
Od příštího roku se zvedne daň z nemovitosti 
Změnu schválili v září zastupitelé hlavně kvůli havarijnímu 
stavu vodovodu
Místní koeficient, kterým se násobí daň z nemovitosti, vzroste od příštího roku z hodnoty 2 zpět na hod-
notu 3, na které byl až do roku 2016. Pokud nyní platíte daň z nemovitosti například ve výši 900 korun 
ročně, nově to bude 1350 korun. Změnu pocítí hlavně velké skladové areály kolem Tuchoměřic.

ro změnu koeficientu daně z nemovitos-
ti hlasovala tři ze čtyř zvolených sdruže-
ní do zastupitelstva. Pro byli zástupci 

sdružení Pro Tuchoměřice (zastupitelé Novák, 
Rolc), Tuchoměřáci (zastupitelé Boulová, Cih-
lář) i Všichni jsme Tucho (zastupitelé Kubala, 
Růžička). Naopak proti bylo sdružení 1496 dů-
vodů (zastupitelé Böhm, Havel, Hlaváč). 
 „Naše vodovodní síť je v extrémně špatném 
stavu, o věžovém vodojemu v Kněžívce raději ani 
nemluvím. Ten nedostal už ani poslední revizi. 
Stojíme před rozhodnutím, které dosud nikdo 
neudělal. Musíme nutně začít v nejbližších letech 
vodovod opravovat. Podle prvních propočtů půjde 
o desítky milionů korun. Proto vracíme koeficient 
u daně z nemovitosti na původní hodnotu, jako 
když se stavěla čistička,“ říká starosta Pavel Cih-
lář

 S tím přímo na zastupitelstvu nesouhlasili 
zastupitelé, kteří jsou v opozici. Podle jejich ná-
zoru není v současnosti důvod daň zvyšovat 
a poukázali i na to, že nejvíce to pocítí se-
nioři, za které ve volebních programech 
všichni tak bojovali. Názory zástupců sdru-
žení zvolených do zastupitelstva najdete 
v tomto zpravodaji na str. 2.
 Obec vyjednává se všemi investory, kte-
ří by chtěli v Tuchoměřicích stavět, aby 
z jejich příchodu získala co nejvíce do obec-
ní pokladny. „Ale pak tu jsou už existující 
sklady a velké budovy firem, a ty Tuchoměři-
cím už nic do rozpočtu dobrovolně nepošlou. 
Zvýšení daně z nemovitosti míří hlavně na 
ně, aby přispěli do obecní pokladny, když vy-
užívají naši infrastrukturu. Pokud dnes platí 
větší areál na dani 200 tisíc, nově to bude 300 

tisíc. Při dnešním počtu staveb v Tuchomě-
řicích a okolí se zvýší příjem obce přibližně 
o 2,5 milionu korun ročně. A v dalších letech to 
bude o další statisíce více, jak budou vznikat 
další stavby,“ doplnila místostarostka Barbo-
ra Boulová.
 Nová vyhláška o stanovení místního ko-
eficientu pro výpočet daně z nemovitosti 
je účinná od 13. září 2019 a její celé znění si 
můžete přečíst na webu obce nebo přímo na 
obecním úřadě. 
 „Pokud by se přece jen stalo, že by se někdo 
z našich seniorů dostal mírným zvýšením daně 
do finančních problémů, moc prosím, obraťte se 
na obecní úřad na sociální komisi, která umí 
v takové situaci pomoci,“ řekl místostarosta 
Martin Růžička.  

Kateřina Kubalová
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V sobotu 14. září provonělo prostranství před Disko RaI ovoce, 
čerstvé pečivo i dobroty z kuchyně Karla Nováka. Po prázdninové 
přestávce se opět konaly trhy. Podrobnosti se dočtete uvnitř
zpravodaje.

Foto: Michal Vokřál

Tolik snímků letos dorazilo do 
každoroční fotosoutěže. Jejím 
podtitulem byla tentokrát 
voda. Nelehký úkol vybrat 12 
vítězných snímků, které budou 
zařazeny do kalendáře, na sebe 
letos vzal starosta Pavel Cih-
lář. Všechny soutěžní snímky 
si budete moci prohlédnout na 
webových stránkách obce 
a k vidění budou také na říjno-
vých farmářských trzích.

číslo měsíce

září9



podzimní úklid

Část pražského okruhu od D7 do Suchdola by se 
měla začít stavět za 7 let. To a mnoho dalšího zaznělo 
v úterý 10. září v sídle Senátu, kde jeho místopředse-
da Jiří Oberfalzer pořádal seminář s názvem Pražský 
okruh kolem dokola.

astupitelé se po letních prázdninách 
sešli ve středu 11. září v plném počtu 
a sledováni diváky z řad obyvatel 

Tuchoměřic projednali několik desítek bodů.
 Kromě jiného schválili pravidla rozpočto-
vého provizoria, které by vedení obce využilo 
v případě, že by někdy v budoucnu nebyl na 
konci roku řádně schválen rozpočet na dal-
ší rok. Velká debata se rozpoutala ohledně 
třetího bodu jednání, kterým byla Obecně 
závazná vyhláška o navýšení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitosti. Sálem zněly ar-
gumenty pro zvýšení i proti němu. Pro zvý-

šení nakonec hlasovalo všech 6 koaličních 
zastupitelů, opozice byla proti. Dani z nemo-
vitosti se věnuje samostatný článek i Slovo 
do pranice.
 Zastupitelé jednohlasně schválili zřízení 
obecního hrobu na účely sociálních pohřbů 
a k uložení lidských ostatků. Jednalo se také 
o cenové nabídce na nákup interaktivní ta-
bule pro mateřskou školu a na pořad jednání 
se dostal i obecní zpravodaj. Martina Dimova 
v redakční radě Tuchoměřického zpravodaje 
vystřídá Jan Korda. 

Kateřina Kubalová 

Kdy se odváží 
tříděný odpad
Plast: 2x týdně (pondělí a čtvrtek)

Papír: 2x týdně (úterý a pátek)

Sklo: 1x za 14 dní (sudý pátek)

Tetrapak: 1x za 14 dní (sudá středa)

Kov: 1x měsíc (první čtvrtek v měsíci)

Olej: 1x měsíčně (první nebo poslední 
úterý v měsíci)

Kdy se který kontejner na tříděný odpad 
vyváží, zjistíte už zanedlouho z letáčků 
s logem FCC, které obec nově umístí v jejich 
blízkosti. Cestu s odpadem si tak budete 
moci lépe načasovat a vyhnete se tak mar-
né výpravě k přeplněným popelnicím. 
Svoz odpadu zajištuje pro obec Tuchomě-
řice firma FCC Regios, a.s. - provozovna 
Úholičky. 

Kontakt na zákaznickou linku je 220 930 
524 nebo 800 101 102.

-red-

Velkoobjemové kontejnery na podzimní 
úklid budou k dispozici od 
25.10. 2019 do 29.10. 2019

Přistavení: pátek ve 14:00

Odstavení: úterý v 8:00

1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4) ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
 
26.10. 2019 - nebezpečný odpad
Sběrna bude přistavena:
Od 8:00 do 9:00 u MŠ
Od 9:05 do 10:00 h v Kněžívce u pomníku

Nepřehlédněte
V září skončí každotýdenní svoz popelnic. 
Od října se bude směsný odpad vyvážet 
opět jednou za 14 dní.

 Vzhledem k rostoucím finančním nárokům na 
obnovu a dobudování infrastruktury obce jsme 
předložili na jednání zastupitelstva obce návrh na 
zvýšení koeficientu u výpočtu daně z nemovitos-
ti ze 2 na 3. Toto opatření přinese do obecní kasy 
cca 2,5 mil Kč. Tyto prostředky jsou nezbytné proto, 
abychom nemuseli omezovat investice do ostatních 
oblastí, jako je bezpečnost, ekologie a další zkvalit-
ňování života v obci.
 Otázka zní: Jaký je váš názor na zmíněné opat-
ření?

Pavel Cihlář, starosta obce

  Se zmíněným opatřením nesouhlasím. Zvýše-
ním koeficientu ze 2 na 3 se pro občany zvýší daň 
z nemovitosti až o 50 %. Nevidím k tomu důvod. 
Vedení obce má možnost získat peníze na potřebné 
projekty z dotací a od velkých developerů.
 V roce 2018 (za minulého vedení obce a koefici-
entu 2) byly celkové příjmy rozpočtu 46 milionů. 
Pro letošní rok jsou příjmy plánované pouze ve výši 
28,7 milionu Kč.

Martin Hlaváč, zastupitel

 Se zvýšením koeficientu souhlasím, protože při-
nese další finance potřebné na plánované investi-
ce, zejména na obnovu vodovodní sítě. Prioritou je 
výstavba nového věžového vodojemu, která bude 
stát zhruba 20 milionů korun. Když k tomu přič-
teme ještě finance potřebné na bezpečnost, dopravu, 
osvětlení a další nezbytné náklady, ani úspory na 
obecním účtu nebudou stačit. I proto vedení obce 
letos v dubnu navrhlo a zastupitelstvo všemi hlasy 
přijalo usnesení, kterým se zvyšují příspěvky zejmé-
na velkým investorům, kteří chtějí v Tuchoměřicích 
stavět. Vedení obce tak na rozdíl od svých předchůd-
ců získá od developerů do obecní kasy víc peněz. 
A právě na vlastníky větších nemovitostí také nej-
víc dopadne navýšení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitosti.

Miroslav Rolc, zastupitel

 Přestože se zvýšení daně z nemovitosti dotkne nás 
všech, včetně mě i mých rodičů, jsem pro. Priorita je 
vodovod. V zimě se zas začnou množit havárie. Je 
ve velmi špatném stavu stejně jako vodojem. Žijeme 
tu společně a je potřeba, abychom se na tak velké 
investici všichni podíleli. Jako když se stavěla nová 
čistírna. Důležité je, aby se to neprojedlo, ale aby šly 
peníze na smysluplnou věc.

Václav Střelba

www.tuchomerice.eu
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Krátce ze zastupitelstva

O Pražském okruhu 
v Senátu Parlamentu ČR

Martin Höfler z Fakulty dopravní ČVUT na semináři 
prezentoval studii s názvem Komplexní posouzení alter-
nativního návrhu silničního okruhu kolem Prahy, tedy 
trasy vedené ve větší vzdálenosti od města ve Středočes-
kém kraji. Ze studie vyplynulo, že nejde v žádném případě 
o výhodnější variantu. Navíc by se vše o desítky let zdrželo 
nebo úplně umrtvilo. Předseda dopravní komise Magist-
rátu hl. města Prahy Pavel Richter všechny ujistil, že sou-
časné vedení metropole neuvažuje o jakékoliv změně trasy 
Pražského okruhu. „Snažíme se vytvořit podmínky, abychom 
pomohli na světlo světa těmto, pro Prahu tak důležitým, stav-
bám,“ dodal.

 Úsek 518, tedy trasa od D7 do Suchdola (viz obrázek), by 
se měla začít stavět v roce 2026, konstatoval za Ředitelství 
silnic a dálnic Radek Mátl.
 Po vystoupení odborníků proběhla bouřlivá diskuse, 
kde se postupně vyjádřili zastánci i odpůrci navrhované 
původní trasy, která je v současné době jako jediná ve hře. 
Jednalo se zejména o komunální politiky z MČ Praha 6 
a okolních obcí.
 První úsek Pražského okruhu byl zprovozněn v roce 
1983. Další v roce 1993 a poslední úsek pak v roce 2010. Dal-
ší úseky by měly být dokončeny v letech 2025 až 2026. 

Pavel Cihlář, starosta

ZPRAVODAJ

CENY INZERCE v Tucho-
měřickém 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 indi-
viduálně stanovené ceny. 

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

Foto: ŘSD



Fotbalové soustředění si užilo 50 dětí

Poslední týden prázdnin nás již tradičně přivítal pen-
zion Kolečko, který je součásti biatlonového areálu 
v lesích nad Jabloncem. V žlutých bundách, s nápisem 
Tuchoměřice na zádech, dorazila 3 děvčata, 47 kluků, 1 
zdravotnice a 10 trenérů na týdenní kemp plný sportov-
ních aktivit.

 Hned po příjezdu v neděli 25. srpna jsme si začali 
naplno užívat výletu, protože naše expedice vyrazila 
tramvají (objednanou speciálně pro nás) do nedalekého 
Liberce na večerní zápas místního týmu se Spartou Pra-
ha. Ještě před výkopem jsme pro děti zařídili ojedinělou 
možnost prohlédnout si zázemí stadionu i s výkladem 
a zabavit se na předzápasových soutěžích.
 Další dny (mimo středy), jsme se zaměřili na fotbalo-
vou přípravu. Po ranním běhu náš program zahrnoval 
dvoufázové tréninky na umělé trávě a občas si mladí 
sportovci přidávali i podvečer v posilovně. Abychom 
ověřili, co jsme se naučili, sehrály týmy mladších žáků 
a starší přípravky ve čtvrtek přátelské zápasy s domácí-
mi týmy Jiskra Mšeno.
 Středeční program byl výhradně relaxační a nefot-
balový. Tentokrát jsme se díky pěknému počasí naučili 
jezdit na paddleboardech. Člověk by nevěřil, kolik si 
s jedním prknem a pádlem užili naši mládežníci zábavy 

na vodě. K večeru jsme si již odpočatí a rozdělení do sku-
pin vyzkoušeli orientační běh a plnění úkolů v krásné 
přírodě okolních lesů. 
Nikdo se neztratil, a proto se všechny děti v pátek večer 
mohly vrhnout do náručí natěšených rodičů. Když na-
stal klid a děti se rozešly do svých rodin, mohli si trenéři 
na chvíli sednout a spočítat, kolik rohlíků se snědlo, ko-
lik palačinek namazalo, a jestli dětem od našeho šéfku-
chaře a trenéra Karla Nováka chutnaly více hamburge-
ry, nebo špagety.
 Odměnou za čas a energii, kterou dětem na soustře-
dění i na fotbalovém hřišti dáváme, je možnost pozoro-
vat, jak sportování a týmový duch všechny spojuje, jak 
děti najednou dokážou spolupracovat, usměrňovat se 
i podporovat. Všem děkujeme za skvěle strávený čas 
a těšíme se na příští rok!   

Oskar Baschiera

17. září se děti z naší školy neučily tak, 
jak je běžné. Míslo sezení v lavicích se vo-
zily v obrněném vozidle, prohlížely si vo-
jenskou techniku a zbraně, pekly buřty 
a skvěle se při tom bavily. Škola totiž 
vyrazila na výlet do vojenského prostoru 
Mordové rokle.

| 20 19     Š K O L Y / S P O R T 3

www.tuchomerice.eu

atímco děti si ve třídách zvykaly na režim 
školky a vlastnoručně pekly skvělé koláče, 
na zahradě bylo první měsíc nového školní-

ho roku poměrně rušno. Hned druhý týden pro-
hlédl všechny herní prvky revizní technik, který 
do školky dochází pravidelně každé září. „Obec si 
nechává předkládat revize  herních prvků a technic-
ká četa je nápomocna v údržbě celé zahrady. Na za-
čátku školního roku proběhla kontrola a oprava  her-
ních prvků zhotovitelem.  Mimo jiné jsme rozřezali 
a zlikvidovali starý kmen, který sloužil dětem jako 
herní prvek,“ vysvětluje místostarosta Martin Rů-
žička. Právě likvidace onoho kmene ale byla velmi 
komplikovaná a ve školce kvůli tomu zasahovali 
i hasiči a záchranná služba. Starý kmen totiž 
ukrýval hnízdo „vosiček“, které muselo být od-
borně zlikvidováno. „S vedením obce budeme jednat 

o novém herním prvku, který by starý kmen na-
hradil,“ dodává ředitelka školky Petra Nosková. 
Během zářijových oprav dostala kromě jiného 
dřevěná loď nové kormidlo a všechny prvky 
jsou nově natřené. „Uvnitř školky nám ještě během 
prázdnin úklidová firma čistila jak koberce, tak 
i linolea, která se navíc voskovala,“ vypočítává Petra 
Nosková s tím, že by chtěli nechat vyčistit také ku-
chyň, kde se obtížně udržuje protiskluzná dlažba.
 „Začátek školního roku byl jako vždy, plačtivý, 
a to nejen v Beruškách. Problémem je zhoršující se 
sebeobsluha dětí a komunikace. Přesto už si děti za-
čínají zvykat a ráno chodí s veselou.“ Nový školní 
rok školka oslavila tradiční zahradní slavností 
s pohádkou.  

Kateřina Kubalová

Září ve zname-
ní oprav a vo-
ňavých koláčů
Pravidelná revize herních prv-
ků, nečekaně dramatická likvi-
dace starého kmene i senzační 
posvícenské koláče. Tak vypada-
lo září v naší mateřské škole.

ZPRAVODAJ

Foto: MŠ Tuchoměřice

Foto: Martin Růžička

Foto: Vladislav Halamíček

Foto: Oskar Baschiera



„Letos v létě se u nás konal příměstský tábor a nás 
moc dojal a oslovil příběh jedné kouzelné holčičky, 
která nemá jednoduchý osud, ale naštěstí má skvělé 
kamarádky a rodinu. Díky ní jsme se dopracovali 
k myšlence, že bychom chtěli plnit sny i tam, kde bo-
hužel rodiče sami nemohou,“ vysvětluje Veronika 
Nosková, která už rok vede tuchoměřické stáje. 
Kromě množství stavebních úprav ve stájích za tu 
dobu především otevřeli veřejnosti dlouho zavře-
né brány statku. Od jara tu funguje Ponyškolka 

a během prázdnin se konal i zmiňovaný příměst-
ský tábor. „Máme z toho obrovskou radost. Učíme ne-
jen klasickou jízdu na koních či ponících, ale snažíme 
se komplexně vzdělávat napříč všemi sférami práce 
s koníkem. Taková práce má pro nás smysl.“
 Nově ve stájích každý rok podpoří 3 děti od 5 
do 15 let z Tuchoměřic a blízkého okolí, které to 
v životě neměly jednoduché, moc by si přály při-
blížit se koním, ale bohužel je to pro jejich rodiny 
finančně nedostupné. „Tyto tři děti na jeden rok 

zadarmo zařadíme do jezdeckého kroužku, který se 
u nás koná v pondělí a ve středu od  16:00 do 17:30. 
Jestliže víte o někom, komu bychom tímto způsobem 
splnili sen, zašlete nám na e-mail jezdenidetem@
seznam.cz kontaktní údaje s krátkým příběhem 
a odůvodněním, proč bychom měli do jezdeckého klu-
bíku zařadit zrovna vámi navrhované dítě,“ říká Ve-
ronika Nosková. Příběhy můžete posílat do  30.11. 
2019. 

Klára Zoulíková

Tuchoměřický statek podpoří děti s těžkým osudem

Začátek sezony bez prohry!
Se startem ligového ročníku 2019/20 musí být hráči seniorských týmů TJ Sokol spokojení. Se ziskem 17 bodů je A-tým na průběžném druhém místě a na stejné pozici v tabulce naleznete 
i náš B-tým, který dosud nasbíral 10 bodů. Radost máme ze zařazení našich čtyř patnáctiletých odchovanců a to nejen do přípravy B-týmu, ale již i do soutěžních utkání. Jen tak dál! 
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A-tým, Okresní přebor B-tým, IV. třída

Tuchoměřice - Čisovice 2:2 Klínec - Tuchoměřice B 0:2

Tuchoměřice - Zlatníky 5:1 Tuchoměřice B - Statenice 1:1

Libeř - Tuchoměřice 0:1 Dobříč B - Tuchoměřice B 0:2

Psáry - Tuchoměřice 1:1 Tuchoměřice - Řevnice 3:0

Tuchoměřice - Roztoky 3:1

Tuchoměřice - Dolní Břežany 3:0

Dobříč - Tuchoměřice 1:2

Oskar Baschiera

2019  |  

Tři děti z Tuchoměřic či blízkého okolí se budou zadarmo učit jezdit na koni. Kdo bude do projektu 
tuchoměřických stájí zařazen, můžete rozhodnout i vy.
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srpnovém čísle bylo zajímavé foto z archivu 
pana Petra Jiráska, ale na článek pod ním 

musím chtíc nechtíc zareagovat. Neobsahoval totiž, 
jak jsem očekávala, nové údaje na dané téma, ale 
jen napadení mé předchůdkyně, paní kronikářky 
Jindry Příhodové, která se k tomu už bohužel sama 
vyjádřit nemůže.
 Seznam uvedený v článku pana Buchteleho 
není totožný se seznamem legionářů, který předlo-
žila k prostudování zdejší kronikářka paní Přího-

dová. Ta vycházela pochopitelně ze stejných zdrojů 
jako pan Jirásek. Pouze to doplnila o několik jmen , 
která byla uvedena coby jména bývalých legionářů 
původem z Tuchoměřic v publikaci Protinacistický 
odboj na okrese Praha-západ v letech 1939-45. Za je-
jich správnost ručit nemohla, ale to už byl úkol pro 
badatele. Je samozřejmě možné, že se do seznamu 
dostala jména lidí, kteří měli Tuchoměřice uvede-
ny jako domovskou obec a ve skutečnosti bydleli 
jinde.  A to, že paní kronikářka doplnila seznam 

také o jméno svého otce pana Jindřicha Liebla, kte-
rý v Tuchoměřicích žil až ke konci svého života, já 
osobně za prohřešek vůči naší obci nepovažuji. 
Vzala jsem si k ruce článek p. Buchteleho Vzpomínka na legioná-
ře... abych jeho údaje  porovnala s údaji z publikace
Českoslovenští legionáři okresu Praha-západ z roku 2001 , kte-
rá se  na kronikářku paní Příhodovou odvolává. Kdo má o pro-
blematiku bližší zájem, může si můj článek najít na webových 
stránkách obce. 

 Běla Landová, kronikářka obce

Legionáři potřetí

Pomoc Juliáně je i ve vašich rukách
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její návrat se usilovně snaží Spolek pro 
obnovu sochy sv. Juliány. „Kolem Juliány 

chodím od dětství a příběh sochy, který jsem objevila 
v kronice Kopanského mlýna, mě zaujal,“ vysvět-
luje za zmiňovaný spolek Monika Pokorná ze 
Statenic. „Oslovila jsem proto sochaře a restaurá-
tora Jiřího Genzera, který mě ujistil, že návrat so-
chy by přišel na zhruba 360 tisíc korun, spíš méně.“ 
S prosbou o finance se spolek nejdřív obrátil na 
Letiště Václava Havla. Tam ale narazili na pro-
blém s pozemky – socha totiž stojí na pozemcích 
Lesů ČR a letiště proto oficiální cestou projekt 
podpořit nemůže. Lesy ČR by sice mohly některé 
z okolních obcí onen kousek pozemku prodat či 
darovat, ale vznikl by tak ohraničený ostrůvek, 
který nepřiléhá k žádnému pozemku vlastněné-
mu nějakou obcí a to není možné. „Pochopitelně 
jsem oslovila také představitele jednotlivých obcí, 

tedy Tuchoměřice, Statenice, Přední Kopaninu i Ho-
roměřice. Všude jsem se setkala s ochotou přispět. Co 
si ale budeme vyprávět – 90 000 je pro obecní kasu 
docela dost peněz. Je to tedy na nás, lidech z okolních 
vesnic, abychom se spojili a sochu obnovili. 360 000 
není moc. Kdyby třeba jen 600 lidí dalo 600 korun, 
je vyhráno,“ usmívá se Monika Pokorná, která 
projektem doslova žije. Od konce září existuje 
transparentní účet, na který je možné posílat fi-
nance. „Věřím, že se nám potřebnou částku podaří 
sehnat do konce roku.“ 
 Pokud by se to opravdu podařilo, nechal by 
spolek vyrobit novou sochu sv. Juliány podle 
kresby a dochované původní hlavy, která je 
v současné době v depozitáři muzea v Rozto-
kách. Slavností odhalení a vysvěcení sochy je v 
plánu na konec příštího léta. „Když nám ještě něco 
z peněz zbyde, chtěli bychom na rozcestí vybudovat 

také nové lavičky a přístřešek pro výletníky,“ dodá-
vá Monika Pokorná. 

Kateřina Kubalová

| 20 19

Už za pár let se možná budeme moci vydat na procházku k obnovené soše světice. Na lesní rozcestí by se 
Juliána mohla vrátit po 160 letech. 

Sochu sv. Juliány nechal na lesní roz-
cestí umístit tuchoměřický správce 
Jiří Vysoký v roce 1679. Původně dře-
věnou sochu vystřídala v roce 1734 so-
cha kamenná, kterou ale v roce 1868 
zničila silná vichřice. Od té doby je na 
chátrajícím podstavci dřevěný kříž. 

Číslo transparentního účtu
4100832013/0800

V minulém čísle zpravodaje jsme zveřejnili prosbu Pavla Buchteleho ze Státního okresního archivu Praha – Západ, který prosil 
o pomoc při hledání válečného veterána z Tuchoměřic pana Vladimíra Hrazdila. Dobrá věc se podařila. Ozval se nám Petr Jirásek. 
Ve svém bohatém archivu našel fotografii onoho veterána, kterou si můžete prohlédnout. Vladimír Hrazdil stojí uprostřed v uni-
formě. Po levici má svou manželku. 



eště důležitější však bylo, že se organizátorům trhu 
podařil husarský kousek. V době, kdy jsme v růz-

ných médiích informováni o letošním poklesu domácí 
produkce ovoce kvůli jarním mrazům a celoročnímu 
suchu,  na nabídce ovoce z produkce firmy Sady Tucho-
raz to nebylo poznat. Od jablek různých odrůd přes 
hrušky, blumy, švestky, broskve až po křížaly, cidery 
a mošty, vše bylo k dispozici za přijatelné ceny. To se 
také projevilo na velkém zájmu nakupujících. Samo-

zřejmě nelze zapomenout ani na již tradiční dodavatele 
zeleniny, pečiva, uzenin, sýrů a masných výrobků. Ve 
stánku firmy Kompek Kladno zaujala novinka „Kre-
kry“ s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny. Místní 
květinářka Gabriela Kyšová přímo na místě aranžo-
vala stylové kytice s převahou lučních květů. Zvláštní 
pozornosti se těšily vtipné, ale i ekologické textilní 
výrobky z rukávů již vyřazených košil, popřípadě dží-
noviny v podobě obalů na lahve vína. Velký zájem 

byl i o nákup vajíček z různých druhů chovů. Děti se 
hodně nasmály při živém představení dvou klaunů 
a jejich pohádce. Kuchyň Karla Nováka se čtyřmi teplý-
mi jídly dobře postarala o žaludky dospělých. Největší 
úspěchy sklízely dýňová polévka a hovězí hamburger 
s čedarem a slaninou. Podtrženo, sečteno: zářijový far-
mářský trh se povedl. Nezbývá proto nic jiného, než se 
těšit na další v říjnovém termínu.  

Michal Vokřál

sobotu 31.8. měly v našem tuchoměřickém 
lese opět dostaveníčko pohádkové postavy. 

Oproti loňskému prvnímu ročníku bylo krásné po-
časí, které přilákalo na cestu plnou překvapení přes 
120 dětiček. Děti se na dvanácti stanovištích potkaly 
se spoustou známých pohádkových postav (s čerty, 
princeznami, Křemílkem s Vochomůrkou a mnoha 
dalšími). Po splnění úkolů si odnesly mnoho dáreč-
ků včetně pamětní pohádkové medaile s Krtečkem. 
Cesta končila na hřišti TJ Sokol, kde si děti mohly 
nechat pomalovat obličej a opéct buřty. Celá akce by 
nemohla proběhnout bez podpory obce Tuchomě-
řice a přispění sponzorů, za což jim patří velký dík. 
V rámci Pohádkového lesa se také podařilo vybrat 
více než 10 000 Kč na podporu onkologicky nemoc-

ných dětí. Celá částka byla odeslána na transparent-
ní účet Nadačního fondu Šance pro onkoláčky.
Na závěr si dovolím poděkovat 32 pohádkovým 
postavám za úžasnou pomoc a podporu. Věřím, že 
i příští ročník našeho Pohádkového lesa bude právě 
díky našim kamarádům pro děti stejně skvělým zá-
žitkem. 
 Nyní se chystáme na Strašicestu, která se usku-
teční 9.11. 2019 a bude to zcela jistě další podařená 
akce lidí, kteří se stali součástí našeho týmu. Pokud 
se k nám chcete přidat, není nic snazšího, než nám 
napsat přes náš web www.ba-zu-ka.cz  
 
Děkujeme za vaši podporu.
Barbora Boulová

Zářijový farmářský trh byl ve znamení ovoce

Pohádkový les pobavil i pomohl

Prostranství před DiskoRaI zaplnily v sobotu 14. září davy lidí. Po prázdninové přestávce se tu totiž 
konaly farmářské trhy. Podstatné je, že tomuto termínu přálo počasí. Sluníčko a příjemná denní teplota 
potěšily jak prodávající, tak i návštěvníky a děti.
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Srpnový oslavenec

Pavel Trauč   75 let
K životnímu jubileu gratulujeme a přejeme mno-
ho štěstí, zdraví a spokojenosti do dalších let.

ZPRAVODAJ 2019  |  

Začátek září byl na hřišti TJ Sokol opět 
ve znamení každoročního posvícení.  
Hrálo se, zpívalo, jedlo a pilo. Dobroty 
si užily i děti, pro které tu byly  tradič-
ní pouťové aktrakce. Foto: Ba-zu-ka

Žleby, Čáslav a Kačinu si v sobotu 21. září pro-
hlédli senioři, kteří využili nabídky obecního 
úřadu a vyrazili na výlet. O dalších akcích, které 
pro ně obec spolu se Svazem žen chystá, vás bu-
deme informovat.

Foto: Ivana Langmajerová

12. září 2019 zemřel po tragické nehodě pan František Höchtberger. Bylo mu 74 let.

Děkujeme všem přátelům, kteří měli Františka rádi a v těchto těžkých dnech byli 
s námi. 
Moc si toho vážíme.

Věra Höchtbergerová s rodinou



Léto, to je směs pohody, dobrého jídla 
a společnosti přátel. Nejlepší je, když si 
takovou směs namícháte v jeden koktejl. 

Něco hodně podobného se nám podařilo na dru-
hém ročníku projektu „Letní kino 2019“. Místo 
pomyslné třešničky na dortu jsme měli hvězdy 
nad hlavami.
 Sezónu jsme zahájili promítáním pohádky 
Zpívej pro děti u příležitosti konce školního roku 
a následovaly filmové skvosty jako Ženy v běhu, 
Bohemian Rhapsody, Barry Seal, Spolu to dáme, 

Kouzelný park a Zrodila se hvězda.
 K hladkému průběhu celé akce přispělo jistě 
i sponzorství společnosti UPS, která zaštítila tři 
filmové projekce, ale také podpora diváků, díky 
jejichž příspěvkům se podařilo vybrat i dostatek 
peněz na projekci velké filmové pohádky pro děti.
Děkujeme všem příznivcům filmové podívané 
a také všem občanům, kteří byli shovívaví k ru-
šení nočního klidu. Na viděnou v roce 2020.   

Zuzana Škvorová

Ohlédnutí za letním kinem
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Foto. Soukromý archiv Jana Růžičky
Health. The greatest wealth.

Od hlavy až k patě.
Bez čekání
Prémiová lékařská péče 
napříč 30 specializacemi

→ canadian.cz
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Kontakt: tuchonoviny@gmail.com. 8 .2019 30.8.2019

Prodám levně dámské kolo zn.Favorit, barva 
vínová. Tel.: 608 535 721
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