ZPRAVODA

VE ČTVRTEK 20. ČERVNA SE S TUCHOMĚŘICKOU ŠKOLOU LOUČILI PÁŤÁCI.
Rozlučka se tentokrát konala v Kotelně. Nechybělo vystoupení pro rodiče a spolužáky ani občerstvení.
Na rozloučenou dostali žáci páté třídy šerpu a pamětní minci.

ročník V.
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Zastupitelé dali zelenou

přípravě chodníků a nové lávky
Stavět v Tuchoměřicích nové chodníky není úplně jednoduché hlavně kvůli soukromým pozemkům, které sahají často až k vozovce, přesto se na pár dalších začíná právě pracovat. Připravovat
se bude také lávka přes potok a už letos v létě se rozšíří hlavní silnice u křižovatky s ulicí K Lesu.

Z

astupitelé schválili přípravu projektu
dvou chodníků. Jeden z nich povede
od autobusové zastávky Obecní úřad
Hlavní ulicí podél hospody U Nás. Druhý řeší velmi nebezpečné místo u křižovatky nad
zámkem. Chodník tady propojí autobusovou zastávku, schodiště a povede směrem
k ulici Nad Školou. Pomůže tak hlavně v nejužším místě, kde auta objíždí studnu a chodci musí jít přímo ve vozovce. Dokonce by
se tu mohla díky chodníku i mírně rozšířit
silnice proti studni, aby bylo místo bezpečnější. Projektová příprava a administrativa
při získávání povolení teď zaberou několik
měsíců, ale už se na nich začíná pracovat.

Další chodníky jsou ve stádiu prověřování a diskusí s majiteli soukromých pozemků, které se nachází podél silnic.
LETNÍ ROZŠÍŘENÍ SILNICE
Už o letošních letních prázdninách dojde
k výrazné změně na křižovatce ulic V Kněžívce a K Lesu. Toto nejužší místo na tuchoměřické hlavní silnici se rozšíří. Betonová zeď, která je těsně před křižovatkou,
stojí na obecním pozemku. Obec ji v létě zbourá, aby se tu mohla auta bezpečněji vyhnout.
Po dobu těchto prací se bude místem projíždět kyvadlově na semafory, proto se bude

stavět až teď o letních prázdninách, kdy je
slabší provoz.
LÁVKA PŘES POTOK
Zastupitelé také odsouhlasili zahájení projekčních příprav nové lávky přes potok v ulici U Hřiště. Projektant připraví a zajistí vydání všech povolení pro novou lávku v místě,
kde ulice U Hřiště překračuje Únětický potok. Chodci nemají jinou možnost než přejít
potok po frekventované silnici a chodí tu i celá řada dětí. Nová lávka vznikne vedle stávajícího mostu pro auta a přímo naváže na chodník, který dnes končí před potokem. 
Martin Růžička, Ondřej Kubala

číslo měsíce
– před tolika lety pořídila tehdejší Tělovýchovná jednota Tuchoměřice první autobus, kterým kromě
jiného jezdili fotbalisté na zápasy. O Škodě RTO, která léta stávala na hřišti, si můžete přečíst na straně 9.
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Okolí hřbitova prokouklo
Jak si již mnozí z vás mohli všimnout, od jara se na hřbitově a v jeho okolí událo několik změn.

Z

ahradnická ﬁrma provedla odborný omlazovací řez a odstranila suché větve u všech stromů na starém
i novém hřbitově. Stromy zahradníci
důkladně prohlédli kvůli obavám z možného zřícení některého z nich. Zástupce
zahradnické ﬁrmy konstatoval, že není
potřeba žádný strom kácet. Vedle hřbitova byl proveden výchovný řez v lipové aleji.
V budově bývalé márnice je nová elektroinstalace a u parkoviště přibyly dva stožáry
veřejného osvětlení. Ty výrazně pomůžou

Slovo místo pranice
Na tomto místě jste zvyklí číst rubriku
Slovo do pranice a ani tentokrát to nemělo být jiné. Téma bylo jasné: Dýňoviště.
19. června se ale na obecním úřadě konala
schůzka představitelů obce, školy, majitelů
okolních pozemků a zástupců spolku Tuchoměřice společně a ukázalo se, že „pranice“ možná nebude nutná.
Po krátkém představení projektu se diskutovalo o tom, jak využívat daný prostor
a jak smysluplně naložit s prostředky získanými od Letiště Václava Havla. Na setkání nebyl nikdo, kdo by chtěl veřejný
prostor zrušit a v průběhu diskuse se postupně názory zúčastněných přibližovaly. Všichni shodli, že by bylo dobré rozšířit
vyvýšené záhony tak, aby měla každá třída
svůj, umožnit zalévání záhonů a další výsadby z potoka ruční pumpou nebo čerpadlem a instalací schůdků do potoka včetně
vybudování přístupu k potoku pomocí vrátek. Shoda panovala také v otázce vybudování „Stezky bosou nohou“, tematických
naučných cedulí, venkovní učebny přírodopisu, altánu z proutí, domečku na nářadí,
opracování kmenů, které už na Dýňovišti
jsou, vybudování krmítka, hmyzích domečků, posezení a stolu a také ohledně výsadby
ovocných stromů podél plotu.
Naopak ohniště se stalo velkým jablkem
sváru. V tomto bodě obec přislíbila najít
na svých pozemcích prostor, kde by táboráky
neobtěžovaly majitele okolních nemovitostí. Diskutující se neshodli ani na vybudování
trampolíny a prolézaček, a to zejména kvůli
otázce dozoru, pravidelných revizí a údržby.
Sečteno, podtrženo, pokud se výše uvedené podaří zrealizovat a ruku k dílu v průběhu léta přiloží kromě členů spolku i rodiče dětí navštěvující ZŠ, pro niž by měl daný
prostor sloužit zejména, ukáže se, že diskuse a komunikace dokáže přiblížit názory
a představy obyvatel naší obce. 
Pavel Cihlář, starosta

www.tuchomerice.eu

Foto: Martin Růžička

osvětlení ulice Ke Statenicím, které v tomto úseku chybělo.
Na nedávno zrekonstruované studni bylo instalováno elektrické čerpadlo. Pomocí
tlačítka je načerpání konve nyní otázkou
několika sekund bez nutného pumpování,
což ocení hlavně naši starší spoluobčané.
Nebude se opakovat situace z loňského roku, kdy byl hřbitov bez možnosti načerpání
vody. Stále také probíhají jednání o převodu pozemku dolní části hřbitova do majetku obce a o vybudování chodníku. 
Martin Růžička, místostarosta

Stručně ze zastupitelstva

K

větnové zasedání tuchoměřického zastupitelstva bylo tematicky i emočně velmi nabité. Jednání našich zastupitelů sledovaly desítky
lidí. Níže vám přinášíme nejzásadnější
body, o kterých zastupitelé jednali.
 Ing. Glogar zastupitelům představil
plán ﬁnancování obnovy vodovodů a kanalizace v Tuchoměřicích. Ukázalo se, že
od roku 2017 nemáme revizní zprávu
k věžovému vodojemu. Vodě se podrobněji věnujeme na straně 4.
 Zastupitelé schválili přípravu územní
studie, která by běžela paralelně s územním plánem. Studie by měla hlavně ukázat, co vše si může vlastník na svém pozemku dovolit.
 V klášteře vznikne veřejná toaleta.
Obec na její vybudování přispěla částkou 150 tisíc korun.
 Obec bude muset vracet zhruba
200 000 korun z dotací, které v minulých letech získala. Jejich kontrola totiž
odhalila chyby.
 Obec podpoří činnost spolků bezplatnou inzercí ve zpravodaji.
 K 31. 12. skončí nájemní smlouva
s nájemcem hospody U Nás – na podzim
2019 se obec začne zabývat otázkou, jak
s budovou naloží.

 Velké emoce vzbudil návrh zastupitele Jana Havla, který navrhl vedení obce, aby kontaktovalo rodiče prvňáčků
a předškoláků a zjišťovalo, z jakého důvodu se rozhodli pro jinou školu. Po delší diskusi bod nebyl schválen.
 Dalším velkým tématem bylo Dýňoviště a jeho plánovaná úprava spolkem
Tuchoměřice společně, které na tento
projekt získalo peníze v rámci grantového programu Letiště a.s. Dobré sousedství. Spolek nedodal kompletní návrh
toho, jak by daná oblast měla vypadat, a nebyl schopen odpovědět, kdo by
měl jeho správu na starosti. Do diskuze
se zapojili i lidé bydlící v těsné blízkosti Dýňoviště, kteří s projektem nesouhlasí. Zastupitelé se shodli na tom, že je
potřeba věci důkladněji probrat, a proto navrhli, aby se uspořádala diskuse
všech zúčastněných. (Setkání se konalo
19. června, viz Slovo místo pranice.)
 Zastupitelé pověřili kontrolní a ﬁnanční výbor kontrolou plnění usnesení ze dne 7. 9. 2016, kdy se odsouhlasila výše nájemného za nebytové prostory
(Kotelna) ve výši 50 Kč/hod. Podle zjištění vedení obce nebyla tato povinnost
řádně plněna.

Bohužel i takto někdy vypadají kontejnery na tříděný
odpad. „Je to opravdu velký problém.
Svozová ﬁrma takové popelnice neFoto: Martin Růžička
vyveze, takže musí
nastoupit chlapi z technických služeb a třeba místo
sekání trávy uklízet nepořádek po nezodpovědných
lidech. Obec to stojí čas i peníze,“ zdůrazňuje místostarosta Martin Růžička.

Zuzana Škvorová

Foto: Martin Růžička

Byla to jen chvilka a stará nepoužívaná garáž pod obchodem
se poroučela k zemi. Demolicí
se dovršilo čištění této lokality.
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Prázdninové jízdní řády

Zapojte se do vylepšení

jízdních řádů 312
Jak jste spokojení s jízdním řádem linky 312? A v jaké časy autobus vyloženě chybí? Napište dopravní komisi své návrhy na vylepšení jízdních řádů.

U

ž jsou to více než dva roky od poslední větší změny jízdních řádů naší 312.
Odpoledne se tehdy zkrátil interval na 20 minut a ráno začal jezdit autobus
z Tuchoměřic k metru po 10 minutách. Linka
312 jezdí do Tuchoměřic už neuvěřitelných
22 let (od února 1997) a autobusové spojení
nám mohou jiné vesnice závidět. Jako členové dopravní komise ale tu a tam slýcháme, že
by to chtělo třeba ještě přidat autobus v tolik nebo tolik hodin. A tak bychom se na vás
všechny rádi obrátili s prosbou: Pošlete nám
svůj názor, jak jste spokojení s jízdním řádem 312 a kde by podle vás bylo dobré třeba
ještě další autobus přidat. Své návrhy, prosím, posílejte do 14. července 2019 e-mailem
na ondrrej.kubala@gmail.com. Pokud e-mail
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nepoužíváte, jednoduše svůj návrh napište na papír a přineste místostarostovi Martinu Růžičkovi na obecní úřad, případně mi ho
vhoďte v Polní ulici do schránky.
Nemůžeme slíbit, že všechny návrhy, které dostaneme, zrealizujeme. Každý další spoj
v jízdním řádu musí obec zaplatit ze svého a jde
o vcelku vysoké částky. Ale všechny návrhy dopravní komise projde a budeme řešit s vedením
obce i s Dopravním podnikem a ROPID, zda bychom nejčastější připomínky uměli zrealizovat
jak z pohledu peněz (jestli na to obecní pokladna má), tak z pohledu dopravní technologie
(jestli má Dopravní podnik např. v okolí autobus a řidiče, kterými by navrhovaný spoj dokázali zajistit). Těšíme se na vaše návrhy. 
Ondřej Kubala

Prázdninové jízdní řády linky 312
budou letos úplně stejné jako loni.
V ranní špičce pojedou autobusy
z Tuchoměřic do Prahy každých
20 minut (místo standardních
10 minut) a odpoledne bude interval půlhodinový. Vlaků v Tuchoměřicích se prázdniny nijak nedotknou, jízdní řád na železnici bude
i o prázdninách stejný.

Nový autobus do Slaného
Koncem letních prázdnin by
se do systému Pražské integrované dopravy měly nově zapojit autobusové linky z Prahy do Slaného. Pro Tuchoměřice to znamená,
že na zastávce pod dálnicí (zast.
Tuchoměřice, Rozc.), bude nová linka, která pojede z Veleslavína přes Letiště, Kněževes a Brandýsek do Slaného. Podle aktuálně
dostupných materiálů by měla
mít číslo 342. Detailní informace budou během letních prázdnin
na webu Pražské integrované dopravy www.pid.cz

Tuchoměřice mají nový web a také hotline
220 951 488 – to je číslo nové tuchoměřické hotline. Pokud na něj zavoláte, máte jistotu, že
se vám na druhé straně vždycky ozve někdo z obecního úřadu, kdo vám pomůže či poradí.

„H

otline je tady pro všechny občany Tuchoměřic, kteří se dostanou do nenadálých problémů,
se kterými jim může pomoci obecní úřad. To
znamená třeba porucha veřejného osvětlení, havárie vody a podobně. Linka je v provozu nepřetržitě a to je důležité. Pokud se třeba něco semele v noci nebo o víkendu, mohou
se na nás lidé obrátit,“ vysvětluje místostarosta Martin Růžička s tím, že na běžné
problémy či dotazy je tu stále původní číslo na obecní úřad.
Další novinkou v oblasti komunikace
je nový obecní web. Ten prošel během po-

sledních měsíců zevrubnou úpravou a výsledkem je moderní a především přehledný web, na kterém lidé snadno najdou to,
co hledají. „Webové stránky jsou velmi důležité jak pro obyvatele obce, tak třeba pro její
návštěvníky. Je to naše vizitka a také velmi zásadní informační kanál. Na původních stránkách bylo obtížné věci dohledat. To byl také
jeden z důvodů, proč jsme web změnili,“ podotýká Martin Růžička. Novinkou webu je
také doména cz, která nahradila původní
koncovku eu, a nové je i barevné provedení
stránek s dominantní modrou. Nové barvy bude ctít i zpravodaj, který se od příští-

OPRAVENÁ SILNICE DO STATENIC.
Na začátku června se pustil Středočeský kraj do opravy silnice z Tuchoměřic do Statenic. „Už několik měsíců řešíme s Krajskou správou a údržbou silnic,
že je nezbytné vozovku opravit. Jednání s hlavním cestmistrem jsou přátelská,
dobře věděl, že silnice byla v katastrofálním stavu, ale šlo hlavně o peníze. Podobně zdevastovaných silnic je v celém kraji více. Nevzdali jsme se, a nakonec se to na červen povedlo domluvit. Nový povrch je v úseku, který
byl nejvíc rozbitý, tedy od naší čističky až ke Kopanskému mlýnu,“
vysvětluje situaci místostarosta Martin Růžička. 

ho vydání graﬁcky promění právě po vzoru nových webových stránek obce. 
-red-

důležitá čísla
Hotline OÚ Tuchoměřice:

220 951 488

Porucha dodávky elektrické energie
Telefon: 840 850 860
Porucha dodávky plynu
Telefon: 1239
Porucha dodávky vody
Mobil: 728 504 744

PARKOVÁNÍ U ŠKOLKY. Určitě
jste si všimli nových prahů a výrazné čáry před školkou. Vznikly
proto, aby auta neparkovala v těsné blízkosti plotu. Děti tak podél
něj procházejí bezpečněji. Je to
pro ně mnohem lepší, než když
jdou vozovkou za zaparkovanými
auty, která mohou kdykoliv začít couvat. Řidič si běžícího školkáčka za autem nemusí často ani
všimnout. 
Miroslav Kašpar, dopravní komise.

www.tuchomerice.eu
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Voda, voda, voda…
Sucho, srážkový deﬁcit,
hospodaření s vodou…

…t

o jsou témata, která se v poslední době stále častěji objevují v médiích. Nejsou to strašáci,
ale realita. Když ji nebudeme reflektovat,
tak nás dříve nebo později zaskočí a bude
v budoucnu stále hůře řešitelná.
Řada měst a obcí už tuto problematiku se vší vážností řeší. Některé samosprávy vyhlásily stav klimatické nouze
a přednostně se věnují problémům narůstajícího sucha.
Nedávno byla odvysílána reportáž, kde
byla naše obec označena jako místo s nejmenším úhrnem srážek v republice!
JAK SE K TOMUTO PROBLÉMU
POSTAVIT?
Některé faktory neumíme účinně ovlivnit, ale je řada momentů, kde můžeme pozitivně přispět.
Na úrovni samosprávy:
 vytvoření ucelené koncepce pro zadržování vody v krajině. V rámci ní navrhnout místa, kde by mohly vznikat mokřady, kde by se zadržela srážková voda

 vytvoření generelu zeleně, podle kterého by probíhala výsadba zeleně –
stromů, alejí i podrostů, které zadržují
vláhu. Součástí generelu by měly být časové intervaly na její údržbu.
V nedávné minulosti bylo v katastru obce několik vodních ploch – nádrží,
rybníků, které zásobovaly vodou bývalé
mlýny. To jistě přispívalo k lepšímu klimatu v údolí Únětického potoka. Dnes je
tady pouze jedna vodní plocha na konci
obce u Kopanského mlýna a desítky bazénů na zahradách rodinných domů. To
určitě stojí za zamyšlení.
A pak je tu rovina, kde může každý
z nás svou trochou přispět ke zlepšení
situace. Je známo, že tráva má v letním
období teplotu 30 °C, kdežto půda 50 °C.
Krátce střižený trávník sice vypadá hezky, ale klimatu neprospívá. Plocha vysychá. Jednoduchým a levným zásahem
podporujícím udržení vody v půdě je
omezení sečení trávy na zahradách a veřejných plochách. Pokud budeme zelené

Ilustrační foto

plochy sekat s poloviční frekvencí, vznikne vyšší trávník, který je bohatší na druhovou skladbu rostlin a snadněji odolává
výkyvům počasí.
Dalším důležitým aspektem jsou stromy. Málo si uvědomujeme, že strom je
ideálním klimatizačním zařízením. Je
z recyklovatelných materiálů, váže oxid
uhličitý a vytváří kyslík. Klimatizuje výkonem 20 až 30 kilowatů a chladicí výkon reguluje podle množství přicházející sluneční energie. Vyžaduje minimální
údržbu a náklady.
Přemýšlejme o tom. Před tímto problémem totiž opravdu neunikneme. 
Karol Böhm

Obnova vodovodní infrasturktury

M

yslíte si, že tekoucí pitná voda
z kohoutku je samozřejmostí? Pamětníci v obci vám jistě řeknou,
jak se pro vodu chodilo k cisterně. Od té
doby uteklo hodně let, taková situace nám
dnes bude připadat až neskutečná.
Většina vodovodní infrastruktury je
v naší obci stará víc jak 30 let. Když k tomu přidáme fakt, že věžový vodojem
v Kněžívce je v havarijním stavu a vodovody jsou z nekvalitní litiny, máme zde onoho zakopaného psa v potrubí. Právě na toto téma se sešli občané Tuchoměřic tento
měsíc a diskutovali o problémech vodovodní a i kanalizační infrastruktury.
Jedním z výrazných problémů, který trápil velmi dlouho hodně občanů Kněžívky,
byl nízký tlak vody. Před pár dny vyměnila
1. Vodohospodářská společnost (1.VS) šoupě na patě vodojemu a tlak nebývale zesílil.
To je skvělý výsledek, ale zároveň každého
napadne, jak se starala a co mohla udělat
pro tlak vody 1.VS celou tu dobu před tím.
www.tuchomerice.eu

Dalším problémem je čistota vody, která je v některých místech vodovodní sítě
špatná. Voda teče rezavá a musí se v problematickém úseku odkalovat. 1.VS přišla
s řešením odkalovací šachty, kterou umístila zatím na jednom místě a podle výsledku by se tento způsob použil dále.
Uvedená fakta jsou také příčinou velkých
ztrát vody v našem potrubí. V roce 2015 byly ztráty na 40 %, což je vysoko nad celostátním průměrem. Za rok 2018 jsme se dostali na úroveň 22 %. Je to ale stále dost, když
vezmeme do úvahy, že Praha měla v roce
2018 ztrátovost 13,5 %. Musíme si uvědomit, že tyto ztráty platí všichni občané Tuchoměřic prostřednictvím kalkulovaných
cen vodného a stočného. A nejenom ztráty, ale i veškeré opravy. Pro porovnání, v roce 2015 zaplatili odběratelé za vodné a stočné 6 mil. Kč, v roce 2018 to činilo 6,9 mil. Kč
včetně DPH.
Naši obec zásobuje vodou společnost
Pražské vodovody a kanalizace, tedy Pra-

ha, používáme vodu ze Želivky. Nemáme
vlastní zdroj, ale jsme závislý na Praze.
Pokud tedy hledáme možnost, jak snížit
výdaje za vodu, s tímto vstupním nákladem, tzn. cenou za kubík pražské vody,
nedokážeme bohužel udělat nic. Můžeme ale snížit cenu za vodné a stočné minimalizací ztrát.
A CO DÁL?
Jestliže chceme snížit ztrátovost vody,
zvýšit její čistotu a zároveň zabezpečit
funkční vodovodní soustavu i pro další
generace, což je nejdůležitější, musíme
investovat do vybudování nové vodovodní infrastruktury. Na takovou obnovu,
která bude určitě přesahovat jedno volební období, budou potřeba desítky až stovky milionů korun. Pro představu, z webu
Ústavu územního rozvoje pod Ministerstvem pro místní rozvoj vyplývá, že v roce 2017 byla průměrná cena za běžný metr vodovodního potrubí (v zastavěném
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území a ve vozovce) 5 780 Kč. Při délce vodovodní sítě v obci 23,88 km si každý dokáže spočítat náklady na obnovu. A to
v této částce není nárůst stavebních cen
za poslední dva roky. Obec proto nechala zpracovat plán obnovy jako určité vodítko, jak dál postupovat. Jaké ale budou
konkrétní kroky v nejbližší budoucnosti,
bude záviset na rozhodnutí zastupitelstva
a vedení obce.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zatím panuje shoda, že důležitým krokem je vybudování nového vodojemu. Ten
by měl mít daleko větší kapacitu, než je
stávající, jednodenní. Dalším krokem bude postupná obnova potrubí v obci, která bude daná naléhavostí a nebo stavební
činností investora v určitém místě.
Pro získání finančních prostředků potřebných pro obnovu, učinilo vedení obce významný krok. Navrhlo a následně

nechalo schválit usnesení o příspěvcích
od investorů – stavebníků, kterým stanovilo jejich výši. Je to jedna z hlavních
možností příjmů pro plánovanou obnovu. Druhou možností je získání dotací,
což ale nemusí být snadné. A poslední
variantou je použít pro obnovu finanční prostředky obce, tedy peníze nás
občanů. 
Miroslav Rolc

Trocha vodovodní historie
Voda je hned po kyslíku druhou nezbytnou podmínkou k udržení života. V minulosti, ještě
po druhé světové válce, bylo v naší obci vody dost a dost. Nejen pitné, ale i užitkové. V té
době existovalo přísloví: „Je toho jako vody.“ Tehdy obcí protékal nedlážděný potok ohraničený pouze travnatými břehy. Potok tenkrát ještě nebyl napřímen, ale klikatil se obcí podle
jejího reliéfu a její tehdejší zástavby. Na potok navazovalo několik takzvaných jalových
struh a nádrží, rybníčků tvořících náhony na kaskádu tehdy ještě provozovaných mlýnů.
Pitná voda byla tehdy zajištěna lokálně studnami či studánkami u jednotlivých usedlostí.
Ty byly osazeny ručními čerpadly, později domácími vodárnami. I když byl potok občas
znečišťován močovinou z některých statků, vlivem samočisticí schopnosti v něm zhruba
kilometr za obcí žili raci, což je jeden z nejprůkaznějších znaků čistoty vody. Pravda, tehdy
ještě na praní prádla neexistovaly chemické přípravky, ale jen jádrové mýdlo či soda.

P

ostupem času došlo k vybudování
dálnice před obcí a k výstavbě nového, ještě většího letiště. Provoz letiště
si vynutil zbudování velkého skladu a zásobárny leteckého paliva – kerosinu. Jelikož
vlastní zásobníky nebyly dostatečně opláštěny, začalo postupně docházet k únikům.
Kerosin unikal i v produktovodech směrem k letišti. Kvůli porušování technologické kázně obsluhy těchto zařízení se situace
ještě zhoršila. Kerosin se začal dostávat jak
do vrchní, tak do spodní vody. Nejdřív byla zasažena Kněževes, pak Kněžívka a Tuchoměřice. Nejspíš z politických důvodů
nebylo jednoznačně označeno jako znečišťovatel letiště Ruzyně, nicméně právě kvůli
znečištění kerosinem se od roku 1984 začal
v Tuchoměřicích stavět vodovod.
Vzpomínám si, že vypracováním projektové dokumentace byl tehdy pověřen
projektový ústav Středočeských vodovodů a kanalizací. Investorem byla určena Výstavba letišť Bratislava a samotnou
stavbu pak prováděl Průmstav Kladno.
Vodovodní řad byl v té době proveden nejlevnější možnou technologií za použití litinových hrdlových trub dodaných z Polska. V té době se přitom již běžně stavěly
vodovody z celoplastových hrdlových trubek. Při vlastních stavebních pracích docházelo k technologické nekázni. Písek
dodaný na stavbu na obložení trubek jako ochrana před mechanickým poškozením byl rozkraden. Zásyp byl proto pro-

Ilustrační foto

váděn vytěženou zeminou i s kamením
různé hrubosti. Následkem toho občas
dochází k poruchám vodovodu vlivem
teplotní dilatace během střídání ročních
období a tam, kde vede řad pod vozovkou,
kvůli vibracím.
Zvláštní případ vleklé poruchy projevující se postupným snižováním tlaku vody
nastal v lokalitě za potokem u kapličky
v Kněžívce (ulice Ke Kopečku a Ke Kovárně). Přes potok tam totiž vede jen jeden
přechod, čímž si tehdy stavitelé usnadnili
projekt a stavbu. A právě tady je položeno
hlavní vedení vody od věžového vodojemu do vodojemu podzemního. Na něj jsou
dále napojeni jednotliví odběratelé v této lokalitě, nezávisle na rozvodu po obci.
U hlavního šoupátkového uzávěru pod vě-

žovým vodojemem se odlomilo šoupátko
od zvedacího šroubu, a to začalo postupně
klesat. Tím se dlouhodobě, nenápadně, ale
stále, snižoval průtok vody. Nakonec dosáhl pouze dvaceti procent. Nedávno byla závada odstraněna a situace se vrátila
do uspokojivého stavu.
Nicméně vzhledem ke stáří vodovodu,
jeho špatnému stavu, rzi uvolňované z nekvalitní litiny a z toho plynoucí nejistotě,
kdy dojde k rozsáhlejší havárii, by bylo záhodno přistoupit k rekonstrukci. Důvodem k tomu je i porovnání původní studie
rozvoje obce s nynější.
V závěru přiznávám, že coby člen komise výstavby II. etapy vodovodu jsem
se na stavbě podílel jako poslanec za dobrovolné hasiče spolu s panem Bohoušem
Švandou a stavitelem Františkem Paulem.
Ovšem náš skutečný vliv na kvalitu realizace stavby byl minimální.
V úvodu jsem užil přísloví: „Je toho jako
vody,“ ale nyní by bylo na místě spíš přísloví: „Šetřete s tím jako s vodou.“ 
Zdeněk Vaverka

debata o vodě
Během debaty o vodě, která se konala 12. června, se lidé dozvěděli spoustu informací o stavu naší vodovodní
sítě a o možnostech nápravy současného stavu, kdy si řada lidí může nechat
o pořádné sprše jen zdát. Další setkání
by se mělo konat na podzim.
www.tuchomerice.eu
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Školáci se setkali s hasiči
Pamatujete si seriál o dráčku Soptíkovi? Jeho nadšení pro sebemenší plamínek, který by
mohl uhasit? Bez ohledu na to, jak jeho pokusy stát se požárníkem končily, důležitá byla
ta touha a vášeň, se kterou šel za svým snem.

N

eméně nadšeně vypadaly děti naší základní školy, když se v polovině května mohly setkat s hasiči z Roztok
a dobrovolnou hasičskou jednotkou ze Středokluk. Plně vybavené
vozy lákaly k tomu, aby se tu a tam
sáhlo na nějaký ten knoflík, ale děti se ovládly a žádnou katastrofu nezpůsobily. Naopak, kladly vcelku zajímavé otázky a dokonce bych řekla,
že se i docela vytrénovaný hasič

volba
do škoslké rady
Ve čtvrtek 20. června mohli rodiče vybrat svého nového
zástupce ve školské
radě, který funkci převezme po Jiřím Kubizňákovi.
Zvolena byla paní Helena Bidenková, která byla jedinou kandidátkou
a od 1. 9. 2019 bude při jednání školské rady zastupovat rodiče.

nepřehlédněte
Prázdniny jako
vždy využije obec
na vylepšení školy i školky. V době, kdy si budou
děti i pedagogové užívat zasloužený odpočinek,
bude se ve školce rekonstruovat
plynová kotelna.
Ve škole by se měly ve třídě druháků opravovat
rozvody a v celé škole proběhne
modernizace wifi. Pokud zastupitelé schválí nabídky, je v plánu také
výměna podlahy
v Kotelně. 
-red-

www.tuchomerice.eu

mírně opotil, když měl podat uspokojivou odpověď. Nakonec však byly spokojené obě dvě strany. Děti si
mohly vyzkoušet helmy, vylézt si
na střechu požárního auta a vlastně jim ani nevadilo, že poprchávalo
a foukal dost nepříjemný vítr.
Je docela škoda, že nemáme dobrovolné hasiče, věřím, že pár dětských nadšenců by se tu opravdu
našlo. 
Foto: SDH Středokluky

Zuzana Škvorová

Krátce ze školky

K

věten a červen byly v naší
mateřské školce ve znamení zápisu nových dětí, výletu a rozloučení s předškoláky.
Zápis byl letos nezvykle pohodový. Všechny děti, které k němu
přišly, byly přijaty. Na výlet jely
děti opět do Modřan k hasičům.
Na stanici nás krásně přivítali,
a to díky panu Schoberovi, kterému tímto děkujeme. Tamní hasiči
děti seznámili s bezpečností, a to
za plného provozu stanice, viděli
jsme dokonce i výjezd. Vzhledem
k tomu, že jsme děti na výlet pře-

dem připravovaly a celý týden si
s nimi na toto téma povídaly, měly spoustu otázek. Na závěr dostaly hasičskou helmu a vyzkoušely
si práci s proudnicí. Výlet se moc
líbil a určitě ho budeme chtít
zopakovat.
Na závěr jen připomínám všem
rodičům, aby nezapomněli poslat do 15. srpna platby školného a stravného. Přeji všem krásné a pohodové prázdniny. V září
se na všechny děti a jejich rodiče
budeme těšit. 
Foto: MŠ Tuchoměřice

Petra Nosková

Demokratické volby
pod taktovkou dětí
Naše základní škola se zapojila do úspěšné platformy Demokracie 21
pro školy. Děti si tak mohly vyzkoušet, jakou sílu má jejich hlas.

Š

kola nabídla žákům možnost rozhodnout, jak naloží s částkou 10 000 Kč. Hlasování se mohly účastnit děti,
které v tomto roce dosáhly věku 9 let. V první části hlasování
dostal každý dětský volič lístek
a na něj zapsal své nápady. Poté
z těchto návrhů vybral pedagogický sbor čtyři náměty, buď takové, které se v návrzích opakovaly, nebo by byly přínosem pro
chod školy.
Ve hře tak bylo následující: míče na tělocvik a zahradu, staveb-

nice Lego, posílení wiﬁ do 5. třídy a nové žaluzie do 4. třídy.
V druhé části voleb už mohly děti skutečně hlasovat a svým podpisem potvrdit svou volbu. Nejvíce
hlasů získal návrh zakoupit míče
na tělocvik a zahradu. Co z tohoto
projektu vyplynulo? Určitě je dobré dát dětem možnost rozhodovat, protože je pro ně důležité mít
pocit, že jim dospělí naslouchají. Přestože ve společnosti panuje
názor, že dnešní děti jsou zhýčkané a sobecké, naše děti dokázaly
přesný opak. V návrzích se neob-

jevilo nic, co by se nedalo splnit. Jediným limitem byly ﬁnance, takže dětmi tolik chtěný vylepšený
prostor školní zahrady byl opravdu nad rámec poskytnuté částky.
Měli jsme možnost vidět, že děti vybíraly rozumně a volby braly
vážně.
Bohužel se ale našlo několik jedinců, kteří dost bozohledným způsobem komentovali volbu svých
spolužáků. Až se budou konat volby příště – tedy na podzim, bude
proto hlasování anonymní. 
Zuzana Škvorová
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Letní kino 2019
Po roce se k nám vrací léto a s ním i naše letní kino. Přijďte si popovídat, dobře se najíst,
popít a pak se společně s přáteli, známými i neznámými podívat na ﬁlm pod širým nebem.
Chceme věřit, že nám počasí bude v termínech promítání nakloněno a my tak prožijeme
několik báječných ﬁlmových večerů.

L

etní kino si v loňském
roce získalo nadšené fanoušky a to i za hranicemi naší vísky, ale samozřejmě, tak jako ve všech ostatních
věcech, se nikdy nezavděčíme všem. Proto se už dopředu
omlouváme všem obyvatelům,

kterým naše promítání jakkoli
znepříjemňuje život. Snažíme
se o dodržování nočního klidu,
ale někdy slunce zapadá o poznání později, než ﬁlm na plátně snese, a proto se promítání
může protáhnout i něco málo po 23.00 hod. Nejde o žádné

plánované projekce

schválnosti, zkrátka jen chceme, aby se lidé u nás bavili
a měli jsme něco, co nám třeba
můžou i okolní vesnice tak trochu závidět. Letní kino se bude
konat zhruba v dvoutýdenních
cyklech. 

začátek promítání cca 21.00–21.20

12. 7. Ženy v běhu
26. 7. Bohemian Rhapsody
9. 8. Barry Seal:
Nebeský gauner
24. 8. Spolu to dáme

Zuzana Škvorová

Fotosoutěž je v plném proudu
dáře. Své obrázky posílejte do 22.
9. 2019 na e-mail foto@outuchomerice.cz. E-mail může mít velikost maximálně 10 MB. Pokud
máte větší objem dat, pošlete více e-mailů, popřípadě použijte
www.uschovna.cz. Snímky mu-

sí být vyfoceny v Tuchoměřicích
a blízkém okolí, na šířku a v dobrém rozlišení (2500 x 3800 pix.).
Z došlých snímků bude vybráno
12 do obecního kalendáře pro
rok 2020. 
Pavel Cihlář, starosta

Po stopách dávnověku

K

onec školního roku
se nese ve znamení
úsměvů a pohody, stejně tomu bylo i na celoškolním výletě do History parku
v Ledčicích. Tam se mohly děti seznámit nejen s prací archeologa, ale i s životem našich
předků, vytvořit si z hlíny pravěkou nádobu, šperk nebo třeba obdobu Věstonické venuše.
Dozvěděly se také, co to je
archeologická prospekce – jednoduše řečeno, jak se hledá

Z
NEDĚLE

7. 7.
9:30

místo, kde se bude kopat. Vyzkoušely si proto práci s detektorem, a že jim to šlo, dokazovala zvětšující se hromádka
nejrůznějších pokladů.
V příjemném prostředí stinné stodoly pak pochopily princip výroby pravěkých zbraní
a pomůcek, přípravu mouky,
výrobu látek, ale také založení ohně za pomoci křesadla.
Poslední zastávkou bylo naleziště hrobů. Se lžící, nádobou
na písek a štětcem si mohly vy-

V

|

HUSŮV SBOR
Slavnostní mše ku příležitosti Památky
upálení Mistra Jana Husa. Pojďme si společně připomenout myšlenky a činy, které jsou i dnes tolik aktuální. Totiž, aby
všichni lidé dobré vůle hledali pravdu,
milovali pravdu, říkali pravdu a bránili
pravdu až do smrti.

E

M

Foto: Kateřina Kubalová

zkoušet titěrnou práci archeologa, která spočívá v dlouhých
hodinách nabírání písku a kamení, aby se odkryla vrstva,
pod kterou bývají kromě kostry zemřelého uložené i milodary. Výlet jsme zakončili pod horou Říp a jelo se domů. Sečteno
podtrženo, výlet se dětem líbil, ale pravdou je, že stoupající teplota nás trochu zmohla,
a tak jsme se všichni těšili domů na zmrzlinu a bazén. 
Zuzana Škvorová

E
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TUCHOMĚŘICKÝ KLÁŠTER
Zveme vás na poutní mše, které se konají:

|
21. 7. |
NEDĚLE

7.9:007.

NEDĚLE
10:30

Od konce května mohou děti opět využívat dětské hřiště u obchodu. Navíc tam na ně
čeká nový herní prvek. Jak ale
upozorňuje správkyně hřiště Zuzana Škvorová, rozmáhá
se na něm takový nešvar, totiž
kouření cigaret v prostorách
hřiště. „Nejen, že je to zakázáno
a i cedulemi dostatečně zviditelněno, hlavně je to velmi nevhodné
a především sobecké vůči dětem.
Prosím o trochu respektu k daným pravidlům.“

POUTNÍ MŠE
V KOSTELE
SV. PROKOPA
VE STŘEDOKLUKÁCH
POUTNÍ MŠE
V ROTUNDĚ SV. MÁŘÍ
MAGDALENY
NA PŘEDNÍ
KOPANINĚ

S

NEDĚLE

11. 8.
10:30

|

|

POUTNÍ MŠE
V KOSTELE
SV. VAVŘINCE
V ČERNOVIČKÁCHKOPANINĚ

BA-ZU-KA
Pohádkový les v Tuchoměřicích. Kouzelná procházka lesem, kde na děti čekají pohádkové bytosti, soutěže a plno dárečků. Registrace na e-mail: ba-zu-ka@
seznam.cz. Cena za akci 80 Kč, bližší info
www.ba-zu-ka.cz.
www.tuchomerice.eu

připravila Zuzana Škvorová

P

odtitul letošního ročníku
fotosoutěže zní: „Tuchoměřice a voda“. Soutěž je
určena všem milovníkům fotograﬁe, dospělým, dětem, amatérům i profesionálům. Cílem jsou
krásné fotky do obecního kalen-
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Nejúspěšnějším týmem jsou mladší žáci!
Sezóna 2018/19 pro všechny týmy TJ Sokol v červnu skončila a hřiště i sportovci budou dva
měsíce odpočívat.
téměř nevejdou na hřiště. Když se přidají i rodiče, sourozenci a prarodiče, tak je
hřiště úplně plné…
Tak tomu bylo i v neděli 9. 6., kdy si děti i dospělí užili obvyklou rozlučku se sezónou. Maminky si zahrály proti nejmenším, tátové proti nejstarším a prostřední
mezi sebou. Ochutnali se rodinné speciality, které rodiče přinesli na společný stůl
a spočítalo se, že na fotbalové soustředění
do Jablonce na konci srpna pojede rekordní počet – 52 dětí.
ODCHOVANEC POSTOUPIL

TÝM MLADŠÍCH ŽÁKŮ TJ Sokol Tuchoměřice 2018/19

U

dospělých B-tým obsadil se ziskem 25-ti bodů osmé místo ve své
soutěži (IV. třída). Náš hlavní
A-tým v dramatickém závěru potvrdil, že
patří do okresního přeboru a ubránil devátou příčku (29 bodů). Nejlepším střelcem A-týmu se stal Jakub Tecl, který vstřelil 10 gólů.
Nejúspěšnějším týmem TJ Sokol v právě skončené sezóně byli kluci z kategorie
mladších žáků, kteří dokázali vyhrát svou
skupinu a postoupit na okresní ﬁnálový
turnaj. Organizaci ﬁnále přidělila (i na základě výsledků práce s mládeží) fotbalová
asociace FAČR právě k nám do Tuchoměřic. V neděli 16. 6. náš tým sice doma neuspěl, ale i přesto byli naši kluci odměnění
pohárem pro třetí nejúspěšnější tým našeho okresu (z 26 družstev). Gratulujeme!

www.tuchomerice.eu

TABULKA A-TÝM
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

KLUB
Jinočany
Čísovice
Dobříč
Hostivice
Štěchovice B
Dobrovíz
Zlatníky
Měchenice
Tuchoměřice
Dolní Břežany
Psáry
Krňany
Dobřichovice

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
15
15
12
10
10
10
8
9
7
8
6
8
7

R
6
2
5
5
5
2
7
3
8
5
9
3
2

P
3
7
7
9
9
12
9
12
9
11
9
13
15

S
76:30
75:42
54:52
52:44
54:47
56:52
55:64
42:61
44:43
49:85
57:60
50:60
42:66

B
51
47
41
35
35
32
31
30
29
29
27
27
23

ROZLUČKA S FOTBALOVOU SEZÓNOU
V žákovských kategoriích nám běhá
po hřišti již více než 80 dětí v pěti věkových kategoriích, které se na trénincích

Gratulaci si zaslouží úspěšný mladý muž
z Tuchoměřic (odchovanec TJ Sokol), Lukáš Vegricht. Lukáš odehrál svou první
sezonu v divizní Sokol Hostouň a nejenže vstřelil 7 gólů, ale rovnou i postoupil se svým současným týmem z prvního
místa do 3. ligy. Lukáši, přejeme dobrou
formu, pevné zdraví a ať se daří! 
Stranu připravil Oskar Baschiera
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Tuchoměřické

BYLO NEBYLO

autobusy

Je to skoro 40 let, co získaly Tuchoměřice svůj první vlastní autobus. Možná jste
s ním jezdívali na výlety nebo na fotbal, možná jste ho jen vídali parkovat na hřišti.
Se Škodou RTO či s modrobílou karosou je spojena nejedna historka…

„J

ednou jsme jeli na výlov rybníka do Třeboně. Vyrazili jsme brzy ráno, ale před
Táborem se začal autobus hřát a praskla hadice na vodu. Museli jsme volat ČSAD. Ti
byli tenkrát moc slušní. Přijeli, dali nám náhradní autobus, kterým všichni odjeli na výlov rybníka, zatímco já musel s tím rozbitým
do podniku, dát ho na zpáteční cestu dohromady,“ vzpomíná Zdeněk Kovář, který tuchoměřický autobus šoféroval.
První autobus pořídila někdejší Tělovýchovná jednota Tuchměřice v roce 1980.
Stařičkou Škodu RTO koupili od JZD. Zapla-

tili za ni 50 tisíc korun. „Na nákup nám tehdy přispělo ČSTV. Ten autobus byl ale ve strašném stavu, byl úplně prohnilý, ale dali jsme
ho do kupy,“ směje se i po letech Zdeněk Kovář. První autobus RTO v obci sloužil do roku 1985 a jezdilo se s ním hlavně na zápasy. „Mě fotbal bavil, jezdil jsem s kamarády, ale
i tak to byl velký zápřah. Já byl vlastně pořád
tady na hřišti – ráno jsem vezl žáky, odpoledne
jsem jel s áčkem. Domů jsem se šel jenom najíst.
V neděli jsem vezl dopoledne dorost a dopoledne béčko,“ vypočítává Zdeněk Kovář.
Tuchoměřickým autobusem se tehdy jezdívalo i na pohřby, nějaký čas s ním jezdily
děti z mateřské školy plavat, a když se v zimě nahrál fotbal, byl čas i na výlety do hor
či na plavání. „Rodiče nám vždycky naložili
do autobusu čtyřicet dětí, k nim dva, tři dospělé a my s nim jeli do Podolí. To víte, tady moc
sněhu na nějaké dovádění nebylo a rodiče byli
rádi, že se jich na chvíli zbavili,“ směje se bývalý řidič. „Nejdál jsem byl s naším autobusem v německé Pirně, jezdili jsme ale s fotbalem také do Drážďan, byli jsme i v Maďarsku,
pravidelně se jezdilo i na Zemi živitelku.“

Když v roce 1985 první autobus dosloužil, prodala ho Tělovýchovná jednota Nebušicím a do Tuchoměřic přijelo další
RTO. „Já býval řidič z povolání a tehdy jsem
shodou okolností vozil po Praze lucemburské
sportovce, kteří přijeli na spartakiádu. Nachomýtl se k tomu jeden pohlavár, se kterým
jsem si povídal o našem autobuse a zmínil
jsem se mu, že už se nám obtížně shánějí díly.
Slovo dalo slovo a my získali nový,“ vysvětluje Zdeněk Kovář.
Druhé RTO v Tuchoměřicích bylo do roku 1990, kdy pan Bareš sehnal od ČSAD karosu, kterou se jezdilo do roku 1995. V té době už se za volantem střídali pánové Kovář
a Bareš. V posledních letech už řídil jen pan
Josef Bareš. Éra tuchoměřického autobusu
se už ale pomalu chýlila ke konci. Po revoluci už měli lidé jiné zájmy i možnosti. Navíc opravy autobusu a jeho provoz začaly být drahé. V místech, kde dříve stával, je
dnes dětské hřiště a na staré RTO zůstaly
jen vzpomínky. 
Kateřina Kubalová
Foto: soukromý archiv Zdeňka Kováře

Škoda 706 RTO
Tyto autobusy se sériově vyráběly v Československu v letech 1958–1970. Podvozky a motory byly z továrny LIAZ v Rýnovicích, karosérii a kompletaci autobusů
pak zajišťovala Karosa ve Vysokém Mýtě.
Některé autobusy vznikly také ve Státní
výrobnách autodílů v Holýšově. Vyrobilo
se jich u nás více než 15 tisíc, řada z nich
mířila na export do zahraničí a v licenci
se pod označením Jelcz vyráběly i v Polsku. Zahrály si také v řadě ﬁlmů. Tím nejslavnějším byl asi Florenc 13.30.
www.tuchomerice.eu
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Dětský den ve znamení
zářících dětských úsměvů a slunce
Asi ještě nikdy jsme s takovým napětím nesledovaly předpovědi počasí na víkend. V neděli
se totiž měl konat Dětský den. Naši známí a kamarádi nás zásobovali nejnovějšími meteorologickými zprávami z nejrůznějších aplikací, ale my byly stále stejně nervózní.

N

Stanoviště se soutěžemi, stánek
s tvorbou obrázků pomocí pískové
techniky, obrovské bublifuky, pohádková orientační procházka a bohatá
tombola, to vše čekalo na děti. A že
jich tedy dorazilo požehnaně. Letošního Dětského dne se zúčastnilo 160
dětí, což je opět o nějakou tu desítku
dětí více než v loňském roce.
Nadšením a optimismem nás naplnily kladné a milé reakce. Za to bychom rády poděkovaly. Velké díky
patří i ﬁrmám, které se k nám letos
přidaly a podpořily nás. Největší dík
však patří všem dobrovolníkům,
kteří s námi stáli několik hodin
na ostrém a silně spalujícím slunci,
protože bez nich by se nic z toho, co
je za námi, neudálo. 

astala neděle, naše víska ještě podřimovala a my už nakládaly auto, abychom mohly všechno včas připravit. A k tomu
všemu nám krásně svítilo slunce!
Asi málokdy vše funguje bez obtíží, a tak i my na počátku akce řešily problémy s elektřinou, ale nakonec vše dobře dopadlo. Zmrzlina
se chladila, trenažéry se chvěly
nedočkavostí na své první jezdce
a mikrofon byl připravený k tomu, aby akci započal. Mikrofon
i hlas Báry Boulové dostal za celý
den řádně do těla, protože několikrát vyjmenovat seznam sponzorů a všech, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli uskutečnit tuhle
akci, bylo opravdu mimořádně
náročné.

Foto: Kateřina Kubalová

Svatovítská pouť
a Den otevřených dveří v klášteře

Zuzana Škvorová a Barbora Boulová

květnoví oslaveneci
Jiřina Hroudová 75 let
Hana Němcová 75 let
Oldřich Nesvorný 70 let
Eva Němečková 90 let

V neděli 16. 6. 2019 se dveře kláštera otevřely široké veřejnosti.
Hned po poutní mši svaté se počasí umoudřilo a nádvoří zaplnily davy návštěvníků natěšených na výborné domácí brynzové
halušky, šťavnaté hamburgery, palačinky…

A

tmosféra byla velice
příjemná a pohodová.
Zatímco se děti mohly vyřádit na skákacím hradě, dospělí využívali spíše

posezení v přátelském a sousedském hovoru… a obohacovali nejen svůj šatník o nové kousky z dobročinného
bazárku – prodalo se něko-

Foto: komunita Chemin Neuf

www.tuchomerice.eu

lik stovek věcí! Z výtěžku bude pokračovat rekonstrukce
fasád.
Během odpoledních prohlídek kláštera jste mohli obdivovat mimo jiné novou studnu dominující vnitřnímu nádvoří, jehož rekonstrukce v uplynulých měsících značně pokročily. Také byl zajištěn zábavný program – taneční vystoupení,
divadlo v Sýpce a na závěr
odpoledne jsme naplnili kostel a užili si v chládku koncert africké hudby.
Nenechte si ujít příští ročník poutě, na niž jste srdečně
zváni 14. 6. 2020! 
Helena Palátová

Všem oslavencům
V
ze ssrdce blahopřejeme
a do dalších let přejeme
mnoho zdraví, štěstí
mn
a spokojenosti.
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Na farmářském trhu

dominovaly košíky
Byly dvojího druhu. Jednak košíky s prodávanými jahodami, jednak košíky nákupní.
Zdá se, že i do Tuchoměřic již pronikla myšlenka nákupů bez obalů. Košíky různých
velkostí byly vidět u řady žen.

M

Foto: Michal Vokřál

ráno již od 5 hodin ráno 40 žen z Ukrajiny. Jahody odrůdy Darselect se na tuchoměřickém trhu objevily již v 8:15, jednalo
se tedy o nejčerstvější zboží. Byl o ně velký zájem, a i když byly k dispozici v malém i velkém balení, nejdříve byly vy-

Nokturna

prodány košíky o objemu 1,5 kg. Jahody
v papírových krabičkách 0,5 kg byly vyprodány již o dvě hodiny později. Nákupní košíky se ale plnily nejen jahodami.
Kladenská pekárna Kompek tentokrát
kromě chutného pečiva nabízela i Tuchoměřický chléb. Zájem byl i o vajíčka,
uzeniny, sýry, mléčné výrobky, dokonce
i o dekorativní předměty a textilní výrobky. U jiného stánku rychle zmizely malé
kremrole a vítězné mužstvo žákovských
tuchoměřických fotbalistů bylo odměněno starostou Ing. Pavlem Cihlářem čerstvě natočenou českou zmrzlinou. Úspěšný průběh červnového farmářského trhu
podtrhlo i přívětivé počasí. Další farmářský trh se bude konat na stejném místě
až po prázdninách 14. září, určitě si jeho
návštěvu nenechte ujít! 
Michal Vokřál,
spolupořadatel tuchoměřických trhů

nepřehlédněte
 Ordinace dětské lékařky bude v Tuchoměřicích zavřená od 8. 7. do 26. 7.
Po dobu dovolené bude Blanku Staňovou zastupovat MUDr. Eva Filoušová
ve Stodůlkách dle prázdninových ordinačních hodin, které budou s předstihem uvedeny na webových stránkách www.mudrstanova.cz

-red

do Evropského parlamentu

20

17

Počet hlasů jednotlivým uskupením v Tuchoměřicích

17

15

34
ostatní

26

Komunistická str.Čech a Moravy

44

Česká str.sociálně demokrat.

70

HLAS

76

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

96

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

volební účast v Tuchoměřicích 40,62 %

ANO 2011

Z

ahájení s hudbou Antonína Dvořáka v bizarním
aranžmá flétny, tuby a akordeonu bylo roztomilé a ukázalo, že síla a opravdovost Dvořákovy
hudby snese ledacos. Divadelní představení skupiny V.A.D. ostře kritizuje pokrytectví. Představení jde
z jedné symbolické scény do druhé, sobectví, touha
po věčném mládí, vlastní záměry a přání, zatajování nepříjemných pravd… Nutno podotknout, že toto
představení bylo vybráno na letošní ročník světového festivalu amatérských divadel v Kanadě. Happening v Rákosí, který přichystaly děti ze sboru Cvrkot,
byl živý, místy zběsilý, ale podařilo se umístit do větví všech 29 krátkých vhledů malíře Kokolii. Koncert
Du-chanson byl komorní, poetický, srdečný, patetický, vřelý – zkrátka takový, jaký má šanson být. 

Výsledky voleb

Česká pirátská strana

2. ročník tuchoměřického festiválku Nokturna v Rákosí skončil letos
o týden dřív. Poslední neuskutečněný koncert souboru LADA si
budeme moci vychutnat ve středu
18. září od 18:30 (v Rákosí).

 Úřední hodiny na obecním úřadě se během prázdnin měnit nebudou.
„O prázdninách nedojde k žádnému omezení úřední doby. Čerpání dovolené
proběhne tak, aby bylo zajištěno fungování obecního úřadu v úřední dny po celou dobu prázdnin,“ ujistil nás místostarosta Martin Růžička.
-red-

Koalice STAN, TOP 09

v Rákosí

Občanská
Obč
ká d
demokratická
k ti ká strana
t

ají mnoho předností. Kromě toho, že není třeba nakupovat zboží v obalech, lze v nich ledacos
uspořádat přehledně, ani vajíčka se zde
nerozkřápnou. A když se navrch položí
květinový pugét uvázaný na trhu, tak nemá takový nákup chybu.
Na trhu konaném 8. června tentokrát
zcela jasně hrály prim jahody. I když
se objevily i na plakátech, bylo jejich zajištění velkou hrou nervů. Kvůli průběhu počasí na přelomu května a června,
i když se to nezdálo, dozrávaly i vlivem
nízkých nočních teplot poměrně pomalu.
Samozřejmě na prvním místě byl požadavek získat výhradně české jahody. Ty přislíbil dodat dlouholetý pěstitel jahodníku
pan Jiří Jakoubek z Kunratic. Dodávku jahod zajistil i za cenu toho, že zrušil sobotní prodej ve vlastní prodejně v Kunraticích. V kunratické jahodárně češe každé

zdroj: ČSÚ

www.tuchomerice.eu
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Ledy se hnuly
V minulém čísle zpravodaje jsem psal o tom, že v Tuchoměřicích existuje a máme přímo pod
nosem místo, skýtající ohromný potenciál. Domeček na zámku.

Z

ajímavou shodou okolností se v červenci tohoto roku otevře možnost domeček zrekonstruovat. Bude k tomu
stačit podat projekt do programu Kultura
ﬁnancovaného z Fondů EHP (to jsou fondy,
do kterých přispívají státy, které nejsou členy EU – Norsko, Island a Lichtenštejnsko).
Světe div se, ale mají k dispozici pět set milionů českých korun na rekonstrukce kulturních památek. Jedinou podmínkou je, že
projekt musí být ve spolupráci s jedním z výše zmíněných států. Kulturních památek je
v česku 40 tisíc. Asi ne každý vlastník takové
památky bude chtít prostředků využít. Ale

jak jsem se dozvěděl na úvodní konferenci
programu, zájemců bude zhruba desetinásobek, než kolik může být uspokojeno.
Sledujete, jak se nám daří?
www.facebook.com/domeceknazamku
A já se ptám: Chtějí být Tuchoměřice spokojené? Chceme mít větší výběr míst, kde
trávit volný čas? Chceme, aby se nám tu hezky žilo? Chceme. Nebo se mýlím?
Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli šanci chytit za pačesy. Bude to stát energii a čas. Ale vrátí se nám to na dětech. Já jdu
do toho. Přidáte se?

Pro podání projektu bude potřeba mít hotový architektonický projekt, potvrzení od statika, od památkářů a od hygienické stanice. Tento projekt pak podat na stavební úřad, který
musí vydat stavební povolení. Bez stavebního
povolení není možné o dotaci žádat. No a pak
už jen najít partnera na Islandu nebo v Norsku a společně podat žádost o dotaci a doufat,
že budeme mezi dvacítkou vyvolených kulturních památek schválených k rekonstrukci.
A kdyby to nevyšlo, alespoň jsme se o to pokusili. Jak říká Tyrš, vymeťme ze světa hmotnou
i duševní bídu. V duši klid a v paži sílu! 
Martin Podařil

INZERCE

Pohádkový les 2019
Už několik let v Tuchoměřicích prodáváme a
zdarma rozvážíme krmivo, které máme osobně
vyzkoušené
na vlastním chovu–granule, konzervy,
pamlsky, vitamíny,...

31. 8. od 15 hodin

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)

registrace na ba-zu-ka@seznam.cz registrační poplatek 80 Kč/dítě

1 hodin
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KOUPÍM Simson, Jawa, Stadion, Babeta, Pařez, Pionýr, Mustang, ČZ aj. Tel.: 728 222 938.

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 6-7/2019, vydáno: 28. 6. 2019; náklad:
620 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová; e-mail redakce:
tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka dalšího čísla: 10. 8. 2019

www.tuchomerice.eu

OMEZENÝ POČET MÍST!

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.

