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12 fotek Tuchoměřic z výšky a k tomu praktické informace o svozu bioodpadu, komunálního a velkoobjemového odpadu. Takový je kalendář na rok 2022. Koupit si ho můžete na
obecním úřadě. Velký dík patří fotografům, kteří poslali své snímky do tradiční fotosoutěže.

Oprava vodovodních řadů v obci započala
odovodní síť byla v Tuchoměřicích vybudována na počátku osmdesátých let. Iniciativou k jejímu vybudování byla kontaminace
studní v obci leteckým palivem, které unikalo z
podzemních nádrží. Při stavbě byly použity ne
příliš kvalitní litinové roury, jejichž uložení v zemi
také nebylo všude standardní – místo uložení do
písku suť aj. To, že je potřeba obnova, dokládá
četnost poruch a následných nutných uzavírek

vody. S každou uzavírkou je pak spojený rezavý
zákal a snížená kvalita vody, ke které i přes odkalení systému vždy po uzavírkách dochází. Obnova
sítě započala v loňském roce generální opravou
věžového vodojemu, o které jsme minulý rok podrobně informovali ve zpravodaji. Letos došlo k
položení nového vodovodu v ulicích U Školky,
v propojce ulic U Školky a Krátká, Ke Kovárně
a U Kopečku. Finální asfaltový povrch bude re-

alizován příští nebo přespříští rok z důvodu důkladného zhutnění v místě oprav. Zabráníme tak
budoucímu propadání a praskání asfaltu. Do té
doby budou výkopy dosypávány asfaltovým recyklátem. V okolí rekonstruovaných ulic bude na
jaře 2022 doseta tráva. Celkové náklady jsou spolu s odkanalizováním ulice U Školky 6,4 mil Kč.
 Pavel Cihlář, starosta
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Ze zastupitelstva

astupitelé se sešli 10. listopadu. Kromě jiného
schválili vítěze výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na rozšíření naší
ČOV. Bez něj by nebylo možné stavět v Tuchoměřicích další rodinné domy.
Stanovili také jasná pravidla pro napojení na
vodovodní řad v obci. Zejména velkým investorům v průmyslové zóně JIH, přes kterou teče
voda do vsi, ukládá dokument povinnost zajistit
zadržení kapacity vody na 72 hodin v případě plánovaných odstávek.

nepřehlédněte
Důležité kontakty
Voda
Havárie a poruchy (24 hodin denně)
 728 504 744
Plyn
Porucha dodávky plynu
 1239
Elektřina
Porucha dodávky elektrické energie
 840 850 860
Hotline obecního úřadu
 220 950 488

V květnu příštího roku čeká tuchoměřickou
sokolovnu demolice. Záměr schválili zastupitelé a
budova, kde nyní funguje Disko RaI tak uvolní
místo projektované multifunkční hale.
Stavba lávky přes Únětický potok v nepřehledném místě u hřiště je o krůček blíž. Zastupitelé
schválili dokument, díky kterému se bude moci
pustit do práce nový projektant, který najde společnou řeč s Krajskou správou a údržbou silnic.
Právě neshody s ní stojí lávce v cestě.
Obec bude příští rok platit společnosti FCC

REGIOS a.s. za odvoz odpadu o 6 % víc. Koncových zákazníků se ale změna nedotkne. Odpadům se budeme podrobně věnovat v příštím čísle
zpravodaje.
Do jara by měl být hotový chodník ke hřbitovu. Zastupitelé schválili výherce výběrového
řízení a chodník tak vybuduje firma KOSTKA
stav s.r.o. Obec chce na stavbu žádat o dotaci od
Středočeského kraje.
Příště se zastupitelé sejdou 15. prosince.
 -red-

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace
ak jsme již informovali v minulých číslech našeho zpravodaje, obyvatelé obce byli v získávání kotlíkových dotací jedni z nejúspěšnějších ve
Středočeském kraji. I díky jejich využití se ovzduší
v naší obci viditelně zlepšilo. I během mlhavých
listopadových dní roku 2021 se dalo dýchat a
ovzduší téměř nezamořovaly dýmající komíny
od kotlů emisních tříd 1 a 2, navíc spalujících ledasco.
Středočeský kraj teď začíná zjišťovat zájem o
pokračování dotací na výměnu neekologických
kotlů. Žádosti o kotlíkové dotace by pak měl kraj
začít přijímat v 1. čtvrtletí roku 2022. Na výmě-

nu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy mají
jejich majitelé už méně než rok. Od 1. září 2022
totiž bude platit zákaz používání kotlů, které nesplňují minimálně 3. emisní třídu!!! Zájemce o
dotaci může nyní vyjádřit svůj zájem vyplněním
dotazníku s trochu krkolomným názvem: Průzkum zájmu o KOTLÍKOVÉ DOTACE 2021+
ve Středočeském kraji. Poskytnutí kontaktních
údajů zaručí, že registrovanému budou zasílány
aktuální informace k připravované dotační výzvě.
Podrobnosti najdete na webu obce.
 Pavel Cihlář, starosta

Ranní vlak pojede dříve, změna slouží studentům
neděli 12. prosince se mění jízdní řády na
železnici a jedna na první pohled drobná
změna se týká i ranního vlaku z Tuchoměřic do
Hostivice. Ten využívá několik studentů, kteří
jezdí na gymnázium do Hostivice. Právě jejich rodiče se ozvali s prosbou, zda by vlak nemohl jezdit
o trochu dříve, aby se dalo dojít pohodlně z hostivického nádraží ke škole, než začne zvonit. Po
ostavili jsme pro vás novou cestu do lesa.
Řada z vás využívala mnoho let pěšinu,
která vedla z ulice Pod Lesem přes louku přímo do lesa. Šlo však o soukromé pozemky,
na kterých si teď jejich majitelé budují nové
domy, a tak už není možné původní trasou
procházet. Proto jsme pro vás vybudovali
novou cestu. Vede od posledního přechodu v
ulici K Lesu podél silnice, v mapě je znázorněna zeleně. Chtěli jsme, aby byla především
bezpečná, proto navazuje na přechod, vede
mimo vozovku, je zpevněná a od silnice oddělují prostor pro chodce plastové patníky, aby
si ji auta nepletla s parkovištěm nebo rozšířením silnice.
 |  Ondřej Kubala
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jednáních s Integrovanou dopravou Středočeského kraje se podařilo dojít k dohodě a nově pojede
vlak studentům z Tuchoměřic o 5 minut dříve.
Místo v 7:26 bude ranní vlak odjíždět ve všední
den z tuchoměřické vlakové zastávky už v 7:21 a
dojedete s ním bez přestupu i na pražský Smíchov
nebo Hlavní nádraží. Ostatní vlakové spoje se na
tuchoměřické trati nemění, vlaky budou jezdit

jako dosud - dva spoje ráno a tři odpoledne v pracovní dny, o víkendu pak zůstává spojení do Prahy i do Slaného. V turistické sezoně výletním Cyklohráčkem, teď přes zimu malými motoráky.

 Ondřej Kubala
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Jak to vidí zastupitelé?
Před námi je poslední rok mandátu stávajícího zastupitelstva. Zastupitelům proto zpravodaj položil otázku, co by mělo být v posledním roce volebního období pro vedení
obce a zastupitelstvo prioritou.
 Konkrétní prioritu nevidím. Vše vnímám spíše jako celek. Vše souvisí se vším. Je
důležité dotáhnout již vyprojektované akce
(vodovody, kanalizace, chodníky aj.) a projektovat další, aby i v následujících letech
bylo na čem stavět. Projektová připravenost
je základ pro budoucí práci i pro příp.
žádosti o dotace. Je důležité pracovat na záměru s areálem Parního mlýna. Možností,
co tam vybudovat, je mnoho.
Barbora Boulová

 Koncepční řešení potřeb obce ve spolupráci s profesionály. V obci chybí druhý stupeň
ZŠ, tělocvična a kulturní sál, sociální
služby... Vzhledem k pořízení areálu Prchalova mlýna a vlastnictví pozemků v okolí
sokolovny máme jedinečnou šanci naplánovat logické řešení pro obě lokality. Pojďme
se nejdřív dohodnout, co vše obec potřebuje,
kam je to rozumné umístit, a pak teprve
postupně stavět. Bez jasné koncepce nedává
plánovaná stavba haly smysl.
Martin Hlaváč

 Myslím, že nejdůležitější je schválení
územního plánu. Potom dotažení všech
projektů, které jsou rozdělané, například
chodníky, rekonstrukce budovy Cetin, nebo
postupná modernizace vodovodní a kanalizační sítě.
Karel Novák

 Podle mého názoru by mělo vedení obce
a zastupitelstvo pokračovat v rozpracovaných a chystat nové projekty, které vedou ke
zkvalitnění života v obci bez ohledu na to,
jaký čas do konce volebního období zbývá.
Pavel Cihlář

 Otázka spíš na vedení obce a koalici, ale
předpokládám, že prioritou bude dokončit
v koaliční smlouvě slibovaná témata - rozšíření MŠ, rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce a
revitalizace vodovodní a kanalizační sítě,
stavba nové tělocvičny místo sokolovny a
řešení dopravní situace v obci. Doufám ale,
že vedení obce prokáže deklarovanou ochotu
spojovat a bude se věnovat i „opozičním“
tématům - koncepce školství, koncepce středu
obce či efektivita stavby nové haly.
Jan Korda

 Prioritou by mělo být schválení územního plánu.
Miroslav Rolc

 Prioritu vidím v chybějící komplexnější
strategii rozvoje obce. Získání Prchalova
mlýna je příležitostí, kterou je nutné využít
a profesionálně připravit. Měla by být
vyhodnocena efektivita připravované studie
víceúčelové haly, aby nebyla pro obec přítěží,
ale přínosem.
Jan Havel

 Je rozpracovaná celá řada projektů,
které je třeba posouvat dopředu. Musíme
dokončit nový územní plán i projekt nové
kulturně-sportovní haly, stavět projektované
chodníky, dokončit rekonstrukci vedlejší budovy u základní školy, aby sloužila dětem,
přistavět nad školní kotelnou novou třídu,
postavit lávku přes potok v ulici U Hřiště,
rozmyslet smysluplné využití parního mlýna, který obec získala těsně před tím, než by
v něm začalo vznikat několik desítek bytů…
Ondřej Kubala

 Z mého pohledu nejde stanovit prioritu.
Těch věcí, na kterých je potřeba pracovat,
je více. Především dokončit již rozdělané
projekty, jako je výstavba nových chodníků,
rekonstrukce objektu Cetinu, rekonstrukce vodovodního řadu. Dále také získání
stavebního povolení na výstavbu nového
sportovního a kulturního centra, schválení
nového územního plánu, získání stavebního povolení na rekonstrukci křižovatky v
Kněžívce.
Martin Růžička

Anketa k jízdním řádům přinesla několik desítek návrhů
minulém čísle zpravodaje jsme vyhlásili anketu k vylepšení jízdních řádů tuchoměřických autobusů. Do poloviny listopadu se nám
sešlo několik desítek podnětů. Vám všem, kdo
jste se zapojili, moc děkujeme. Zjednodušeně řečeno je možné podněty rozdělit na tři skupiny.
1) Zajistěte, aby linka 312 jezdila častěji, především dopoledne a večer 2) Vylepšete spojení s letištěm a tím i se zde navazujícími linkami dál na

Zličín, do Šárky a do Ruzyně 3) Nevylepšujte už
linku 312 a vytvořte naopak novou linku, která
spojí Tuchoměřice se Statenicemi, Horoměřicemi anebo i Suchdolem, ať existuje spojení i dalšími směry a ne pouze na Bořislavku. Část podnětů
se týkala také lepší návaznosti mezi linkami 312 a
322 při cestě na Kladno. Nyní začneme prověřovat, jaké jsou možnosti a budeme jednat s organizacemi ROPID a Integrovaná doprava Středočes-

kého kraje, které jízdní řády sestavují. Oslovíme i
okolní obce, jaká by byla jejich představa o propojení s Tuchoměřicemi a zda by se byly ochotné
na financování některých nových spojení podílet.
Pokud by chtěly Tuchoměřice autobus do Statenic a Horoměřic, musí chtít i Horoměřice a Statenice autobus k nám a musí na něm být shoda obcí
na trase, aby mohl fungovat.
 Martin Růžička, Ondřej Kubala
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Jak se vaří v naší školní jídelně?
Kvalita jídla, které našim dětem připravují v naší školní jídelně, je už dlouhou dobu ostře
sledovaným tématem. Obecní úřad totiž zorganizoval anketu mezi rodiči školních i školkových dětí a o kvalitě jídla se mohli v anketě vyjádřit také senioři, kterým obec jídlo vozí.
Jak to dopadlo, napoví následující rozhovor. Ptali jsme se ředitelky mateřské školy Petry
Noskové.
Zatímco senioři nejčastěji hodnotili známkou
2-3, hodnocení od školních dětí bylo o poznání horší. Čím si to vysvětlujete?
Stravu hodnotili rodiče, kteří mohou jídlo ochutnávat, když mají doma maroda a obědy si odnesou
domů. Podle našich zkušeností děti někdy jídlo ani
neochutnají a rovnou ho odnesou, když se jim nelíbí, vybírají jen očima. Když se jich pak doma zeptají rodiče, jaké bylo, tak ani nevědí, co měly k jídlu.
Nejčastěji se objevuje informace o tom, že jídlo
bývá přesolené, nebo naopak neochucené. Objevil se i nápad využívat bylinky. Co vy na to?
Už delší dobu se v naší kuchyni bylinky používají,
stejně jako čerstvá zelenina a ovoce. Máme již ale
dohodnuté, že si vypěstujeme na jaře svoje vlastní
bylinky na školní zahradě. Je pravda, že jídlo opravdu někdy bylo více osolené. Množství soli v jídle se
teď snažíme snižovat.
Hned několikrát se objevila zmínka o možnosti výběru ze dvou jídel. Je to realizovatelné?
V současné době určitě nebudeme zařazovat druhé
jídlo do jídelníčku. Jednak z důvodu zdražení surovin a energií, a také proto, že při vaření dvou jídel
je problém splnit spotřební koš. Konzultovali jsme
tento požadavek na školení pro vedoucí stravování.
Další častou připomínkou bylo využívání čerstvých surovin místo kupované jíšky, dochucovadel a konzervované zeleniny. Změní se to?
V žádném případě nepoužíváme kupovanou jíšku
ani jiná dochucovadla. Co se týče konzervované
zeleniny, nemohli bychom používat ani zavařené
okurky nebo řípu…

Jak se na výsledky ankety díváte celkově, pomůže Vám i nové paní kuchařce, aby byla na
obou stranách spokojenost?
Snažíme se upřímně a poctivě vařit jak pro naše
děti, tak i pro seniory. Už před kovidem jsme měli
třeba naplánovanou návštěvu šéfkuchaře. Přijede,
až to epidemiologická situace dovolí.
V říjnu se konal ve školní jídelně den otevřených dveří. Byl o něj zájem?
Na Den otevřených dveří přišlo 16 maminek, se
kterými jsme o jídle diskutovali. Nově tak teď mají
děti na výběr suché pečivo bez pomazánky či těstoviny bez omáčky. Stojíme si za tím, že naše jídlo je
chutné a hodnotově vyvážené. Každý má ale jinou
chuť a všem najednou se tedy nikdy nemůžeme
zavděčit.
Objevila se i výtka, že jsou porce malé a děti
přicházejí domů hladové. Jak to je?
Tady je potřeba říct, že musíme dodržovat normy
podle věkových kategorií. Tudíž, když paní hospodářka nanormuje oběd, tak má každý nárok na
odebrání jedné polévky a jednoho hlavního jídla.
Pokud zbyde nějaká nevyzvednutá porce, je možné oběd rozdělit ostatním strávníkům. Nemůžeme ale nakoupit třeba pro 5. třídu o kilo masa
více jen proto, že dotyčný páťák nesní polévku,
ale řízky by snědl klidně dva. Myslím si, že děti
mají dostatek jídla k dispozici, jak v rámci čerstvé
zeleniny, kterou si můžou přidat, nebo čerstvého ovoce. Většinou si mohou přidávat přílohy
a omáčku bez masa.
 |  Kateřina Kubalová

Mateřská školka je o něco bezpečnější. Po jarních
anonymních hrozbách mateřským školám v
České republice se obec rozhodla investovat do
zabezpečení naší mateřinky. Do budovy se tak
nedostane nikdo cizí. Ke vstupu je totiž nově potřeba naskenovat otisk palce. „Všechno se postupně
učíme. Moc prosím rodiče, aby byli důslední a
do školky nikoho cizího nepouštěli. Stále se nám
stává, že projdou i rodiče, kteří otisk ještě nemají,“
dodává ředitelka mateřinky Petra Nosková.
 Kateřina kubalová

Na dni otevřených dveří mohli lidé ochutnávat
hned několik polévek a pomazánek a nechyběl ani
výběr z hlavních jídel a moučníků.

Fakta o ŠKOLNÍ JÍDELNĚ

• Školní kuchyně se musí vejít do

finančního limitu podle věku dítěte
• Je nutné plnit takzvaný spotřební

koš (sleduje se hlavně maso, ryby,
mléko, mléčné výrobky, ovoce,
zelenina, brambory, cukr, tuky,
luštěniny)
• Jídlo pro děti by mělo být pestré
a vyvážené
• Celkem se ve školní jídelně stravuje
128 dětí a 30 důchodců.

Poděkování učitelům
a asistentkám naší školy
ysleli jsme na jaře, že už budou mít aspoň děti
od pandemie pokoj, právě na ně byly dopady
se zavřenými školami a školkou loni největší, ale je
to všechno jinak. S podzimem komplikuje covid
výuku opět, ale trochu jiným způsobem. Stejně
jako na všech dalších školách se i v Tuchoměřicích objevují tu a tam pozitivní žáci. Celé třídy
nebo jejich části pak končí z rozhodnutí hygieny
na kratší či delší dobu v karanténě a malá tuchoměřická škola se s tím snaží poprat, jak nejlépe
umí. Těchto pár řádků jsem chtěl napsat hlavně
jako táta, který má ve škole děti hned ve třech
třídách najednou. A moc bych chtěl poděkovat
učitelům a paní asistentkám, jak se snaží i ty, kteří
zůstali doma, zapojovat do výuky. Jedna věc je mít
celou třídu doma na on-line výuce, ale druhá, mít
půlku dětí z jedné třídy ve škole a druhou půlku
doma. I s tím si škola poradila, děti se v řadě případů on-line připojují přes počítač přímo do hodin,
které se učí ve škole. Je skvělé, že máme školu, která se snaží zajistit aktivní výuku i pro ty, kteří jsou
často úplně zdraví v nařízené karanténě doma.
Není to při těch pár lidech, kteří tu učí a mají naše
děti na starost, jednoduché.
 Ondřej Kubala
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 Od 14. listopadu je v Husově sboru opět schránka na dopisy pro Ježíška, kam děti mohou vhazovat svá přání. Mohou napsat, jaké dárky si přejí,
ale také co dobrého by přály druhým.

ZVEME VÁS

5.12.

19.12.

od 9.30

od 16.00

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

5.12.

divadelní ateliér, sousedé ze Statenic.

24.12. / PÁTEK / od 16.00

od 16.00

www.tuchomerice.farnost.cz
violoncello, Petr Cígler – lesní roh.

24.12. / PÁTEK / od 22.30

10.12. / PÁTEK / od 6.30
www.tuchomerice.farnost.cz

12.12.

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

od 13.30

24.12. / PÁTEK / od 23.00

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

12.12.

www.tuchomerice.farnost.cz

od 15.00

26.12.

družiny. Vystoupení se bude konat v závislosti na epidemiologické situaci.
www.zstuchomerice.cz

17.12. / PÁTEK / od 19.00
www.tuchomerice.farnost.cz

19.12.

od 9.30

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

31.12. / PÁTEK / od 15.00
sboru
www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

od 9.30

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

 Zuzana Škvorová

Sledujte webové stránky obce a pořadatelů akcí. Vzhledem k epidemiologické situaci je nutné počítat se změnami.

Fotbalová půlsezona
téměř ukončená
osledních devadesát minut zbývá dohrát
našemu A-týmu z podzimní části soutěže
Okresního přeboru (zápas přesunutý ze 17.11.
na prosinec, kvůli karanténě soupeře). Po dvanácti kolech máme 27 bodů a čeká nás dohrávka
s posledním TJ Hostivice, takže věříme v další tři
získané body, které by znamenaly třetí místo se
ztrátou třech bodů na první Dobrovíz.
Hráči B-týmu závěrečné zápasy nezvládli a odcházeli z hřiště se svěšenými hlavami. Trenéři se
musí popasovat s generační výměnou a faktem, že
nejmladší z týmu hrají ve více soutěžích současně.
Radost svým rodičům, prarodičům i fanouškům dělají mládežníci. Starší žáci přezimují bez
ztráty bodu první a dorostenci v sezoně prohráli
jen jednou. Jedenáctkrát odcházeli jako vítězové a
taktéž vedou svou okresní soutěž.

A-tým, Okresní přebor
TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Štěchovice 5:0 (4:0)
FK Zbuzany B - TJ Sokol Tuchoměřice 1:4 (0:1)
TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Sokol Choteč 4:2 (2:0)

B-tým (IV. třída - skupina B)
SK Kazín B - TJ Sokol Tuchoměřice B 10:0 (4:0)
TJ Sokol Tuchoměřice B - FK Středokluky B 4:8 (2:2)

Dorost (Okresní přebor dorostu)

 Tip pro Vás
Až do 10. prosince si můžete prohlédnout v tuchoměřickém outletu
Dinosauria Museum Prague za
zvýhodněnou cenu. Ve všední dny tu
občané Tuchoměřic a dalších vesnic v
dojezdové vzdálenosti do 10 minut od
POPu za vstup zaplatí jen 199 korun.
Stačí na pokladně předložit občanský
průkaz a můžete mezi dinosaury.

TJ Sokol Tuchoměřice - Žebrák/Komárov 2:0 (2:0)
SK Kazín - TJ Sokol Tuchoměřice 5:0 (1:0)
FK Mníšek pod Brdy - TJ Sokol Tuchoměřice 1:6 (1:2)

 Oskar Baschiera
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ŽIVOT V OBCI

Nejkrásnější Obří smajlík na hřišti? Žádný
stromeček 2021 problém

ako každý rok se na našem facebookovém profilu bude konat soutěžní klání o
nejkrásnější vánoční stromeček v Tuchoměřicích. Fotku svého ozdobeného vánočního
stromku můžete do soutěže poslat na mailovou adresu: ba-zu-ka@seznam.cz do 24.12.
do 18.00 hod. Následně bude vytvořena
galerie a spustí se hlasování, které skončí na
Silvestra. Na vítěze čeká malá odměna.
 |  Ba-Zu-Ka

íce než sto dětí se letos zúčastnilo lampionového průvodu obcí. Tento rok se mohl
poprvé průvod plný světel vydat po novém chodníku podél Únětického potoka. V těchto místech
zatím není vybudované veřejné osvětlení, a tak se
nám všem o to více hodily naše originální lampiony. Procházka již tradičně vedla Kněžívkou,
přes skálu a Rákosí. Tato příjemná hodinová
procházka skončila na hřišti TJ Sokol, kde na
všechny účastníky čekala hra se světly. Malí i velcí,
s lampiony i rozsvícenými mobily, se seřadili na
středovém kruhu fotbalového hřiště a vytvořili

Poslední letošní trhy, které se konaly v sobotu 6.listopadu nabídly kromě tradičních dobrot třeba také
adventní výzdobu. Příště se prostranství před DiskoRaI zaplní stánky až na jaře roku 2022.
 Barbora Boulová

6 www.outuchomerice.cz

tak emoji usměvavého smajlíka. Ten se na chvíli
zamračil a znovu usmál. Vyšla z toho moc hezká
fotografie i video pořízené dronem. Odměnou
dětem byla svítící vystřelovací vrtulka. Bylo úžasné vidět, kolik radosti tak malá hračka udělala.
Jsme za to moc rádi!
Kakao se šlehačkou si pro Vás připravila hospůdka Na hřišti a my to doplnili čtyřmi druhy
čerstvých koláčků.
Děkujeme všem za účast, již teď se těšíme na
příští rok. Určitě Vás nemine další světelné překvapení.
 |  Ba-Zu-Ka

Tuchoměřický les v sobotu 20. listopadu
ovládla strašidla a příšery. Strašicesta měla opět
ohromný úspěch.
 Ba-Zu-Ka

ŽIVOT V OBCI

z 11/21

T

Kněžívka se mění před očima
V Kněžívce se staví jako o život. V místech, kde bývalo houští, jsou nové domy a další projekty se chystají. Co všechno tuto část vesnice
čeká jsme se zeptali Petra Fialy marketingového ředitele developerské skupiny GARTAL.
Co přesně v Kněžívce vzniká, kolik tu vyroste
domů a kolik v nich bude bytů?
V obci Tuchoměřice vzniklo několik projektů
developerské skupiny GARTAL. Této oblasti
věříme a myslíme si, že ji ještě čeká velký rozvoj, a
to nejenom z důvodu blízkosti Prahy 6, ale také
snadné dostupnosti na Letiště Václava Havla. V
srpnu 2019 jsme zde dokončili a předali novým
majitelům první bytový dům s názvem Viladům
Tuchoměřice, který nabízí 9 bytů o velikostech
1+kk a 2+kk. Následně začal vznikat bytový areál
s názvem Tuchoměřické zahrady, který bude mít
po svém dokončení celkem 3 budovy. K dispozici
jsou zde byty od 1+kk až 5+kk. Poznávacím znamením projektu je vstupní brána někdejšího statku, která prošla zdárnou rekonstrukcí. V areálu se
budou nacházet nejenom parkovací stání, ale také
společná zahrada a grilovací místo pro setkávání a
odpočinek obyvatel. Mělo by zde bydlet přibližně
100 lidí. Zatím nejnovější projekt je plánován v

areálu bývalého vepřína, kde vznikne ubytovací zařízení / apartmánový hotel s názvem Nová Kněžívka. Účelně zařízené apartmány budou určeny pro
rekreační a ubytovací účely. Nová Kněžívka ještě
nemá stanovený přesný termín dostavby, ale odhadujeme její dokončení na konec roku 2023.

ný komerční prostor. V připravovaném projektu
Nová Kněžívka je plánovaný komerční prostor
například pro restauraci, minipivovar a podobně.
V nejvyšším podlaží se bude nacházet také prostor
pro další služby typu wellness, případně služby
jako masáže, kosmetika a podobně.

Kdy se mají nastěhovat první obyvatelé?
Opět se budeme zmiňovat o projektu Tuchoměřické zahrady, který právě dokončujeme. Budova
A a B je hotová a první obyvatelé se již postupně
stěhují do svých domovů. Budova C bude dokončena na konci letošního roku a předpokládané předání bytů je jaro 2022. O bydlení v Tuchoměřicích
je velký zájem. Kupující oceňují lokalitu, dostupnost do Prahy a hlavně blízkost přírody.

Jak spolupracujete s obcí například na dopravní obslužnosti?
S obcí koordinujeme všechny naše plány a stavby. U bytových projektů je plánované dostatečné
množství parkovacích stání. V případě Tuchoměřických zahrad je to 51 nových stání a u Viladomu
Tuchoměřice celkem 9 stání, která jsou určena pro
majitele bytů. Již také delší dobu funguje dětské
hřiště u autobusové zastávky U dvora, které jsme
vybudovali, a po dokončení projektu Nová Kněžívka ještě dojde k dalším finálním parkovým úpravám v bezprostředním okolí.

Budou součástí projektu i nějaké služby či obchody?
Stávající projekty jsou čistě bytové a nenabízí žád-

 |  Kateřina Kubalová

Pro a proti nové
výstavby
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.

amozřejmě jsme rádi, že se mění neutěšený
stav v této oblasti, která dlouhá léta chátrala.
Projekt celou lokalitu zvelebí. Na druhou stranu
s sebou přinese i celou řadu povinností ze strany
obce. Noví obyvatelé bytových domů očekávají
dostatek parkovacích míst, ale těch bude dle našeho názoru málo. Musí se také navýšit počet
stanovišť na tříděný odpad a podobně. V neposlední řadě se budeme snažit co nejdříve urychlit
rekonstrukci křižovatky ulic V Kněžívce x Ke
Kopanině, jejíž součástí je vybudování chodníků
směrem k autobusové zastávce, do centra obce a
rovněž směrem na Kněževes.
 Martin Růžička, místostarosta
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Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně.
Pro přenos internetu používáme moderní technologie a routery Mikrotik.
Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

Nabídka tarifů:
16 Mb/s levný tarif pro nenáročné uživatele (s roční úhradou za 250 Kč)
30 Mb/s tarif vhodný pro běžné uživatele (s roční úhradou za 350 Kč)
100 Mb/s tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV (s roční úhrádou za 457 Kč)
Na přání umíme rychlost až 1000 Mb/s.

Doplňkové služby, které dále nabízíme:
Chytrá televize, která se Vám přizpůsobí. Více než 180 programů.
Vyzkoušet si ji můžete na 7 dní zdarma přes naší síť.
Zpětné sledování až 7 dní, pořad si můžete pozastavit a pustit později.
Televizi máte všude v EU, kde se připojíte k internetu.
Je možné sledovat IPTV i např. na chatě v mobilu přes aplikaci.
Nabízíme pevné telefonní linky, bez placení paušálu, platíte pouze to, co provoláte.

Smlouvy bez závazků.
Smlouvy bez datového omezení.
Tradice a zkušenost v oboru více než 20 let.

Volejte nám na naší nonstop hotline
777 774 221

Nebo nám napište na
obchod@sys-data.com
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