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NA DEN MATEK se v Tuchoměřicích tradičně vítali noví občánci. Pamětní minci letos dostalo šest holčiček a tři kluci.

Tvorba nového
územního plánu
pokračuje,

POZVÁNKA NA DISKUSI

V potrubí
je zakopaný pes!

veřejné projednávání bude už na podzim
Územní plány obcí pořízené před 1. 1. 2007 pozbývají 31. 12. 2020
platnosti. Obec Tuchoměřice proto pracuje na novém územním plánu. V současné době je hotový návrh. Proces tvorby tak je ve 3. etapě vzniku ÚP – projednávání. V současné době byla ukončena fáze
společného projednávání. To znamená, že se k návrhu ÚP vyjádřily
všechny dotčené veřejnoprávní orgány a organizace.

P

o zapracování připomínek by mělo proběhnout veřejné projednávání v obci, které
se plánuje na září 2019. K němu přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován,
dotčené orgány (majitele pozemků a nemovitostí)
a sousední obce, a to nejméně 30 dnů předem. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených
návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce

veřejnosti. Své připomínky může každý uplatnit
nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. V připomínkách musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená
práva a vymezit území dotčené námitkou. Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán
uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
 dokončení na str. 5

Proč má řada z nás rezavou vodu? Proč se někteří obyvatelé nemohou kvůli nízkému tlaku pořádně ani osprchovat? Má
dlouhá léta zanedbávaná údržba vodovodu aspoň rychlé provizorní řešení? Co s věžovým vodojemem v Kněžívce, který je
v havarijním stavu? A kolik desítek milionů budou muset Tuchoměřice investovat do obnovy
nekvalitní vodovodní sítě v nejbližších letech ze svého?
Přijďte diskutovat o stavu vodovodu a hlavně o tom, jaká jsou na obzoru řešení. Situace není jednoduchá. Ptejte se na všechno, co vás
zajímá na tuchoměřické vodě.

12. června v 18:00
na hřišti
tuchoměřického sokola
Kromě starosty Pavla Cihláře
a místostarostů se diskuse zúčastní i zástupci 1. vodohospodářské.
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Tuchoměřice jsou nově součástí
mikroregionu od Okoře k Vltavě
Naše obec 25. 4. oﬁciálně vstoupila do dobrovolného svazku obcí Od Okoře k Vltavě. Vstup
do tohoto svazku schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání 13. 3.

S

oučástí tohoto mikroregionu jsou následující obce a město: Libčice nad Vltavou, Tursko, Svrkyně, Velké Přílepy,
Úholičky, Holubice, Okoř, Statenice, Lichoceves a od 25. 4. i Tuchoměřice. Níže najdete
hlavní oblasti, ve kterých obce spolupracují.

v
šeobecná ochrana životního prostředí
v mikroregionu

s
polečný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé
obyvatelnosti

k
oordinace plánů obcí a územní plánování v regionálním měřítku

k
oordinace významných investičních akcí v zájmovém území

Slovo do pranice
Mělo by se vedení obce zabývat možností
omezit plýtvání pitnou vodou – např. používáním v závlahových systémech, napouštěním
bazénů atd.? Některé obce řeší tuto problematiku obecně závaznou vyhláškou. Měla by tato vyhláška v Tuchoměřicích opodstatnění?
Pavel Cihlář

 Podle mého názoru by měli všichni zastupitelé vyslyšet připomínky občanů a jako hlavní prioritu stanovit zlepšení zásobování vodou. Vzhledem k současné situaci lze přijmout
i opatření prot i zbytečnému plýtvání, jako je
zalévání trávníků.
Václav Střelba

 Obec by se měla pokusit snížit spotřebu pitné
vody a zároveň podpořit zachytávání dešťovky.
Spotřebu pitné vody by bylo ideální řešit limitem
spotřeby na osobu a měsíc. Po překročení této hranice by byla stanovena cena výrazně vyšší. Zároveň by měla obec podpořit jímání dešťových vod
příspěvkem obyvatelům na nádrže na dešťovku.
Mart in Hlaváč

 Nedostatek pitné vody je celosvětový problém. K tomu musíme připočítat kvalitu tuchoměřického vodovodního řádu a jeho ztrátovost.
Myslím si, že omezení by bylo na místě. Zvláště, když sucha a tropických dnů každým rokem
přibývá. Tudíž by se s vodou mělo lépe hospodařit ve všech směrech.


s
laďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu
státní správy v zájmovém území

v
ytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku

z
astupování členů svazku při jednání
o společných věcech s třetími osobami
(orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.)

z
ajišťování a vedení předepsané písemné,
výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých akcí

s
polupráce na úseku kultury, sportu
a společenského života, propagace svazku
a jeho zájmového území.

Za předmět činnosti svazku se považují i takové akce a aktivity, které se netýkají
všech členských obcí. V takovém případě je
povinností svazku dbát, aby jejich výsledky
korespondovaly se zájmy a záměry svazku
jako celku. Pro tyto akce a aktivity jmenuje
shromáždění starostů odpovědné osoby, vybaví je podpisovým právem a pověří je koordinací, účetním a dokladovým zabezpečením těchto akcí a aktivit.
Sazek je oprávněn zakládat samostatně nebo s dalšími účastníky podnikatelské
a nepodnikatelské subjekty podle platných
právních norem. 
Pavel Cihlář, starosta obce

Víte o problému?
Dejte nám o něm vědět přes aplikaci

M

rtvé zvíře na silnici, nesvítící světlo nebo strom přes
lesní cestu – co s tím? Stačí chytrým telefonem vyfotit a okamžitě informovat vedení Tuchoměřic.
Tak jednoduché řešení nabízí aplikace
Zlepšeme Česko.
„Díky vaší pomoci pak budeme moci na
problém rychleji reagovat a ještě více zvelebovat naši obec,“ říká místostarostka Barbora Boulová. Aplikace je celorepubliková, takže je takto možné pomáhat i jiným
obcím a zároveň přijímat informace z obcí v okolí nebo od městských částí Prahy.
„Důležité je, že veškeré informace z Tuchoměřic i ostatních obcí, které vás zajímají, máte přehledně na jednom místě. Sami
si vybíráte, jaké informace chcete zobrazit,
a navíc obci šetříte náklady na rozesílku
zpráv. Posílání zpráv do této aplikace je totiž i pro obec zcela zdarma,“ vysvětluje kon-

zultant na SMART CITY a SMART komunikaci Jaromír Špaček
„Rozesílání SMS prostřednictvím Mobilního rozhlasu nás každý měsíc stojí okolo
4000 korun. Poslat jednu zprávu všem registrovaným, kterých je nyní více než 400,
vyjde na 423 korun. Většinou je ale potřeba
poslat zpráv několik, protože text se do jedné nevejde. Pokud by lidé začali využívat
bezplatnou aplikaci Změňme Česko, obecní
kase by to pomohlo. SMS bychom tak posílali jen těm, kteří chytrý telefon nemají,“
dodává Barbora Boulová.
V aplikace Zlepšeme Česko ze zobrazují všechny příspěvky, které obec rozesílá
přes Mobilní rozhlas, navíc je tu funkce
Zvířecí detektiv či Ztráty a nálezy. Stáhnete ji do svého telefonu ze svého App storu
pro IOS nebo z Obchodu Play pro Android.
Stačí zadat Zlepšeme Česko. 
Kateřina Kubalová

Jiří Čermák

nepřehlédněte
Tuchoměřické zastupitelstvo se tentokrát
sejde až po vydání zpravodaje 29. 5. 2019,
takže informace o jednání najdete v příštím čísle. Další plánované termíny zasedání do konce roku jsou:

26. 6., 11. 9., 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2019
www.tuchomerice.eu

Foto: Kateřina Kubalová

DNE ZEMĚ
Desítky lidí si i přes
nepřízeň počasí udělaly v sobotu 27. dubna čas na úklid obce v rámci oslav Dne
Země. Malí i velcí
pracanti si u našeho
sběrného dvora nafasovali rukavice a pytle a odvedli pořádný
kus práce, za který
jim patří velký dík.
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Škola v Tuchoměřicích

Slovo ředitelky

D

R

ovolím se zde vrátit k článku o tuchoměřické škole z minulého čísla zpravodaje. Fakt, že škola otevírá
první ročník pouze pro 12 žáků, vypadá na jednu stranu příjemně, ale na věc je nutno nahlížet i z jiného úhlu. Je
pro obec dobrá zpráva, že téměř polovina rodičů přihlašuje své předškoláky na jinou školu? Děti tím ztrácí sociální
vazbu k obci, nepotkávají se v každodenním životě se svými
vrstevníky. Již od první třídy si ze svého dne škrtnou minimálně hodinu navíc ze svého času, kterou stráví cestováním
v dopravním prostředku. Dalším aspektem je cena, kterou
obec platí za umístění žáka v jiné obci, a cena, na kterou
obec vyjde fakt, že registrovanou kapacitu základní školy
tímto trendem zaplní pouze ze dvou třetin. Rozhodně tu nemíním kritizovat úroveň výuky naší školy, to mi nepřísluší,
dívám se na věc optikou zastupitele, majícího na paměti zájem místních obyvatel. Vedení obce, jako zřizovateli základní školy a subjektu, který nakonec celý účet zaplatí, bych doporučil kontaktování rodičů předškoláků a zjištění důvodů
poměrně velkého a vzrůstajícího nezájmu o naši školu. Možná by tyto názory přispěly k nalezení podnětů, jak žáky pro
naši školu získat zpět. Jsem přesvědčen na základě rozhovorů s některými z vás rodičů, že to není vždy jen z důvodu polohy pracoviště rodičů. Nebo to je cesta, jak místo devítileté
školy raději nemít žádnou? 
Jan Havel

áda bych doplnila několik informací k článku pana zastupitele Havla. V tuchoměřické školce je letos 17 předškoláků. Z tohoto počtu je potřeba odečíst dvě děti,
které se budou z Tuchoměřic stěhovat, a jedno, jehož rodiče
žádají o odklad školní docházky. Dvě děti byly přijaté do Nebušic. Jedno proto, že má v šestém ročníku sourozence, druhé má v Nebušicích příbuzné. 12 dětí je přijatých do naší školy. K tomu ještě jeden žák, který do školky nechodil. Je možné,
že jsou v obci ještě další děti, které do školky nechodí, respektive chodí do jiné. Tyto děti ovšem nemohou ztratit vazbu
na obec, protože žádnou dosud nezískaly. Pokud se rodiče rozhodnou z jakéhokoliv důvodu zapsat dítě do jiné školy, je to
jen jejich volba a jistě počítají i s časem na dojíždění. V obci
je relativně velká migrace občanů, je rozestavěných několik
domů pro více rodin. Lze očekávat, že tyto rodiny budou mít
děti, takže je třeba mít pro ně ve škole místo. Vzhledem k tomu, že školu nelze nafouknout, je nutné si nechávat jistou rezervu. Pokud bych přijala prvňáčka například z Přílep, bude
ve škole 5 let. Nelze dopředu vědět, kolik dětí za 5 let ve škole
bude (ani z údajů matriky, právě vzhledem k výstavbě) a zda
by pak třeba obec nemusela odmítnout vlastního občana. Je
tedy na místě otázka, jestli je v zájmu obyvatel obce, aby třeba
kvůli snaze naplnit kapacitu školy nebyl později problém přijmout místní děti. 
Iva Zavadilová

Ulice dětem opět v akci
Jednoho dubnového rána jste mohli potkat
rozesmáté děti na cestě do školy. Ne snad,
že by tak dychtily po vzdělání, ale ten den
se ve škole konal projekt Ulice dětem, který
znají už z loňska, a nemohly se ho dočkat

T

entokrát program zahájila sympatická a nadaná Sabina,
které je pouhých 16 let. Zasedla s kytarou a pustila se do zpěvu. Okamžitě si získala nadšené publikum, které se postupně přidávalo k jejímu zpěvu. Sabina si pro děti kromě svého repertoáru připravila i soutěže a dokázala jim, že má smysl věnovat
se tomu, co nás baví. Pak přišli na řadu čtyři nesmírně nadaní
muži v čele s Chillem, který umí neuvěřitelným způsobem v dětech probudit zájem a dát jim pocit, že dokážou opravdu cokoliv.
Naše škola se na několik hodin proměnila ve sportoviště. Měli
jsme možnosti vidět budoucí parkuristy, nadšené streetdancery
a nebo třeba mistry v poikaření, což je forma žonglování.
Děti překonávaly samy sebe, zkoušely nejrůznější techniky
a posilovaly tak nejen své svaly, ale i sebevědomí.
Každopádně bylo patrné, že se děti baví a mají ze sebemenšího
úspěchu ohromnou radost. Z nadšení se dokonce málem zapomínaly nasvačit a napít. Samotnému programu týmu Ulice dětem
předcházela i pečlivá příprava našich žáků. Ti totiž společnými
silami vytvořili úžasná tabla plná fotek a textů ilustrujících, jak
oni sami tráví svůj volný čas. Tyto dárky pak předali týmu, který byl nejen potěšen, ale především překvapen kreativitou a celkovým uměleckým pojetím výtvorů dokonce natolik, že slíbil, že
práce našich dětí vystaví na svých velkých akcích v Letňanech.
Jako člen pedagogického sboru a i jako rodič takovým akcím
tleskám. Odvést děti od tabletů má rozhodně smysl. 
Zuzana Škvorová

Foto: UPS

TUCHOMĚŘICE, KNĚŽÍVKA, PAZDERNA – tuto knihu Petra Jiráska dostal v pátek 17. května na památku velvyslanec Spojených států Stephen B. King od starosty Pavla Cihláře. Setkali
se přímo v Tuchoměřicích, když se přijel Stephen B. King podívat
na vznikající logistické centrum u outletu.
www.tuchomerice.eu
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Druhý česko-slovenský koncert v Tuchoměřicích

K

dyž jsme před dvěma lety pořádali koncert dvou amatérských pěveckých sborů - místního La Folia
a slovenského Ad hoc, brali to všichni jako výjimečnou, mimořádnou akci. Vždyť
se tehdy podařilo přizvat k účasti takové
pěvecké špičky operního světa, jako je Roman Janál, sólista opery Národního divadla

v Praze, a Peter Mikuláš, sólista opery Slovenského národního divadla v Bratislavě,
na varhany doprovázel profesor varhanní hudby a varhaník Univerzity Karlovy
Jan Kalfus. Ale chuť a radost ze vzájemné
spolupráce nás natolik motivovala, že jsme
se rozhodli tento zážitek zopakovat. A tak
se první červnovou sobotu v 18 hodin ro-

zezní kostel sv. Víta v Tuchoměřicích zpěvem a hudbou, kterou se pokusí k vašim
srdcím promluvit stejní aktéři jako před lety. Přijďte si poslechnout nejen nové písně
obou sborů, ale hlavně mimořádné hlasy
a vynikající hru profesionálů, kteří se právem řadí mezi hvězdy hudebního nebe. 
Ivana Matějů

Nokturna v Rákosí
zpestří červnové středeční večery a podvečery
5.6. v 18:30 bude zahájení již tradičně patřit hudbě A. Dvořáka. U rybníčku v Rákosí letos uslyšíte Largo z Novosvětské. Pokračovat se bude v 19:30 v Sýpce divadelním
představením Valérie a týden divů, které
zahraje divadelní soubor V.A.D., ochotníci působící na kladenské scéně již více než
20 let. Moderní pojetí předlohy V. Nezvala umocňuje nadčasovost tématu, odkrývá
věčné touhy, malost charakterů, kouzlo lásky, která jediná nám dává odvahu a křídla.
Dokonale zvládnutá forma hororu od nápadité výtvarné stránky přes organické zapojení hudby Dresden dolls (všichni akté-
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DĚTSKÝ DEN
Na hřišti TJ Sokol je pro děti
od 10:00 do 14:00 připrave10:00
na spousta soutěží a zábavy. Chybět nebude ani zmrzlina z Opočna. Pro
prvních 130 dětí je nachystána také tombola.

NEDĚLE

26. 5.

|

ČESKO-SLOVENSKÝ
KONCERT
Dne 1. 6. 2019 v 18:00
18:00
se v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích uskuteční mezinárodní koncert, na kterém společně zazpívají dva smíšené pěvecké sbory – tuchoměřický sbor
La Folia a slovenský Ad hoc. Speciálními
hosty budou sólisté opery z národních divadel v Praze a Bratislavě – Roman Janál
a Peter Mikuláš, koncert bude doprovázet
varhaník Karlovy univerzity Jan Kalfus.

SOBOTA

1. 6.

|

NOKTURNA
V RÁKOSÍ
18:30 – Zahájení v Rákosí
18:30
A. Dvořák – Largo Novosvětská, Kristýna Sedláková – flétna,
Jana Vöröšová – akordeon
19:30 – divadlo v Sýpce V.A.D. – Valerie
a týden divů – divadelní představení fenomenálních ochotníků z Kladna

STŘEDA

5. 6.

www.tuchomerice.eu

ři jsou výbornými muzikanty a zpěváky)
až po jednotlivé herecké výkony a kolektivní režii vytvořilo stylově precizní divadelní
skvost, který diváka nepustí po celou hodinu ze své lehce mrazivé magie.
Druhá červnová středa 12. 6. začne v Rákosí v 18:30 hudebně-poetickým happeningem, kterého můžete být pasivními či aktivními účastníky, záležet bude na vaší náladě.
Na programu je Vladimír Kokolia a jeho poezie a improvizační dovednosti mladých
muzikantů ze souboru CVRKOT. Silným zážitkem bude koncert DU-CHANSON v Sýpce v 19:30. Duo, které tvoří Petra Bílková, čes-

E

M

|
8. 6. |
12. 6. |

E
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POVÍDÁNÍ PRO DĚTI
V KLÁŠTEŘE
Povídání pro děti na té16:30
ma „Seslání Ducha svatého“ v sále před knihovnou.

PÁTEK

7. 6.

SOBOTA
9:00

FARMÁŘSKÝ TRH
Nakupte si produkty lokálních výrobců od 9:00
do 13:00 před Disko RaI.

NOKTURNA
V RÁKOSÍ
18:30 – Ve větru poezie
18:30
aneb Kokolia na větvích
19:30 – V Sýpce Koncert DU-CHANSON –
herečka a hudebnice Petra Bílková, básník a skladatel Andraž Polič, dva světy,
dva hlasy, dva nástroje, jedna hudba

STŘEDA

NEDĚLE

16.
6.
9:00

|

POUŤ SV. VÍTA
A DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ V KLÁŠTEŘE

10:30 Poutní mše svatá
12:30 Komentovaná prohlídka kláštera
13:30 Vystoupení pohybového studia
HALALI a CAMINO
14:30 Komentovaná prohlídka kláštera

ká herečka a klavíristka, a slovinský básník,
kytarista, skladatel Andraž Polič. Základem
jejich autorské tvorby jsou citlivé aranže,
charismatický zpěv Andraže a poetické texty (zpívané v češtině, angličtině, slovinštině).
Dva hlasy, dva nástroje, jedno souznění.
Závěrečný večer 19. 6. bude patřit mladému ženskému folklornímu souboru LADA,
zpívajícímu moravské písně a capella, tedy bez doprovodu. Lidský hlas zazní ve své
ušlechtilé i syrové podobě. Kouzlo vícehlasu ženských vokálů uslyšíte pod širým nebem v 19:00 v Rákosí. 
Jana Vöröšová

Á

S

15:30 Sen o noci Svatojánské – divadelní
představení (D.ATEL)
16:30 Koncert
skupiny
NSANGO
MALAMU
(černošská
hudba)
Doprovodné akce:
• výstava „Okna dokořán“ – práce dětí
z výtvarného kroužku • skákací hrad • bojovka pro děti (od 14:15) • Kulinářský festival: domácí brynzové halušky, hamburgery, palačinky, štrúdl, pivo, kofola, limonáda, káva…

|

NOKTURNA
V RÁKOSÍ
Závěrečný podvečer v Rá18:30
kosí začne úderem
19. hodiny. Na programu je koncert folklórního souboru LADA

STŘEDA

19. 6.

|

Poslední den školy zveme všechny děti na ﬁlm
Zpívej do letního kina
20:00
na hřišti TJ Sokol. Pojďte s námi prožít večer plný radosti a veselých písniček.

PÁTEK

28. 6.

připravila Lucie Vojtěchovská
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Domeček na zámku
V areálu Tuchoměřického zámku již desítky let chátrá dům. Moc hezký dům. Nebo spíš
domeček. Slušelo by se mu dát ještě šanci. Obnovit, otevřít. Copak pro něj nemáme na tak
nádherném místě využití? Nechybí nám v okolí kavárna nebo čajovna s krásným výhledem? Nebo prostor pro zajímavé přednášky a workshopy, galerie nebo třeba sauna? Dovedu si představit všechny tyto možnosti.

O

sobně si myslím, že by si domeček obnovu zasloužil. Proto jsem inicioval setkání s panem
Milošem Darážem z Komunity Chemin Neuf,
která je vlastníkem objektu. Ten se vdechnutí života
nebrání, naopak. Jen na něj komunita nemá prostředky. V první fázi ale potřeba nejsou. Chce to jen čas
a ochotné ruce. Je potřeba z domečku vyklidit nánosy
sutiny a odpadu nahromaděné za desítky let a také začít upravovat prostředí kolem – pokácet náletové dřeviny, posekat trávu atd.
V druhé fázi již prostředky potřeba budou. Minimálně na nová okna a potřebné statické zpevnění. Pro získání těchto prostředků se pokusíme využít dotačních
titulů, které nabízí církev, kraj nebo ministerstvo kultury a také v poslední době populární crowdfunding.
Pokud vás zajímá aktuální dění z Domečku na zámku, sledujte facebookový proﬁl @Domeceknazamku
(www.facebook.com/domeceknazamku). 

Foto: Martin Podařil

Martin Podařil

číslo měsíce

174

před tolika lety byl vybudován kamenný most přes Únětický potok
v Kněžívce. Najdete ho v blízkosti někdejší hasičské zbrojnice. Rok vybudování mostu bylo možné zjistit z kamenné desky, která dříve na mostě
bývala. Přečtěte si, co na ní stálo:

hIeronyMI patrIs abbatIs sIonel aCCoLIs gratIfICatVrI CUra pIa benedICta
pontICVLVs hIC InstaVratVs 1845…
Lávka tato byla vystavěna zbožnou a požehnanou péčí Otce opata sionského Jeronýma,
který se tím chtěl zavděčit obyvatelům, roku 1845.

Jedná se o chronogram – pokud sečtete velká písmena – římské číslice – vyjde vám rok založení mostu.

dubnový
oslavenec
Jaroslav Burda
Jaro
85 let
G
Gratulujeme
k životnímu
jubileu a do dalších
jubil
let přejeme
mnoho
p
zdraví,
štěstí
z
a sspokojenosti.

Tvorba nového územního plánu pokračuje…
územní plán

 dokončení ze str. 1

K

e stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad
územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží.
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání, zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního
plánu. Pokud je to nezbytné, pořizovatel zajistí pro obec
úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání. Poté přijde na řadu druhé kolo veřejného projednání, které se týká pouze připomínkovaných oblastí.
Návrh nového územního plánu najdete na webové adrese: www.mestocernosice.cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-obce-orp-cernosice/projednavane/
Tuchomerice/ 

je druh územně plánovací dokumentace, která usiluje o racionalizaci
prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití.
Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro
společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit
naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání
krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále pak vymezí zastavěné
území, plochy a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo opětovnému využití
znehodnoceného území pro veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy a stanoví podmínky pro využití
těchto ploch a koridorů.

Pavel Cihlář, starosta obce

www.tuchomerice.eu
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Farmářský trh
– spokojenost na obou stranách
Zájemci o nákup kvalitních potravin od lokálních dodavatelů se konečně dočkali. V sobotu
11. 5. se v Tuchoměřicích opět konal farmářský trh, tentokrát pod taktovkou obecního úřadu.

S

pokojenost na obou stranách je zásadou každého farmářského trhu. Návštěvníci musí být spokojeni s nabízeným sortimentem, prodejci toho potřebují
prodat tolik, aby se jim účast vyplatila. Podle
vyjádření obou stran byli v tomto případě spokojeni všichni, a to i přesto, že nám
počasí s krátkými dešťovými přeháňkami
příliš nepřálo. Farmářského trhu se zúčastnilo 20 prodejců, což je číslo, které v tomto
směru převyšuje mnohé podobné pražské
akce. Již před polednem byly některé potraviny vyprodány, zdá se, že prodejci možná
podcenili zdejší kupní sílu. Kolik přišlo návštěvníků, nelze odhadnout. Byly jich stovky, místních i přespolních. Průběh trhu
obohatila vystoupení dětí ze školy, pěvec-

Foto: Michal Vokřál

kého sboru Cvrkot, stejně jako skotského
dudáka žijícího v Tuchoměřicích. Dlouhá
fronta se tvořila i u stánku, ve kterém vařil Karel Novák. Kuřecí špízy, vepřové ham-

burgery či dukátové buchtičky si řada lidí odnášela i domů. Fronty se ale tvořily
i u uzenáře, pekařů a prodejců sadby zeleniny. Na zmrzlině z Opočna si pochutnaly všechny děti. Stručně řečeno, kdo tentokrát na farmářském trhu v Tuchoměřicích
chyběl, může jedině litovat. Další trh je plánován na sobotu 8. června, tentokrát bude
na prodej i čerstvá zelenina. „Na květnovém
trhu prodejce zeleniny chyběl jednoduše proto,
že se toho ještě na českých polích a zahradách
mnoho neurodilo a zeleninu ze supermarketu
jsme tu prodávat nechtěli. Příště ale zelenina
bude a neměl by chybět ani prodejce jahod,“
dodává místostarosta Martin Růžička. 
Michal Vokřál,
spolupořadatel tuchoměřického trhu

Čarodějnice 2019
V den pálení čarodějnic se na hřišti TJ Sokol Tuchoměřice konala velká sláva. Skvěle postavenou hranici si za místo svého posledního odpočinku před letem do výšin vybrala i Elvíra
Virválová, proslulá čarodějka z dílny MC Míca.

J

ejí život byl sice poněkud krátký, ale ještě před vzplanutím měla možnost vidět
skotačící a nadšené děti, jak velmi zdárně zdolávaly překážky v několika soutěžích,
připravených desítkou nadšených dobrovolníků. Děti si opět odskočily ke staré ježibabě,
sledující, jak se úspěšně dostávají přes umně
nataženou pavoučí síť, aby ji pozlobily zacinkáním na zvonek. Bez strachu a bázně přeskakovaly plameny, které z bezpečnostních
důvodů nahradil papír a laminátová folie.
Následoval hod do dálky a nakonec novinka

v podobě čarodějnického odplivnutí, které
se dětem náramně líbilo. Vyhlášení nejlepšího kostýmu se pro čarodějnickou komisi zdálo tvrdým oříškem, ale nakonec bylo
spravedlivě rozhodnuto a mohlo se vyrazit
k malému, ale opravdovému ohni na opékání vuřtů a letošní novinky v podobě americké pochoutky marshmallow.
Dětí dorazilo přibližně sto, dospělých bylo
také požehnaně, a tak není divu, že se brzy
po všech dobrotách u ohně jen zaprášilo.
Zde je na místě připomenout, že vuřty byly

primárně sponzorem zakoupeny pro děti.
Bylo docela smutné vidět, že se jimi krmila
převážná většina dospělých. Těžko se nám
pak vysvětlovalo, že už zkrátka nemáme
co nabídnout. Pro příští rok tak přistoupíme k novým pravidlům. Každopádně věříme, že zažehnutím hranice a odletem Elvíry se v naší vísce po další rok udrží pohoda
a veselí. Děkujeme všem účastníkům, sponzorům i dobrovolníkům, kteří pomáhali
s hladkým průběhem celé akce. 
Zuzana Škvorová

Jak jsme v lese vypustili duše

J

ak jste se v minulém čísle dozvěděli, jsem kantor. Předkládám tedy krátké
hodnocení letošních cyklozávodů. Jedničku si zaslouží nejen ti, kteří obsadili stupně vítězů, ale i všichni, kdo je povzbuzovali. Samozřejmě i pomáhající dobrovolníci. Díky energii těch všech jsme zažili příjemné odpoledne. Dvojku bych udělil rodičům, kteří dovedli děti, ale nenašli dost energie, aby závodili
– zkuste to příště ještě o tu trošku vylepšit! Trojka (dobrá), ta je pro kuličky. Ale
na druhou stranu, v situaci, kdy lesní půda nasákla deštěm a podmínky tak nebyly úplně regulérní, klobouk dolů před cvrnkajícími. Čtyřka je pro zmatkujícího moderátora, který chvílemi neměl úplně jasno. Pokusím se s tím něco udělat! Pětku bych dal tomu, kdo si dal tu práci a na trať nám umístil napínáčky. Ale
pro tyhle uličníky máme vlastně zvláštní kolonku. Dostávají dvojku z chování.
Na pětku tedy nebylo nic. 
David Radzo
www.tuchomerice.eu

výsledky:
předškolačky – odrážedla: 1. Stella S. 2. Beáta H. 3. Julie K.; předškoláci – odrážedla: 1. Matěj S. 2. Kuba H. 3. Václav V.; předškoláci – kola:
1. Anička Ž. 2. Samuel T. 3. Lucie B.; ml. školáci:
1. Jakub Č. 2. Marie V.; st. školačky: 1. Magdaléna R. 2. Marie K. 3. Tereza R.; st. školáci: 1. Bohdan H. 2. Ondřej V. 3. Tonda M.; junioři: 1. Tadeáš H. 2. Ema K. 3. Vojtěch V.; ženy: 1. Zuzka H.
2. Kristýna K. 3. Petra K.; muži: 1. David H. 2. David R. 3. Jan H.; kuličkový turnaj: 1. Ondřej V.
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Pohádkový Den sousedů

P

o několika chladných a deštivých
dnech konečně ráno vyšlo slunce
a v Rákosí vrcholily přípravy na odpolední Den sousedů. Cílem této akce
je vytáhnout sousedy z domovů, setkat
se a popovídat si. Ten, kdo tuto výzvu vyslyšel, určitě nelitoval. Úvod sobotního
odpoledne patřil dětem z mateřské školy, které svým vystoupením vehnaly slzy
do očí nejednomu divákovi. Závěr celého
dne byl naopak roztancovaný a uvolněný,
protože své vystoupení si společně s posluchači užívala skupina The Hron Bro-

thers. Zážitkový vrchol přinesla hudební pohádka O dvanácti měsíčkách. Honza
Korda, který se ujal režie, vymyslel odvážnou variantu – dal dohromady dospělé
amatéry s dětskými (respektive teenagerovskými) muzikanty. Po první zkoušce
to vypadalo na pořádný průšvih, ale nakonec živá hudba dodala celému představení tu správnou šťávu a výsledkem bylo
strhující vystoupení, které si společně užívali herci, zpěváci a muzikanti tří generací. Odezva obecenstva byla bouřlivá a zavazující a my se už teď těšíme na další Den

Foto: David Hošpes

sousedů. A do té doby? Potkávejte se, bavte se, zpívejte si, hrajte si, užívejte si radosti ze života a sousedských setkání v naší
krásné vesnici. 
Ivana Matějů

UPS v Tuchoměřicích

P

Foto: UPS

ři cestě na Kopaninu jste si určitě všimli nové stavby na poli mezi outletem a Seatem. Půjde o logistické centrum doručovatelské společnosti UPS, které schválili představitelé obce před několika lety. Otevře se na začátku roku 2020. Už při povolování stavby
si v minulých letech dala obec podmínku, že auta UPS nesmí jezdit
přes Tuchoměřice. Vladimír Tvrdek, vedoucí tuchoměřického projektu za UPS, potvrdil, že to bude součást jejich závazných interních
směrnic: „Převážný podíl dopravy vyvolané provozem UPS bude vedený
od jihovýchodu s přímým napojením na rychlostní komunikaci R/7 zcela
mimo obytnou zástavbu,“ řekl Tuchoměřickému zpravodaji. Do zdejšího areálu investuje společnost skoro 127 milionů korun. Už dnes létá
na pražské letiště každý den ﬁremní letadlo UPS z Kolína nad Rýnem.
V Praze se zásilky třídí a po silnici rozváží dál po České republice. 
-red-

INZERCE

Uklidíte nám doma v Tucho
Pro pomoc s týdenním úklidem v RD
v Tuchoměřicích hledáme pečlivou
a milou paní.
Děkujeme za Vaši odezvu
fruitcakes.com
na e-mail:
uklidtucho@gmail.com

Tuchoměřický
ZPRAVODAJ
– periodický tisk územního samosprávního celku – měsíčník obce
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice
– V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 5/2019, vydáno: 24. 5. 2019;
náklad: 620 kusů; Šéfredaktorka:
Kateřina Kubalová; e-mail redakce:
tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka
dalšího čísla: 10. 6. 2019

?

Už několik let v Tuchoměřicích prodáváme a
zdarma rozvážíme krmivo, které máme osobně
vyzkoušené
na vlastním chovu–granule, konzervy,
pamlsky, vitamíny,...
Poradenství je samozřejmostí. Zboží dodáme
nebo zajistíme a až k Vám dovezeme.
A myslíme i na kočičky!
Náš kontakt:
e-mail: psi.krmivo@gmail.com
Dubová 440
(
nebo ceníky jsou ve schránce)

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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ͲŵŽŶƚĄǎĚǀĞƎŶşĐŚĂǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
ͲƉƌĂǀŝĚĞůŶǉƐĞƌǀŝƐĂƌĞǀŝǌĞǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ
ͲƉŽĚƉŽƌĂĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉĐŚƉƌŽĚĞũĐƽ,ƂƌŵĂŶŶƉƎŝŵŽŶƚĄǎŝ
ͲŽƉƌĂǀǇ͕ǀǉŵĢŶǇ͕ŶĂƐƚĂǀĞŶşĂƐĞƎşǌĞŶşǀƌĂƚŽǀǉĐŚƐǇƐƚĠŵƽ,ƂƌŵĂŶŶ

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗

WŽǎĂĚƵũĞŵĞ͗

ͲŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşďĞǌŵĂƚƵƌŝƚǇ
ŶĞďŽƐƚƎĞĚŽƓŬŽůƐŬĠēŝŽĚďŽƌŶĠǀǇƵēĞŶşƐŵĂƚƵƌŝƚŽƵ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌŶĂǀǇƐŽŬŽǌĚǀŝǎŶǉǀŽǌşŬ
ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
ͲƉƌĂǆĞŶĂƉŽĚŽďŶĠƉŽǌŝĐŝǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲēŝƐƚǉƚƌĞƐƚŶşƌĞũƐƚƎşŬ

ͲƎŝĚŝēƐŬǉƉƌƽŬĂǌƐŬƵƉŝŶǇ
ͲŵŽŶƚĄǎŶşƉƌĂǆĞǀǉŚŽĚŽƵ͕ŶĞƉŽĚŵşŶŬŽƵ
ͲƵǎŝǀĂƚĞůƐŬŽƵǌŶĂůŽƐƚƉƌĄĐĞŶĂW;tŽƌĚ͕ǆĐĞů͕KƵƚůŽŽŬ͕ŝŶƚĞƌŶĞƚͿ
ͲēĂƐŽǀŽƵŇĞǆŝďŝůŝƚƵ͕ŽĐŚŽƚƵĐĞƐƚŽǀĂƚ͕ƐƉŽůĞŚůŝǀŽƐƚ
ͲŽƐǀĢĚēĞŶşĚůĞǀǇŚůĄƓŬǇĞůĞŬƚƌŽϱϬͬϳϴ^ď͘ΑϲƉŽĚŵşŶŬŽƵ

EĂďşǌşŵĞ͗

EĂďşǌşŵĞ͗

ͲƉƌĄĐĞŶĂũĞĚŶŽƐŵĢŶŶǉƉƌŽǀŽǌ
ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşĂƌŽǌǀşũĞũşĐşƐĞǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲƐƚƌĂǀĞŶŬǇ

ͲǌĄǌĞŵşƐƚĂďŝůŶşǌĂŚƌĂŶŝēŶşƐƉŽůĞēŶŽƐƟ
ͲƉƎşũĞŵŶǉƉƌĂĐŽǀŶşŬŽůĞŬƟǀ
ͲŽĚƉŽǀşĚĂũşĐşƉůĂƚŽǀĠŽŚŽĚŶŽĐĞŶş
ͲŵŽďŝůŶşƚĞůĞĨŽŶ
ͲŶŽƚĞďŽŽŬ
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