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Na jaké zdroje tepla je
možné žádat o dotaci:

Kotlíkové dotace
naposled v našem kraji
Od září 2022 dle zákona o ochraně životního prostředí již nebude možné provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Provozovat bude možné jen kotle
na tuhá paliva, které splňují nejméně 3. emisní třídu.

Z

pravidla se jedná o kotle výroby po roce 2000.
Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku není uveden anebo kotel štítek vůbec nemá, je více než pravděpodobné, že kotel
povolené emise splňovat nebude. Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky, po 1. září
2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun.
Máte doma takový starý kotel? Řešení je jednoduché, od 3. 6. 2019 bude možné žádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový zdroj vytápění. Podmínkou je, aby se jednalo o dům s maximálně třemi byty,
kde je hlavním zdrojem vytápění kotel na tuhá paliva s ručním přikládání v emisní třídě 1 a 2. Jaký zdroj

tepla bude možné s dotací pořídit, najdete v přiložené tabulce.
Zastupitelstvo Středočeského kraje bude 29. dubna
projednávat návrh na možnosti zálohové platby pro
občany 65 let plus a 18 až 29 let.
Celá výzva „Kotlíkové dotace naposled ve vašem
kraji“ bude zveřejněna 3. 5. na webových stránkách
krajského úřadu a OÚ Tuchoměřice uspořádá pro občany 6. 5. od 18:00 v zasedací místnosti OÚ informativní setkání, kde se zájemci dozvědí, jak podat žádost, co by měla obsahovat a další důležité informace.
Všem zájemcům jsme připraveni s vyplňováním a podáváním žádostí pomoci. 

číslo měsíce

83

– tolik dětí aktuálně navštěvuje tuchoměřickou základní školu. 16. dubna
se do naší školy zapisovali noví žáci
a vypadá to, že prvňáčci, kteří od září nastoupí,
si budou užívat luxusu malého kolektivu. Podrobnosti o zápisu najdete na straně 3.

Pavel Cihlář, starosta obce


Tepelné čerpadlo –
maximálně 80 % způsobilých nákladů, maximálně 120 000 Kč

Plynový kondenzační kotel – maximálně 75 % způsobilých
nákladů, maximálně
95 000 Kč

Kotel na biomasu
s automatickým přikládáním – maximálně 80 % způsobilých
nákladů, maximálně
120 000 Kč

Kotel na biomasu
s ručním přikládáním
– maximálně 80 % způsobilých nákladů, maximálně 100 000 Kč
V této výzvě již nebudou podporovány automatické kotle na uhlí.

NOVINKA:
popelnice od května každý týden
Máme pro vás zprávu, kterou oceníte. Se společností FCC,
která má v Tuchoměřicích na starosti svoz komunálního
odpadu, jsme domluvili, že od května do konce září budou
popelnice vyvážet každý pátek. Cena zůstává beze změny.
Barbora Boulová, místostarostka
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Představujeme: Sociální komise

T

říčlenná sociální komise funguje
ve složení Karel Novák, Iveta Ernestová a Klára Zoulíková od 28. 11. 2018.
Spolu s místostarostou Martinem Růžičkou, do jehož gesce zdravotní a sociální oblast patří, má na starosti sociální pomoc občanům a s tím spojené žádosti například
o příspěvky na bydlení, popelnice či o pomoc v hmotné nouzi. „Vše se řídí obecně závaznou vyhláškou o sociální pomoci, která je
k dispozici na webových stránkách obce Tuchoměřice,“ vysvětluje předseda komise Karel
Novák. „Za připomenutí určitě stojí i příspě-

Slovo do pranice
Rádi bychom pokračovali ve výsadbě stromů v Tuchoměřicích a okolí.
Dokonce nám od jednoho občana dorazil podnět k založení obecního sadu na pozemku v blízkosti Skály, který má obec v majetku. Jaký máte názor
na výsadbu obecního sadu a kde jinde
bychom měli sázet nové stromy?
Zajímá nás i Váš názor. Napište
nám, kde byste chtěli mít nové stromy na info@outuchomerice.cz.
Pavel Cihlář, starosta obce

 Opravdu moc bych si přál, aby obec
vysázela kolem polních cest v našem
okolí stromořadí, která by časem vyrostla v klasické aleje. A sad na obecním
pozemku, který leží ladem? Rozhodně ano. Raději sad než další a další zástavbu. Podmínkou pro všechny krabice
na okolních polích by navíc podle mého názoru měla být výsadba takového
množství stromů, aby zmizely v zeleni.
Ondřej Kubala, zastupitel

 Obec by se měla starat o životní prostředí a k tomu patří i výsadba nové zeleně
a péče o ni. Všechno souvisí se vším, a proto by na prvním místě měla být jasná
koncepce řešeného území. Teprve na tomto základě lze postupně realizovat jednotlivé kroky. Kudy vést cesty, kde budovat
zastavení a lavičky, kde sázet stromy. Doporučuji nahlédnout do „Vize rozvoje obce“. Na toto téma je zde několik kapitol –
www.tuchomerice.cityupgrade.cz/vize.php.
Martin Hlaváč, zastupitel

 Rozhodně bych založení sadu uvítala a podpořila. Věřím, že by takovou akci podpořila i škola, kde se pedagogický sbor snaží vést žáky k ekologickému
smýšlení. Mám pocit, že v Tuchoměřicích je zeleně přímo v obci opravdu poskrovnu. Sad, park, ale i každý jednotlivý strom má rozhodně smysl a své
místo, protože přináší pozitivní vliv
nejen na náš život, ale i na celou planetu.
Zuzana Škvorová

www.tuchomerice.eu

vek nově narozeným dětem. Tady je podmínkou schválení trvalé bydliště alespoň jednoho
z rodičů. Nadále je naší milou povinností blahopřát za obec Tuchoměřice našim váženým
spoluobčanům k jejich významným jubileím.“
Sociální komise se schází dle potřeby
a požadavků občanů Tuchoměřic a funguje v mantinelech, které nastavilo předchozí vedení obce. „Nová sociální komise převzala agendu a pokračuje v nastavených projektech. Určitě bychom ale rádi do budoucna
svou pomoc rozšířili na všechny občany, kteří
ji budou potřebovat, a to dle zákona a směr-

nic o poskytování sociálních služeb. Rádi bychom navázali na myšlenku sociálních bytů a pokusili se proto v tomto směru v současném volebním období udělat co nejvíce,“
dodává Karel Novák s tím, že s podněty či
dotazy se mohou lidé na sociální komisi
obracet prostřednictvím e-mailové adresy
socialni.komise.tuchomerice@email.cz.
„Na závěr bych chtěl poděkovat všem spoluobčanům, kteří nezištně a dobrovolně pomáhají každý den svým sousedům a spoluobčanům. Těm patří náš velký obdiv a dík.“
Kateřina Kubalová

Přijďte ochutnat speciální
chléb pro Tuchoměřice
Jak chutná chléb upečený speciálně pro tuchoměřický trh,
budete moci zjistit už v sobotu 11. května, kdy do naší vesnice
opět přijedou trhovci. Od 9 do 14 hodin se bude konat obnovený
farmářský trh.

K

romě pekárny Kompek, která pro nás
upeče speciální chléb, dorazí více než
deset prodejců z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Snažili jsme se, aby zde byl co nejpestřejší sortiment potravin. Dnešní uspěchaná doba
způsobuje, že často lidé ani nevědí, že v jejich blízkosti podniká a žije někdo, kdo produkuje zajímavé výrobky nebo se věnuje zajímavému koníčku.
U vědomí toho všeho jsme se snažili pozvat a získat prodejce z našeho blízkého okolí,“ vysvětluje
místostarosta Martin Růžička.
Kromě nakupování se druhou květnovou
sobotu i dobře najíte a pobavíte. Připraven
je doprovodný program. „Od samého počátku
vzniku myšlenky na oživení zdejšího farmářského trhu jsme chtěli, aby místo jeho konání ne-

bylo pouze předmětem obchodu, ale také místem
setkávání zdejších občanů. Tomu jsme se snažili vyjít vstříc nejen výběrem prodejců a zajímavého sortimentu, ale také programovou náplní,“
dodává Martin Růžička s tím, že dopoledne
na trzích zpestří vystoupení žáků základní
školy, dětského sboru Cvrkot nebo dudáka.
Můžete se také těšit na vyhlášenou kuchyň
pana Karla Nováka.
Od vzniku prvních farmářských trhů v Praze uplynulo neuvěřitelných 9 let a od té doby
se staly běžnou součástí našeho života. V hlavním městě jich je letos 13 a můžeme být hrdí
na to, že Tuchoměřice jsou dalším místem, kde
je možné koupit kvalitní lokální produkty. 
Kateřina Kubalová

Ze zastupitelstva

Z

astupitelé schválili návrh ﬁnančního
příspěvku budoucích investorů na infrastrukturu a rozvoj obce. Tento příspěvek
je sice právně nevymahatelný, ale i tak bude
pro budoucí developery a investory jistým vodítkem, co vše od nich bude naše obec očekávat, pokud tu budou chtít stavět.

Byla schválena změna sazebníku úhrad
za poskytování informací obecním úřadem
občanům při užití zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím.

Obec schválila rozšíření benzinové pumpy u Go parkingu o možnost čerpání paliv
AD Blue (močovina).

Jednomyslně došlo ke schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací pro spol-

ky v naší obci převyšující částku 20 000 Kč.
O výši dotací jsme informovali v minulém
čísle.

Zastupitelé odsouhlasili použití znaku obce Tuchoměřice na závodních číslech a výrobu propagačního banneru naší obce. Obojí bude k dispozici pro použití na různých
sportovních i kulturních akcích.

Obec zakoupila dataprojektor, který budou
moci využívat místní spolky. V nejbližší době
by se měla sejít kulturní komise, která by měla zajistit koordinaci spolků právě ohledně
možného zapůjčování dataprojektoru.
Příště se naši zastupitelé sejdou ve středu
29. 5. v 18:00. 
Zuzana Škvorová
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U školky to prokouklo

P

okud jdete alespoň občas kolem pošty, možná jste si už všimli, že jsme letos začali dávat do pořádku prostor
kolem školky. Hned na jaře přijela ﬁrma,
která zastříkala asfaltem část prostranství
před sběrným dvorem v místech, kde byly
díry a velká louže po každém dešti. Vyčisti-

li jsme také svah pod bývalým Koukalovým
mlýnem (dnešním obchodem) od náletových dřevin. Ještě nás čeká vyklizení rozpadlé garáže, která stojí ve spodní části tohoto
obecního pozemku. Za poslední léta je plná
odpadu. Po vyklizení ji zbouráme. Nikomu
neslouží a není už bezpečná. U laviček před

školkou, kde bývala dříve zastávka autobusu, jsme položili novou dlažbu. Děti už trávník úplně vyšlapaly a přes zimu tu bylo bláto. Ke dvěma lavičkám přibude ještě třetí.
Hlavně v době školních a školkových obědů
je to velmi frekventované místo. 
Martin Růžička, místostarosta obce

Foto: Martin Růžička

Foto: Ondřej Kubala

Do tuchoměřické školy se zapisovali

noví prvňáčci
T

rocha nervozity, velké těšení a radost z drobných dárečků – takové
pocity většinou prožívají děti, které jdou k zápisu do školy. Nejinak tomu
bylo v úterý 16. dubna, kdy se zapisovalo do školy v Tuchoměřicích. Zápis se konal odpoledne a i díky menšímu počtu
dětí vše probíhalo hladce. „Letošní ročník
je početně slabší, v první třídě bude pravděpodobně jen 12 dětí. Pro děti to ale bude velká výhoda. Poskytneme jim nadstandardní
podmínky, učitelka na ně bude mít více ča-

Foto: Ondřej Kubala

PŘIJĎTE POSEDĚT. U studánky je nové
lesní zastavení se stolem a lavičkami. „Posezení v lese a na skále se stavěla před pár lety a brzy se stala oblíbenými. U studánky ale
hezké zastavení stále chybělo. Bylo tu na něj
vedle cesty ideální místo, vyzkoušejte ho,“ říká místostarosta Martin Růžička.

su, lépe se všichni vystřídají, budou mít více
místa. Zkrátka pro výuku je to ideální počet,“
usmívá se ředitelka školy Iva Zavadilová
a zároveň ujišťuje, že rozhodně nehrozí,
že by se kvůli nízkému počtu žáků první
třída neotevřela. „Ze zákona musíme otevřít
třídu pro 7 dětí a i v případě, že by se jich přihlásilo ještě méně, bychom se snažili, aby děti mohly chodit k nám a ne jinam.“
Právě výběr školy bylo pro rodiče budoucích prvňáčků v posledních měsících
téma číslo jedna. Někteří zapsali své rato-

lesti na pražské školy, třeba proto, že mají školu blízko svého pracoviště, pro jiné
byla zase tuchoměřická škola jasnou volbou. „Do druhé třídy sem chodí starší dcera a jsme velmi spokojení s přístupem pedagogů i paní ředitelky,“ řekl zpravodaji Jiří
Hrejsemnou.
Která paní učitelka se od září prvňáčků
ujme, zatím není rozhodnuto, určitě se ale
budou učit číst metodou Sfumato, která je
hravá, pomalá a nenásilná. 
Kateřina Kubalová

10. dubna jely děti z tuchoměřické školy na výlet
s družinou. Cílem byl tenttokát zámek Loučeň, kde
na všechny čekal speciální
n
vvelikonoční program, a jak
je vidět i z přiložených obrázků, vyzbyl čas i na tamrá
ní labyrintárium.
www.tuchomerice.eu
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Nokturna v Tuchoměřicích už podruhé
Červnové podvečery budou opět plné kultury. Po roce se do Rákosí vrátí Nokturna, která
se vloni setkala s velkým úspěchem. Podrobnosti v rozhovoru s pořadatelkou Janou Vöröšovou.
Nokturna v Rákosí již podruhé – znamená to, že první ročník byl úspěšný?
První vlaštovky mají vždycky výhodu toho,
že jsou první. Líbil se nám koncept propojení
koncertů, přednášek, promítání ﬁlmů s místy, která jsou nám milá. Rybníček v Rákosí je
malebné místo a prostory Sýpky v klášteře
mají úžasnou inspirující atmosféru. Akce je
to z podstaty věci komorní. Nicméně nabízí
bohaté zážitky a možnost zažít místa, která
každý den míjíme, opravdu jinak.

Co letos chystáte?
Rádi bychom zachovali koncept z předešlého roku, tedy malé zastavení u rybníčku v Rákosí a poté pokračování programu
v Sýpce. Letošní ročník ovšem bude více
hudební. Podařilo se nám oslovit šansonové duo Du-Chanson a folklorní soubor
LADA a najít termín pro jejich vystoupení.
Obě dvě uskupení jsou špičkoví interpreti
ve svém oboru s velkou autorskou licencí.
Zahájení letos bude patřit slavnému Largu

z Dvořákovy Novosvětské. A také bychom
chtěli upozornit na právě probíhající výstavu dětských prací, kterou bude možno
v Sýpce zhlédnout.
A třetí ročník bude?
Doufáme, že ano. Již teď máme v plánu představit netradiční hudební nástroje. Přislíbenou máme účast dudáckého dua a hráčku
na koto – japonský drnkací nástroj. 
Kateřina Kubalová

Telegraﬁcky ze sportu

M

ístní A-tým odehrál již pět zápasů jarní části okresního přeboru.
Dvě domácí prohry (1:2 Dolní Břežany, 1:4 Měchenice) nevěštily nic dobrého,

Z

V

|

ZÁJEZD DO ŘEDHOŠTĚ
V 7:00 odjíždí ze zastávky Obecní úřad na trhy
7:00
do Ředhoště (zájemci
se mohou přihlásit u Lucie Vojtěchovské
na OÚ nebo na tel. 220 951 200 )

NEDĚLE

5. 5.

|

PONDĚLÍ INFORMATIVNÍ

6. 5.

SETKÁNÍ
V zasedací místnosti
18:00
obecního úřadu bude informativní setkání, kde se zájemci dozvědí, jak podat žádost o Kotlíkovou dotaci, co by měla obsahovat a další důležité
informace.

|
11. 5. |
12. 5. |

FARMÁŘSKÉ TRHY
TUCHOMĚŘICE
Přijďte si nakoupit dob9:00 – 14:00 roty a užít si doprovodný
program. Podrobnosti na straně 2.

SOBOTA

11. 5.

SOBOTA TIP NA VÝLET
Vystoupí děti ze sboru
Cvrkot na sborovém fes15:30
tivalu Otevřená zahrada
v Libčicích – skvělý tip na výlet
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Představitelé obce v obřadní místnosti obecní10:00
ho úřadu oﬁciálně uvítají novopečené občánky Tuchoměřic.

NEDĚLE

www.tuchomerice.eu

ale od remízy 2:2 z hřiště Psár, už jenom vyhráváme, 2:0 (Hostivice) a 3:1 (z Krňan).
První zápas a jednoznačný výsledek 3:0
s Kazínem B udělal radost fanouškům i hrá-
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CYKLISTICKÝ ZÁVOD
V neděli ve 14 hodin
se ulice Polní a okolí za14:00
hustí provozem. Nebude
to tentokrát provoz, který zaplní vzduch
výfuky, ale budou se tu chystat závodníci, aby vlastními silami poháněli své
bicykly. Organizátoři přichystali závody pro všechny věkové kategorie, a tak
se můžou zúčastnit malí i velcí odvážlivci. Popadněte odrážedla, tříkolky, kola
horská nebo turistická a přijďte si zazávodit. Vítáni jsou samozřejmě také diváci, kteří dorazí jen fandit. Více informací
na e-mailu david.radzo@seznam.cz.

NEDĚLE

12. 5.

|

DEN SOUSEDŮ
Podtitul letošního Dne
sousedů v Tuchoměři15:00
cích ještě není přesně
známý, ale je jisté, že celé sousedské odpoledne se odehraje už tradičně v parku Rákosí a že návštěvníky bude celým odpolednem provázet Dvanáct měsíčků. To je totiž
název zpívané pohádky, kterou na motivy
pohádky Boženy Němcové napsali Zdeněk Svěrák a Jaromír Uhlíř a kterou v režii Jana Kordy předvedou malí i velcí amatérští herci a zpěváci z Tuchoměřic.
Těšit se můžete také na vystoupení dětí z naší mateřské školy, na různé dětské
hry, soutěže a aktivity, na další hudební
představení, ale také na posezení při kávě, pivu a sladkých i slaných dobrotách.

SOBOTA

18. 5.

čům našeho rezervního týmu. Svoje soutěže odstartovaly i žákovské kategorie, které
do svých řad hledají další kluky i děvčata. 
Oskar Baschiera

Á

S

|

NOC KOSTELŮ
16:00 Výtvarná dílna
v Sýpce tuchoměřické16:00–19:00 ho kláštera 17:15 Vernisáž výstavy dětských prací z výtvarného
kroužku Machovy proužky – OKNA DOKOŘÁN 18:00 Vystoupení malých kytaristů v kostele sv. Víta 18:30 Koncert dětského sboru Cvrkot a cimbálky Ferigo

PÁTEK

24. 5.

|

DEN DĚTÍ NA HŘIŠTI
Bohatý program od Road
Show Bus s trenažéry, ob10:00–14:00 čerstvení, tomboly plné
dárků, ale i výtvarná technika – pískování
a skvělou zmrzlinu z Opočna. Na děti čeká
tým nadšených dobrovolníků, kteří pro ně
připraví tradiční i netradiční soutěže.

NEDĚLE

26. 5.

|

ČESKO-SLOVENSKÝ
KONCERT
Dne 1. 6. 2019 v 18:00
18:00
se v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích uskuteční 2. česko-slovenský koncert. V jeho průběhu uslyšíte nový repertoár dvou smíšených pěveckých
sborů – tuchoměřického La Folia a děvínského Ad hoc. Speciálními hosty bude Roman Janál – sólista opery Národního divadla v Praze a Peter Mikuláš – sólista opery
Slovenského národního divadla v Bratislavě, kteří vystoupí za doprovodu varhaníka
Karlovy univerzity Jana Kalfuse. Více informací se dozvíte v příštím zpravodaji.

SOBOTA

1. 6.

připravila Lucie Vojtěchovská
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NÁZORY ZASTUPITELŮ / Z HISTORIE

NÁ Z ORY Z AS T U P I T E LŮ

NÁ Z ORY Z AS T U P I T E LŮ

Jak se vyvíjí povolební
(ne)spolupráce

Naše kultura

M

áme za sebou téměř půlroční fungování nového zastupitelstva. I když
naše volební seskupení získalo nejvíce hlasů voličů, byla nám přisouzena opoziční role, což je v demokracii legitimní. Bez ohledu na předvolební útočné komentáře, které na nás směřovaly, chtěli jsme dát novému vedení šanci, nabídnout profesní zkušenosti našich zastupitelů a být spolupracující
opozicí. Byli jsme rádi, že se naše nabídka setkala s kladnou odezvou vedení obce.
Hned v prvních měsících se ale ukázalo, že o zájmu o spolupráci se jen mluví,
ale praxe je jiná. Takovou ukázkou bylo povolební obsazování odborných komisí
nebo nabídka spolupráce při dokončení územního plánu. Opozice byla odsunuta jen do pasivní role diváka a její návrhy nebyly brány v potaz. Podobné situace
se opakují i na zasedáních zastupitelstva.
Posledním příkladem této praxe bylo ukončení spolupráce s právničkou, která pro obec zajišťovala bezchybný právní servis v minulých letech. Tento krok
byl zdůvodněn jako „politické rozhodnutí“. Důvodem tedy nebylo jakékoli pochybení nebo ﬁnanční náklady, ale jenom to, že je z jiného tábora než současná koalice.
Ve zpravodaji se pak čtenáři mohli dočíst pouze o tom, že obec zahájila spolupráci s renomovanou advokátní kanceláří. Z článku se ale už čtenář nedozvěděl,
že hned první smlouvy poté, co začala spolupráce s touto renomovanou kanceláří,
byly tak špatné, že s jejich zněním nesouhlasila ani část koaličních zastupitelů. 

J

e zajímavé, jak na nás působí kultura. Na jednu stranu ji odsouváme do pozadí, nestojí
nám za to, abychom jí věnovali jediné předvolební téma, a na druhou stranu je pro nás tak
významná, že jí věnujeme jednu ze čtyř poradních komisí obce. To jsou paradoxy. Profesor Halík jednou prohlásil: „Kultura je způsob, jakým lidé reagují na smysl života.“ Není tu pak toto dvojí
vnímání kultury pokrytecké? Představitelé obce si vytkli nelehký cíl, přes kulturu co nejvíce
stmelit a sjednotit aktivní občany Tuchoměřic.
Vznikají nové akce jako trhy nebo obecní ples.
Za každou akcí se schovává množství dobrovolných organizátorů, kterým patří velký dík. Nestyďme se přiložit i další ruku k dílu, přijít s nápadem, oslovit ostatní a nakonec zúčastnit se!
Máme za sebou, troufnu si za všechny pořadatele říci, úspěšný společenský obecní ples.
Nekonal by se, kdyby se nespojilo několik bystrých hlav a šikovných rukou. Ruku na srdce,
jsme na něj všichni pyšní? Doufám, že se dožiji
ročníku, po kterém si toto budu moci říct!
Přeji vám do dalších měsíců více kulturnosti. 

Karol Böhm, zastupitel

Jan Havel, zastupitel

Vzpomínka na legionáře
z Tuchoměřic a z Kněžívky

K

letošnímu 100. výročí vzniku republiky předkládám seznam legionářů (rodáků i občanů) z Tuchoměřic
a tehdy samostatné obce Kněžívka, který
vznikl v našem Státním okresním archivu
Praha-západ. Termínem legionáři byli označování dobrovolníci, kteří bojovali v době
první světové války za vznik samostatného státu. V čele československého zahraničního odboje stála trojice: T. G. Masaryk,
E. Beneš a M. R. Štěfánik. Legie byly italské,
francouzské a ruské, přičemž většina legionářů prošla ruskými legiemi. První jednotky tvořené z našich krajanů se tvořily hned
po vypuknutí války v roce 1914. Později by-

Ilustrační foto

ly doplňovány především z válečných zajatců. Zhruba se dá uvést, že francouzskými
legiemi prošlo cca 10 000 mužů, italskými
20 000 mužů a ruskými 70 000 mužů.

Prosím čtenáře, pokud mají nějakou
fotku některého z bývalých tuchoměřických legionářů, aby ji poskytli k okopírování. Pokud má někdo informace o dalším tuchoměřickém legionáři, ať mě
prosím kontaktuje, abych jej mohl do seznamu doplnit. Ze seznamu je zřejmé,
že řada z legionářů nebyla rodáky, ale
do Tuchoměřic se přistěhovala. Některé údaje se po letech těžko ověřují, a proto budu vděčný za spolupráci a každou
informaci. 
Pavel Buchtele,
Státní okresní archiv Praha-západ
e-mail: pavel.buchtele@soapraha.cz

Tuchoměřice - Kněžívka
 Borovička Václav, *22. 4. 1896, 8. střelecký pluk ruských legií
 Franěk Josef, *7. 9. 1888, intendantstvo 1. střelecké divize ruských legií
 Matějovský Josef (?), *9. 7. 1896/10. 7. 1896, 7. střelecký pluk ruských legií
 Němeček Josef, *11. 5. 1893, 7. střelecký pluk ruských legií
 Podlipský Josef, *28. 10. 1894, 6. střelecký pluk ruských legií
 Turecký Josef, *19. 10. 1888, 32. pěší pluk italských legií, žil v Kněžívce

Tuchoměřice
 Čermák Bedřich, *6. 1. 1883, 2. těž. děl. divizion ruských legií
 Čistecký Václav, * 1898, bližší údaje se nedochovaly
 Holý Josef, *9. 9. 1894, Strážní rota Dálného Východu ruských legií
 Feřtek Otakar, *23. 11. 1895, 3. střelecký pluk ruských legií
 Jonáš Josef, *13. 10. 1893, 35. pěší pluk italských legií
 Karlík Antonín, *13. 9. 1874, 39. pěší pluk italských legií

 Kocourek Antonín, *23. 4. 1894, Tuchoměřice - Smíchov VIII,
8. střelecký pluk ruských legií
 Koucký Jaroslav, *15. 1. 1888, 4. střelecký pluk ruských legií
 Liebl Jindřich, * 11. 7. 1889, 1. jízdní pluk ruských legií
 Medřický Josef, *1. 2. 1883, 3. střelecký pluk ruských legií (bydlel v Tuchoměřicích?)
 Mezera Emil, *5. 1. 1884, 22. střelecký pluk francouzských legií
 Moll Ladislav, *13. 3. 1889, 8. střelecký pluk ruských legií
 Plánický Karel, bližší údaje se nepodařilo dohledat
 Procházka Václav, *8. 9. 1892, 8. střelecký pluk ruských legií
 Ptáček Antonín, *18. 6. 1890, 39. pěší pluk italských legií
 Sadil Antonín, *13. 6. 1877, 4. střelecký pluk ruských legií
 Suchý Josef, *3. 1. 1894, 34. pěší pluk italských legií
 Šimon Ladislav, bližší údaje se nepodařilo dohledat
 Tůma Josef, *10. 3. 1896, 35. pěší pluk italských legií

www.tuchomerice.eu
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Tak v neděli

na startu…
Ahoj tati, koukám tady, že zas budou závody?
Je to tak, Májo. Pojedeš?
No, nevím. Možná bych se letos šla jen podívat.
Nenutím tě, ale myslím, že frajer je každý, kdo
se odhodlá a stoupne si na start. A ještě větší sportovec je ten, kdo s námi závodí, i když nepomýšlí
na vítězství a chce se námi jen dobře pobavit. Ale
jestli chceš, klidně přijď jen fandit ostatním. Jo,
a kdyby tě to tam nebavilo, můžeš letos zkusit hrát
kuličky. Kuličky, co se cvrnkají do důlku. To bude
letos doprovodný program.
A ty pojedeš? Vyhraješ to už konečně?
No, tak na tohle jsme se domluvili, že se nebudeš ptát! Máš pravdu, že jsem byl několikrát druhý
a taky třetí. Prostě vždycky se někde vyklube rychlejší soused. Řeknu to takhle, budu rád, když se najde co nejvíc borců, co se mě budou snažit porazit.
A taky dost takových, co se rádi dorazí podívat, jak
zase nevyhraju... Kam jedeš Majdo? Trénovat?
Ne. Ale už mě to nebaví. Chceš ještě něco?
Ještě jsem tě chtěl poprosit, abys pozvala všechny děti. Je to v neděli 12. května. Po obědě. Tedy
ve dvě hodiny odpoledne. Ať si nezapomenou kola, kolečka, odrážedla. 
David Radzo

Foto:: Veronika Kordová

ZIMA JE PRYČ. Tradiční průvod dětí i dospělých s Moranou a barevnými létečky
prošel vesnicí. Kde se zastavili, tam zatancovali a zazpívali. Nakonec s velikou slávou vše patřící zimě minulé vzplálo na hranici. Pokud zavítáte na Dýňoviště, uvidíte dvě nové atrakce, které vznikly při dopoledních jarních dílnách. Znovu obnovené
vrbové iglů a hudební tabuli.

Autobusem do divadla

P

rvní zájezd do Kladenského divadla pro tuchoměřické seniory se vydařil.
Skoro padesátka lidí si užila nejen pohodlnou cestu autobusem, ale především představení hry Williama Shakespeara Mnoho povyku pro nic.
Do divadla se rozhodně nejelo naposledy. Už teď se plánuje další výlet za kulturou. Podrobnosti se dozvíte na stránkách zpravodaje. 
-red-

Obecní
ples

D
Foto:: Veronika Kordová

Koncert flétnového souboru Magistri předčil v sobotu 6. dubna všechna očekávání. Posluchači slyšeli překrásnou hudbu v netradičních aranžmá a mohli si prohlédnout všechny varianty příčné
flétny, nejmenší pikolu, větší flétnu altovou a flétnu basovou se sametovým tónem, která je k vidění jen zřídka. Koncert slovem a zasvěceným komentářem ke každé skladbě provázela vedoucí souboru Magdalena
Tůmová.
Mag

březnoví oslavenci
Robin Alois 75 let Alena Vojtěchovská 75 let
Vlastimil Janovec 80 let Stanislav Vidman 70 let
Václava Matoušová 70 let
Všem jubilantům gratulujeme
a do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
www.tuchomerice.eu
www
tuc

ovolím si ještě jednou
se ohlédnout za společenským plesem, pořádaném
v březnu obecním úřadem. V minulém čísle zpravodaje jsme vám aktuálně přinesli pár ne zcela zdařilých
fotograﬁí, za což se omlouváme. To
víte, fotografovi se z tance roztřásly ruce a z nápojů zatočila hlava…
Večer byl vskutku povedený, k tanci hrála příjemná kapela Premium
Band s neodolatelným saxofonem.
Tanečníci (včetně autora těchto řádků) si rychle oprašovali usazeniny
ve svých hemisférách, aby zjistili,
kam že to ty taneční kroky uložili.
Parket byl téměř po celou dobu plný. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem sponzorům, kteří věnovali své ceny do tomboly. A zejména
těm, kteří se následně na ples i vypravili. Opravdu si toho vážíme!
Snad si večer užili a místní občany
trochu poznali. Doufám za všechny
organizátory, že se tento zahajovací ročník líbil a že se příští rok zase
setkáme. 
Jan Havel
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INZERCE

Základní škola Tuchoměřice
hledá od 1. 9. 2019

7
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asistenta/asistentku
pedagoga.
Vzděláni podle zákona
č. 563/2004 Sb. nutné.
Pracovní doba 20 hodin týdně,
mzda dle platných tarifních tabulek
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NYČWQD

lnfo: reditelka@zstuchomerice.cz
nebo tel.: 736 770 679

RG
GR

OZ N Á M EN Í

Očkování psů a koček
proti vzteklině

SĜHGGLVNR5D,7XFKRPČĜLFH
XOLFH.3RãWČ

V obci Tuchoměřice (u obecního úřadu) provede
veterinární lékař MVDr. Milan DUDEK, reg. KVL 3901
hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.

v sobotu 11. května 2019
od 13.00 do 14.30 hod.
Cena za očkování proti vzteklině – 90 Kč

9VWXS]GDUPD3DUNRYiQtSĜHG0â
0â

e

– periodický tisk územního samosprávního celku – měsíčník obce
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice
– V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 4/2019, vydáno: 26. 4. 2019;
náklad: 620 kusů; Šéfredaktorka:
Kateřina Kubalová; e-mail redakce:
tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka
dalšího čísla: 10. 5. 2019

1 hodin
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Zájemci o očkování předvedou zvířata a předloží
očkovací průkazy. V případě, že pes nemá vystaven očkovací průkaz, je možné po dohodě s veterinárním lékařem založit nový. Při očkování je možné
také zakoupit přípravky proti vnitřním a vnějším parazitům nebo naočkovat zvíře sdruženou vakcínou.

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.
www.tuchomerice.eu
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