
etos v únoru jsme Kloknerovu Ústavu ČVUT 
Praha zadali stavebně technický průzkum 

a statické posouzení mostů, které jsou v majetku 
obce Tuchoměřice. Jedná se o starý klenutý most 
přes Únětický potok v Kněžívce před kapličkou 
a most v ulici K Poště. Odborníci je testovali nejen 
přímo na místě, ale také v laboratoři, kde zkouma-
li vzorky materiálů odebraných z mostů. Provedli 
také výpočet zátěže, stanovili obsah ve vodě roz-
pustných solí ve zdivu, zkoumali rozsah poškození 
zdiva, pevnost malty a pískovcových kamenů, kte-
ré jsou součástí klenby obou mostů.
 A jaký je výsledek? V případě mostu v ulici 
K Poště zjistili experti z Kloknerova ústavu po-
škození spár klenby a také problém se zatékáním. 
Celkově je stav mostu hodnocen jako uspokojivý 
až špatný - tedy stupněm 4 až 5 v sedmistupňovém 
hodnocení. Pro zachování průjezdnosti nám do-
poručili zúžit vozovku z obou stran o 1 m a zahájit 

opravy, které zabrání zatékání vody do konstrukce 
mostu.
 U mostu v Kněžívce bylo zjištěno, že zdivo 
mostů je v krajních částech poškozeno zatéká-
ním a mrazovým rozpadem. Při průzkumu se 
našly podélné trhliny. Také tu dochází k degradaci 
a prorůstání vegetací. Tento most je celkově hod-
nocen stupněm 5 - špatný. Doporučení Klokne-
rova ústavu je opět zúžení vozovky z každé strany 
o 1 m. Zároveň nám důrazně doporučili zahájit 
projekční práce, které by vedly ke zpevnění zdiva 
klenby a zabránily by dalšímu rozšiřování degrada-
ce a rozpadu klenby.
 Obec se bude doporučeními vyplývajícími 
z uvedených posudků řídit a v nejbližší době za-
čnou práce tak, aby nedošlo k omezení dopravní 
obslužnosti obyvatel Tuchoměřic, kteří jsou na 
zmiňovaných mostech závislí.  

Jak jsou na tom mosty v Tuchoměřicích

zpravodaj 11
 Tuchoměřický

listopad
2019
ročník V.

  Pavel Cihlář, starosta Obce

Tolik peněz vynesla dobro-
činná dražba perníkového 
adventního svícnu, kterou 
od 3. do 15. listopadu na 
sociálních sítích organi-
zoval spolek Ba-Zu-Ka. 
Všechny peníze získá malá 
Eliška, která se od naroze-
ní potýká se zdravotními 
problémy. Podrobnosti 
se dozvíte v prosincovém 
vydání zpravodaje.

4300  Kč

číslo měsíce

www.outuchomerice.cz

Vážíme si toho, že žijeme v bezpečné a svobodné zemi. 17. listopadu odpoledne jsme vysadili u pomníku v Kněžívce lípu na památku 30. výročí sametové revoluce. Na školku 
se opět vrátila česká vlajka, bude tu vlát při všech významných událostech. A na obecním úřadě můžete vidět nově také prapor Tuchoměřic.    Ondřej Kubala

Mosty v Kněžívce a u pošty čekají opravy. Řidiči i chodci se musí 
připravit na omezení. Vyplývá to z odborného průzkumu, jehož 
výsledky už máme k dispozici.



5. listopadu uplynul přes-
ně rok od chvíle, kdy po 
loňských komunálních 
volbách nastoupilo nové 
zastupitelstvo. Jak sami 
zastupitelé své roční pů-
sobení vidí? Níže najdete 
jejich odpovědi. 
 
Jak hodnotíte první rok pů-
sobení nového zastupitelstva 
v Tuchoměřicích?

 Jednoznačně pozitivně. Začátek byl 
těžký, ale velmi rychle jsme začali pra-
covat a jsem ráda, že jsou vidět první 
úspěchy (například hřiště u školy nebo 
hřbitov). Připravujeme další projekty, 
které obec potřebuje - halu, rekonstrukci 
vodovodu. Mám dobrý pocit i ze zpětné 
vazby od občanů, kterým pomáháme 
s problémy, s nimiž se na nás obrací. 
Jen je mi trochu líto, že z důvodů, které 
považuji za malicherné a často nepo-
chopitelné, se nedaří najít společnou řeč 
s opozicí. 

Barbora Boulová

 Velmi obtížně se hodnotí práce orgá-
nu, jehož je tazatel součástí. Jako 
v každém systému jsou i zde věci pozi-
tivní i negativní. Pro mě osobně jsou 
velmi důležité informace a podněty od 
občanů. V roce 2019 proběhla dvě se-
tkání s občany na téma voda a výstav-
ba v okolí Tuchoměřic. Byl jsem velmi 
mile překvapen účastí a zájmem lidí 
o dění v Tuchoměřicích. Určitě v těchto 
akcích budeme pokračovat. Jsou příleži-
tostí zjistit skutečné potřeby obyvatel 
a pomáhají nám v každodenní práci 
na úřadě.

Pavel Cihlář

 Zastupitelstvo i vedení obce s Pav-
lem Cihlářem v čele hodnotím velmi 
dobře. Na úřadě se maká na věcech, 
které jsou důležité pro Tucho a všichni 
tu mají dveře otevřené, když potřebují. 
Pracuje se na velkých projektech, jako je 
lepší kulturní dům, i na maličkostech, 
které ani nevnímáme. Velkou podporu 
má 
i naše škola. Obec je v dobrých rukou 
a jsem za to rád.

Ondřej Kubala

 První rok nového vedení a zastu-
pitelstva hodnotím kladně. Došlo k 
plynulému převzetí úřadu a s tím 
spojených náležitostí pro chod obce. 
Všichni noví zastupitelé se ve svých 
funkcích pomalu, ale jistě zorientovali. 
A tak věřím, že se nám v dalším roce 
bude dařit překonávat překážky, které 
určitě přijdou. Nadále budeme dělat 
vše proto, aby vše ve vsi fungovalo, jak 
má, a žilo se nám 
v Tuchoměřicích spokojeně a klidně.

Karel Novák

 Jako učení se nové roli, hledání 
informací a nacházení různých nepří-
jemných překvapení. Jinak pozitivně 
s vědomím, že na hodnocení je ještě 
brzy.

Miroslav Rolc

 Ocenil bych, pokud by hodnocení 
zastupitelstva přišlo přímo od občanů 
Tuchoměřic. Připravujeme anketu, ve 
které se občané budou moci vyjádřit jak 
k vedení obce a jednotlivým zastupi-
telům, tak k základní škole, mateřské 
školce, dopravě, údržbě obce apod. Za 
sebe mohu říct, že jsem rád, že jsou již 
v obci vidět konkrétní výsledky bodů, 
které zastupitelé během roku projednali.

Martin Růžička

 V prvé řadě je třeba vyzdvihnout 
činnost vedení obce v minulém vo-
lebním období. Po letech stagnace se 
podařilo rozhýbat důležitá témata 
od dopravní studie, oprav technické 
infrastruktury, až po stavební projek-
ty. Stávající zastupitelstvo projektům 
mnohdy přiřadilo jinou prioritu, 
ale na většině projektů se zastupitelé 
shodnou. Doufám, že nakonec dostane 
všeobecnou podporu i projekt devítileté 
školy, který tato obec, jak potvrdila 
i analýza Strategického plánu, bude 
potřebovat.

Jan Havel

 V minulém volebním období se za-
stupitelé seznamovali s tím, co všechno 
obec potřebuje, chystaly se nové projekty 
a sháněly se na ně peníze. Doufal jsem, 
že po volbách se plynule naváže 
a plánované akce se uskuteční. Bohužel, 
nová koalice naši nabídku na spolu-
práci nevyužila a začíná znovu od 
začátku. Seznamují se s tím, co všechno 
obec potřebuje, chystají nové projekty, 
shánějí peníze…

Martin Hlaváč

 Nepřísluší mně hodnotit práci 
zastupitelstva, kterého jsem nebyl 
členem, proto jsem požádal odstupu-
jícího zastupitele Karola Böhma o 
jeho pohled: V mnoha obcích nastala 
kompletní povolební výměna vede-
ní radnice, jaká se uskutečnila i u 
nás. Na vesnicích se obvykle nemění 
politické strany, ale zástupci spolků či 
sdružení, kterým jde o téměř stejná 
témata. Umí-li nové vedení moudře 
rozpoznat, co užitečného dělali ti před 
nimi a navázat na to, je to prospěšné 
všem. Snad se to začne dít 
i u nás.

Jan Korda

OBECNÍ ÚŘAD

anketa
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Ze zastupitelstva

„Zájem o hospodu předčil naše očekávání,“ 
říká optimisticky místostarosta Martin Rů-
žička s tím, že obec objekt nejprve nabídla 
Policii ČR jako prostor pro obvodní oddě-
lení. Tato možnost ale padla a obec podle 
místostarosty preferuje využití v podobě re-
staurace, která tu chybí. V době uzávěrky to-
hoto čísla se přihlásilo už osm zájemců a další 
mají ještě možnost je následovat. „Vše se bude 
odvíjet od nabídek, které musí přijít do konce 
tohoto měsíce. Samozřejmě bychom chtěli, aby 
objekt nezůstal dlouho prázdný. V případě 
zajímavé nabídky se nebráníme ani možnosti 
spolufinancování počáteční investice do budo-
vy,“ dodává Růžička. 

Na listopadové schůzi tuchoměřického zastu-
pitelstva se stal novým zastupitelem a také no-
vým předsedou kontrolního výboru Jan Kor-
da. Složením slibu oficiálně nahradil Karola 
Böhma, který se svého mandátu vzdal. Protože 
byl ale Jan Korda zároveň členem redakční rady 
Tuchoměřického zpravodaje, bylo potřeba 
zvolit do rady někoho jiného. Na zpravodaj tak 
bude nově dohlížet, spolu s Václavem Střelbou 
a Alešem Brixem, Martin Hromek.
 Zastupitelé následně schválili zřízení Fon-
du obnovy vodovodů a kanalizace v majet-
ku obce Tuchoměřice. Aktuálně je v něm 
14 600 000 korun. Zastupitelé také schválili 
plán obnovy vodohospodářských sítí na rok 
2020.
 Zastupitelstvo rovněž schválilo ceník úhrad 
za zřízení věcných břemen a služebností na ne-

movitých věcech ve vlastnictví obce Tuchomě-
řice. „Zatímco dříve platilo nepsané pravidlo, že 
všichni platili 10 000, nově bude právnická osoba 
platit podle přesně definovaného ceníku a mini-
málně 30 000 korun. U fyzických osob budou 
částky násobené koeficientem 0,5,“ vysvětluje 
místostarosta Martin Růžička. Proti návrhu na 
zasedání hlasovali opoziční zastupitelé Jan Kor-
da a Martin Hlaváč. „Proti jsem hlasoval z důvo-
du nejednoznačnosti znění dokumentu. Navrže-
ný dokument se během jednání doplňoval, části 
textu se přesouvaly, až z toho vznikl dokument, 
který není pro občany legislativně jednoznačný,“ 
vysvětlil nám Jan Korda.
 Kompletní zápis ze zasedání zastupitelů na-
jdete jako vždy na webových stránkách obce, 
kde je nově k dispozici  také audiozáznam. 

Hospoda U Nás je od kon-
ce října zavřená. Stávající ná-
jemce po deseti letech končí 
a do 30. listopadu se mohou 
hlásit jeho nástupci.

 nepřehlédněte
Obecní úřad o svátcích 
23.12. bude otevřen OÚ 8-12 hod.
30.12. otevřeno v obvyklých úředních 
hodinách

O Hospodu 
U Nás je zájem

z 11/19T

 Kateřina Kubalová

3www.outuchomerice.cz

Celý nový chodník u Dýňoviště už je osvětlený. Nainstalovaná je už i třetí lampa, na kterou si obec musela 
vyžádat výjimku od ČEZu. Na jaře se bude pokračovat na chodníku a veřejném osvětlení na druhé straně lávky 
směrem ke hřbitovu.

Na základě podnětů od občanů a po diskusi v dopravní komisi instalovala naše technická četa na konci října 
v ulici Za Kostelem zpomalovací retardéry, jejichž cílem je zklidnění zdejší dopravy. Po prvních veskrze pozitiv-
ních reakcích zvážíme umístění ještě jednoho zpomalovacího pásu na začátku této ulice.

   |  Martin Růžička, místostarosta obce

   |  Martin Růžička, místostarosta obce

Příprava tuchoměřické technické čety na zimní období 
začala. Ihned po posledním sekání trávy a úklidu spa-
daného listí rozmístila technická četa červené nádoby 
naplněné směsí písku a soli. V technickém dvoře jsou 
nyní připraveny 3 tuny posypové soli a samozřejmě 
zásoby písku. Obec nemá uzavřenu žádnou externí 
smlouvu na odklízení sněhu, a tak veškeré chodníky 
a místní komunikace uklízí sama technická četa obce. 
Pro její členy proto s přicházejícím zimním obdobím 
začíná čas neustálé pohotovosti a připravenosti kdyko-
liv vyrazit. Jen díky jejich velké obětavosti a píli se daří 
zimní údržbu zvládat tak, aby občané byli co nejméně 
limitováni špatným počasím.  Bohužel technika, kte-
rou má obec k dispozici, pomalu dosluhuje, a ani již 
neodpovídá kapacitně. Proto se do budoucna počítá 
s nákupem výkonnější techniky, která bude sloužit ne-
jen v zimě, ale celoročně. Případné připomínky nebo 
podněty k zimnímu úklidu mohou občané hlásit na 
obecním úřadě nebo e-mailem na adresu ruzicka@ou-
tuchomerice.cz. 

Zima se blíží

  Martin Růžička, místostarosta Obce  Kateřina Kubalová
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e středu 13. listopadu večer bylo v hospodě Na 
hřišti na podzimní sychravý večer nezvykle rušno. 

Starosta a místostarostové pozvali všechny na diskusi 
o tom, jaké plány mají investoři v okolí Tuchoměřic a 
co se tu bude všechno stavět. Šedesátka lidí přišla říct 
své názory a také si poslechnout detaily jednotlivých 
projektů. Nejčastější otázka byla jediná: Jak můžeme 
výstavbu skladů v okolí Tuchoměřic zastavit, aby 
nevznikaly další? Odpověď bohužel není příliš příz-
nivá. V minulosti zastupitelé Tuchoměřic už okolní 

pozemky v územním plánu určili právě pro komerč-
ní výstavbu a investoři se chovají přesně podle toho, 
co jim územní plán a zákony umožňují. A cesta zpět 
z tohoto nešťastného rozhodnutí teď už bohužel není. 
Nezbývá než výstavbu přísně hlídat a tvrdě vyjedná-
vat s každým investorem, aby získala obec z jeho pří-
chodu co nejvíc. Zároveň starosta upozorňoval, že je 
nezbytné ochránit kapacitu čističky i vodovodu pro 
výstavbu rodinných domků, aby ji nevyčerpaly nové 
komerční stavby kolem nás. Mluvilo se i o územním 

plánu a jeho veřejném projednání na začátku roku 
2020. Pavel Cihlář žádal všechny, ať se do veřejné-
ho projednání zapojí se svými připomínkami, aby 
se plán podařilo dotáhnout do finále. O veřejném 
projednání územního plánu vám přineseme detailní 
informace v dalších číslech zpravodaje. Témat se na 
hřišti otevřela celá řada a rozhovory často sklouzly 
i k dopravě, která nás v obci trápí. I proto bude jedna z 
příštích diskusí věnovaná právě jí a do debaty se zapojí 
i členové dopravní komise. 

 Ondřej Kubala

 -red-

Diskutovali jste o plánech investorů

o úvodních formalitách rada konstatovala, že 
školní rok začal úspěšně. Škole se podařilo nalézt 

vychovatelku do ranní družiny a asistenta pedagoga do 
stávající třetí třídy. Povedlo se zprovoznit nové webové 
a facebookové stránky a kanál na YouTube. Skvělou prá-
ci na nich odvedla paní Zuzana Škvorová, které velmi 
děkujeme. Moc se povedl i výlet do Mordové rokle a dva 
projektové dny - Den se záchrankou a Ochrana člově-
ka v krizových situacích. V prvním pololetí děti ještě 
čeká celoškolní předvánoční výlet a tradiční vystoupení 
v kostele.

 Velkou oporou při plánování a zajišťování aktivit je 
škole také obec. Místostarosta Martin Růžička ostatní 
členy rady i paní ředitelku informoval hned o několi-
ka chystaných akcích. V plánu je podle něj třeba výlet 
do Naučného střediska ekologické výchovy Čabárna, 
přednáška pro žáky na téma stopy zvěře od místního 
mysliveckého spolku či akce s ekologickým programem 
od společnosti Tonda Obal na cestách. V rámci ekolo-
gické výchovy škola počítá také s vyhlášením sběru pa-
píru.
 Škola si velmi považuje také zajištění rekuperační jed-

notky, kterou přislíbilo uhradit Letiště Praha.
 I když školní rok není ani v polovině, byla už také řeč 
o jeho konci. Ve dnech 29. a 30. 6. 2020 se totiž usku-
teční povinné školení pro celý pedagogický sbor. Pro 
žáky bude vyhlášeno ředitelské volno a vysvědčení do-
stanou už 26. 6. 2020. Rodiče budou včas informováni. 
 V závěru setkání byl projednán rozpočet školy. Jeho 
návrh bude předán obci. Navýšení přibližně odpovídá 
rozpočtovému výhledu školy, který zahrnuje také ob-
novu opotřebovaného zařízení. 

Rozpočet školy, dřívější konec školního roku nebo výlet na Čabárnu, i o tom jednala v polovině října tucho-
měřická školská rada. Sešli se všichni její členové Daniela Lechnerová, Martin Růžička a Helena Bidenková 
a přizvána byla i ředitelka školy Iva Zavadilová.

 Daniela Lechnerová

Jednání školské rady

Mateřská škola získala díky dotaci obecního 
úřadu interaktivní tabuli. Děti podpoří v zís-
kávání dalších dovedností a vědomostí, v roz-
víjení poznání, v matematických představách. 
Pomocí interaktivní tabule můžeme využívat 
moderní formu výuky, která je pro děti velmi 
zajímavá. Velmi si vážíme spolupráce s obec-
ním úřadem. 

S poděkováním učitelky a děti
 MŠ Tuchoměřice 

pátek 22. listopadu skončila dlouhá železnič-
ní výluka, při které se opravovaly koleje mezi 

Tuchoměřicemi a Noutonicemi i železniční most 
v Zákolanech. Od soboty jezdí vlaky v Tuchoměři-

cích opět normálně. V pracovní dny můžete využít 
pro cestu do Prahy nebo z Prahy dva vlaky ráno 
a tři odpoledne, o víkendu pak čtyři spoje během 
dne. Směrem na Slaný jezdí vlak dvakrát za den 

o víkendech i během zimy. Můžete tak vyrazit na vý-
let do údolí Okoře, na Budeč nebo právě do Slaného 
po železnici. 

 Ondřej Kubala

Od soboty opět vlakem

ak se zbavit parkoviště provozovaného na-
černo, které nikdo nepovolil? Vyžaduje to 

trpělivost a pečlivost. Příběh na několik let, 
ve kterém se žádná chyba nevyplácí.  Parkovi-
ště Fajn parking v naší obci existuje už hodně 
let. Pro ty, kteří neví, kde se nachází, je v ulici 
Ke Kopanině a dříve bylo i u návsi v Kněžív-
ce. Jeho provoz byl velmi nepříjemný zejména 
pro občany v sousedství. Nonstop provoz se 
řídil letovým řádem a příjezdu klientů, navíc 
uvnitř obce, kde takové parkoviště nemá co 
dělat.  První stížnosti občanů přišly na úřad už 
v roce 2012 a předminulé vedení obce podnik-
lo první kroky k jeho zrušení. Výzva vlastníko-
vi pozemku nebyla vyslyšena. Podněty zaslané 
na různé nadřízené úřady také nepomohly.  
 V roce 2016 začala s novým vedením obce 
další fáze snahy o odstranění parkoviště. Tento-
krát s právní podporou, díky které vznikl kon-
krétní návrh postupu. Obecní úřad podal pod-

nět k odstranění stavby ke stavebnímu úřadu 
a čekal na výsledek.  V roce 2018 vydal stavební 
úřad rozhodnutí o odstranění stavby. Vlastník 
pozemku se ale odvolal a krajský úřad mu bo-
hužel kvůli procesním chybám našeho úřadu 
vyhověl. 
 Současné vedení obce se do záležitosti 
pustilo s plným nasazením a s předsevzetím 
chybu neudělat. Znovu podalo už precizní 
podnět na stavební úřad, který vydal naříze-
ní o odstranění stavby a výzvu k bezodklad-
nému ukončení užívání části stavby. Proti 
tomu se opět vlastník pozemku odvolal, ale 
krajský úřad už tentokrát rozhodnutí sta-
vebního úřadu potvrdil.  Je to po dlouhých 
sedmi letech vítězství na úředním poli a zbý-
vá otázka, zda se podaří provoz parkoviště 
ukončit i fakticky. To záleží na provozovateli 
i vlastníku pozemku. 

Příběh parkoviště Fajn parking



ZVEME VÁS

30. 11. / SOBOTA / OD 15:00

15.12.  OD 13:30

1.12.  OD 15:00

bohoslužbu.

1.12.  OD 9:30

-

4.12.  OD 15:30

bohoslužbu.

8.12.  OD 9:30

8.12.  OD 15:00

13.12. / PÁTEK  / OD 6:30

zvou na adventní koncert „Byla cesta ušlapaná“ do kostela sv. Víta

anglických koled a moravské koledy s cimbálovou muzikou.

14.12. / SOBOTA  / OD 15:00

keramika a další originální dárky.

15.12.  OD 15:00

20.12. / PÁTEK / OD 19:00

21. 12. / SOBOTA / 16:00

22.12.  OD 9:30

bohoslužbu.

24.12. / ÚTERÝ / OD 16:00

24.12. / ÚTERÝ / OD 23:00

v provedení sboru Ambažúra.

24.12. / ÚTERÝ / OD 22:45 

29.12.  OD 9:30

31.12. / ÚTERÝ / OD 15:00

bohoslužbu za rok 2019.
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Po slibném úvodu sezony hráči našeho A-týmu uhráli 
z posledních třech měření sil pouze jednu remízu. Se 
ziskem 28 bodů přezimují na čtvrtém místě tabulky 
okresního přeboru (se ztrátou 6 bodů na první Čiso-
vice). Rezervní tým závěr roku 2019 zvládl, vyhrál oba 
zápasy a drží třetí příčku ve své soutěži. 

Odpískáno - fotbalový podzim skončil výsledky

A-tým, Okresní přebor B-tým, IV. třída

Měchenice - Tuchoměřice   2:2 Červený Újezd B - Tuchoměřice B   1:2

Štěchovice B - Tuchoměřice   2:1 Tuchoměřice B - Rudná B   4:1

Tuchoměřice - Dobrovíz   0:4
 Oskar Baschiera
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ětský sbor a kapela Cvrkot, smíšený sbor La Fo-
lia, vokální kvarteto Corde et animo, cimbálová 

muzika Ferigo a ansámbl složený z hráčů předních 
českých orchestrů, ti všichni zahrají na adventním 
koncertě, který se bude konat 14. prosince v 15:00 
v kostele sv. Víta. Program je koncipován do tří čás-
tí. První je usebraná, klidná, zamyšlená, reflektující 
dobu adventu. Uslyšíme dávné písně, Mariin příběh 
vyprávěný z různých pohledů. Druhá část je inspiro-
vána anglickými koledami, které zazní v netradičních 
aranžích. Třetí část předjímá rozmarně veselou atmo-

sféru vánočních koled a bude patřit dětem a cimbá-
lové muzice.
 Oba sbory, La Folia i Cvrkot, pracují opět pod ve-
dením Jany Vöröšové, zakladatelky obou uskupení. 
V současné době členové všech sborů čítají přes tři 
desítky zpěváků. Výhodou tohoto jednotného vede-
ní je možnost promyšlené dramaturgie, využití bo-
hatého instrumentálního doprovodu, aranže, které 
vznikají na míru zpěvákům i hráčům, a také přesahy 
na různá pole, nejen hudební.
 Dalším projektem, kde propojí své síly děti i do-

spělí, bude představení Velikonoční pašije. Hudba, 
tanec, dramatické umění odehrávající se na otevře-
né scéně Tuchoměřic. Scénář klasické pašijové hry 
převeden do reálií dneška. Okamžik, který propojí 
protagonisty, diváky, místa a podstatu starého po-
selství se současností. Premiéra bude 22.3. 2020. Pro 
toto představení hledáme zpěváky, muzikanty, herce 
i podpůrný tým. Pokud chcete zažít radost z příprav, 
napětí při vytváření nového, adrenalin na scéně či 
uspokojení z dobře odvedené práce, neváhejte se nám 
ozvat na info@tuseni.cz nebo na tel.: 723 726 833. 

Byla cesta ušlapaná…

 Jana Vöröšová

www.outuchomerice.cz

hladné podzimní počasí, co se svou sychra-
vostí dostává nejen pod kabát, ale i pod 

kůži, je naprosto ideální počasí pro sraz straši-
del v tuchoměřickém lese. Své by o tom mohlo 
vyprávět i 117 dětských účastníků druhého roč-
níku Strašicesty. Trasa byla trochu krkolomná, 
ale to už tak u strašení bývá. I to navodí správ-
nou atmosféru a my se můžeme začít krásně 
bát. Za všechna strašidla věříme, že jsme nejen 
strašili, ale také pobavili, protože o to nám jde 
především. O radost, legraci a o to, aby se mezi 
nás lidé rádi vraceli.
 Děkujeme touto cestou všem účastníkům, 
kteří získali diplom – osvědčený certifikát, že to 
prostě dali. Děkujeme také jejich doprovodům, 
bez kterých by se k nám děti těžko dostávaly. 
Děkujeme i za dobrovolné příspěvky, díky kte-
rým můžeme podpořit naše seniory na jejich 
vánoční besídce. A nakonec největší díky patří 
kamarádům, kteří jsou nedílnou součástí naše-
ho týmu. Tak zase za rok na třetí Strašicestě. 

Strašidelná stezka

 |   Ba-Zu-Ka

pořadí již pátý farmářský trh v roce 2019 zahájilo 
vystoupení dětí z mateřské školy. Jejich básničky 

a písničky byly symbolickou oslavou příjezdu svaté-
ho Martina, i když namísto toužebně očekávaných 
sněhových vloček při vystoupení dětí padaly dešťové 
kapky. Bylo to vlastně poprvé od května, kdy na far-
mářském trhu pršelo, ale nevadilo to prodávajícím ani 
zákazníkům. Ti mohli vybírat z tradičního sortimentu 
a k dostání byly už i věci s vánoční tematikou. Asi nej-
větší zájem byl ale v chladném počasí o teplou gulášo-
vou polévku od Karla Nováka. Ale zpátky ke kalendá-
ři. Jeho křest byl krásnou tečkou za vystoupením dětí 

ze školky. Kdo si kalendář koupil, určitě neprohloupil. 
Kromě nádherných fotografií – vítězných snímků le-
tošní fotosoutěže - jsou totiž v kalendáři i praktické 
informace (termíny svozu odpadů a podobně). Bo-
nusem k jeho nákupu byl i stolní kalendář. Kdo šanci 
koupit si kalendář na trhu propásl, má možnost chybu 
napravit na obecním úřadě, kde je k dostání. 
 Listopadový farmářský trh byl v letošním roce po-
slední. Stánkaři, z nichž velká řada k nám začala jezdit 
pravidelně, nabídnou své zboží zase příští rok. Kdy to 
bude, se včas dozvíte. 

9. listopadu se v Tuchoměřicích opět konal farmářský trh. Desítky lidí si nenechaly ujít 
nejen dobroty od místních výrobců, ale také vystoupení dětí z mateřské školy a křest 
obecního kalendáře na příští rok.

Církev československá husitská nabízí jedi-
nečnou službu, a tou je andělská pošta, která 
zařídí přenos vánočních dopisů do samotné 
Boží rezidence našeho Ježíška.
 Pokud má vaše dítě nějaké přání nebo 
snad nějaké poselství, které by chtělo předat 
Ježíškovi, má nyní možnost využít anděl-
skou schránku, která bude k dispozici na 
vánočním vystoupení dětí ze ZŠ 15.12. od 
15.00 hod.

 -red-

Listopadový trh nabídl kachní 
pečínku i křest kalendáře 

V Tuchoměřicích bude 
andělská pošta

 Ondřej Kubala a Michal Vokřál |  Michal Vokřál

Zářijoví 
a říjnoví 
oslavenci

Oběma dámám gratulujeme 
a do dalších let přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Petruška Hachová   70 let
Mudr. Anna Radostná   75 let
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etošní lampionový průvod byl plný legrace 
a smíchu. Procházka částí naší vesnice zapo-

čala na tradičním místě před starým obchodem 
a skončila již podruhé na hřišti TJ Sokol. Dosta-
vilo se víc než 120 dětí, které měly lampiony nej-
různějších tvarů a barev, a tak se mohlo vyrazit. 
Některé děti pojaly cestu jako závod a v průvodu 
proto vznikaly mezery. Díky tomu jsme se ale-
spoň mohli opět vidět s přáteli, na které kvůli 
každodennímu shonu nemáme času. A tak jsme 
na cestě potkávali lidi, kteří se srdečně objímali 
a zapřádali rozhovory.  Na hřišti jsme se i za sní-
žené viditelnosti pokusili o hromadné foto, ale 
všechny děti se nám seskupit opravdu nepoda-
řilo.  Část z nich už tvořila frontu u výdejního 
okénka, kde se podával horký čaj a také kakao, 
které si mohly děti nechat vylepšit obrovským 
kopcem šlehačky. Koláče rozdávané k nápojům 
mizely neuvěřitelnou rychlostí.
 Bohužel vše musí jednou skončit, a tak je před 
námi zase rok čekání. Lampionový průvod pro 
obec pravidelně pořádají manželé Valešovi, již 
druhým rokem se k nim přidává i Ba-Zu-Ka. Tak 
za rok na shledanou! 

Cesta plná světel

  Kateřina Kubalová |  Ba-Zu-Ka
8
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hra na motivy románu V. Nezvala

Sýpka 
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AČNÍ DESKY MANUÁL

NÉ KALENDÁŘE STOLNÍ KA

NÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAPÍR

ÁVKA VIZITKY LETÁKY KA

ACE PREZENTAČNÍ DESKY 
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VNÍ OBÁLKY DOPISNÍ PAP

NÁVKA VIZITKY LETÁKY K

Y KATALOGY PUBLIKACE P

DÁŘE STOLNÍ

e-shop tisku

Non - stopPříjem zakázek

Overnight-Service

Noční
tisk

tisk do 1 hodiny

Využijte našich
nových služeb
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Tuchoměřický zpravodaj: 
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 11/2019, vydáno: 22.11. 
2019; náklad: 620 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina 
Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka 
dalšího čísla: 10.12.2019

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 daném měsíci.
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#fandimekladnu


