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Se sněhovou nadílkou letos naší technické četě pomáhá zbrusu nový Kubota ST40. Údržba komunikací je tak mnohem efektivnější.

číslo měsíce

124

tolik stromů bylo během loňského
roku vysazeno v naší vesnici. Nejvíce
stromů – 70 - přibylo podél nově
rozšířené komunikace v ulici Ke Kopanině, kde nové stromky nahradily
třešně, které musely ustoupit rozšíření
komunikace a stavbě chodníku. Vznikl
také nový obecní sad v lokalitě na
skále, kde je 31 nových stromů,
a to švestky, jabloně, hrušně a třešně.
O několik stromů se také prodloužila
alej podél polní cesty od lesa na skálu.
Máme dvě nové lípy, které byly vysazeny při příležitosti navrácení sochy
panenky Marie na své původní místo
u Pazderny. Další stromy a keře rostou
na dýňovišti a v rákosí. Mimo to byla
také dodělána alej od kláštera směrem do Kněžívky, kde byly vysázeny
okrasné keře, které doplnily výsadbu
stromů z roku 2019.

 Martin Růžička

Chystáme nová místa na tříděný odpad
Od 1. ledna 2021 platí nový zákon o odpadech. Jaký bude mít dopad na
Tuchoměřice, jsme se zeptali místostarosty Martina Růžičky.
Jak nový zákon ovlivní odpadové hospodářství Tuchoměřic?
Nejzásadnější změny nového zákona o odpadech, které se dotknou původců komunálních odpadů, tedy obcí, jsou tři. Jedná se
o nárůst poplatku za uložení odpadu na
skládku, nárůst rekultivační rezervy, což je
povinná finanční rezerva ukládaná na zvláštní účet pro budoucí rekultivaci skládky,
a takzvaná sleva na poplatku pro obce do
určitého množství vyprodukovaného komunálního odpadu.
Poplatek za uložení odpadu na skládku
se začne zvyšovat v letošním roce. Jeho růst
bude pokračovat postupně až do roku 2030,
kdy skončí možnost komunální odpady
skládkovat. Z loňských 500 Kč za tunu odpadu poroste poplatek až na 1850 Kč/t.
Takzvanou slevu na poplatku získají obce
v letošním roce na množství odpadu dané
novým zákonem. Pro rok 2021 se jedná
o množství 200 kg na obyvatele za rok. V případě Tuchoměřic tedy toto celkové množ-

ství činí 312 tun za rok. Započítává se do něj
odpad z popelnic, velkoobjemový odpad,
uliční smetky a podobně.
Občané Tuchoměřic v loňském roce vyprodukovali celkově 393 tun odpadu, který
byl uložen na skládku. Množství odpadu,
které je možné v letošním roce uložit se sníženým poplatkem, tak bylo překročeno o 81
tun! Do tohoto odpadu není započítáván odpad, který se vytřídí a není uložen na skládce.
Tedy papír, plast, sklo, tetrapack, kovy, textil,
jedlé oleje, bioodpad a nebezpečný odpad.
Nový zákon klade velký důraz na
třídění odpadu. Tuchoměřice jsou na
tom poměrně dobře, budete ale i přesto
třídění ještě víc podporovat a motivovat
občany?
Naší snahou je rozšířit síť stanovišť tříděného odpadu a tím zvýšit komfort a zároveň motivaci třídit odpady. Na jaře přibydou dvě nová stanoviště na tříděný odpad
v ulici Za Kostelem a v ulici Za Brodem.
Pokračování str.3
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Školku čeká vylepšení
odiče dětí v mateřské školce si jistě všimli výkopů v areálu školky. Jedná se o výměnu již
nefunkčních hydrantů za nové. Bohužel hydranty
nemají vlastní uzávěr vody od hlavního řadu, a proto bude k výměně potřeba uzavřít vodu pro velkou
část Tuchoměřic, včetně mateřské školky nejméně
na 8 hodin. Oprava proběhne, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Na jaro je poté naplánována
rekonstrukce pískoviště a rozšíření hrací plochy pro
nejmenší děti. Před třídami Motýlků a Berušek tak
už brzy vznikne zbrusu nové pestrobarevné hřiště
se zastíněným pískovištěm, klouzačkou a do země
zapuštěnou trampolínou.
 Martin Růžička, místostarosta

Věděli jste, že…?
Na webu obecního úřadu je k dispozici
jeho speciální verze pro seniory. Dostanete se na ni jednoduše po rozkliknutí
nápisu SENIOŘI v hlavním menu
nahoře na stránce. Modul je přehledný,
má větší písmo a senioři v něm snadno
najdou potřebné informace o obci.

 Nezapomeňte fotit
I letos se můžete zúčastnit obecní
fotosoutěže. Tématem pro rok 2021
jsou Tuchoměřice z výšky. 12 nejlepších snímků bude tradičně součástí
kalendáře na rok 2022. Soutěž je
určena všem milovníkům fotografie,
dospělým, dětem, amatérům
i profesionálům. Své obrázky posílejte do 30. září 2021 na e-mail foto@
outuchomerice.cz. Email může mít
velikost maximálně 10 MB. Pokud
máte větší objem dat, pošlete více
e-mailů, popřípadě použijte www.
uschovna.cz. Snímky musí být
vyfoceny v Tuchoměřicích a blízkém
okolí, na šířku a v dobrém rozlišení
(2500x3800 pix.).
 -red-
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Plán dopravní komise
na rok 2021
opravní komise se sešla v druhé polovině ledna
a připravila detailní plán, jak by měly pokračovat dopravní projekty v obci. Přinášíme vám krátký
přehled z jejich jednání.
• Zpevněná pěší cesta od kulturního domu k brodu podél potoka by se měla stavět už letos na jaře.
Nejdříve vznikne plot, který oddělí chodce od
koní a následně i samotná cesta.
• Pokračuje příprava proměny křižovatky U Dvora,
jejíž součástí budou i chodníky, které dovedou
bezpečně chodce z ulice Ke Kopanině do obce. Je
dokončena studie proveditelnosti, na jaře by měli
zastupitelé vybrat projektanta a ten by měl letos
připravit projekt a zahájit práce na získání potřebných povolení ke stavbě.
• Chodník v ulici Ke Statenicím, který povede
k hřbitovu, má hotový projekt a aktuálně čeká
na schválení žádosti o výpůjčku pozemků na
krajském úřadě. Ta je nezbytná, protože chodník
povede částečně po krajských pozemcích. Po jejím
schválení se ihned rozeběhne žádost o stavební
povolení. V nejbližších dnech, v době vegetačního klidu, budou na celém úseku budoucího
chodníku odstraněny stromy, výmladky a náletové křoviny.
• Připravované chodníky v okolí tuchoměřického
zámku, v ulicích K Lichocevsi, U Špejcharu, Školní a dalších, mají již schválenou žádost o výpůjčku
pozemků na krajském úřadě a běží žádost o stavební povolení. Na jaře bude obec hledat vhodné
dotace, které by pomohly s financováním jejich
výstavby, stejně jako pro chodník v ulici Hlavní
kolem restaurace MUMU.

• Projektuje se také chodník v ulici Ke Kopanině,
který povede od posledních domů v obci k prvnímu kruhovému objezdu před outletem.
• Veřejné osvětlení v Tuchoměřicích by mohlo
projít už v letošním roce větší proměnou. Obec
podala žádost o dotaci na výměnu 110 lamp za
úspornější a příjemnější žluté LED osvětlení.
Čeká se na výsledek, zda dotaci Tuchoměřice získají. Připravuje se také osvětlení ulice Sportovní.
• Měření dodržování maximální povolené rychlosti
v obci bude zatím i nadále zajišťovat několikrát
měsíčně Obecní policie Koleč. O případném
vzniku vlastní obecní policie v Tuchoměřicích
budou jednat tuchoměřičtí zastupitelé v prvním
čtvrtletí letošního roku. Výsledky aktuální ankety, zda si lidé v Tuchoměřicích přejí vlastní obecní
policii, budou k dispozici v únoru.
• Změna a doplnění dopravního značení, na kterém obec pracovala více než dva roky, je dokončena. Aktuálně se ještě projednává snížení rychlosti
v ulici K Lichocevsi před křižovatkou u zámku na
40 km/h.
• Dopravní komise se shodla, že linka 312 bude
i nadále jezdit podle prázdninových jízdních řádů
minimálně do doby, než se vrátí do škol děti z prv Ondřej Kubala
ního stupně a žáci 9. tříd.

Sledujte prosím informace na zastávkách
Linka 312 jezdí vzhledem k uzavřeným školám
podle prázdninových jízdních řádů.
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Jarní úklid

Velkoobjemové kontejnery na jarní úklid
budou
od 19.3.2021 do 22.3.2021
Přistavení: pátek ve 14:00
Odstavení: úterý v 8:00
1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4) ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
8) za hřbitovem (ulice Dubová )
20.3.2021 - nebezpečný odpad
Sběrna bude přistavena:
Od 8:00 do 9:00 h u MŠ
Od 9:05 do 10:00 h v Kněžívce u pomníku

Podzimní úklid

Velkoobjemové kontejnery na podzimní úklid budou od 22.10.2021 do
25.10.2021
Přistavení: pátek ve 14:00
Odstavení: úterý v 8:00
1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4) ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
8) za hřbitovem (ulice Dubová )
• Pokud si nejste jistí, co kam vyhodit, prohlédněte si přiložený obrázek. Můžete také
využít aplikaci www.kamtovyhodit.cz nebo kontaktujte tuchoměřický Obecní úřad,
kde vám rádi pomohou.
• Pokud vám nevyvezou popelnici, i když máte řádně nalepenou známku, obraťte se na
zákaznickou linku FFC Regios tel. 800 101 102 nebo 220 930 524.
 dTest
Pokračování ze str.1

Další se plánují v lokalitě Kněžívka u nových
bytových domů a také u dolního obchodu
s potravinami. Z odpovědi na předcházející
otázku vyplývá, že bychom se měli pokusit ještě
více odpad třídit.
Máme v nejbližší době počítat se zvýšením
ceny za odvoz odpadu?
Vzhledem k situaci je dnes velmi těžké předpovídat rozpočet obce na příští roky. Tuchoměřice patří mezi obce s nejnižším poplatkem za odvoz odpadu a rádi bychom tak
i zůstali. Bude hodně záležet, jestli se naší obci
povede minimálně udržet, ale nejlépe snížit,
množství směsného odpadu, tak abychom se

vešli do 200 kg na obyvatele a rok.
Kolik svoz odpadu vlastně obec stojí?
V roce 2020 celkové náklady obce za odvoz odpadu činily 2 936 488 Kč. Občané zaplatili v
rámci poplatku za odvoz směsného odpadu 722
859 Kč. Z toho tedy vyplývá, že velká část nákladů jde z obecní pokladny. Pokud občané za rok
2021 vyprodukují méně než 312 tun odpadu,
který je ukládán na skládku, splní podmínky
slevy na poplatku. Nebude tudíž účtován poplatek za uložení odpadu na skládku vyšší než
v předešlých letech. Nárůst celkové ceny za odstranění komunálních odpadů pak bude minimální. Nárůst ceny je dán pouze inflací a dále

23.10.2021 - nebezpečný odpad
Sběrna bude přistavena:
Od 8:00 do 9:00 h u MŠ
Od 9:05 do 10:00 h v Kněžívce u pomníku

dalšími výše zmíněnými legislativními změnami
týkajícími se provozu skládky. Vyjádřeno v %
bude nárůst činit cca 8 %. V případě překročení
státem určeného množství odpadu, které nepodléhá navýšení poplatku, bude tento nárůst
samozřejmě vyšší.
Bude svoz bioodpadu stále zadarmo?
Zatím ano, ale samozřejmě i tento svoz zatěžuje obecní pokladnu. V roce 2019 jsme začali
s možností bezplatného zapůjčení kompostérů.
Je to možnost, jak ušetřit a zároveň získat kvalitní zeminu plnou živin na svoji zahrádku. Kdo
ještě kompostér nemá, může si o něj na Obecním úřadě stále zažádat.
 Kateřina Kubalová
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Spolky v době koronavirové
Jedeme dál…

a nedlouho tomu bude již rok, co nám koronavirus přehodil výhybku obyčejného
žití. Jedeme krajinou, která je někdy zvláštní,
občas strašidelná, jindy zábavná, komická,
smutná. Nutí nás k zamyšlení, reflexi, přehodnocování. Učí nás ohleduplnosti, prověřuje sociální vazby, ukazuje charaktery. Chtěla
bych říci, že by bylo pěkné, abychom si z této
doby věci pamatovali, ale možná bude nějakou
dobu trvat, než se z tohoto času vzpamatujeme.
Ačkoliv se pole působnosti s vládními opatřeními smrsklo na minimum, paradoxně se
nám v rámci působení Tušení podařilo realizovat několik projektů, které díky on-line fungování překročily naše běžné okruhy přátel
a rodičů.
Podařilo se nám uskutečnit „skoro živý
betlém“. Po celý adventní čas jsme pozorovali, jak se postupně v okně vedle pošty zaplňuje betlémská krajina. Zapojily se nejen děti
z kroužků Tušení, ale i široká veřejnost. Po
celý advent si děti na www.tuseni.cz rozklikávaly okýnka adventního kalendáře, kde na ně
čekala tu písnička, tu fotka, tu návod na vánoční hvězdu, obrázek, krátký film. Adventní kalendář jsme plnili díky nápadům lektorů, obětavosti rodičů, kteří přes veškeré vytížení byli
ochotni plnit úkoly dle návodu a posílat snímky, videa svých dětí… Občas se zadařilo, když
ledy povolily a my se mohli s dětmi alespoň
párkrát vidět. Vždy vzniklo mnoho krásných
okamžiků, které jsou tímto zachyceny. Některé kroužky pokračují on-line pravidelně, jiné
v jakémsi nouzovém režimu. Některé čekají.
Vážíme si a děkujeme za podporu obci, která
je pro nás v tuto dobu důležitější než kdy jindy. Vážíme si a děkujeme za podporu rodičům,
kteří i přesto, že výuka neprobíhá, tak jak by
si představovali, se k nám neobrací zády. Tuto
obtížnou dobu totiž sami neustojíme, ale je
v zájmu nás všech, abychom se z té nové krajiny, kterou snad jen projíždíme, mohli vrátit
zpět a navázat tam, kde jsme odbočili.
 Jana Vöröšová

Jak to vidí Ba-Zu-Ka
okud bychom měli hodnotit loňský rok, co se
našich společenských akcí týče, mohli bychom
být vlastně docela spokojeni.
Jistě, přišli jsme o několik akcí, ale naštěstí jsme
získali trochu času díky pozvolnému rozvolňování
v létě a dokázali jsme to využít.
Spojením oslav čarodějnic a dětského dne
vznikla skvělá akce „Hurá léto“, která sklidila

4 www.outuchomerice.cz

 |  Ba-Zu-Ka

Internet život nenahradí
o roku 2020 spolek vstoupil vydáním letáku s názvem Akční rok 2020 se spolkem
Tuchoměřice společně. Akční rok to jistě pro
mnohé z nás byl, ale z našeho seznamu jsme
po slunečném Masopustním průvodu už jen
škrtali - cyklozávody, Den sousedů, Festival
gulášů a nakonec i Vánoční jarmark. Z plánovaných akcí tedy moc nezbylo.
Cílem spolku je především vytvářet příležitosti k setkávání, sdílení zážitků nebo přizvání
k nadšení se pro společnou věc. Pandemie Covid 19 zasáhla právě do této lidské podstaty.
I bez této nadstavby se dnes dá žít doma s rodinou a díky eshopům, “rohlíkům i košíkům”
zajistit, abychom fyzicky nestrádali. Ale stačí
to k plnému a spokojenému životu?

Kolektivní sport všem chybí
ro běžný život, přirozeně až na výjimky, není
pandemie samotná – při všem respektu – až
takový problém jako neustálé a dlouhotrvající
omezení sportovních aktivit. Loňskou sportovní,
respektive fotbalovou sezonu zkrátila na polovinu
a z podzimní poloviny té aktuální ukrojila již několik dalších měsíců aktivních zápasů i tréninků, ale
především úplně zhatila začátek naplánované zimní
přípravy. Takže jak družstva dospělých, tak mládeže,
která plánovala každoroční přípravu v hale na jarní
část, se musela spokojit s individuálními neorganizovanými aktivitami. Občas si někteří fotbalisté nepravidelně – bez rozdílu věku – udělají samostatný
výběh v okolí. Jinak se s ohledem na aktuální omezení amatérský týmový sportovní život i u nás pro-

mimořádný úspěch. Náš Pohádkový les se Covidu ubránil a my tak z jeho úspěšnosti mohli
podpořit děti, které se perou s nepřízní osudu.
Podzimní a zimní akce už se opravdu konat nemohly, ale věříme, že se v roce 2021 vrátíme
k běžnému provozu a my budeme moci dělat to, co
nás tolik naplňuje, tedy pořádat zábavu pro děti.

stě zastavil. A to je velká škoda, protože kolektivní
sporty krom příznivého vlivu na zdraví také pomáhají rozvíjet kamarádské a sociální prostředí u všech
věkových kategorií.
Nicméně dobrou zprávou je, že se intenzivně
připravuje rekonstrukce umělky, která by se měla
dělat v prvním pololetí letošního roku tak, aby bylo
do léta hotovo. Na nové hřiště se už teď těší tenisoví
nadšenci, malí i velcí fotbalisti a také rekreační volejbalisti, prostě všichni, kteří jej hojně využívají. I
to byl zřejmě důvod, proč právě tento projekt získal
nejvyšší podporu lidí v rámci přímého rozhodování
o využití části obecních prostředků. Renovace by
měla proběhnout s co nejmenší zátěží a omezeními
na další sportovní aktivity.
 Aleš Brix

Nabíráme sílu, koukáme se na svět z jiné
perspektivy a hledáme v tomto čase to dobré,
co nám tento stav do života přinesl. Každý
týden naši členové dostávají email pro inspiraci s doporučenou knihou, článkem, filmem,
divadlem nebo výstavou online a různé tipy
a triky rodičů, co dělat s dětmi.
Už se těšíme, až si o těchto zážitcích popovídáme opět z očí do očí. Za Tuchoměřice
společně Vám přejeme hlavně zdraví a těšíme
se snad brzy na shledanou na některé z akcí,
kterých tu díky aktivitě obecních spolků
a obce máme velkou pestrost.
Hezký a hlavně zdravý rok přeji za celý spolek.
 Jan Chyba

Poukázky místo
květin
ovid bohužel pokazil i aktivity Českého
svazu žen. Prakticky vše, co jsme na rok
2020 naplánovaly, jsme musely rušit a ani
letošek nevidíme právě v růžových barvách.
V těchto dnech přemýšlíme, jakým způsobem
letos pojmeme oslavu MDŽ. Pravděpodobně
nebudeme moci uspořádat tradiční setkání
a naše členky potěšíme alespoň poukázkami
do místního obchodu s potravinami.
Pokud to situace dovolí, rády bychom jely
do Ředhoště, do Polska či do divadla, ale
všechno závisí na proticovidových opatřeních.
 Alena Jiravová
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Tip na zimní procházku i dobrodružnou expedici s dětmi
Je kousek od nás, v krajině je vyznačený úplně nově a možná jste o něm neměli, stejně jako já, ani tušení. O čem je řeč?
O západním pólu Prahy.
ražské póly jsou nejvzdálenější body území hlavního města ve směru jednotlivých světových
stran. Kousek od nás se nachází ten západní, tedy
nejzápadnější místo Prahy. Je vyznačený teprve dva
měsíce velkým betonovým kuželem a najít ho není
těžké. Je přímo u plotu letiště nedaleko Dobrovíze.
Všechny čtyři pražské póly, tedy západní, severní,
východní a jižní, vyznačili v krajině reportér Janek
Rubeš z televize Seznam a Ondřej Boháč, který je ředitelem pražského IPR (Institut plánování a rozvoje
hlavního města Prahy). „Všechno to vzniklo jednoduše.
Během lockdownu, když jsme museli s dětmi někam
ven. Zároveň jsme ale měli zkušenost, že na turisticky
známých místech bylo lidí jak na farmářských trzích.
K nápadu na dobytí pražských pólů pak už nebylo daleko. Naše děti to vždy braly jako dobrodružnou expedici, nebylo to jen normální“ jdeme se projít do lesa“.
Na každém pólu jsme se vyfotili s velkou cedulí. Pak
jsem to dal na Facebook a lidé mi psali, že je to fajn

a že by tam taky vyrazili. Tak jsem si řekl, že jim to
k Vánocům označím na místě pořádně,“ říká Ondřej
Boháč.
Jak tedy z Tuchoměřic k západnímu pólu Prahy?
Najdete ho na konci polní cesty, která vede od hřbitova v Dobrovízi k plotu letiště. Geodetický západní
pól se nachází ještě o 100 metrů dále v nepřístupném
areálu letiště, a tak je betonový kužel umístěný přímo
u plotu, aby se k němu lidé dostali. Kdo preferujete
dobrodružné hledání, můžete postupovat podle souřadnic 50°6′14.07″ N, 14°13′30.82″ E, jestli to chcete
jednodušší, stačí rozkliknout mapy.cz, pól je v nich
už zobrazený.
Pokud nechcete jen přijet autem a jet zase zpátky,
můžete využít autobus 319, který jezdí do Dobrovíze z nové zastávky Tuchoměřice, Ke Kopanině nebo
můžete jet vlakem. Jezdí sem z Tuchoměřic v pracovní dny i o víkendu a z vlakové zastávky v Dobrovízi je
to k pólu ani ne 900 metrů.
 |  Ondřej Kubala

Masopust
a půst

Proměny přírody očima dětí

e Školníčku se nám zrodili další umělci, kteří
tentokrát dokázali zachytit, jak příroda čaruje. Barevné kompozice, dechberoucí pohledy na
barevné lesy a další krásy, které člověk dost možná
ani nevnímá. Soutěž podpořilo mnoho hlasují-

cích a první tři místa obsadili: Vojta (žák 3. třídy),
Ema (žákyně 4. třídy) a Vašek (žák 2. třídy). Ceny
byly předány a věříme, že udělaly radost. Děkujeme dětem, že ve svém volnu tvoří a podporují tak
náš školní časopis.
 Zuzana Škvorová

oncem ledna vídáme v obcích pozvánky na Masopust a je dobře, že se udržují staré lidové zvyky. Masky, hudba, dobré
jídlo ze zabijačky, děti i dospělí si užijí legraci, podobně se bavili i naši předci.
Masopust však není samoúčelné veselí,
naši předci se veselili a hodovali proto, že
věděli, že úterní půlnocí Masopust skončí
a Popeleční středou (letos 17. února) nastane období 40 dnů, kdy se dodržoval půst
těla – postní doba. Člověk se měl odvrátit
od světských radostí a měl se vnořit do svého nitra, aby si uvědomil, zda žije svůj život
v souladu s tím, co je napsáno v Bibli. Pro
křesťany to je doba pokání, což neznamená
nutně být smutný a cítit lítost, protože se
nám něco nezdařilo, ale měl by to být pozitivní postoj k novému uspořádání hodnot.
Postem se nemyslí pouze zdrženlivost
v jídle, ale zřeknutí se toho, co je v našem
životě zbytečné a postradatelné.
V posledních několika letech se lidé připojují k akci Autopůst (www.autopust.cz)
což je pokus o prověření vlastní mobility.
Webové stránky nabízejí i kalkulačku, jaká
je skutečná rychlost osobního auta.
Prorok Jeremiáš 6,16: „Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, kde je dobrá cesta
a vydejte se po ní a vaše duše nalezne klid.“

 Renata Wesleyová
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Únor v zahradě
ahrada se v únoru začíná pomalu probouzet
ze zimního spánku. Pokud nemrzne a neleží
souvislá vrstva sněhu, mohou nám zahradu zkrášlit
první květy vilínů, talovínů, prvních sněženek
a koncem měsíce i některých prvosenek. Rozdíly
teplot během noci a dne mohou být velmi velké,
což může poškozovat zejména neobalené kmeny ovocných stromků. Kontrolujeme zeleninu
a ovoce uložené ve sklepě. Všechny nahnilé kusy
odstraňujeme. Mykotoxiny jsou v celém plodu!
Také kontrolujeme uložené cibule a hlízy. Únor je
už i měsícem výsevů. V tomto období začínáme
s výsevy paprik. Vyséváme do výsevního substrátu. Rostlinky pak přepichujeme po jedné do
kontejnerků či sadbovačů, pokud nic takového
nemáme, stačí plastové kelímky od jogurtů, které
na dně proděravíme. Pokud nemrzne a na záhonech neleží sníh, můžeme začít s výsevy mrkve
a kořenové petržele. Tyto zeleniny klíčí velmi
dlouho a časným výsevem získáme několik týdnů
náskok. Do pařeniště můžeme v Tuchoměřicích
začít s výsevy ředkviček. Záhony, na které jsme
vyseli mrkev již koncem listopadu, zakryjeme
v druhé polovině února bílou netkanou textilií.
Během února a března děláme za příznivého počasí prosvětlovací řez ovocných dřevin. Odstra-

ňujeme všechny větve, které rostou do koruny,
vzájemně se křižují, a nemocné či poškozené větve. Hlouběji řežeme stromy, které mají jen krátké
výhony nebo jich netvoří dost. Koncem února
můžeme začít s přeroubováním starších peckovin,
u nichž začíná proudit míza dříve než u jádrovin.
V únoru je nejvyšší čas na řez révy. Provádí se kvůli tomu, aby se keř zbytečně nevysiloval výživou
všech výhonů. Pokud byste řez neprovedli, rostlina by byla velká, krásně bohatá, ale prakticky bez
hroznů. Typ řezu závisí na způsobu pěstování.
V zahrádkách se nejčastěji používá pěstování
u drátěnky se středním (50–70 cm) či vysokým
(90 cm) vedením. Základním tvarem je kmínek
a zpravidla dva tažně, které se vyvazují do vodorovné polohy nebo mírného oblouku. Na kmínku se
kromě nich ponechají ještě dva čípky se záložními
očky a všechny ostatní výhony se odstraní. Proti
kadeřavosti broskvoní je třeba zasahovat vhodnými přípravky již v momentě nalévání a tím i mírného rozevírání pupenů. V okrasné zahradě také
bývá třeba některé dřeviny prosvětlit nebo provést
průklest. Využijeme dny, kdy nemrzne a je suché
počasí, abychom důkladně zalili všechny jehličnany a stálezelené listnáče. Živé ploty z ptačího zobu,
habru a hlohu sestříháme koncem února.
 Pavel Cihlář, starosta

Rok 2020 v číslech
Celkový počet obyvatel – oficiální údaj z ČSÚ pro rok 2020
Počet úmrtí
Počet narozených
Odstěhovalo se
Přistěhovalo se
Nově přidělená čísla popisná
Věk nejstaršího obyvatele
Svatby v matričním obvodu Tuchoměřice, Číčovice, Kněževes, Středokluky

1538
9
20
43 lidí
67 lidí
11
94 let
53

Nekrmte koně, ublížíte jim!
Pečivo, jablka, mrkve, zbytky od oběda, ale i knedlíky nebo plesnivý kompot. Tím vším
výletníky napadne na rodinné vycházce přilepšit koníkům v ohradách. Na první pohled dobrý úmysl, ale bohužel může koním nenávratně ublížit, či dokonce je usmrtit.
ť už jste na procházce se psem či s dětmi, zvířata v ohradách obdivujte, dívejte se na ně,
ale nesnažte se jim přilepšit jakoukoliv potravinou. Každý kůň v ohradě má individuální krmný
režim, dle jeho zdravotního stavu, aktivity či kondice. Když je tento režim narušený jakýmkoliv
neadekvátním krmným přídělem, koni to může
nenávratně ublížit. Zejména v této době, kdy
opatření vlády zastavila běžný život a znemožnila většinu aktivit, se na procházku kolem ohrad
s koníky vydává větší množství lidi. Riziko je tedy
mnohem větší, protože zejména rodiče s dětmi
chtějí svým ratolestem dopřát zážitek z krmení
zvířátek, a tak nosívají celou tašku domácích zbytků, aby každé z ratolestí mohlo krmit a krmit...
Koním ale může taková hostina způsobit koliku. Kolika je nejzávažnější a nejnebezpečnější ne-
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mocí těchto zvířat. Přichází rychle, ale o to delší
a intenzivnější má trvání. Zvíře povětšinou usmrtí
v nesnesitelných bolestech, kdy mu ani veterinář
nemůže pomoci. Náklady na léčbu se pohybují
v desetitisících a ani ty nezaručí, že bude zvíře dál
naživu. Nejčastějším původcem této nemoci je
špatné nakrmení koně. Jeho trávicí ústrojí není
uzpůsobené na lidské potraviny, ani na přemíru
ovoce, zeleniny nebo dokonce posekané trávy.
Jestliže si chcete koně pohladit nebo mu přilepšit nějakou potravinou, zavolejte nebo zajděte
do areálu stáje a optejte se, jestli můžete statek
navštívit, koně nakrmit, či si je pohladit. Nejeden
majitel bude vděčný, že jste neriskoval život jeho
koně a určitě vás rád stájemi provede a vše vám
důkladně vysvětlí.
 Kateřina Kasová, provozní stáje Pod Zámkem

Svérázným způsobem vandalové v Tuchoměřicích oslavili příchod nového roku. Podobně to
vypadalo hned na několika místech ve vsi. Za jejich
řádění obec zaplatí 10 000 korun, nemluvě o práci
technické čety, která se tou dobou mohla věnovat
potřebnější práci.

Krizová a duchovní
linka je tu pro vás

Doba koronavirová, jak na ní asi jednou budeme vzpomínat, je pro mnoho z nás náročná.
Netřeba asi vyjmenovávat důvody proč. Rádi
bychom pomáhali všem, kteří se cítí být osamělí, doléhá na ně nejistota, obavy a strach.
Z tohoto důvodu zřídila Církev československá husitská prostřednictvím Husitské diakonie dvě telefonické linky - krizovou linku
a linku duchovní pomoci. https://www.husitskadiakonie.cz/pomoc-po-telefonu/
Pokud Vás trápí otázky o smyslu života a víry,
hledáte cestu životem, potřebujete duchovní
podporu, linka duchovní pomoci je dostupná na tel. čísle 222 766 099 každou středu
od 8.00 do 20.00 hod.
Jestliže jste se ocitli v těžké životní situaci, máte
strach, ať už o sebe, nebo svoje blízké, pokud si
chcete o svých problémech anonymně popovídat, zkušení terapeuti na Vás budou čekat na
krizové lince na telefonu 222 766 030 každé úterý a čtvrtek od 10.00 do 12.00 a od
16.00 do 20.00 hod.
Pokud nechcete volat někomu, koho neznáte,
můžete se obrátit přímo na členy Náboženské
obce Husova sboru zde v Tuchoměřicích. Ať
již potřebujete duchovní podporu, nebo si jen
lidsky popovídat, případně s něčím pomoci,
neváhejte se obrátit na paní farářku Renatu
Wesleyovou na telefonním čísle 608 434 442,
nebo paní Lucii Vopálkovou Skalskou, místní
rodačku, na telefonním čísle 604 659 876. Obě
Vás rády vyslechneme a podpoříme.
 Lucie Vopálková Skalská
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Baví Vás historie a navíc rádi
píšete?
Kontaktujte tuchoměřický Obecní úřad a staňte se novým kronikářem. Vaším úkolem bude zachytit život
v naší vesnici v elektronicky či ručně psané kronice. Kromě
časově flexibilní práce Vás čeká i finanční odměna. Zájemci
I se
N mohou
Z E R Chlásit
E
na adrese info@outuchomerice.cz.

+

Mínus 200?8
YK
UÁL
K
N
Á
T
A
E
M
L
To zahřeje!
Y
Í KA
SK
N
E
L
D
O
Í
T
N
S
AČ
DÁŘE NÍ PAPÍR
N
E
L
A
NÉ VKTuchoměřicích
OPseIS KY KA
D
Y
K
L
BÁ
ETÁ
L
NÍ O
Y
K
T
I
Z obchod
otevře
Inový
SKY
E
V
D
A
Í
K
N
V
Č
Á Overntěsném sousedství
A MUMU
T
restaurace
polovině
tisku
ŘE
k e-shop
Z
tisE
doN
E
iúnora
NseDv KÁ
R
E
P
L
otevře obchůdek s K
italskými
produkty.
dostání
A
-200 Kč
-100 Kč
-350 Kč A C E
É káva. Neměly Íby P
AP
NN
budouS
sýry,
salámy,
vína nebo
chybět
ani
Ě
Noční
T
Využijte
našich
N
S
Á
I
N
P
O
bio produkty jako mozzarella
či
ricotta
a
koupit
bude
možné
TY tisk
D
Y novýchPochutnat
služeb
YK
K
ÁjídlaLK
Á
B
také
hotová
přímo z restaurace.
si tak budeT
O
E
Í
L
N
Y
V te moci na lasagních,
TK paprikách,Ipolévce,
pečeném
EP
IZIplněných
C
V
A
K
A
K
L
V
na domácím chlebu.
 -redÁ kuřeti nebozakázek
UB - stop
Non
NPříjem
8
INZERCE
Tu cO
h omG
ě ř iY
cký P
Z P R AVO DA J
2 0L
19 N
| 5 Í
O
L
T
A
S
T
inzerce
A
E
K
YK
ÁL
DÁŘ
LETÁKY ESKY MANU LNÍ KA
AČNÍ DENDÁŘE STO APÍR
P
NÉ KAL LKY DOPISNÍ Y KA
NÍ OBÁ IZITKY LETÁK SKY
DE
AV
Í tisku
N
Č
ÁVOvK
A
T
e-shop
ŘE
Á
erni
k doN
Z
tisE
D
E
N
R
E
P
L
E
KA
ACNoční
NÉVyužijte
N
PAP
Ě
Í
T
našich
S
N
S
Á
I
N
P
O služebKY K
TY tisk ÁLKY Dnových
B
VNÍ O VIZITKY LETÁACE P
BL-IK
ÁVKAzakázek
U
Non
stop
NPříjem
P
Y
G
O
OLNÍ
L
T
A
S
T
A
E
K
Ř
Y
DÁ
Máme pro vás hřejivé slevy na náš stabilní
internet na doma a televizi.
A navíc bez závazku. To je pohoda :)

na 6 měsíců

na 6 měsíců

na 6 měsíců

Akce platí do 31. 1. 2021. www.nordictelecom.cz
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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 1/2021, vydáno: 29.1. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.2.2021

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.
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚ
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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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
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Nebo nám napište na
obchod@sys-data.com

