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592 000 Kč tolik peněz během ledna zaplatili obyvatelé Tuchoměřic na obecním 
úřadě, především to byly platby za odpady a další povinné poplatky. 

Novinku – tedy možnost platit kartou, využilo 143 lidí, tedy 37 % platících,

číslo měsíce

Téma: voda
Osprchovat se po náročném 
pracovním dni nebo se v létě 
osvěžit douškem chladné čis-
té vody – to jsou prachobyčej-
né věci, kterých se ale v Tu-
choměřicích často nedostává. 
Proč a kdy se situace zlepší? 
Za 1. Vodohospodářskou od-
povídala Petra Jánská.

Obyvatele Tuchoměřic trápí velmi nízký 
tlak vody. Čím je dán a co se s tím dá dělat?
Tlak vody ve  vodovodním systému je dán 
charakterem vodárenské soustavy a  cho-
váním spotřebiště. Tlak vody může kolísat 
v  tzv. špičkových odběrech, kdy je momen-
tální spotřeba vody v  obci větší, než jsou 
technicky schopná dodat čerpadla v  auto-
matických čerpacích stanicích. Tato situace 
se v obci objevuje zejména na konci jarních 
měsíců a v létě. Příčinou nízkého tlaku mů-
že být také silná koroze uvnitř vodovodního 
potrubí či staré domovní rozvody.
 
Velmi časté jsou poruchy potrubí. Letos 
v zimě už obec řešila několik velmi nepří-
jemných havárií – jak je to možné?
Poruchy na vodovodním potrubí jsou v ob-
ci Tuchoměřice opravdu časté, od podzimu 
loňského roku jich evidujeme sedm. K  po-
ruchám dochází především na  vodovod-
ních řadech vyrobeným z tzv. polské litiny, 
které jsou v obci od 80. let a jedná se přede-
vším o podélné praskliny, které jsou způso-
bené vlivem špatného obsypu a vlivem osla-
bení stěn potrubí z nekvalitního materiálu.

V jakém stavu je vodovodní potrubí v ob-
ci? Jak na tom jsme v porovnání s okolní-
mi vesnicemi? Které úseky jsou v nejhor-
ším stavu a proč?
V  obci je vodovodní síť, která má délku 
16,08  km a  je převážně tvořena z  litinového 
potrubí, menší zastoupení má potrubí  plas-

tové. Převážně se jedná o rozměr do DN100. 
Nejstarší vodovodní řady jsou již ze zmíněné 
polské litiny, u kterých se projevují časté po-
ruchy, a  lze o nich říci, že jsou v havarijním 
stavu. Porovnání infrastruktur mezi jednotli-
vými obcemi je zavádějící kvůli rozmanitosti 

těchto systémů a především kvůli stáří vodo-
vodů a použitých materiálů. Obecně se ale dá 
říct, že vodovodní potrubí v obci Tuchoměřice 
se z části nachází v havarijním stavu a je po-
třeba do budoucích let počítat s jeho obnovou.

 dokončení na str. 5

Foto: Ondřej Kubala

POD HÁJEM – Na začátku února se v ulici Pod Hájem opravovalo potrubí, které bylo v havarij-
ním stavu a také koryto potoka. Dělníci zbourali stávající propustek, který se opakovaně ucpával, 
a na jeho místě vybudovali štěrbinový žlab, který se bude lépe udržovat a pojme vodu stékající uli-
cí. Zároveň se i osadilo koryto potoka betonovými žlabovkami, aby se zabránilo usazování nečistot.
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Kulturní komise
Dovolte mi na  stránkách tohoto čís-

la zpravodaje představit další no-
vě vzniklou komisi, komisi kultur-

ní. Komise byla ustanovena zejména jako 
informační kanál mezi obcí a  jednotlivý-
mi spolky působícími v Tuchoměřicích pro 
zlepšení koordinace termínů a náplní jed-
notlivých neziskových kulturních, spole-
čenských i  sportovních akcí, které si or-
ganizují jednotlivé spolky, a  akcemi, nad 
kterými převezme plnou záštitu obec. Mů-
žeme být pyšní, že nemine měsíc, abychom 
tu nepořádali alespoň jedinou významněj-
ší událost. A  to chce obec nadále podpo-
rovat a, budou-li nové náměty, i  rozšířit. 
K  tomu slouží komise jako podpora nově 
vzniklých iniciativ pro pořádání dalších 
kulturních akcí, platforma pro předává-
ní zkušeností a  kontaktů. Komise nebude 
exekutivním orgánem, nebude organizo-
vat jednotlivé akce. Má-li komise být příno-

sem, znamená to aktivní přenos informací 
všech členů pro podporu a medializaci ak-
cí, aby byly i v hojném počtu navštěvované.

Aktuálním bodem se po ustavení komi-
se stala příprava 1. tuchoměřického plesu, 
který se  uskuteční třetí sobotu v  březnu. 
Byl to šibeniční termín, ale zdá se nám ško-
da takovou událost, která tu již spoustu ro-
ků chyběla, letos neuspořádat. Komise po-
mohla s programem i marketingem. Teď je 
na  zástupcích všech spolků podpořit tuto 
„celoobecní“ akci.

A  ještě jeden důležitý bod. Do  konce 
června bychom rádi od všech spolků orga-
nizujících akce obdrželi návrhy termínů 
kulturních akcí na  rok 2020, aby po  vzá-
jemné koordinaci mohly být zapsány v di-
ářích všech občanů a  všechny se  dostaly 
do  připravovaného obecního kalendáře, 
který mívá uzávěrku v průběhu září. 

Jan Havel

Ze zastupitelstva
Tuchoměřičtí zastupitelé se  tradičně 

sešli první únorovou středu a  pro-
gram měli opravdu nabitý. Osm zastu-

pitelů (Martin Hlaváč byl omluven) projed-
nalo 21 bodů a vyslechlo několik informací. 
Níže najdete výběr toho nejzásadnějšího.
 Opravy veřejného osvětlení bude mít 
v  Tuchoměřicích nově na  starosti fi rma 
ELPEDO. O  tématu veřejného osvětlení si 
můžete víc přečíst v samostatném článku.
 Mosty, které jsou v majetku obce – tedy 
most v Kněžívce a u školky – prověří Klok-
nerův ústav. Obec od  něj dostane podrob-

nou zprávu o stavu mostů a také doporuče-
ní, jak s mosty zacházet, aby byli v bezpečí 
chodci i auta. Vedení obce chce kvůli tomu 
zavést systém pravidelných kontrol a  pro-
hlídek. Během diskuse o tomto tématu za-
zněl i  návrh na  návrat mostu v  Kněžívce 
do  jeho původní – mnohem estetičtější – 
kamenné podoby.
 Tuchoměřice budou nově spolupracovat 
s dobrovolnými hasiči ze Středokluk. V plá-
nu jsou kromě jiného ukázky práce pro 
školu a školku.
 V lese u studánky by mělo vzniknout no-
vé posezení. 
 Na přetřes přišla péče o zeleň v obci. Zastu-
pitelstvo projednalo budoucí spolupráci s fi r-
mou Baobab, která upraví zeleň na hřbitově 
a postará se  i sousedící lipovou alej. Do bu-
doucna chce vedení obce udělat pasportiza-
ci zeleně a vytvořit plán její ú držby.  
 Do čtyř měsíců budeme mít povodňový 
plán. V  nejbližší době také obec vyzkouší 
poplach, který je slyšet při případné příva-
lové vlně v korytu Únětického potoka.
 V  Tuchoměřicích by měly vzniknout 
nové přechody pro chodce, konkrét-
ně v ulici U Hřiště x Za Kostelem a v ulici 
Ke Statenicím. 
 Zastupitelé projednali podnět od  obča-
na, který si stěžoval na problémy s kvalitou 
i  kvantitou vody. Tématu se  podrobně vě-
nujeme na straně 5. 

Kateřina Kubalová

Nejbližší termíny zasedání zastupitelstva
 13. března 2019  17. dubna 2019  29. května 2019  26. června 2019 

Slovo do pranice

Ještě před několika lety se dalo po les-
ních cestách jezdit s  dětskými ko-
čárky. V  současné době je většina 

cest (mimo ty zpevněné) devastována 
koňmi. Jak by měla obec zasáhnout?
Pokusit se  o  úplný zákaz jízdy koní, 
omezit pohyb koní pouze na  vybrané 
cesty (tato varianta byla ale v minulos-
ti neúčinná) nebo jednat s majiteli stájí, 
aby zabezpečili dostatečnou a pečlivou 
údržbu cest (takto to funguje na veřej-
ných cestách v okolí měst v západní Ev-
ropě). Co myslíte?

Pavel Cihlář, starosta obce 

 Kudy koně mají chodit? Bydlíme na ves-
nici a koně k zachování rázu vesnice pat-
ří. Je nutné najít kompromisní řešení mezi 
jezdci na koních a ostatními uživateli pře-
devším lesních cest. Líbí se  mi myšlenka 
stanovení konkrétních dohodnutých tras, 
na jejichž údržbě by se stáje podílely.

 Václav Střelba

  Ideální bude kombinace všech dos-
tupných možností. Neustálá komunikace 
s majiteli stájí by měla být samozřejmos-
tí. Po dohodě všech zúčastněných by bylo 
vhodné připravit grafi cký materiál s  in-
formacemi , které cesty jsou pro pohyb ko-
ní vhodné, které ne a trvat na jeho dodr-
žování. V  případě nedodržování zajist it 
osazení zábran (závor) nejen pro vjezd ko-
ní, ale i krosových motorek a aut.

Martin Hlaváč, zastupitel

 Majitelé stájí by se  měli dohodnout 
společně a říct lidem, kteří jezdí do lesa, 
aby využívali jenom půl cesty, třeba pra-
vou směrem na Statenice, je to prozatím 
nejrychlejší řešení. Koně pod zámkem 
by mohli jezdit k Salvátoru. Udělat v le-
se podél cesty  ještě jednu cestu (cest ičku) 
pro koně.  

Ivan Valeš

 Za nás koňáky mohu říct, že bychom 
byli rádi, kdyby mohl les sloužit oběma 
stranám i nadále. Je to pro nás velmi dů-
ležité mít možnost jít s  koněm do  „teré-
nu“, stejně tak ale rozumím tomu, že je 
nepříjemné, pokud jsou cesty pro pěší 
neprůchozí kvůli koním. Celá situace je 
pak o to složitější, že v okolí nejsme jedi-
ná stáj (v nejbližším okolí jsou další tři). 
Za naši stáj mohu říci to, že se nebrání-
me hledání možností, součinnost i s obcí 
atd. Co už se podařilo zavést,  jsou pokuty 
za neodklizení trusu při průchodu obcí, 
dodržování značek v lese a při bahnitém 
počasí chození s  koňmi v  zástupu, aby-
chom nerozšlapali cestu celou…

Veronika Nosková, 
majitelka tuchoměřických stájí

Problematice koní v  Tuchoměřicích 
se budeme podrobně věnovat v někte-
rém z příštích vydání zpravodaje. Foto: Pavel Cihlář
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
16. dubna 2018  9:00–11:30 hodin 

ukázka programu dne, hra s dětmi, 
nabídka přihlášek a informací k zápisu

 (tel.: 725 529 688)

ZÁPIS DO MŠ
6. května 2018 

 9:00–11:00 a 13:00–16:30 hodin
odevzdání vyplněných přihlášek 

(občanský průkaz rodiče + rodný list dítěte) 
Více zde: https://ms-tuchomerice.webnode.cz/zapis/

Z P R Á V Y  Z   R A D N I C E / Š K O L Y

Na začátku března se mírně změní 
  jízdní řády autobusů
Od neděle 3. března se lehce mění jízdní řády linek 312, 322 a 319 v Tuchoměřicích. Všechny 
změny souvisí s outletem, který vyhodnotil vytíženost autobusových spojů, které fi nancuje 
v jízdních řádech ze svého. Zároveň od března zkracuje večer o hodinu svou otevírací dobu, 
i to se v jízdních řádech promítne.

Změny v  jízdním řádu lin-
ky 312 jsou jen kosme-
tické a  autobusů, které 

jezdí až do  naší obce, se  nedo-
tknou. Z  jízdního řádu 312 zmi-
zí tři dopolední autobusy, které 
jely v pracovní dny jen v úseku 
Bořislavka – outlet a zpět a také 

některé večerní víkendové spo-
je na této trase. Autobusy, které 
jezdí z  Bořislavky až do  Tucho-
měřic, budou jezdit stále stejně. 

Novinkou pro Tuchoměřice 
bude autobusové linka 319. Ta 
jezdí od  Unhoště přes Kněževes 
na letiště a zastavovala dosud jen 

pod dálnicí. Nově pojede kolem 
tuchoměřického outletu a  bude 
tu na ni možné přestupovat. 

Největší změny budou v  jízd-
ním řádu linky 322. Ta jede z Ve-
leslavína přes l etiště a  outlet 
na Kladno a z jejího jízdního řá-
du zmizí celá řada spojů, kte-

ré si loni outlet objednal navíc. 
Platí, že linka 322 bude i nadále 
jezdit přes Tuchoměřice kolem 
outletu, kde na  ni bude možné 
přestupovat. V pracovní den bude
mít zpravidla hodinový interval 
a o víkendech dvouhodinový. 

Ondřej Kubala

Pestrobarevný únor ve školce
 164  707  Kč – takovou úsporu ob-
ci přinese v následujících dvou letech 
změna dodavatele energií. Jiného do-
davatele elektřiny i  plynu budou mít 
od května obecní úřad a mateřská ško-
la, škola se k nim kvůli stávající smlou-
vě přidá v polovině letošního října. 
 Webové stránky obce procháze-
jí v  těchto dnech mnoha úpravami, 
po kterých budou přehlednější a bu-
de se  s  nimi lépe pracovat. Než ale 
bude hotovo, musíme počítat s  ob-
časnými výpadky.
 Obecní dětské hřiště u  obcho-
du projde před začátkem sezóny nut-
nou revizí. Řada herních prvků totiž 
po  létech používání potřebuje opra-
vu. Navíc se  chystá spousta novinek. 
„Na dětské hřiště bychom rádi dodali ta-
buli na malování křídou a také bychom 
tu chtěli mít osvětlení. Kromě toho sa-
mozřejmě doplníme hračky na pískoviš-
tě, protože se  jich vždycky během roku 
spousta poztrácí,“ vypočítává místosta-
rostka Barbora Boulová. Obec chce 
rovněž pro rodiče s  dětmi vybudovat 
na hřišti nebo v jeho blízkosti toaletu.

Kateřin Kubalová

V mateřské škole se konal tradiční karneval. Děti si užily spoustu soutěží a her. Nechyběl tanec 
s Mimoněm a sbírání diamantů.

mateřská škola Tuchoměřice 

krátce

Foto: 2x MŠ Tuchoměřice

Nové veřejné osvětlení
Jednou z věcí, kterou se začala po volbách zabývat dopravní komise, je komplexní řešení 
veřejného osvětlení v obci. 

Na  konci loňského roku skončila 
smlouva s  fi rmou Elektromontá-
že Stavby, která zajišťovala sprá-

vu a  provoz pouličního osvětlení v  mi-
nulých letech. Od  letošního roku bude 
servis veřejného osvětlení zajišťovat fi rma 
ELPEDO ze sousední  Kněževse. 

Dopravní komise vytipovala dvě ulice 
(Pod Skálou a V Zahrádkách), kde budou vy-

měněny stávající lampy za nové. Nahradí je 
úsporné LED lampy. Ty budou rozmístěny 
tak, aby lépe osvětlovaly ulice v  celé délce. 
Bude se testovat intenzita světla a také spo-
třeba elektrické energie. 

Samozřejmě se  počítá i  s  názory ob-
čanů. Budeme rádi za  každou reakci jak 
na  nová svítidla, tak zároveň za  upozor-
nění na místa v obci, která jsou osvětlena 

buď špatně, nebo vůbec. Na taková místa 
budou využity odinstalované lampy z ulic 
Pod Skálou a V Zahrádkách. Jedním tako-
vým úsekem je například ulice Ke  State-
nicím v  místě okolo hřbitova. Tam bude 
po  zřízení odběrného místa postaven no-
vý sloup veřejného osvětlení. 

Martin Růžička, místostarosta
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Zápolení v netradičních disciplínách
Zima, čas sportovního odpočinku, byla 
ve znamení fyzicky nenáročných turnajů 
pro všechny věkové kategorie. Nejdříve 
létaly 18. 1. 2019 do terče šipky a turnaj 
tentokrát vyhrál Ladislav Patkolo. V sobotu, 
o dva týdny později, se poprvé za stoly po-
tkalo dvanáct hráčů, kteří soupeřili v karet-
ní hře „Prší“ (i když v tu noc zrovna sněžilo). 
Historicky prvním vítězem se stal Jaroslav 
Horák. Vítězům gratulujeme. Organizáto-
rem turnajů je pan Ivan Valeš z hospody 
Na Hřišti, kterého jsme se zeptali, jaké má 
s turnaji další plány.

Ivane, jak probíhají tyto turnaje v netra-
dičních sportech?
Není to žádné náročné sportování, spí-
še zábava, u  které se  potkáváme s  přáteli 
a sousedy. Soutěžíme o ceny, popovídáme, 
a protože máme i občerstvení, tak se u tur-
najů i dobře najíme :-)

Plánujete pořádat turnaje pravidelně?
Chceme pořádat turnaje jednou měsíčně, 
i když zatím nemáme vyhrazený konkrét-

ní den. Snažíme se termíny volit s ohledem 
na další dění v obci tak, aby se nepřekrý-
valy s jinými akcemi.

Kde se dozvíme o pořádání dalších turna-
jů a jak se můžeme přihlásit?
Turnaje budeme vždy ohlašovat s předsti-
hem na  plakátech ve  fotbalovém areálu 
a taktéž na Facebooku v informační skupi-
ně „Živé Tuchoměřice“. Rádi přivítáme dal-
ší nové účastníky.

Plánujete pouze šipky a  karty, nebo už 
myslíte i na něco dalšího?
Prozatím budeme pokračovat v  již za-
počatých turnajích, i  když přemýšlíme 
i o pokeru a vůbec se nebráníme i nápa-
dům od  lidí. Máte nápad? Neváhejte, na-
vrhněte a  třeba vymyslíme, jak zorgani-
zovat nový turnaj. Hlavně chceme, ať je 
v obci veselo! 

Oskar Baschiera 

Vítězná trojice turnaje v „Prší“, zleva: Karel Novák st., Jaroslav Horák 
(vítěz) a Ladislav Patkolo.

S P O R T  /  K U L T U R A  /  V O L N Ý  Č A S

ČTVRTEK  
7. 3.

14:00 | Tradiční oslava MDŽ 
na obecním úřadě od 14:00. 
K tanci a zpěvu vám zahraje 
pan Krupička. 

Můžete se těšit na občerstvení, malou po-
zornost a bohatou tombolu. Možnost zakou-
pení lístků do kladenského divadla. 

SOBOTA  
16. 3.

19:00 | Srdečně vás zveme na 1. tu-
choměřický ples. Lístky 
jsou v prodeji od 18. 2. 2019 
na obecním úřadě.

NEDĚLE  
17. 3.

10:45 | Výroční shromáždění Ná-
boženské obce CČSH v  Tu-
choměřicích se  koná v  ne-
děli 17. 3. 2019 od  10:45  ho-

din v kanceláři Husova sboru. 
Zváni jsou všichni členové i zájemci o dění 

v našem kostele.

NEDĚLE  
17. 3.

9:00–12:00 | Bazar všeho možného v pro-
storách hospůdky Na  Hřišti. 
Registrace na  mc.mica@
email.cz do  5. 3. Registrační 

poplatek 50 Kč bude splatný na místě akce v den 
jejího konání. Akce se koná od 9:00 do 12:00.

NEDĚLE  
17. 3.

11:45–15:00 | Od 11:45 do 15:00 se uskuteč-
ní v klášterní jídelně postní 
setkání na  téma: Turínské 
plátno: může to být skuteč-

ně látka, ve  které leželo mrtvé tělo Ježíše 
Krista? Na programu je promítání fi lmu, dis-
kuse a občerstvení, děti budou mít paralelně 
svůj program.

PÁTEK  
22. 3.

 19:00 | V 19:00 se v klášteře (orato-
ře sv. Kříže) koná modlitba 
se zpěvy z Taizé.

připravila Lucie Vojtěchovská

P O J E ĎT E  S   N Á M I  D O   D I VA D L A

Na duben je pro naše seniory v plánu 
zájezd do  Městského divadla Klad-
no na  představení hry Williama 

Shakespeara Mnoho povyku pro nic.

Termín: 17. 4. 2019 
Čas: 19:00

Cena: 150 Kč

Zájemci se  mohou přihlásit – buď osobně 
na OÚ, telefonicky: 220 951 200 nebo e-mai-
lem: info@outuchomerice.cz. Počet vstupe-
nek je omezen!

Foto: Oskar Baschiera
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Tuchoměřice mají obrovskou ztrátovost 
vody – kolik jí jednoduše odteče a o kolik 
peněz díky tomu přicházíme? 
Ztráta pitné vody v  obci Tuchoměřice 
se  pohybuje kolem 35  % dodaného množ-
ství pitné vody do  vodovodního systému 
obce. V průměru za poslední 3 roky došlo 
ke ztrátě 36 tis. m3 za rok. Tato ztráta je způ-
sobena především vlivem častých havárií, 
velmi častého odkalování vodovodního po-
trubí, neoprávněnými a  neměřenými od-
běry a normovanou chybou měřidel. Ztrá-
ty vody ve vodovodním potrubí by se měly 
pohybovat kolem 20 %. 

Co se s tím dá dělat?
V  letošním roce se  dokončí plánované 
osazení zařízení k  monitorování průto-
ků vody a tlaku ve vodovodním systému. 
Tento monitoring umožní sledovat pomo-
cí dálkového přenosu dat celý vodárenský 
systém napojený na  vodovodní přivaděč. 
To bude v budoucnu sloužit ke zrychlení 
identifi kace poruch a  havárií a  mělo by 
docházet ke snižování ztrát pitné vody.

Velkým problémem je tzv. věžový vo-
dojem, kterým při velké spotřebě vo-
da vlastně jen protéká. Jaký je jeho tech-
nický stav a jak bude správce sítě situaci 
řešit?
Věžový vodojem v  Kněžívce byl posta-
ven na konci 80. let. V současné době je 
objekt na hraně své životnosti a v hava-
rijním stavu. Objem vodojemu je v  sou-
časnosti nedostačující a  to především 
rozvojem obce. Obnovu vodohospodář-
ských staveb a  zařízení fi nancuje vlast-
ník těchto objektů, tedy obec. V současné 
době probíhá tvorba studie, která bu-
de defi novat současné a  budoucí potře-

by obcí napojených na vodovodní přiva-
děč a jejímž výsledkem bude doporučení, 
jakým způsobem vhodně posílit vodáren-
skou soustavu v obci.  

Objevují se  také stížnosti na  zakalenou 
vodu – co to způsobuje a jak se to dá řešit?
Problémy se zákalem ve vodovodním sys-
tému obce jsou. Jedná se  především o  lo-
kality, které se  nachází na  konci jednot-
livých řadů či v níže položených místech 
vodovodu, kde se nečistoty častěji ukláda-
jí. Jedná se  o  nečistoty, které jsou způso-
bené korozí a  inkrustací (nárosty) uvnitř 
potrubí. Při zvýšeném průtoku vody nebo 
naopak při havárii a  obnovení dodávky 
pitné vody dochází k  uvolnění inkrusta-
cí do vodovodní soustavy. V obci provádí-
me periodické odkalování takovýchto lo-
kalit, což znamená, že dochází k řízenému 
vypouštění nečistot z vodovodního potru-
bí. Dále se  provádí jednorázové odkale-
ní vždy po  havárii či na  základě stížnos-
tí jednotlivých odběratelů. V obci dochází 
ke  kontrole kvality pitné vody akredito-
vanou laboratoří a výčet výsledků těchto 
rozborů je zveřejněn na našich webových 
stránkách.

Pokud se objeví problémy s vodou (havá-
rie apod.), na koho se mohou lidé obracet 
– kam zavolat? 
Pokud se u odběratelů objeví potíže s vo-
dou – výpadek dodávky či výrazný po-
kles tlaku nebo zákal – je možné kontak-
tovat naši pohotovostní službu. Telefonní 
číslo je 728  504  744. Veškeré informace 
týkající se vody pitné i odpadní jsou zve-
řejněny na  našich webových stránkách 
www.stredoceskavoda.cz.

Lidé často kritizují, že nejsou v  případě 
havárie přistaveny cisterny – v  jakých 
případech je přistavujete a proč?
V  případě havárie, při níž dojde k  zasta-
vení dodávek pitné vody, přistoupíme 
k  náhradnímu zásobování pitnou vodou 
v případech, kdy bude odstávka delší než 
24  hod. Náhradní zásobování pitnou vo-
dou je také zajištěno při plánovaných od-
stávkách pitné vody, které jsou hlášeny 
minimálně 14 dní před uzavírkou a  bu-
dou delšího trvání. V ostatních případech 
se  řídíme zák.č. 274/2001 Sb., o  vodovo-
dech a kanalizacích, v platném znění. 

Kateřina Kubalová

Téma: voda
Ž I V O T  V   O B C I

www.stredoceskavoda.cz 
telefonní kontakt při haváriích: 

728 504 744

Pokud chcete být včas informováni o odstáv-
kách vody, zapojte se do tuchoměřického mo-
bilního rozhlasu. Podrobnější informace, jak 
systém funguje, zjistíte na obecním úřadě.

Po  dokončení v  rozhovoru zmiňované 
studie uspořádá obec veřejnou debatu, 
na  které se  o  problematice vody v  Tu-
choměřicích dozvíte všechno potřebné. 
Termín debaty bude včas zveřejněn.   

důležité kontakty:

veřejná debata

 dokončení ze str. 1

Ilustrační foto
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Určitě Vám neuniklo, že z poldru zmizelo sedm obrovských vrb, které na tomto místě stá-
ly dlouhá léta. Povodí Vltavy, které je pokácelo, to zdůvodnilo jejich špatným zdravotním 
stavem. „Přestárlé vrby byly rozlámané po  loňských opakovaných vichřicích, neboť byly 
proschlé, poškozené, nemocné a napadené dřevokaznou houbou,“ vysvětlil nám za Povodí 
Vltavy Hugo Roldán. „Cílem bylo zamezit odlamování částí chřadnoucích stromů a popří-
padě i vyvrácení celých kmenů s následným ucpáním spodní výpusti v hrázi bezpečnost-
ního přelivu.“

Ž I V O T  V   O B C I

Také letos budeme mít možnost v Tuchoměřicích nakoupit čerstvou zeleninu, ovoce, uzeniny, sýry 
nebo pečivo a další dobroty. Pravidelné trhy  začnou v dubnu a můžete se těšit na spoustu novinek.

Postní doba
Popeleční středou 6. března začí-

ná čtyřicetidenní postní doba, pří-
pravná doba na  Velikonoce. Vede 

nás k uvědomění si, co je v našem živo-
tě skutečně důležité. Může být i příleži-
tostí, abychom se odpoutali od věcí nad-
bytečných a pomíjivých a hledali to, co je 
stálé a podstatné.

Symbolikou Popeleční středy je po-
pel (z  proutků  kočiček předešlého ro-
ku) – znak pomíjivosti a konečnosti na-
šeho pozemského života. Toto vědomí 
nám dává širší perspektivu pro prožívá-
ní každodennosti našeho života a  vede 
nás k vděčnosti za něj.

„Neukládejte si poklady na  zemi, kde je 
ničí mol a  rez a  kde je zloději vykopávají 
a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde 
je neničí mol ani rez a kde je zloději nevyko-
pávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, 
tam bude i tvé srdce.“

Matoušovo evangelium 6. kp

Způsobů, jak prožít postní dobu je mno-
ho, jedním z  nich může být Autopůst 
(prověření vlastní mobility), ke  které-
mu vyzývá každoročně Česká křesťan-
ská environmentální síť. V životě lidí má 
dnes osobní auto mimořádnou roli. Po-
užívá se, aniž by se uvažovalo, zda je je-
ho užití racionální. Na ohled vůči život-
nímu prostřední se zcela zapomíná. Což 
přijmout postní dobu jako výzvu pone-
chat auto doma nebo jeho užívání vý-
razně omezit. Možná by to znamenalo 
radost z  pěší procházky, z  jízdy na  kole 
nebo příležitost k četbě ve veřejném do-
pravním prostředku. Na  webových 
stránkách www.autopust.cz je možné si 
kalkulačkou spočítat skutečnou rych-
lost (pomalost) našeho auta. 

Renata Wesleyová, farářka CČSH

Ladislav Zeman  90 let    Eva Kotišová 75 let
Oběma gratulujeme a k životnímu jubileu přejeme 

mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

únoroví oslavenci

Foto:  Kateřina Kubalová

Foto:  Kateřina Kubalová

Obec pořídí prvních 50 komposté-
rů, které bezplatně zapůjčí lidem. 
Zájemci se budou moci na obecním 
úřadě přihlásit v  polovině března 
a 400 litrové černé nádoby, ve kte-
rých rychleji dochází k rozkladným 
procesům, si pak budou moci vy-
zvednout v technickém dvoře. „Zá-
jem o  kompostéry, který jsme zjišťo-
vali během ledna, nás mile překvapil. 
Domníváme se, že pokud se  projekt 
vydaří, budou moci kompostéry 
do  budoucna nahradit hnědé popel-
nice,“ říká starosta Pavel Cihlář. 
Hnědé popelnice na  bioodpad 
se začnou vyvážet v dubnu. 

-red-

nepřehlédněte
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Návštěva kina 
Již podruhé jsme s druži-
nou navštívily Městské 
kino v Berouně. Tento-
krát to bylo představení 
s názvem „Yeti – ledové 
dobrodružství“, které 
sklidilo u dětí ještě větší 
úspěch než minulý fi lm. 

Tentokrát byl však odjezd do  kina velmi dramatický. Au-
tobus v objednaný čas nedorazil. Po desetiminutovém če-
kání, jsme byly nuceny kontaktovat dopravní společnost. 

Po dalších dvaceti minutách jsme opět volaly, kde máme auto-
bus a bylo nám řečeno, že byl omylem poslán do Tuchlovic. Ná-
hradní autobus (v původním nefungovalo topení) nakonec dora-
zil. A tak jsme vyrazily směr Beroun.

Začátek představení i  nákup občerstvení před fi lmem jsme 
stihly díky vstřícnému přístupu majitele kina, kterému bychom 
chtěly tímto velmi poděkovat. 

Cesta zpět z kina byla rychlejší, než jsme předpokládaly. Tak-
že některé děti si na rodiče musely počkat.

Děkujeme za  vstřícný a  milý přístup řidiče autobusu, který 
nás i přes vzniklé komplikace vezl bezpeč-
ně a pohodově. 

 Vychovatelky

Ochutnávka 
 pro rodiče dětí 
z kroužku vaření
Stoly plné dobrot a desítky lidí s malými 
talířky v rukách a se spokojenými úsměvy 
na tvářích – tak to v úterý 29. ledna vypadalo 
v Kotelně, kde družina pořádala ochutnávku 
jídel připravených na kroužku vaření.

Nebylo lehké z tolika re-
ceptů vybrat jen část 
pro ochutnávku. Děti 

by nejraději rodičům nabídly 
úplně všechno, co jsme za ce-
lý půlrok ukuchtily. 

Nakonec jsme vybraly po-
lévku – vývar se  zeleninou 
a  bramborovými knedlíčky, 
zapečené těstoviny s cuketou, 
vajíčkem a  s  třemi druhy sý-
ra, domácí pribináček s  ovo-
cem a  piškoty, masovo-ka-
pustové karbanátky a linecké 
koláčky s jablkovými povidly 
a tvarohem. 

Děti se  na  společné odpo-
ledne s rodiči velmi těšily. Do-
kázaly úžasně spolupracovat 
na  přípravě ochutnávky. Roz-

dělovaly si úlohy, pomáha-
ly si, domlouvaly se a střídaly 
se v činnostech.

Také někteří rodiče se  ne-
mohli dočkat a  zvonili ješ-
tě před začátkem ochutnáv-
ky. A to netušili, že jsme jídlo 
málem nestihly uvařit, proto-
že nám na začátku příprav ně-
kolikrát vypadly pojistky kvů-
li zapojení všech spotřebičů 
najednou. 

Nakonec jsme vše zvládly , 
všem moc chutnalo. Dokonce 
některým natolik, že si spletli 
ochutnávku s rautem. 

Oblíbený kroužek vaření 
pokračuje i  ve  druhém polo-
letí. 

Vychovatelky

Karnevalový rej
Tradiční zimní záležitostí pro naše dě-

ti se  bezesporu stal karneval, který 
vznikl pod sponzorskou taktovkou 

manželů Valešových. Za pomoci několika 
přátel a  větších dětí byly nachystány ba-
líčky plné dobrot a na parket mohlo vtrh-
nout pohádkové duo Žabka a Myška. Tyto 
dvě postavy se staraly o bezmála tříhodi-
nový program pro děti. DJ pouštěl skvělé 
hity a při nich se tak tančilo a soutěžilo ja-
ko po másle. 

Nebylo vůbec jednoduché vybírat nejlep-
ší masky nebo snad tanečníka s  tanečni-
cí. Letos se do soutěže mohli zapojit i rodi-
če, potažmo především ty silnější poloviny 
z nich. Jaké bylo naše překvapení, když se ta-
tínkové styděli a nechtěli se přihlásit. Nako-
nec zvítězil ten, který měl odvahu se  dob-
rovolně přihlásit jako první. Byla radost 
pohledět na  jeho soustředěný výraz, když 
musel sníst co nejrychleji chutnou tatran-
ku. Výhrou byl balíček sladkostí pro jeho po-
tomky, takže věříme, že v jejich očích stoupl 
minimálně o tři hrsti bonbonů. Bohužel vše 

krásné končí a nejinak tomu bylo i u letoš-
ního karnevalu. Znavená Myš a  o  hlasiv-
ky chudší Žába poděkovaly všem účastní-
kům a v jejich hlavách už se klubou nápady 
na  další dětské akce. Děkujeme všem, kte-

ří se na karneval dostavili, a hlavně Ivanovi 
a Radce Valešovým, díky nimž naše děti sice 
nehledí na prevenci zubních kazů, ale jsou 
maximálně šťastné a spokojené. 

Zuzana Škvorová a Barbor a Boulová

Foto: Kateřina Kubalová
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řádková inzerce    Tuchoměřický ZPRAVODAJ – periodický tisk územního samosprávního 
celku – měsíčník obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tucho-

měřice – V  Kněžívce  212, 252  67  Tuchoměřice; číslo 2/2019, vydáno: 22.  2.  2019; náklad: 
620  kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová; e-mail redakce: tuchonoviny@gmail.com. 
Uzávěrka dalšího čísla: 10. 3. 2019

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji
 1/2 stránky – 2000 Kč  1/4 stránky – 1000 Kč  1/8 stránky – 500 Kč 

 řádková inzerce – 10 Kč/řádek (min. 3 řádky, max. 10 řádků)
Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny. 

Kontakt: tuchonoviny@gmail.com. 
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v měsíci.

LETÁKY K

AČNÍ DESKY MANUÁLY

NÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KA

NÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍR

ÁVKA VIZITKY LETÁKY KA

ACE PREZENTAČNÍ DESKY 

TY NÁSTĚNNÉ KALENDÁŘE

VNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAP

NÁVKA VIZITKY LETÁKY K

Y KATALOGY PUBLIKACE P

ÁŘE STOLNÍ

e-shop tisku

Non - stopPříjem zakázek

Overnight-Service

Noční
tisk

tisk do 1 hodiny

Využijte našich
nových služeb

Nastupte do dobře rozjetého týmu.
Hledáme posily, třeba to jste právě vy!

Hledáte práci v přátelském a profesionálním 
týmu s pevným zázemím a jste ochotni 
nabídnout své odpovídající zkušenosti, 

kvalifi kaci a nasazení? Pak hledáme právě vás!

Dynamicky se rozvíjející 
obchodní společnost 
v oboru autoopravárenského 
a průmyslového
lakování hledá vhodné 
kandidáty na pozice:

OBCHODNÍ ZÁSTUPCE PRŮMYSLU

Požadujeme:
• minimálně SŠ vzdělání
• komunikativnost, fl exibilita a samostatnost
• ochota učit se novým věcem
• aktivní a profesionální přístup
• týmový hráč
• dobrá znalost PC - MS Offi  ce aj.
• znalost anglického jazyka na úrovni B1/B2
• řidičské oprávnění sk. B - aktivní řidič
• praxe výhodou

Náplň práce:
•  obchodní podpora svěřených zákazníků

a rozvoj spolupráce s nimi
•  prezentace nových produktů
•  vyhledávání nových zákazníků
•  sledování práce konkurence v daném regionu

K výkonu práce: notebook, mobilní telefon,
automobil i k soukromému užívání

SKLADNÍK

Požadujeme:
• min. SOU
• zodpovědnost a pečlivost
• dobrý zdravotní stav
• trestní bezúhonnost
• místo výkonu práce Tuchoměřice

Náplň práce:
•  kontrola, manipulace se zbožím, příprava zboží 

k expedici
• udržování pořádku ve skladových prostorech
• kontrola expirace zboží
• inventarizace

Zaučíme Vás v novém oboru a zvýšíme kvalifi kaci na 
vysokozdvižný vozík.

Nabízíme:
Mzda: Mzda dohodou + motivační složka 
Ostatní benefi ty: stravenky, pitný režim, Kafetérie, 
13. plat, 5 týdnů dovolené, vzdělávací programy, výuka 
jazyků, teambuildingy a jiné zaměstnanecké akce, 
moderní a přátelské prostředí.

Strukturované životopisy zasílejte na e-mail: zivotopisy@servind.com
tel.: +420 220 400 413 • www.servind.cz/kariera
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OPRAVY A  ÚPRAVY ODĚVŮ, zakázkové krej-
čovství, šití kostýmů. Příjem každé úterý 
od 8 do 20 h. U Kopečku 181, Tuchoměřice. Ceník 
na www.espevo.cz, Perglerová 607 230 043.

Mateřská škola Tuchoměřice, 
Praha - západ

PŘIJME UČITELKU 
na zkrácený úvaze k.

Informace na telefonu: 
725 529 688 – Petra Nosková


