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1. TUCHOMĚŘICKÝ PLES – desítky lidí se v sobotu 16. března bavily na obecním plese, který se konal v Disko RaI. Nechyběla skvělá hudba, kterou
si všichni chválili, občerstvení či tombola. autoři: Lucie Vojtěchovská, Eva Cihlářová

Tuchoměřice budou mít poprvé v historii

noční autobus, vyjede 6. dubna
Zůstanete občas v Praze trochu déle, ale nechcete o víkendu pospíchat na poslední 312 do Tuchoměřic? Nechcete v noci platit za taxi, nechcete jezdit na pivo do Prahy autem anebo už nechcete
chodit pěšky od nočního autobusu z Kopaniny nebo z letiště? Pak vám udělá radost nová autobusová linka 955, která začne jezdit v dubnu do Tuchoměřic.

„N

oční autobus k nám bude jezdit
o víkendových nocích, tedy v noci z pátku na sobotu a také v noci
ze soboty na neděli. Bude mít číslo 955 a hodí
se každému, kdo se vrací pozdě v noci domů,
nebo naopak tomu, kdo bude potřebovat autobusem velmi brzy ráno do Prahy,“ říká místostarosta Martin Růžička.
Nová linka 955 pojede z letiště z Terminálu 1 ve 2:49 a v Tuchoměřicích zastaví

číslo měsíce

401

U Dvora, v Kněžívce a u obecního úřadu,
kde bude těsně před třetí ráno. Na letišti
bude navazovat na noční linky 907 a 910
z centra Prahy.
Noční cesta do Tuchoměřic
Do Tuchoměřic pojedete v noci z centra Prahy jen s jedním přestupem. Stačí
nastoupit v centru na autobus 910 (jezdí
přes Budějovickou, I. P. Pavlova, Karlovo,

Palackého a Arbesovo náměstí a Petřiny
na letiště) anebo na autobus 907 (ten jede na letiště také přes I.P.Pavlova, ale pak
přes Muzeum, Náměstí Republiky, Hradčanskou, Dejvice a Nebušice). Oba přijedou od 6. dubna na letiště skoro ve stejný
okamžik. Vystoupíte na zastávce Terminál
1 a na stejné zastávce už bude čekat linka
955 do Tuchoměřic.
 dokončení na str. 2

– tolik hnědých popelnic s bioodpadem odváží každý druhý čtvrtek specializovaná
ﬁrma z Tuchoměřic do kompostárny. Poprvé to letos bude 4. dubna. Kromě toho
budou na bioodpad v obci opět i velké modré kontejnery. Problematice bioodpadu
se podrobněji věnuje článek na straně 3.
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Tuchoměřice budou mít poprvé v historii noční autobus…
Jak dlouho to bude trvat nočními autobusy do Tuchoměřic

 dokončení ze str. 1

Nad ránem autobusem do Prahy
Autobus se v Tuchoměřicích rychle otočí u školky a pojede stejnou trasou zpět
na letiště přesně ve tři hodiny ráno.
Na letišti se změní na linku 907 a bude i s cestujícími pokračovat dál do centra Prahy, aniž by museli z autobusu
vystoupit.

Slovo do pranice
Slovo do pranice je tentokrát jarní – jeho tématem jsou lavičky, na kterých si
všichni rádi posedíme během prosluněné procházky. Kde by měly v obci
stát, kde vám chybí?
Pavel Cihlář, starosta obce

 Hodnotím kladně snahu o zvelebování obce, lavička na návsi patří ke koloritu české vesnice. V krajině a v lese bych
už další nepřidával, místa k posezení přitahují odpadky, což vzhledu neprospívá
a přidává nároky na úklid. Ani instalace
odpadkových košů pořádek nezaručí, čehož jsme svědky u laviček v centru obce.
Martin Pochop

 Lavičky určitě svůj význam mají, přikláním se k tomu, aby byly všude tam,
kde lidé rádi chodí a potkávají se. Samozřejmě je důležitý fakt, jestli je obec vlastníkem vytipovaného místa pro lavičku,
nebo zda je pozemek soukromý a zda je
v takovém případě možnost po dohodě ji
tam umístit. Mně osobně by se líbily lavičky na terasách u tuchoměřického kláštera, je to nádherné místo.
Karel Novák, zastupitel

 Tato otázka, domnívám se, by byla
vhodná v rubrice Váš názor pro všechny občany. Zastupitelé by se měli věnovat
komplexnějším tématům rozvoje obce, jako například rozšíření rekreačních pěších
tras v obci, jejich propojování a rozšiřování s návaznými místy odpočinku a výhledu. Následně po dobudování této sítě
se můžeme bavit o lavičkách.
Jan Havel, zastupitel

nepřehlédněte
Ovoce, zeleninu a další dobroty si
na Tuchoměřickém trhu nakoupíme o něco později. „Chceme, aby se tu
prodávaly ty nejlepší lokální produkty a aby se lidé na trhy rádi vraceli.
Velmi pečlivě se věnujeme přípravám,
a to zkrátka chvíli trvá. Termín trhů
se všichni včas dozvědí,“ vysvětluje
místostarosta Martin Růžička.
www.tuchomerice.eu






Karlovo náměstí (bus 910+955): 52 minut  Náměstí Republiky (bus 907+955):
46 minut
Arbesovo náměstí (bus 910+955): 48 minut

Hradčanská (bus 907+955): 39 minut
Petřiny (bus 910+955): 28 minut

Bořislavka (bus 907+955): 24 minut
I. P. Pavlova (bus 907+955): 52 minut

„Všechny moc prosíme, neparkujte v noci na sobotu a na neděli před školkou. Noční
autobus se tu otočí, stejně jako kdysi 312. Mu-

sí tu pro něj zůstat prostor,“ požádal Martin
Růžička. 
Ondřej Kubala

Kůrovec ničí naše lesy
Výzva po vlastníky lesů:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní porosty jsou významná
ﬁnanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuie svého odborného lesního
hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte, kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na obci
s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám
nebo prostřednictvím svého OLH informo-

vat o šíření škodlivých činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace
na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění, výchova
lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
místní obecní úřad
úřad obce s rozšířenou působností
w
ww.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
d
otace: www.kr-stredocesky.cz/web/
20994/65
Odbor životního prostředí a zemědělství
Středočeského kraje, www.kr-stredocesky.cz

Krátce ze zastupitelstva
13. března se opět sešli naši zastupitelé a bodů k projednání bylo opravdu více než dost.
Namátkou vybíráme například schválení
dotací spolkům, schválení aplikace GObec,
díky které si můžete prohlédnout katastr,
pasporty nebo třeba majetek obce.
Jednomyslně bylo schváleno i prodloužení licence na službu Mobilní rozhlas, která je hojně využívána – pokud jste se ještě
nezaregistrovali k odběru obecních informací pomocí této aplikace, neváhejte a vyplňte formulář, který je i na stránkách
obce.
Pokud by naše obec získala dotaci
(06/19), mohl by se revitalizace dočkat rybník na Pazderně.
Pokud máte zájem přispět svým názorem
či postřehem, co se týče kvality osvětlení,
projděte se večer ulicemi Pod Skálou a V Zahrádkách, kde bude instalováno nové LED
osvětlení, které je šetrnější k životnímu prostředí a mělo by být i ekonomicky méně nákladné. Na základě těchto zkušebních modelů se obec rozhodne, jaký typ osvětlení
se objeví ve všech našich ulicích. Nové osvětlení se objeví i u hřbitova.

Zastupitelé schválili cenovou nabídku pro úpravu povrchu na pozemku naší základní školy, konkrétně kolem Kostky
– čekárny.
A nakonec naše obec zahájila spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří VKS
Legal.
Další zasedání je naplánováno na 17. 4.
od 18.00 hod.
Zuzana Škvorová

Koho obec podpořila
NÁZEV SPOLKU

NÁVRH
DOTACE

Tušení, z.s.

180 000

TJ Sokol Tuchoměřice

200 000

Tuchodřeva Tuchoměřice
MC Míca

4 000
5 000

Tuchoměřice společně z.s.

30 000

Svaz žen

30 000

Petanque klub Tuchoměřice

10 000

La Folia, z.s.

10 000

CELKEM

469 000
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Odvoz bioodpadu
z Tuchoměřic v ohrožení

J

istě se všichni shodneme na tom, že
chceme žít v hezkém a čistém prostředí. Naše obec disponuje vcelku slušným
počtem kontejnerů na tříděný odpad (sklo,
plast, papír, textil, použitý olej) a máme také možnost využívat sběrný dvůr – tuto
možnost hned tak nějaká obec nemá.
Díky ﬁrmě Vaňha ml. je zde ještě možnost
třídit i samotný bioodpad. V ulicích Potoční
a U Školky jsou v pravidelných intervalech
přistavovány kontejnery, kam je možné vyhazovat bioodpad z našich zahrad. Ale stejně tak, jako se musí třídit odpad do barvami náležitě označených kontejnerů, má
i bioodpad svá pravidla. Kontejnery se liší
objemem a jsou označeny cedulemi. Velký
kontejner slouží k likvidaci větví a dřevin.

Odpad z tohoto kontejneru se zpracovává
drcením v kompostárně. Menší kontejner
je určen k likvidaci trávy, listí, ovoce a zeleniny a využití najde v bioplynce. V žádném
případě není možné do těchto kontejnerů
vyhazovat kameny, jutové pytle, plasty, igelity, mršiny, sklo nebo třeba provázky, jak
se bohužel velmi často stává. Takové věci
pak musíme ručně z kontejnerů vytahovat,
aby se nepoškodily přístroje, které bioodpad
zpracovávají. Občané, kteří nerespektují základní pravidla pro likvidaci bioodpadu, tak
vystavují naši vesnici riziku, že tuto službu,
kterou hradí obec a pro občany je tudíž zcela zdarma, budeme nuceni zrušit.
S nastupujícím jarem může nastat situace, že se vypravíte s odpadem ke kontejne-

Den Země v Tuchoměřicích

I

letos s e u nás bude slavit Den Země
a to, jako vždy, prací. V sobotu 27. dubna bude otevřen obecní sběrný dvůr
od 8:00 do 16:00. Nebude chybět ani ukázka techniky, kterou obec využívá k úklidu a čistění. Zároveň se tu budou vydávat
pytle a ochranné rukavice dobrovolní-

krátce z dopravy
 V sobotu 23. března začne jezdit opět z Prahy přes Tuchoměřice
do Slaného dětský výletní vlak Cyklohráček. I letos bude jezdit o sobotách, nedělích a svátcích dvakrát
denně v každém směru. Novinkou
je, že pojede velmi často také do Zlonic do tamního železničního muzea
– každou druhou sobotu odpoledne.
Během jarních měsíců by měl dostat
navíc další vagon s novou hernou
pro děti.
 Od začátku dubna budou autobusové zastávky U Dvora a Kněžívka na znamení, o změně informovala
Tuchoměřice organizace ROPID. Zastávky jsou velmi blízko sebe a v Tuchoměřicích jezdí už jen nové autobusy s nadstandardně vysokým počtem
tlačítek STOP. Změna by měla také
pomoci lepšímu dodržování jízdních
řádů v případě, že se na jiné zastávce autobus zdrží kvůli většímu počtu
cestujících. Pro výstup je třeba stisknout před zastávkou v autobuse tlačítko STOP. Pokud chcete nastupovat,
na autobus nemávejte. Stačí, když stojíte na zastávce tak, aby vás řidič přijíždějícího autobusu mohl vidět.
Ondřej Kubala

kům, kteří se chtějí zapojit do úklidu obce.
Míst, která úklid potřebují jako sůl, je hodně. Máte nějakého favorita, kam bychom
se měli na Den Země vypravit? Dejte nám
vědět na e-mail: info@outuchomerice.cz.
Děkujeme. 
-red-

Foto: Pavlína a Vladimír Vaňhovi

Takhle to opravdu nemá vypadat
ru, a ten buď není na svém místě, protože
je právě vyvážen, nebo je zcela přeplněný.
V takovém případě je vhodné nechat odpad
v igelitovém pytli na místě a údržba ho pak
vhodí do správného kontejneru.
Věřím, že je v zájmu nás všech udržovat
naši obec čistou, a správné třídění je maličkost, kterou může udělat každý. 
Pavlína a Vladimír Vaňhovi

kompostéry
26. 3. od 8:00 do 10:00 a 27. 3. od 17:00
do 18:00 se budou zájemcům u hřbitova vydávat kompostéry. Obec je zdarma zapůjčí občanům s trvalým pobytem v Tuchoměřicích. Zatím jich bude
k dispozici 100. Pokud bude zájemců
víc, obec kompostérů přikoupí tolik,
aby se na všechny zájemce dostalo. 

Zápis do školy se blíží

L

etošní zápis bude v úterý 16. dubna
od 15:00 do 17:00 hodin. K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily do 31. srpna 2013 a do školy dosud nechodí. S sebou je potřeba přinést rodný list dítěte,
podepsanou žádost o přijetí k základnímu
vzdělávání a vyplněný dotazník pro rodiče.
Kritériem pro přijetí je trvalý pobyt v Tuchoměřicích. I letos je možné se objednat na přesný čas zápisu s pomocí e-mailové zprávy. Tento systém jsme zavedli před dvěma roky
a zápis je díky tomu plynulejší a bez dlouhého
čekání. Budeme rádi, pokud rodiče navíc pošlou kopii vyplněné přihlášky e-mailem pár
dní před zápisem. Tabulka s časy je na webu
a budu ji průběžně aktualizovat.
O odklad školní docházky je možné žádat
až do 31. 5. 2019. Je potřeba doložit žádost o odklad školní docházky, vyjádření pedagogicko-psychologického poradenského zařízení a vy-

jádření odborného lékaře. Pokud zvažujete
odklad, doporučuji nečekat na zápis a objednat se do poradny včas. Čekací doby bývají
velmi dlouhé. Pohovořte si o dítěti s paní učitelkou ve školce. Pokud učitelky v MŠ doporučují návštěvu pedagogicko-psychologické poradny k posouzení školní zralosti, rozhodně to
nepodceňujte. Školní nezralost může vašemu
dítěti velmi negativně ovlivnit průběh vzdělávání na celém prvním stupni. Věnujte, prosím,
pozornost dokumentu Desatero pro rodiče,
který najdete v záložce Dokumenty na školním webu a ve kterém je popsáno, co by mělo
dítě před nástupem do školy zvládat.
Všechny informace, přihláška i dotazník
jsou již na webových stránkách školy www.
zstuchomerice.cz v záložce Dokumenty. Přihlášky v tištěné podobě budou rovněž k dispozici začátkem dubna ve školce. 
Iva Zavadilová

Vážení spoluobčané, společnost Pražské vodovody kanalizace a.s. Vám oznamuje,
že z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací bude v termínu

od 9.4.2019 9:00 hod. do 10.4.2019 8:00 hod. OMEZENA DODÁVKA VODY.
Společnost Pražské vodovody a kanalizace w.s. vyzývá všechny odběratele předzásobení
pitnou vodou i pro užitkové účely. Provoz ZŠ a MŠ bude zachován.
www.tuchomerice.eu
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V Tuchoměřicích vystoupí Magistri

K

aždé naše konání zanechává stopu. Některé stopy jsou zapomenuty, jiné se otisknou hlouběji. Některé spustí řetězovou reakci a nabalí na sebe
mnoho dalších stop, situací, lidí. Pospojují se a ze sotva viditelné stezičky se stane
chodník, cesta, která jako by tu byla odjakživa. Něco podobného se asi přihodilo v roce 2008 na metodických hudebně
interpretačních seminářích komorní hry
pro učitele hry na flétnu. Učitelé z mnoha měst republiky se sešli a stále scházejí,
společně studují hudební literaturu a své
poznatky předávají flétnistům budoucích generací. A krom toho pod hlavičkou
souboru Magistri společně koncertují.
Uměleckou vedoucí souboru a lektorkou
seminářů je MgA. Magdalena Bílková Tů-

mová. Absolventka HAMU a Konzervatoře v Praze, laureátka soutěže Pražského jara, pedagožka, virtuózní hráčka, ale
hlavně osobnost s naprosto jasným cílem
protkávat svět hudebními stopami. Magdalena Tůmová se stala celou svou životní uměleckou praxí, interpretační, pedagogickou, publikační činností, svými
iniciativami ve prospěch neprofesionálního komorního umění neodmyslitelnou
součástí nenápadných lidí, kteří pobíhají
v tom dnešním zvláštním světě a trpělivě
rozžíhají malá, ale vytrvalá světélka nejen
hudebních, ale mnoha uměleckých krás.
V roce 2017 jí byla udělena cena Ministerstva kultury za hudební aktivity. Pokud
se půjdete v sobotu 6. 4. projít směrem
ke škole, možná k vašim uším dolehnou

Foto: Simona Bárová

krásné tóny fléten. To se hráči ze souboru
Magistri budou připravovat na svůj odpolední koncert v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích. Na programu zazní opravdu známé
kousky světového repertoáru. Koncert začíná v 16:30. 
Jana Vöröšová

Zima pryč, jaro sem
aneb velikonoční jarmark jinak!

Z

veme vás v neděli 7. 4. dopoledne
na Dýňoviště na jarně-velikonoční dílnu. Od 10:00 budeme plést tatary, vyrábět Mořeny, barevná létečka,
sázet vrbičky, vařit kotlíkovou polévku
a instalovat hudební překvapení.
Za tímto účelem pořádáme sbírku netradičních instrumentů (stará struhadla, plechové lavóry, plechovky, kovové
tyčky, staré vrtáky, hrnce, hrnečky, konvice, pokličky, kvedlačky apod.)

Z

V

E

M

|
7. 4. |

KONCERT
FLÉTNOVÉHO
SOUBORU MAGISTRI
16:00
od 16:00 v kostele sv. Víta
v Tuchoměřicích

SOBOTA

6. 4.

NEDĚLE VÍTÁNÍ JARA
Tvořivá dopolední dílna
na Dýňovišti 10:00–12:00.
10:00 a 15:30 Vynášení Smrti a vítání jara – za zpěvu a tance projdeme se podél potoka, zimu ze vsi vyneseme a přivítáme jaro 15:30 Kotelna, 16:00 Rákosí, 16:30
Dýňoviště

|

ZÁJEZD DO DIVADLA
KLADNO
Představení Mnoho povy18:00
ku pro nic pro tuchoměřické seniory. Začátek v 18:00. Lístky je stále
možné koupit na obecním úřadě.

STŘEDA

17. 4.

S sebou: ozdobný materiál (pentle,
mašle, lýko, ústřižky látek apod.), něco
dobrého do kotlíku (kus slaniny, cibule,
klobáska, brambor…), kladívko, šroubovák, konev, rýč…
Prosíme zájemce o nezávazné přihlášení na: info@tuseni.cz nebo na tel:
723 726 833. (V případě opravdu velké
nepřízně počasí se dílna nekoná.)
Neděle 7. 4. je pátou postní nedělí, tedy smrtnou. Právě v tuto neděli se má

E

V

|
19. 4. |

Á

podle dobových zvyklostí skoncovat
se zimou a přivítat jaro. Děti ze sboru
Cvrkot a pohybového kroužku Camino projdou průvodem vesnicí, za zpěvu
a tance Mořenu s velkou parádou uctí,
zničí a barevným létečkem jaro přivítají. Průvod vyrazí v 15:30 od Kotelny.
Půjde směrem do Rákosí, podél potoka
a skončí na Dýňovišti. Přijďte s námi jaro přivítat! 

S

ČTVRTEK ZELENÝ ČTVRTEK

18.
4.
18:30

Od 18:30 mše svatá na památku Večeře Páně v kostele sv. Víta.

VELKÝ PÁTEK
Od 15:00 křížová cesta –
putování s křížem. Začátek
15:00 a 18:00 akce bude na dvoře kláštera. Od 18:00 Velkopáteční obřady v kostele
sv. Víta za účasti věřících z Husova sboru.

PÁTEK

|
30. 4. |
SOBOTA

BÍLÁ SOBOTA
Od 21:00 Velikonoční vigilie v kostele sv. Víta. Začátek
bude u ohně před kostelem.

ÚTERÝ

ČARODĚJNICE
Tradiční Pálení čarodějnic
na hřišti TJ Sokol. Program
pro děti začne v 17:30.

20.
4.
21:00
17:30

připravila Lucie Vojtěchovská

www.tuchomerice.eu

Jana Vöröšová

První
zápasy
jarní sezóny:
Dospělí

A
 mužstvo v sobotu 23. 3. od
15:00 doma s Dolními Břežany

B
mužstvo v neděli 7. 4. od 16:30
doma s Kazínem
Mládež

S
tarší žáci v sobotu 6. 4. od
10:00 doma s Hradišťkem

M
ladší žáci v neděli 7. 4. od
10:00 doma s Hostivicemi

S
tarší přípravka v sobotu 6. 4.
od 10:00 venku v Rudné

M
ladší přípravka v sobotu 13. 4.
turnaj v Jinočanech
Více na www.sokoltuchomerice.cz
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Martin „Mikey“ Vegricht: Nejdůležitější

je parta, zodpovědnost a respekt
V roce 2012 se několika nadšencům povedlo s pár kluky obnovit tým fotbalové přípravky. Kdo za tím před lety jako lídr stál a dodnes stojí? Martin „Mikey” Vegricht (44) není
sice z Tuchoměřic, ale má největší zásluhu na tom, že na hřišti vidíte běhat děti v žluto-černých dresech. Mládežnický šéftrenér a otec zakladatel (jak mu říkají trenéři), nám vyprávěl
o tom, jak se začínalo i jak je to dnes.
Martine, jaké byly začátky? Co vás vedlo
k obnovení činnosti žákovských kategorií?
V Tuchoměřicích žijí oba moji synové. Starší Lukáš hrál před lety za místní tým jako
žák a mladší Martin v roce 2012 dorůstal
do věku, kdy se chtěl taky přidat k týmu.
Zrovna tou dobou odrostl místní dorost
a věková kategorie nejmenších neexistovala. Shodou okolností mě tou dobou oslovil
Petr Hejra – starosta TJ Sokol – abych zkusil založit a vést tým nejmenších. Tehdy
jich bylo zhruba deset...
Věděl jste, co všechno bude starost o tým
žáků obnášet? Jaké byly plány?
Cílem bylo vytvořit družstvo a přihlásit ho
do okresní soutěže přípravek. Na začátku
bylo nadšení a překážky jsem řešil až v průběhu. Tréninky hodinu, dvakrát týdně – to
mi připadalo jako dobrý koníček. Ihned
jsem ale pochopil, že musím alespoň stejný čas věnovat přípravě tréninků, materiálnímu zabezpečení, administrativě, organizacím turnajů a tak podobně. Díkybohu mi
ochotně pomáhali členové TJ Sokol.
Co se od té doby změnilo? Kolik dětí dnes
trénujete?
Na začátku mi stačily prsty na rukou, dnes
se to už těžko počítá. Registrováno je přes
70 dětí, a to nejen kluků, hrají za nás i šikovná děvčata. Děti jsou rozdělené dle pravidel FAČR do čtyř věkových kategorií dle
věku U9, U11, U13 a U15. Nejmladší začínají od 5 let míčovými hrami a seznamováním
s tréninkovou disciplínou a pravidly fotbalu. Od šesti let se stávají oﬁciálními registrovanými hráči klubu.
Počet dětí se zvýšil. Pořád to zvládáte sám?
Profesionální fotbalista by asi řekl: „Tak určitě,“ (smích), ale u nás to tak není. Každý
rok jsem oslovoval tatínky, kteří mají blízko
k fotbalu, aby převzali mladší věkové kategorie. Dnes máme už 11 trenérů (jeden pro
gólmany) a s nejmenšími v předpřípravkovém věku nám pomáhají i dvě maminky.
Hledáte i další posily? Jak velké děti se mohou přidat?
I když nás je už hodně, stále vítáme posily
do všech věkových kategorií. V našem pří-

po úspěšném působení v dorostu i A-týmu
přestoupil do divizního klubu Sokol Hostouň, kde se mu vede velmi dobře. Doufám,
že jak mladší Martin, tak i jeho spoluhráči
budou následovat jeho příkladu. Tuchoměřice jsem tedy zvolil kvůli synům a také kvůli lidem a zázemí, které klub pro děti tvoří.

Foto: Archiv Martina „Mikey” Vegrichta

padě to znamená přibližně ročníky 2005 až
2013. Sportovat k nám přijíždějí i přespolní
děti z okolních vesnic.
Co dítě, které se přidá ke klubu, může
očekávat?
Trénujeme úterky a čtvrtky od 17:00 (kromě
ledna až března, to jsme v hale o víkendu).
Pro skutečný pocit sounáležitosti ke klubu
děti po ověření skutečného zájmu dostávají letní i zimní tréninkové soupravy. Pořádáme srpnové týdenní soustředění (obvykle v Jablonci). Organizujeme zimní a letní
rozlučku se sezonou. Děti si přátelsky kopnou s maminkami, mezi sebou a pak mají
legraci ze zápasu těžkých vah, což je zápas
tatínků proti trenérům.
Je vidět, že máte vztah k sportu. Nejste ale
z Tuchoměřic, proč jste se tedy vrhl na žákovský fotbal právě u nás?
Jako žáček jsem kopal ve Střešovicích, pokračoval jsem v dorostu Statenic, kde dodnes i bydlím. V dospělosti jsem udělal velký
„přestup“ k jinému sportu. Lákaly mně motory a rallye, kde jsem to dotáhl až do Mezinárodního mistrovství ČR. Dvanáct sezon
ve ﬁnančně náročném sportu s několika ošklivými karamboly na mě bylo tak akorát…
Poté jsem odehrál ještě čtyři kompletní fotbalové sezony. A teď mě baví předávat zkušenosti dětem, tedy i svým synům. Starší
Lukáš byl po žákovských sezonách v Tuchoměřich osloven týmem SK Střešovice, kde

Jaké mají naši mladí sportovci výsledky?
Držíme si slušné pozice v tabulkách, snažíme se zlepšovat, i když občas musíme
gratulovat soupeřům. Družstva starší přípravky (sezona 2016/17) a mladších žáků
(sezona 2017/18) dokázala vyhrát své skupiny a postoupit na ﬁnálové turnaje nejlepších z okresu. I přes úspěchy je ale důležitější parta, zodpovědnost, vzájemná pomoc
a respekt. Děti dnes přitahuje extrémně lákadel a je dobré je dostat mezi vrstevníky,
do přírody i ke sportu!
Je něco, co by klub potřeboval a co by pomohlo vaší práci?
Nejdůležitější je zájem dětí a podpora jejich
sportování od rodičů. Jsem rád, že se rodiče často materiálně i logisticky zapojují do naši činnosti. Děkuji i jménem ostatních trenérů za povzbuzování, materiální
podporu, taktéž za občerstvení na turnajích a rozlučkách. Vítáme pomoc od kohokoliv, kdo bude chtít podpořit naši činnost.
Jak můžou rodiče případně přihlásit své
ratolesti?
Nábor do klubu je otevřený celoročně a nejlepší je dorazit na některý z tréninků osobně. Dítě si může vyzkoušet, jestli ho to baví,
a trenéři informují rodiče o všem, co je zajímá. Naše aktivity můžete sledovat i z občasných příspěvků na našem Facebooku „TJ Sokol Tuchoměřice – žáci“.
Martine, děkujeme za rozhovor a přejeme,
ať se našim týmům daří!
Taktéž děkuji zpravodaji za zájem o naši
činnost a rád bych na závěr ještě poděkoval svým kolegům trenérům a všem kolem
fotbalu v Tuchoměřicích. A samozřejmě rodičům, kteří nám věří, že jejich dítě nasměrujeme do fotbalové budoucnosti, třeba
do Ligy mistrů… (smích) 
Oskar Baschiera

www.tuchomerice.eu
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V Klášteře se chystají další opravy
Dokončení východní fasády či zpevnění vnitřního nádvoří má letos v plánu Komunita Chemin Neuf. Pokud se všechno podaří, tuchoměřický klášter opět trochu prokoukne.

V

ýchodní fasáda by měla ještě letos dostat nový kabát. Jak nám ale
za komunitu řekl Robert Šmíd,
všechno záleží na dotacích. „V lednu jsme
požádali o dotaci z Fondu kultury a obnovy
památek Středočeského kraje ve výši 261 tisíc korun. Pokud ji dostaneme, přiložíme naši spoluúčast (dle pravidel dotace min. 40 %)
a fasádu uděláme.“ Podobné je to i se zmiňovaným zpevňováním vnitřního nádvoří. Do oprav částečně zatravněných
a částečně vydlážděných barokně členě-

ných ploch se klášter vrhne, pokud získá
příspěvek z fondu Ministerstva kultury.
Zbytek chce komunita uhradit ze sponzorských darů. „Pokud vyjdou dotace a podaří se nám sehnat náš podíl spoluúčasti jako
v minulých letech, tak to bude další významný krok v obnově celého areálu kláštera neboli přesněji řečeno bývalé jezuitské rezidence
v současné správě Institutu a Komunity Chemin Neuf,“ zdůrazňuje Robert Šmíd.
Zatímco v těchto případech se na dotace teprve čeká, na vybudování veřej-

né toalety na vstupním nádvoří kláštera už peníze přišly. 200 tisíci přispělo
Letiště Václava Havla prostřednictvím
fondu Dobrého sousedství. Celkové náklady se pohybují okolo 300 tisíc korun.
Prokouknout by letos mohlo také 2. patro kláštera. Komunita chce totiž začít
s výměnou starých a nevyhovujících rozvodů na chodbách. Měnit by se měly odpady, vodovod, topení, elektroinstalace
a také dlažba. 
Kateřina Kubalová

Jen samé oslavenkyně? To je MDŽ!

V

e čtvrtek 7. března se na obecním
úřadě dělo něco výjimečného. Nebyl to jen tak obyčejný den, ale vzduchem se nesla něžná atmosféra ve znamení
žen. V zasedací místnosti se stoly prohýbaly pod náporem různých dobrot, ať už chlebíčků, sladkých dortíků nebo čaje k zahřátí.

Jako pozornost dostala každá oslavenkyně
od místostarosty květinu. A dokonce zde
panovalo mírné napětí díky bohaté tombole. K poslechu a k tanci hrála kapela pana
Krupičky ve složení harmonikář, houslista
a bubeník. Svaz žen také přijal do svých řad
nové členky, které se mohou těšit na spous-

tu nových akcí pořádaných svazem a obcí
Tuchoměřice. Letos byla součástí programu i pietní vzpomínka na paní Brantovou,
která nedávno zesnula. Premiérově bylo
na místě možné koupit lístky do divadla,
které jsou i nadále k dispozici na OÚ. 
Lucie Vojtěchovská

nepřehlédněte
Druhou květnovou neděli 12. 5. 2019 budeme od 10:00 opět vítat občánky. Rodiče dětí se mohou hlásit prostřednictvím přiložené přihlášky.

PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Jméno a příjmení dítěte:
...............................................................................................................................
Datum narození: ...........................................................................................
Adresa trvalého pobytu: .............................................................................
...............................................................................................................................

Foto: Kateřina Kubalová

Na dětském hřišti u obchodu se od 14. března může naplno rozběhnout
dětská fantazie, obec tu totiž nechala instalovat tabuli na kreslení. Pěkného kabátku v podobě nové plachty se dočkalo i pískoviště a na děti čeká
zrenovovaná houpačka. Zastupitelé také schválili koupi a instalaci nové
šplhací
sestavy, která by se na hřišti mohla objevit zhruba za deset týdnů.
p

Jméno a příjmení matky:
...............................................................................................................................
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních údajů pouze pro organizační zajištění akce „Vítání občánků“.
Datum: ............................................ Podpis: ..................................................
Vyplněnou přihlášku doručte slečně asistentce Lucii Vojtěchovské na obecní úřad nejpozději do 12. 4. 2019.

řádková inzerce
OPRAVY A ÚPRAVY ODĚVŮ, zakázkové krejčovství, šití kostýmů. Příjem každé úterý od 8 do 20 h. U Kopečku 181, Tuchoměřice. Ceník na www.espevo.cz, Perglerová 607 230 043.
www.tuchomerice.eu

únoroví oslavenci
Zdenka Jůnová – 90 let
Marie Tůmová – 75 let
František Tůma – 75 let
Všem oslavencům gratulujeme a do dalších let
přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

Tuchoměřický ZPRAVODAJ – periodický tisk územ-

ního samosprávního celku – měsíčník obce Tuchoměřice;
MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice –
V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 3/2019, vydáno: 22. 3. 2019;
náklad: 620 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová; e-mail redakce:
tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka dalšího čísla: 10. 4. 2019
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ͲŶĢŵēŝŶƵŶĂŬŽŵƵŶŝŬĂƟǀŶşƷƌŽǀŶŝ
ͲƵǎŝǀĂƚĞůƐŬŽƵǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕KƵƚůŽŽŬͿ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ;ĂŬƟǀŶşƎŝĚŝēͿ
ͲƐĂŵŽƐƚĂƚŶŽƐƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ͕ƉƎşũĞŵŶĠǀǇƐƚƵƉŽǀĄŶş͕
ēĂƐŽǀŽƵŇĞǆŝďŝůŝƚƵ

EĂďşǌşŵĞ͗

EĂďşǌşŵĞ͗

EĂďşǌşŵĞ͗

ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
WKͲdϳ͘ϯϬͲϭϲ͘ϭϱŚŽĚ͕Wϳ͘ϯϬͲϭϱ͘ϬϬŚŽĚ
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ

ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ
ͲŶŽƚĞďŽŽŬ
EĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉŝŚŶĞĚ͘
DşƐƚŽƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ;WƌĂŚĂͲǌĄƉĂĚͿ
ŬĂǎĚŽĚĞŶŶşǀǉũĞǌĚŬǌĄŬĂǌŶşŬƽŵ

ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎĄƚĞůƐŬǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲŽƐŽďŶşĂƵƚŽŵŽďŝůŝŬŽƐŽďŶşŵƵƵǎŝơ
ͲŶŽƚĞďŽŽŬ
ͲŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ
EĄƐƚƵƉŵŽǎŶǉŝŚŶĞĚ͘
DşƐƚŽƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ

DşƐƚŽƉƌĂĐŽǀŝƓƚĢ͗^ƚƎĞĚŽŬůƵŬǇϯϭϱ

,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕ĞͲŵĂŝů͗ũ͘ŚŽƌĂŬŽǀĂ͘ƉƌŐΛŚŽƌŵĂŶŶ͘Đǌ͕ƚĞů͗͘нϰϮϬϮϯϯϬϴϱϳϵϭ

PŘÍLEŽITOST
PRO VÁS V FM ČESKÁ

Podrobnosti naleznete na našich stránkách:
http://www.fmlogistic.cz/Kariera/Volne-pozice

1 hodin

t-Servic
gh

Váš kontakt pro cestu k nám:
Michaela Hrkalová
e-mail: mhrkalova@fmlogistic.com
tel.: +420 220 413 221
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DÁŘ www.tuchomerice.eu
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Hledáme nové kolegy a kolegyně na sklad,
do administrativy a dopravy. Nabízíme
poctivé zaškolení, možnost karierního růstu
a balíček beneﬁtů.

y

Jsme logistická společnost zabývající
se skladovými, obalovými a přepravními
službami pro největší zákazníky na trhu
z oblasti prodeje potravin, hraček, tabáku,
dětského zboží anebo drogerie.
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INZERCE

Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA J

Přidejte se k týmu
Letiště Praha

Pracovník bezpečnostní kontroly
Pomocný/á kuchař/ka Restaurace Praha
19 000 Kč ročně na benefity
13. mzda
Dotované stravování a zaměstnanecké parkování
Příspěvek na penzijní spoření

V případě zájmu nás kontaktujte:
www.pracenaletisti.cz | nabor@prg.aero

www.tuchomerice.eu

2 0 19 | 3

