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Pazdernu zdobí zrekonstruovaný rybník

a Pazderně skončila několik měsíců trvající rekonstrukce rybníka. Vodní plocha,
která je odnepaměti středobodem osady, totiž
vyjma vyvážení bahna a drobných oprav dlouhou dobu žádnou zásadní rekonstrukcí neprošla a bylo to znát. Propadlá hráz s poškozenou
výpustí, rozpadlý požerák, degradované břehy,
to byl pohled na vodní dílo ještě v polovině
roku 2020.
Díky iniciativě bývalé místostarostky paní
Lýdie Csermelyiové byla v roce 2016 zhotovena studie rekonstrukce. V návaznosti na tuto
studii jsme v roce 2019 oslovili společnost Alcedo, která připravila kompletní projektovou
dokumentaci na rekonstrukci této vodní nádrže. Následovalo vydání stavebního povolení,
žádost a získání dotace ze zdrojů Ministerstva
zemědělství ve výši 1,172 mil Kč. Ve veřejném

výběrovém řízení na zhotovitele díla zvítězila
společnost Nowastav a.s. Tento fakt se později ukázal pro úspěch celé akce jako zásadní.
Na podzim roku 2020 byl rybník vypuštěn
a bylo vyvezeno bahno. To, díky rozborům
skvělé hnojivo bez toxických látek, bylo stejně jako za starých časů vyvezeno na pole. Na
jaře roku 2021 došlo na rekonstrukci jako takovou. Byla kompletně zrekonstruována hráz
včetně odtoku vody, byl vyroben a usazen
nový požerák. Došlo k sanaci břehů, kde bylo
následně v létě 2021 vysázeno asi dva a půl
tisíce vodních rostlin, které budou přispívat
k samočištění vodní nádrže. Na opačné straně
od hráze vzniklo litorální pásmo, tedy mělčina s rostlinami, které by se již příští rok měly
pochlubit různobarevnými květy. Počítáme,
že v roce 2022 budou do rybníka vysazeny

ryby a umístěn plovoucí ostrov pro možnost
hnízdění kachen a dalších vodních ptáků. Při
pravidelných kontrolních dnech jsme usoudili,
že nemůžeme nechat bez povšimnutí i stav studánek na břehu nádrže. Dvě nejvíce poškozené
byly kompletně zrestaurovány, bylo vyrobené
nové zastřešení a upravené odtoky do rybníka.
Celková cena všech prací je pak vyčíslena na 2,7
mil. Kč. Výsledek celé revitalizace je podle našeho názoru nádherný a určitě stojí za to vyrazit
na Pazdernu na víkendovou procházku. Cestou se můžete zastavit a odpočinout si u loni
opravených božích muk na Salvátoru.
Malé ohlédnutí za historií rybníka najdete na
straně 6.
 Josef Kynzl, Barbora Boulová, místostarostka
 Barbora Boulová, místostarostka
Pavel Cihlář, starosta
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OBECNÍ ÚŘAD

Jízdné Pražské integrované dopravy v létě zdražilo
okud se chystáte od září opět do školy nebo do
práce autobusem z Tuchoměřic, může se stát,
že vás zaskočí cena jízdenky, o kterou si řidič řekne.
Od 1. srpna zdražilo jízdné Pražské integrované
dopravy ve všech vnějších pásmech mimo Prahu.
Zdražení se tak týká i prvního pásma, ve kterém se
nachází Tuchoměřice, a tedy i našich autobusů 312,
319 nebo 322, které zastavují přímo v obci.
V průměru se zvedají ceny o 25 % a nejvíce zdražují lístky pro jednu jízdu. Jízdenka za 12 Kč bude
nově za 14 Kč, jízdenka za 18 Kč bude nově za 22
Kč. Pokud cestujete pravidelně, ušetřit můžete

s dlouhodobými předplatnými kupony na Lítačce.
Také zdražují, ale ne o tolik.
Například roční kupon pro první pásmo stál
dosud 3 010 Kč, nově bude stát 3 563 Kč. Celkově
vychází pro pravidelné každodenní cestování nejvýhodněji právě roční kupon, který je cenově výhodnější než 12 měsíčních nebo 4 čtvrtletní kupony
i než každodenní cestování na jednorázové čtrnáctikorunové jízdenky od řidiče.
S jízdenkami pro dospělé zdražují také studentské, dětské i seniorské jízdenky se státní 75% slevou.
Existuje jediná výjimka, současná jízdenka za 3 Kč

pro první pásmo, kterou si v Tuchoměřicích kupují
právě děti, studenti a senioři. Tato jízdenka má cenu
stále stejnou. Zdražení by se v tomto případě promítlo jen v rámci haléřů, a tak se cena jízdenky nezměnila.
Jízdné PID se deset let nezvyšovalo, v souvislosti
s pandemií se však cestovalo méně, dopravcům chybí tržby z jízdného a kraji peníze na veřejnou dopravu. Detaily ke zdražení jízdného a ceny všech jízdenek najdete na webu https://pid.cz/zmenatarifu/
 Ondřej Kubala

OÚ Tuchoměřice vás srdečně zve na:

Farmářské trhy
v Tuchoměřicích 11. 9. 2021
9:00-13:00

před disko Ral
(ulice K Poště)

V Rákosí přibyly během léta nové herní prvky pro malé i velké. Třeba na hmatovém
chodníku můžete vyzkoušet, jak se chodí po kůře, štěpce či po šiškách

Kuchyň Karel Novák
Speciality a česká kuchyně

Sejdeme se ve mlýně
uchoměřice se opět připojí k akci
Ukliďme Česko. Uklízet se bude
v parním mlýně. Podzimní uklízení se koná
u příležitosti Celosvětového úklidového
dne, který připadá na 18. září. „My ho ale
o týden posuneme a sejdeme se už v neděli
12. září,“ vysvětluje místostarostka Barbora
Boulová. „V parním mlýně uklidíme vnitřní prostory, které si budou moci zájemci zároveň projít. V plánu je také opékání buřtů
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Parkování před MŠ
www.outuchomerice.cz

 |  Martin Růžička

Ze zastupitelstva

a klobás na ohni, které zapijeme točeným
pivem nebo limonádou.“
Chybět nebudou ani informace o historii
areálu doplněné mapou, ze které si budou
moci lidé udělat představu, jak velký areál
obec vlastní. Máte nápad, co by se mohlo
v někdejším parním mlýně vybudovat? I to
bude možné zástupcům obce během akce
sdělit.

ěhem letních prázdnin se tuchoměřičtí zastupitelé sešli jen jednou. 8. července jednali
mimo jiné o rekonstrukci tribuny na hřišti TJ Sokol. Tu by měla formou dotace z výzvy Národní
sportovní agentury s názvem Kabina 2021 zajišťovat Tělocvičná jednota Sokol Tuchoměřice.
TJ Sokol bude rekonstrukci spolufinancovat do
požadované výše dotačního titulu.
Naši zastupitelé se rozhodli finančně podpořit
obec Stebno, kterou na konci června poničil meteorologický jev zvaný downburst. Na Lounsko
tak z Tuchoměřic poputuje 100 000 korun.

 Kateřina Kubalová

 -red-
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Školka už se těší na děti
době prázdnin se v MŠ malovala kuchyň, školní jídelna, chodby, sklady
a kanceláře. Dočkali jsme se také zastínění
nového pískoviště, a tak se o prázdninách
předávalo nové hřiště před třídou Berušek.
Od 16. 8. nastoupili provozní zaměstnanci
a začalo se uklízet a zároveň vařit pro seniory. Specializovaná firma vyčistila koberce a lina. Okna, záclony, nábytek, hračky
a zahradu si vzaly do parády paní uklízečka
s paní školnicí. Čeká nás i personální změna v kuchyni, přivítáme paní Michaelu
Šípkovou, která nahradí Radku Strnadovou.
Dlouhodobě jsme neměli vyřešené zabezpečení školky, řešit tuto situaci nás
donutilo anonymní vyhrožování školám,

které chodilo na Policii ČR. Děkuji zastupitelům, kteří nás podpořili a zafinancují
nám zabezpečovací systém, jeho realizace
by měla proběhnout během září. S podrobnostmi rodiče seznámím na první
schůzce. Věřím, že budeme spokojeni
a hlavně v klidu.
Zatím nevím, jaký rok nás čeká. My se
budeme snažit, abychom se co nejvíce přiblížili normálnímu režimu. Doufám, že se
nás nebudou týkat respirátory, možná na
začátku proběhne testování. Určitě budeme dodržovat zásady osobní a provozní
hygieny a nedovolovat přístup osobám
s příznaky infekčního onemocnění. Těšíme se na nové i stávající děti a všem přeji
 Petra Nosková
krásný zbytek prázdnin.

Nově vymalovaná jídelna je připravená na hladové
školáky.
 Martin Růžička

inzerce

nepřehlédněte
V roce 2023 to bude rovných 180 let
od založení naší základní školy.
U příležitosti tohoto výročí bychom
rádi uspořádali výstavu a další doprovodný program. Proto se obracíme
na občany Tuchoměřic, zda se v jejich
rodinných archivech neskrývá poklad
v podobě fotografií školy v průběhu
její existence.
Ono se zdá, že je ještě hodně
času, ale…
Děkujeme za případné zapůjčení čehokoli, co se týká právě historie naší ZŠ.
 Zuzana Škvorová

Naše škola během léta opět prokoukla
sme před startem nového školního roku
a já si vůbec netroufám odhadovat jaký bude
a jaká opatření nás čekají. Určitě ale musím zmínit obrovský kus práce, který byl opět o prázdninách odveden ve škole. Prokouklo celé přízemí, všechny zdi jsou opravené, máme rozšířené
zádveří, novou výmalbu, koberec, lina ve třídách
a nástěnky. V celé škole jsou vyměněné dveře. Do
přístavby - kotelny je doveden internet. Zedníci,
štukatéři, elektrikář, topenář, podlahář i malíř se
potkávali ve dveřích, jednotlivé práce na sebe úžasně navazují. Poděkování patří panu místostarostovi
Martinu Růžičkovi za obrovskou pomoc s organizací celé akce. A samozřejmě zřizovateli za financování další etapy rekonstrukce vnitřních prostor
školy. Přeji dětem, rodičům i pedagogům normální
školní rok s pravidelnou školní docházkou, volnočasovými aktivitami a možností výletů, besed a jiných mimoškolních aktivit.
 Iva Zavadilová

Ve spodních třídách dělníci oškrábali omítku, která pamatovala ještě válku a stěny nově vymalovali. Na podlahách je nové PVC a nová je také elektroinstalace.
 Martin Růžička
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Tušení chystá osvědčené kroužky i spoustu novinek
o nucené pauze vstupujeme do nového školního roku s velkým elánem, mnoha nápady,
mnoha novinkami. Podívejte se na náš rozvrh.
Přijďte si vyzkoušet zdarma první lekce. Hlaste se
on-line na našich stránkách www.tuseni.cz
Pohyb! Rozhýbat své kosti mohou jak děti, tak
dospělí. Celé pondělní odpoledne se v Kotelně
tančí, běhá, skáče pod vedením Veroniky Kacianové za doprovodu živé hudby. Létavice pro děti
ve věku 8 – 12 let, Halali a Borci pro menší. Pro
ty, kteří nemají pohybu dost, nabízíme čtvrteční
lekce klasické taneční techniky – Balet (8 – 12
let) a zcela nový taneční kroužek Ta. Banda (12
-15let). Protažení, koncentrace, dýchání, to je
hravá středeční joga pro děti. Dospělí mohou
posouvat své limity a pracovat na své kondici
a držení těla na Pilates.
Hudba – horkou novinkou je kroužek Veselé
pískání, pro děti 5 -8 let. Muzicírování plné her,
zpívání a společných zážitků. Muzikanti Jája
a Kája budou každé pondělí po poledni hrát a zpívat v Ordinaci.
Kytaristé pokračují ve třídách Káči Molčíkové
a Anežky Matouškové a chystají se i na pravidelné open jamsession s táborákem. Sbor La Folia

dětský i smíšený se těší, že si konečně opět zazpívá krásný vánoční program a snad i Rybovku na
Štědrý den.
Do naší nabídky se vrací pravidelný dramatický kroužek D.ATEL, letos pod vedením Kláry
Kašové. Pro velké ochotníky chystáme překvapení - divadelní soboty 1x do měsíce.
Výtvarníky opět povede Míša Tůmová, která
byla u zrodu výtvarné skupiny Machovy proužky
pravidelně každý pátek celé odpoledne. Bambola
- kroužek pro princezny, bude pravidelně každý
týden ve středu. Každé úterý se bude roztáčet
hrnčířský kruh, rozehřívat pec s krásnou hlínou
– Keramika s Kristýnou. Pro zvídavé děti jsou
tu Hokusy pokusy. Ve středu a ve čtvrtek budou
s angličtinou dětem pomáhat lektoři Galyna
a Kristof.
Kromě pravidelných kroužků chystáme i nárazové celodenní dílny pro dospělé, pro maminky
s dětmi. Čeká nás také společná akce se statenickými, a to na Sv. Martina. Nejbližší workshop je
prožitkové zpívání se Zuzanou Vlčinskou – zářijové čtvrtky. Sledujte aktuality na našem webu.
Těšíme se na viděnou na některé z akcí, či na některém z kroužků.
 Jana Vöröšová

Oblíbený fotbal budeme trénovat ve všech žákovských kategoriích
J Sokol Tuchoměřice nabídne i v sezoně
2021/22 možnost sportovat a rozvíjet pohybový talent vašich dětí. Již přes 100 registrovaných
hráček a hráčů se těší na novou sezonu i na posily
z řad nováčků ve svých týmech.
Neváhejte a přijďte se svými šampiony zkusit
první trénink dle jejich ročníku narození. Začínáme
v září.
Naleznete nás na hřišti TJ Sokol v Tuchoměřicích dle tohoto rozpisu:

ÚT + ČT (17:00 - 18:00): Mini přípravka
(2015-16)
ÚT + ČT (17:00 - 18:30): Mladší přípravka
(2013-14), Starší přípravka (2011-12), Mladší
žáci (2009-10)
PO + ST + PÁ (17:30 - 19:00): Starší žáci
(2007-8), Dorost (2003-6)

Tuchoměřická škola
nabídne vaření,
keramiku i skauta
nabídce kroužků nebudou ani letos chybět
ty pořádané naší školou. „Chystáme se nabídnout angličtinu, keramiku a vaření a z placených kroužků IT kroužek, Zumbu, karate, tvořivé dílny a výrobu šperků. Nově tu bude i Skaut.
Je ale otázkou, co bude vzhledem k plánovaným
proticovidovým opatřením reálné,“ vysvětluje
ředitelka školy Iva Zavadilová. Všechny potřebné informace se rodiče dozvědí v prvních týdnech školní docházky a na webových stránkách
školy.
 -red-

Knihovna se opět
otevírá čtenářům
ro knihy si do tuchoměřické knihovny budete moci opět zajít už 15. září. Otevřeno
bude opět každou středu od 9:30 do 11:45 a pak
od 14:00 do 17:45. Děti ze školy mají pravidelný
termín pro půjčování a vracení knížek každou
první středu v měsíci, pokud se s družinou nedohodneme jinak. V novém školním roce chystáme
pro děti výzvu, aby nám namalovaly obrázky
z knížek, které přečetly o prázdninách nebo nějaké prázdninové zážitky. Protože coronavirová
krize přerušila naše každoměsíční setkávání,
čekají na děti některé nové knížky, které se nám
mezitím podařilo sehnat.
 Marie Lisá

 Oskar Baschiera

Facebook: TJ Sokol Tuchoměřice - žáci | Telefon: 724 969 688 (šéftrenér Martin Vegricht)

ZVEME VÁS

4.-6.9.

18:00-22:00

12.9.

10:00-14:00

16.9.

19:00 – 22:00

hody.

5.9.

od 10:30

11.9. / SOBOTA / 09:00-13:00

Chipa Doehringa.

28.9. /ÚTERÝ / od 09:30
knížete Václava. www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz/

28.9. /ÚTERÝ / od 10:00
 Zuzana Škvorová
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Z Davida Goliášem
Lichoceves a Noutonice, naše sousedy, čekají v příštích letech velké změny. Z obce o pár stovkách obyvatel se má konkrétně Lichoceves proměnit z vísky ve vesnici, která počtem obyvatel strčí Tuchoměřice do kapsy. Na podrobnosti jsme se
zeptali Lucie Svobodové, zodpovědné za koordinaci projektových prací.
Historie plánu vytvořit z Lichocevsi „zahradní obec“ se začala psát v roce 2016,
kdy pozemky v okolí koupil Pavel Španko. Jak jste s plánem daleko. Kdy se kopne
do země?
Mluvit o „kopnutí do země“ je skutečně velmi předčasné. Stále ještě probíhají projekční
práce a připravujeme podklady pro proces
EIA. Stavební řízení u nás není nejrychlejší,
takže „kopnout do země“ je stále otázka let.
Co si máme pod pojmem „zahradní obec
či obec v zahradě“ představit?
„Obec v zahradě“ není jen komerční název
projektu. Snažíme se jím vystihnout podstatu
konceptu moderního příměstského bydlení či
snad „vesnického“ bydlení pro 21. století. Náš
tým pod vedením architekta Hniličky hledal
inspiraci v Anglii, kde se takto staví již mnoho
desítek let.
Lichoceves má v současnosti kolem 400
obyvatel. S kolika obyvateli počítáte finálně?
Platný územní plán počítá s 3500 obyvateli.
To je pro nás daný regulativ. Projekt bude realizován v etapách, v té první se počítá s výstavbou pro přibližně 600 nových sousedů.
Další rozvoj obce bude možný až po realizaci
přeložky II/240 (pozn. red.: spojnice dálnic

D7 a D8, která by měla začínat u Tuchoměřic
a vést kolem Lichocevsi směrem na Kralupy
nad Vltavou, jejíž posun dál od naší vesnice
obec v minulých letech úspěšně prosadila).
Nebude „nová Lichoceves“ jen další šmoulí vesničkou? Počítáte i s příslušnou občanskou vybaveností?
Naším cílem je, aby kvalita bydlení v Lichocevsi odpovídala potřebám 21. století. S investicemi do infrastruktury proto počítáme. A to
nejen té technické, ale i do té sociální a ekonomické. Konkrétně počítáme s vybudováním
dostatečné kapacity školky a školy a součástí
projektu jsou i plochy pro obchod a služby.
Spousta obyvatel rovná se spousta aut
a spousta zájemců o veřejnou dopravu, jak
s tím počítá váš plán?
V Anglii si náš tým ověřil, jak velký význam
pro kvalitu života v daném území má i malá
železniční stanice. Ve spolupráci s odborníky
proto aktuálně prověřujeme možnost zatraktivnit vlakové napojení našeho společného
území v souvislosti s plánovanou stavbou
rychlodráhy. Výsledkem by měla být kvalitní
infrastruktura jak pro individuální, tak pro
veřejnou dopravu, případně pro jejich vhodnou kombinaci, pro kterou se vžilo označení
P+R.

Rozsah výstavby I. etapy (další výstavba je podmíněna vybudováním přeložky
II/240).

První vlaštovkou celého projektu je vila
na kraji Lichocevsi, kterou si s velkou oblibou půjčovali filmaři a která prošla rekonstrukcí – co tu bude?
O konkrétním způsobu využití vily ještě vedeme v našem týmu debatu. Pevně rozhodnuto
je, že část objektu bude sloužit jako kontaktní centrum Spolku za krásnější Lichoceves
a Noutonice, a tím bude fakticky veřejně přístupná. Další část objektu by majitel rád nabídl jako sídlo obecního úřadu.
Proměna Lichocevsi se velmi dotýká
i okolních obcí – jak s nimi spolupracujete?
Snažíme se především otevřeně komunikovat,
proběhlo již několik prezentací. Komukoli,
kdo o to projeví zájem, jsme připraveni vysvětlovat, o co nám jde. V agendách jako je školství a doprava si budoucnost bez spolupráce
s okolními obcemi ani nedovedeme představit.
Kde se mohou lidé dozvědět podrobnosti
o celém projektu?
Zájemci mohou navštívit některou z prezentací a hodně informací je k dispozici na naší
webové prezentaci, kterou dle vývoje projektu
aktualizujeme.

 Kateřina Kubalová
 Pavel Hnilička - Architects+Planners • Architektonická kancelář v Praze (phap.cz)

Uliční odvodňovací pás pro hospodaření s dešťovou vodou.
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Bahno na pole, ryba
do pastoušky
ybník na Pazderně odjakživa byl a je jejím
centrem. Svědčí o tom zástavba kolem, historické prameny i slova pamětníků. „Odvážil
bych se tvrdit, že rybník tu bude nejméně tak
dlouho jako osada sama,“ je přesvědčen Josef
Kynzl s tím, že první známé zprávy o Pazderně (tehdy Třebovízku – na stávající jméno ji
překřtili jezuité) jsou ze začátku 15. století. Původně tu byly rybníky dva, jak je vidět na dávné mapě z archivu pana Kynzla. Dolní - větší
rybník byl zrušen někdy na přelomu 19. a 20.
století. Na jeho místě jsou teď zahrady, dětské
hřiště a čp. 161 a 363. „Jako dítě jsem slyšel,
že dříve se rybník pravidelně vyvážel a bahnem
se vylepšovala pole. Bahno se dělilo rovným dílem. Osm hospodářství – osm podílů. Stejně se
měly dělit i vylovené ryby. Každý podílník pak
měl dát jednu rybu obyvateli obecní pastoušky
(nynější čp. 163). To byla odměna za funkci
zvoníka v místní kapličce. Nevím, jestli je to
pravda nebo to byla jen taková vyprávěnka.
Zní to ale hezky,“ zavzpomínal pro zpravodaj
Josef Kynzl na rybník, který v posledních měsících prošel důkladnou revitalizací a důstojným
centrem Pazderny tak bude další dlouhá léta.

Pazderna v letech 1841- 42

Rybník na Pazderně na dobové pohlednici z roku
1915

Pazderna před rokem 1930, reprodukce z knihy
Československo země neznámá (1956)

 Kateřina Kubalová

Na skok v archivu

Červnoví
a červencoví
oslavenci
Dagmar Tomanová
Milada Traučová
Jiřina Frebišová
Miroslav Semerád
Ivana Langmajerová

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

Všem jubilantům gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí a
spokojenosti.
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uchoměřickou kroniku vede už několik měsíců nová kronikářka Lucie Nováková. Kromě
sepisování nejnovějších událostí se pustila také
do studia tuchoměřické historie. Níže najdete její
postřehy z návštěvy archivu v Dobřichovicích,
kde jsou tuchoměřické kroniky uložené.
Kdo by čekal krásné vazby historických kronik
se spoustou informací a obrázků, byl by zklamán.
Ve studovně je třeba odložit věci do skříňky, usednout ke stolku v neútulné místnosti, kde za pomyslnou katedrou v čele sedí pracovnice archivu.
Přinese jednu knihu, kde je na cca 200 stranách
shrnuto dění v naší obci za cca 50 let. Jiné kroniky k dispozici nejsou. Všechny jsou psané ručně.
Kronikáři se hodně střídají. Svazky obsahují hodně textu statistického a popisného - jaké spolky
v obci působily (např. baráčníci, hasiči, Sokol,
myslivci), popis politické situace, počty obyvatel,
zemřelých, narozených, odstřelené zvěře apod.,
prodejny (např. potraviny, obuv, řeznictví), zemědělská činnost. Překvapivě je zde uvedeno hodně
jmen. Často opakovaným tématem je také špatný
technický stav budovy školy. Jmenováni jsou zde
i učitelé a shrnutí zdravotního stavu žáků, který
je povětšinou dobrý, opakují se běžné nemoci dýchacího ústrojí a záněty středního ucha. Zmiňováno je i působení pobočky motolské nemocnice
v našem klášteře, která zde provozovala LDN.

Cca 20 zaměstnanců bylo z Tuchoměřic. Jinak
z tohoto provozu žádné výhody občané obce neměli. Kromě toho v naší obci byl výrobní závod.
Dozvěděla jsem se také o vraždě nočního vrátného v sousední Kněževsi nebo o nehodě, při níž
přišel o život pískem zasypaný muž. I toto je však
zmíněno jen okrajově bez dalších podrobností.
Jistě by bylo příjemné vzít si nějaký dobrý nápoj,
usadit se v dobřichovické zahradě na pozemku
archivu a kroniky si přečíst celé nebo si je na pár
dnů půjčit domů, jako z knihovny. Škoda, že to
nejde a studium pramenů je takto omezeno.
 Lucie Nováková
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Září v zahradě
e zářím přichází tzv. babí léto. Podle mnoha z nás nejkrásnější období v roce. Teploty jsou příjemné na práci i odpočinek. Ti
otužilejší mohou ještě využít jezírka a bazény
ke koupání. Na zahrádce je září ve znamení
sklizní. Na okrasných záhonech kvetou listopadky, jiřinky, ocúny, hvězdnice. Pokud jsou
fazolové lusky určené pro sklizeň na semeno
suché, je čas je sklidit. Pekingská a čínská zelí
jsou ve vrcholné fázi vývoje. V případě potřeby vydatně zaléváme a ještě také přihnojíme. Také kadeřávek ještě narůstá a potřebuje
dost vody i živin. Podobně je to s pozdními
kedlubnami. Pokud pěstujeme tykve, je třeba
plody včas sklidit, aby je nepoškodil mráz, na
který jsou velmi citlivé. Na dobře větraném,
bezmrazém místě vydrží tykve a cukety až do
Vánoc. Máme-li prázdné pařeniště, stihneme
ještě jednu várku ředkviček. Je třeba vybrat
rychle rostoucí odrůdy. Nejpozději na začátku září musíme sklidit cibuli pěstovanou ze
sazečky i ze semen. Listy libečku a majoránku
na sušení je ideální sklidit právě v průběhu

září. Kdo chce během zimy sklízet pažitku,
přesadí nyní několik trsů do kořenáčů. V nich
je třeba nechat pažitku lehce promrznout. Po
přenesení do tepla a zalití začne narůstat.
Česané ovoce ukládáme do lísek v jedné
vrstvě stopkou dolů. Češeme velmi opatrně
a nesmíme stopku vytrhnout. Padané a natlučené ovoce dáváme zvlášť k rychlé spotřebě
nebo moštování. Na stromech ani pod stromy nenecháváme nemocné ovoce. Kdo chtěl
přesadit nebo vysadit kosatce, má nejvyšší
čas, aby do zimy řádně zakořenily a nevytáhl
je mráz.
8
I Nměli
Z E RvyCE
Do konce první dekády
bychom
sadit některé dvouletky, hlavně macešky, pomněnky a sedmikrásky. V září sklízíme hlízy
mečíků. Od hlíz odlomíme nadzemní část
a hlízy umístíme do dobře větrané místnosti,
ucatini Amatriciana (čti: Bukatyny amatriaby oschly. Průběžně sklízíme květiny určené
čiana)
k sušení. Pokud správný termín zmeškáme, Typické jídlo Říma prapůvodně vzniklo ve měskvěty změní barvu a dříve se rozpadnou.
tě Amatrice. Zdejší pastýři připravovali omáčku
z guanciale, což je usušený a nasolený vepřový
lalok a ze sýra Pecorino. „Původně se omáčka
 Pavel Cihlář, starosta
bez rajčat, která do ní přidali v Nek do
tispřipravovala
Overni
apoli. Římu pokrm vděčí za bucatini, tedy silné
Noční
špagety s otvorem
uvnitř,“ vysvětluje
Využijte
našichMarco Setisk
ripa, který už bezmála rok vaří italské speciality
nových služeb
v tuchoměřické restauraci MUMU.
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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 8/2021, vydáno: 27.8. 2021;
náklad: 630 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.9.2021

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

1/2 stránky – 2000 Kč
1/4 stránky - 1000 Kč
1/8 stránky – 500 Kč
řádková inzerce –ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚ
10 Kč/řádek

ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně
stanovené ceny.
Sýpka
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
WXFKRPěőLFNpKR
Uzávěrka inzerce je vždy
10. den v daném měsíci.
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INZERCE

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU
BUŠTĚHRAD

SKLADNÍK (M/Ž)

31 000 Kč
MZDA PO 3. ROCE

30 HOD./TÝDEN

Nástupní mzda

Mzda po 1. roce

Mzda po 2. roce

28 000 Kč

29 000 Kč

30 000 Kč

VOLEJTE ZDARMA
Přihlaste se na

kariera.lidl.cz
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800 115 435

