky černé skládky zlikvidoval, za což 
jim patří velké poděkování, ke kterému se připojuje i starosta sou-
sední obce Karel Sklenička. Bylo odvezeno více jak 3,5 tuny materi-
álu a z rozpočtu sousední obce ubylo kolem 5 tisíc korun. Ano, 
skládkovné platila obec Lány, protože většina území Kadlice se na-
chází na katastru této obce. Za několik dní po důkladném úklidu se 
zde opět objevily dvě černé skládky stavebního materiálu (viz. přilo-
žené fotografie). Dohledali jsme zde dokumenty jednoho občana 
z Kladna a celou věc jsme předali Městské policii z Nového Strašecí 
na zdokumentování a prošetření. Vážení spoluobčané, žádáme Vás, 

pokud budete svědky zakládání černé skládky a manipulace dopravní 
techniky tam, kde nemá co dělat, informujte nás nebo policii. Tyto 
nešvary musíme z našich obcí odstranit.  
Děkujeme! Za OÚ Tuchlovice,  

Mgr.  Jaroslav Pošta,  starosta   
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SPOLEČENSKÝ SERVIS

6. 4. 2019 – UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO  –  UKLIĎME SI TUCHLO-

VICE A SRBY 
Rok se s rokem sešel a my máme za sebou další ročník celorepubli-
kové akce – Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Jsme velice hrdí na 
všechny dobrovolníky, kteří se společně s námi vydali na sběr od-
padků, které jiní naší spoluobčané zahodí, kdekoliv je napadne. Ve 
škarpách, podél cest, v polích i na odpočinkových místech jsme našli 
opravdové poklady, které nás každý rok překvapí a nenacházíme po-
chopení pro ty, kteří takto přírodu neustále ničí. Našim nejmenším 
pomocníkům jsme mohli příkladně ukázat, jak příroda vypadat nemá 

a co do ní nepatří. Budeme doufat, že do příštího roku si to osvojí i 
další a naší práce ubyde. Po dobře odvedeném výkonu na nás čekala 
odměna v podobě opékání buřtů, sladkostí pro děti a společného po-
sezení u něčeho dobrého k pití. Vážíme si všech, co přidali ruku 
k dílu. Děkujeme! 
Za tým Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

Kristýna Zelenková  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 
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