
o letech čekání se blíží doba, kdy se budou 
moci zrealizovat stavby s velkým přínosem 

pro občany Tuchoměřic. V září zastupitelé 
schválili společný postup, jehož cílem je doho-
da s vlastníky pozemků, na kterých by se mohla 
postavit multifunkční hala, chodník na hřbitov 
a v neposlední řadě také pěší komunikace podél 
potoka od školky do Kněžívky. 
Před dvěma lety rozhodli zastupitelé o tom, že ne-
bude zachován objekt Disko RaI. Na jeho místě 
bude postavena nová multifunkční hala, která 
bude sloužit jak ke sportování, tak zároveň k po-
řádání uměleckých, společenských a kulturních 
akcí. Školáci budou mít konečně svoji tělocvič-
nu, malí fotbalisté nebudou muset jezdit v zimě 
trénovat jinam, obecní ples bude mít důstojné 
prostředí. Protože však pozemek, na kterém stojí 

bývalý kulturní dům, je pro stavbu takovéhoto 
objektu malý, bylo potřeba se nejdříve dohod-
nout s vlastníky vedlejšího pozemku na směně 
nebo odkoupení. To se povedlo, a tak může začít 
projektová příprava. Ta však bude nějakou dobu 
trvat, a tak je už teď jisté, že se v roce 2020 náš 
druhý Tuchoměřický obecní ples uskuteční ještě 
ve stávávajícím objektu Disko RaI.
Pokud se nestane něco neočekáváného, mohla 
by však již příští rok, díky výše zmíněným doho-
dám, začít stavba chodníku v ulici Ke Stateni-
cím, která velmi usnadní cestu na hřbitov. Dále 
bude po letech obnovena pěšinka, která spojova-
la Tuchoměřice s Kněžívkou podél Únětického 
potoka. Od mateřské školy totiž povede cestička, 
která vyústí v ulici Za Brodem. 

Stavba multifunkční haly 
je o krůček blíž

zpravodaj 10
 

Tolik peněz letos obec získala 
jako finanční dotaci od Letiš-
tě Václava Havla na péči 
o zeleň. Díky tomu to už 
brzy zkrásní před kostelem 
sv. Víta, před základní ško-
lou, u pomníku v Kněžívce 
a u kapličky. Velká část peněz 
půjde také na výsadbu nové 
aleje. Podrobnosti se dočtete 
na straně 2.

1 200 000 Kč

číslo měsíce

Tuchoměřický
říjen
2019
ročník V.

Tuchoměřická fotosoutež  na téma voda už má vítěze - a ne jednoho. 12 nejvydařenějších snímků bude zařazeno do kalendáře na příští rok. O jeho křest se postarají děti 
a paní učitelky z mateřské školy na listopadovém trhu, kde bude také možné kalendář koupit.

  Martin Růžička, místostarosta obce

www.outuchomerice.cz



astupitelé se ve středu 2. října 2019 sešli 
v plném počtu. Kromě jiného hlasovali 

o jméně pro novou ulici, která v Tuchoměři-
cích vznikla.  Ulice na  pozemcích p.č. 260/8 
a 260/9 v k. ú. Tuchoměřice (na fotografii) 
se bude  nově jmenovat Na Rovinách. Na 
programu byly také návrhy dvou darovacích 
smluv, díky nimž obec do Fondu na obnovu 
infrastruktury získá v součtu 103 000 Kč. 
Dlouze se diskutovalo o předloženém návr-
hu strategického plánu obce. Návrh opozice 
jeho schválení odložit neprošel a obecní za-
stupitelstvo dokument 6 hlasy schválilo. 
Jednomyslně naopak zastupitelé schválili vý-
sledek výběrového řízení na ošetření stromů 
a výsadbu aleje (podrobnosti v samostatném 
článku). Obojí bude mít na starosti společ-
nost Baobab, která už se postarala například 

o alej u hřbitova.
V závěru jednání oznámil Karol Böhm, že 
v zastupitelstvu končí. „Svého mandátu za-
stupitele jsem se vzdal ze zdravotních důvo-
dů,“ řekl zpravodaji bez dalších podrobností. 
„Já bych touto cestou Karolu Böhmovi rád 
poděkoval za jeho práci pro Tuchoměřice,“ 
dodal starosta Pavel Cihlář.  O tom, kdo Ka-
rola Böhma v zastupitelstvu nahradí, vás bu-
deme informovat. 

 Obec zvažuje nákup informačních radarů. Pomohly by 
zpomalit dopravu v obci?

Pavel Cihlář, starosta obce

 S narůstajícím počtem obyvatel a rozrůstající se komerční 
zónou je třeba korigovat dopravu v obci. 
I přesto, že by se jednalo o radary informační, myslím, že 
by svou psychologickou funkci plnily. Už dávno mělo něco 
takového v obci být.

Jiří Čermák

 Ano. Informativní měřiče rychlosti jsou jedním z navrho-
vaných opatření, kterým je možné korigovat stále se zvyšující 
intenzitu dopravy v naší obci, a tím následně zvyšovat bezpeč-
nost občanů.

Mirek Kašpar

 Při dnešní hustotě dopravy je třeba preventivních opatření, 
která zajistí větší bezpečnost v obci. V Dopravní komisi se 
tomuto tématu intenzivně věnujeme na každé schůzce. Jedním 
z opatření jsou i informační radary, které působí na řidiče pře-
devším psychologicky a ovlivňují dodržování rychlosti. Radary 
opatřené maketou kamery jsou efektivnější, protože si řidič 
není jist, zda není měřen s pořízením videozáznamu.

Martin Pochop

OBECNÍ ÚŘAD

Ze zastupitelstvaslovo do pranice

Z peněz od letiště 
vznikne nová alej

ž v listopadu se začne s vysazováním nové 
aleje podél cesty z Kněžívky ke klášteru. Vše 

se pořídí za peníze z letištní dotace. Hotovo by 
mělo být do konce letošního roku.
 Polní cesta vede od barokní budo-
vy kláštera, přes historický objekt stodo-
ly a pokračuje ke kapli sv. Václava v Kně-
žívce. Tvoří významnou okružní místní 
komunikaci, kterou hojně využívají mladí i staří 
k procházkám s nádhernými výhledy na ce-
lou vesnici. V současné době je cesta částečně 
lemována keři a stromy. Stávající zeleň je však 
naprosto nedostačující. TRoste zde vždy po-
hromadě vždy jen několik stromů či keřů. Vy-
žadují však odborné ošetření a dosazení dalšími 
dřevinami, aby vznikl souvislý zapojený porost.
 Nová alej přitom rozhodně není jen 
nějaký rozmar. Z krajinářského a ekolo-
gického hlediska je potřeba polní cesty le-
movat kvalitní doprovodnou zelení, která vý-
razně přispěje nejen ke zlepšení vodního režimu 
v krajině, ale také třeba ke zvýšení biodi-
versity, což jednoduše řečeno znamená, že 
v nových stromech  a keřích se zabydlí ne-
jen ptáci, ale také potřebný hmyz a další ži-
vočichové. V neposlední řadě je procházka 
po stinné cestě během horkých letních dní 
k nezaplacení.
 Dřeviny, které teď kolem cesty rostou, 
citlivě prořežeme a dosázíme novými stro-
my. Vybrali jsme především nenáročné 
a odolné domácí druhy, například jasan ztepi-
lý, jabloň, třešeň ptačí, hrušeň obecnou či dub 
letní. Celkem by jich mělo být kolem šedesáti. 
Podobně přistoupíme i ke keřům. 

 Hledá se strom na 
Vánoční jarmark
Pokud máte na zahradě stro-
mek, který byste chtěli věno-
vat na vánoční trh, ozvěte se na 
email: tuchonoviny@gmail.com

 nepřehlédněte
Až do 22. listopadu nejezdí v Tuchoměřicích kvůli opravě trati vlaky. 
Autobusy nahradí všechny vlaky v pracovní dny i víkendový Cyklohráček do 
Slaného.
Zastávka náhradních autobusů není u vlakové zastávky, ale na autobusové za-
stávce 312 Tuchoměřice, zámek.

6.11. 2019
4.12. 2019
8.1. 2020
5.2. 2020

4.3. 2020
8.4. 2020
13.5. 2020
24.6. 2020

Termíny dalších jednání zastupitelstva obce:

z 9/19T

 kateřina kubalová |  kateřina kubalová

 Pavel Cihlář, starosta obce

www.outuchomerice.cz2

Nově vzniklá ulice ponese už brzy název Na Rovinách.



OBECNÍ ÚŘAD/ŠKOLY

řelom září a října v naší škole zpestřily dva 
projektové dny zaměřené na záchranu sebe 

i ostatních. Děti měly možnost blíže se sezná-
mit se základy první pomoci. Bylo příjemné 
sledovat, jak na druhé akci zúročily vědo-
mosti, které získaly od záchranářů z prvního 
projektového dne. Dokázaly tak lektora pře-
svědčit o tom, že by zvládly zavolat pomoc, 
vyčistit ústa raněnému, a dokonce i základy 
nepřímé masáže srdce.
 V druhé části programu, který byl zaměřen 
na ochranu člověka za mimořádných situací, 
se děti seznámily s plynovými maskami, při-
čemž nám dospělým okamžitě vytanula na 
mysli vzpomínka na naše branné dny, kdy 
jsme se prali s igelitovými sáčky, pláštěnkami 

a právě s plynovými maskami. Velký ohlas 
vzbudila i možnost zastřílet si na cíl. Nechy-
běl nácvik evakuace, kdy musely děti stihnout 
opustit budovu naší školy do dvou minut. 
Osvojily si i přípravu nezbytných věcí, které 
by měl mít každý člověk připravené právě při 
nějaké katastrofě, kdy by byl nucen opustit 
rychle prostor.
 Celkově se asi dětem více líbil druhý pro-
jektový den, protože byl víc akční a lektoři 
dokázali, byť jen pouhým slovem, vytvořit 
situace, které dětem připadaly zajímavé.
 V listopadu školáky čeká preventivní pro-
gram týkající se sociálních sítí. 

1  UPS
2  Lidl
3  Hotel
4  Mercedes užitkové vozy

 pozemky určené pro komerční 
     využití

 hranice pozemků

Premium Outlet 
Prague Airport

IGM

Pragosound

Servind

Go com

SEAT

Projektové dny se záchrannými složkami

Realizované nebo již schválené projekty v zóně JIH

z 9/19T

   Foto: ZŠ Tuchoměřice |  -red-
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Nové stavby v okolí Tuchoměřic
 Jak se v dalších letech promění okolí Tuchoměřic? Kde přesně se bude stavět a jak vypadají plány investorů, kteří 
se k nám chystají? Je šance ještě některé velké stavby vůbec zastavit? Jak obec s investory vyjednává? Co všechno 
v našem okolí vlastně povolil územní plán z roku 1994 a v jakém stavu je příprava nového územního plánu? 
 Přijďte diskutovat se starostou Pavlem Cihlářem a místostarosty. Ptejte se na všechno, co vás o výstavbě v okolí 
Tuchoměřic zajímá.
 

Kdy: středa 13. listopadu od 18 hodin
Kde: na hřišti tuchoměřického TJ Sokol

pozvánka k diskusi

www.outuchomerice.cz



ZVEME VÁS

Ba-Zu-Ka vás zve na akci „Strašicesta aneb kdo se bojí, musí do lesa“. Trasa

Registrace a bližší info www.ba-zu-ka.cz.

vedle jídelny).v 9.30 hod.

2.11. / SOBOTA / 16.00

9.11. / SOBOTA / 9:00 – 13:00

15.11. / PÁTEK / 19.00

17.11.  15:00

29.11. / PÁTEK / 17:00

30.11. / SOBOTA / 14.00

9.11. / SOBOTA / 17.30

10.11.  13.00

3.11.  9.30

3.11.  17.00

otosoutež pro školáky vyhlásila redakce při-
pravovaného školního časopisu Školníček. 

„Chystáme první číslo, jehož součástí bude i rub-
rika Malý fotograf,“ vysvětluje pedagogický asis-
tent Vladislav Halamíček. „Soutěž nese prozaický 
název „Vyfoť Tucho“ a je určena všem školním dě-
tem. Chtěli bychom, aby fotily zajímavosti, místa, 
která mají v Tuchoměřicích rády, nebo třeba histo-
rické památky.“ Fotky je potřeba do 15. listopadu 
poslat na mail: skolnicek@zstuchomerice.cz. Na 
tři nejlepší fotografy čeká odměna a jejich fotky se 
objeví nejen ve Školníčku, ale také ve zpravodaji. 

 Markus Spiske |  -red- 

Děti Foťte!

Slibné výsledky z Okresního přeboru.
odzim stále svědčí tuchoměřickému A-týmu, který 
ještě neokusil porážku a může se pyšnit 27 body a dru-

hým místem v okresním přeboru. Do konce podzimní čás-
ti nás čekají tři zápasy, tak držme našim palce. B-tým ztratil 
formu z úvodu a z posledních čtyř kol uhrál pouze jeden 
bod. Z žákovských kategorií, se nejlépe vede starší příprav-
ce, která je bez ztráty bodu na prvním místě své tabulky, 
a taktéž starší žáci z druhého místa útočí na nejvyšší příčku.

výsledky

KULTURA,SPORT,VOLNÝ ČAS, ŽIVOT V OBCI

 Připravila Zuzana Škvorová

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

Zbuzany B - Tuchoměřice   1:1 Tuchoměřice B - Kazín B   1:2

Tuchoměřice - Choteč   6:0 Roztoky B - Tuchoměřice B   7:0

Hostivice - Tuchoměřice   0:3 Tuchoměřice B - Středokluky B   2:2

Tuchoměřice - Krňany   3:2 Hostivice B - Tuchoměřice B   2:1
 Oskar Baschiera
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becní úřad spolu se Svazem žen zorga-
nizovaly 21.9.2019 pro seniorky obce 

pěkný zážitkově poznávací sobotní výlet. Za 
vycházejícího sluníčka jsme v sedm hodin 
nastoupily do autobusu, který zamířil na Čá-
slav. První zastávkou bylo zahradnictví Star-
kl, a tak na některých zahrádkách pokvetou 
květiny z nových cibulek nebo keříky.
 Další zastavení bylo na barokním zámku 
Žleby. Původní hrad ze 13. století se ve sto-
letí 16. proměnil v renesanční zámek a v 18. 
století byly provedeny dnešní barokní úpra-
vy. Příjemný průvodce nám ukázal bohaté 
zámecké sbírky zbraní, nábytku, kachlových 
kamen a unikátní vybavení dodnes funkční 
zámecké kuchyně, která je raritou.

 V hospůdce na čáslavském náměstí jsme 
potom poobědvaly a odpočinuly si. Za-
stávkou na zpáteční cestě byl zámek Kačina 
s rozsáhlým anglickým parkem.  O vybavení 
pokojů a životě na zámku nám poutavě vy-
právěla mladá průvodkyně. V zámecké cuk-
rárně jsme ochutnaly domácí dorty a kávu. 
Do autobusu jsme nasedly unavené a plné 
dojmů, přesto jsme si plánovaly další společ-
nou akci.
 Za tento výlet patří nejen dík paní Ma-
rii Cihlářové ze Svazu žen, ale i zástupcům 
obecního úřadu, kteří zajistili bezproblémo-
vý průběh celého výletu. Účastnicím děkuji 
za pohodu a úsměv. 

bloha bez mráčku, po větru ani stopa, 
a přesto se na hřišti TJ Sokol sešlo na 

tři desítky nadšených fandů větrných dra-
ků. Někomu se drak vznášel lépe, někomu 
hůře. V jednu chvíli obloze vévodil úžasný 
tučňák a za chvíli to byl pro změnu obrov-
ský orel. Zábava nekonečná, zejména v mo-
mentě, kdy do sebe narazili třeba i tři běžci 
a zamotali provázky svých draků tak moc-
ně, že je dalších pět lidí muselo rozmotávat. 
Zkrátka, Drakiáda se i přes fakt, že nám 
počasí nebylo úplně nakloněno, podařila. 

Radost nám nezkalilo ani to, že jsme se po 
určitou dobu dělili o hřiště s fotbalisty.
 Podzimní dílna se nesla v duchu malých 
bubáčků, netopýrů, duchů a malovaných 
draků. Bylo úžasné sledovat, jak se děti řídi-
ly vlastní, zřejmě bezbřehou, fantazií a pod 
jejich rukama se objevovala úžasná díla. 
Děkujeme všem, kteří si našli čas, dorazili 
a podpořili nás. Děkujeme kamarádům, 
kteří nám pomáhali. Tohle nás prostě baví. 
Tak příští rok ať větry dují naplno. 

Historie, květiny i mlsání – takový byl 
výlet tuchoměřických seniorek

Drakiáda s podzimní dílnou

Chata shořela
pondělí 7. října těsně před osmnáctou ho-
dinou volali hned tři lidé na tísňovou linku 

a hlásili hasičům, že v Kněžívce kousek od stodo-
ly na konci ulice Ke Kovárně se ocitla malá chatka 
v plamenech. Požár byl vidět z celé vesnice 
i z Prahy. Do Tuchoměřic se sjelo pět hasičských 
jednotek (Kladno, Roztoky, Středokluky, Letiště 
Václava Havla a Praha-Petřiny). V 18:44 se podařilo 
požár lokalizovat a v 19:58 zlikvidovat. Šlo o opuš-
těnou chatu, ve které naštěstí ani v době požáru ni-
kdo nebyl. Cizí zavinění vyšetřovatelé nikomu ne-
prokázali, škoda se vyšplhala na 450 tisíc korun. 

  Pavel Cihlář |  Ondřej Kubala

 Jana Pilčevová 
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Zářijoví oslavenci

Všem oslavencům blahopřejeme 
a do dalších let přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Václava Ernestová  80 let
Anna Radostná  75 let
Jindřich Turner   75 let

   Kateřina Kubalová |  Ba-Zu-Ka

www.outuchomerice.cz
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elkem 11 vzorků domácích verzí gulášů moh-
li první říjnovou sobotu ochutnat návštěvníci 

6. festivalu gulášů. Před restaurací U nás se díky zá-
zračně ustalému dešti sešlo téměř sto hodnotitelů. 
Rozhodování o vítězi bylo vlivem rychlého přejedení 
a různorodosti soutěžních pokrmů jako vždy velmi 
obtížné. Hned dva vařící účastníci zvolili jako pod-
zimní doplněk lesní houby, jiní se drželi nejobvyklejší 
kombinace hovězího se spoustou cibule a papriky. 
Mě osobně nejvíce oslovil klasický guláš dochucený 
sušenými švestkami, své příznivce měl určitě bohatě 

zalévaný Svatovavřinecký guláš. Po rozhovorech při 
ochutnávání je zřejmé, že na své rodinné recepty nedá-
me dopustit a tajné ingredience rozhodující o výsled-
né chuti a vůni si pečlivě hlídáme. Letošním vítězem 
se po létech zdokonalování téhož receptu stal Martin 
Hlaváč a jeho Buřtguláš zahuštěný dýní. Naše díky 
patří Renatě Pechanové za výbornou kombinaci jídla 
a zábavy a rovněž všem kuchařům a jejich vařícím, 
stavícím a bourajícím pomocníkům. 

e neděle 13. října ráno a tým dobrovolníků po-
bíhá po hřišti a chystá devět disciplín pro malé i 

velké sportovce. Na stole se kupí odměny, počínaje 
zdravými pochutinami, jako byla nádherná jablka, 
a konče sladkostmi, které sice zdravé nejsou, ale člo-
věku dobrá čokoláda dodá energii. Nechyběly ani 
diplomy a medaile. Zkrátka, vše bylo připraveno 
a sportovní den mohl začít. Přicházely první nadše-
né děti, které se i přes naše obavy, zda to zvládnou, 
chopily chůd a vyrazily spěšně po trávě. Neodradil 
je hod medicinbalem či kriketovým míčkem. Ob-
ratně skákaly do dálky a trefovaly cíl. Některé děti 
nás dokonale překvapily tím, jaké výkony podá-
valy. Účast nebyla tak vysoká, jak bychom možná 
chtěli, ale na druhou stranu, alespoň jsme měli vět-
ší možnost věnovat se jednotlivým dětem a podpo-
rovat je v jejich snaze pokořit vlastní rekordy. Moc 
nás potěšilo, že se do soutěžních klání zapojili i sa-
motní rodiče a ukázali jak svým, tak i cizím dětem, 
že že sport je tu hlavně pro radost. Při cílové štafetě 
už to skoro připomínalo klání týmů z pevnosti 
Boyard, kdy se bavilo celé hřiště skandováním 
a podporou jednotlivých týmů. Velké díky pa-

tří všem, kteří se na akci podíleli, tedy dobrovol-
níkům i všem účastníkům. Zároveň děkujeme 
i panu Bidenkovi, který pro nás zpracoval úžasné 
video, dostupné na Facebooku. Věříme, že tradi-
ce, kterou započala před lety Iveta Ernestová, má 
v naší obci své místo a za rok se k ní opět vrátíme. 

mbažúra není nový tuchoměřický sbor, ale 
nový název pro smíšený pěvecký sbor pod 

vedením Jana Duška, který doposud zpíval pod 
názvem La Folia. Název La Folia budou nadále 
používat uskupení pod vedením Jany Vöröšové.
 Slovo Ambažúra má několik různých význa-
mů. Ten, který je pro pěvecký sbor charakteris-
tický, vyjadřuje dobrou náladu. Na tu se pěvec-
ký sbor snaží nalákat nové zpěváky. V současné 
době ve sboru zpívá sice už 24 zpěváků, ale je-li 
zpěváků více, je to pro interprety i posluchače 
lepší zážitek. Zájemce o zpěv proto zveme na 
zkoušky sboru, které probíhají pravidelně ka-
ždou neděli od 19 hodin v prostorách Kotelny 
základní školy.
 V období adventu se v kostele sv. Víta můžete 
těšit na dvě vystoupení sboru Ambažúra. Prv-
ním bude společný koncert s Pěveckým sborem 
zaměstnanců Fakultní nemocnice v Motole. 
A druhým bude již tradiční doprovod půlnoč-
ní mše ordináriem České mše vánoční od Jana 
Jakuba Ryby. 
 Těšíme se na vás na koncertech i na zkouš-
kách. 

Vůně papriky

Sportovní den

Pěvecký sbor Ambažúra

   Petra Radzová |  Petra Radzová

   |  Barbora Boulová, místostarostka obce

 Josef Adam

inzerce

Vítězný recept: Buřtguláš
Suroviny: 
stejné množství buřtů, cibule a brambor (třeba 
po půl kile), dvě lžíce sádla, kousek špeku, lžíce 
až dvě sladké papriky, lžička pálivé papriky, sůl, 
¼ dýně hokaido nebo jíška
Postup:
Na kostičky nakrájený špek osmažíme v kastro-
lu, přidáme dvě lžíce sádla a nadrobno nakráje-
nou cibuli. Jakmile začne cibule zlátnout, vlo-
žíme nakrájené oloupané buřty a orestujeme je, 
zasypeme sladkou a pálivou paprikou a necháme 
lehce přismahnout. Podlijeme trochou vody 
a dáme v pekáči do trouby vyhřáté na 180 
stupňů. Buřty nesmí být úplně ponořené, aby 
se mohly v troubě opéct. Občas je nutné směs 
promíchat. Zatímco buřty získávají barvu, dáme 
vařit nadrobno pokrájené oškrábané brambory. 
Po 30 – 40 minutách vyndáme buřty z trouby 
a smícháme je s bramborami včetně vody, ve kte-
ré se vařily. Zahustíme uvařenou rozmixovanou 
dýní nebo jíškou. Pro zpestření je možné nahra-
dit část brambor bramborovými noky.

Kam na argentinské 
TANGO? 
Nenechte se mýlit! Žádné trhání hlavami, nýbrž obje-
tí, rytmus a neverbální řeč těla, to je, oč tu běží! Tento 
světový fenomén můžete najít téměř všude. Tanečníci 
a tanečnice tanga se mohou vydat do tančírny argen-
tinského tanga nazývané milonga.

V Praze je tango také velmi populární a milongu mů-
žete nalézt téměř každý večer v nějaké kavárně či baru. 
Pokud zvládnete základní dovednost, můžete si tango 
užít i s jeho pestrou škálou variací.

Při troše pátrání můžete najít tango i v Tuchoměři-
cích v místní základní škole, kde se každé úterý od 
19:45 schází několik nadšenců…. 
přidáte se také? 

www.outuchomerice.cz
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