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Naši vítězové - podívejte se, jak naše brankařka a její spoluhráči zažili velký den.

září
2021

ročník VII.

 Georgi Bidenko

Máme radost, že je to baví
očítačové hry, televize, reklamy na nejmodernější značky, virtuální štěstí na sociálních sítích. To jsou lákadla dnešní doby, která
na děti útočí z každé strany a zcela se tomu
vyhnout nejspíš ani nedá. Co se ale dá, je najít
si prostor a do svého nabitého dětského programu zařadit kromě školy, rodinných povinností, kulturních aktivit i pobyt na čerstvém
vzduchu, sportování a kamarády.
Přesně tímto způsobem zapojili do svých
životů sport i naši mládežníci z TJ Sokol. V
klubu dnes sportuje něco kolem 100 mládežníků a to v pěti věkových kategoriích, ve
kterých se pořádají okresní soutěže, tzn. od
mladší přípravky až po dorost. Tyto týmy doplňují ještě nejmenší z mini-přípravky, která
je určená pro úplně nejmenší, kterým zatím
dělá starosti nejen balon, ale často i zavázat si
tkaničky. V kontextu okresu (tedy i mnohem

větších obcí a měst) je velkým úspěchem, že
dokážeme pracovat s tak širokou základnou
a postavit do soutěžních utkání vlastní týmy
ve všech kategoriích. Dalo by se říct, že díky
sportovním výsledkům a práci s dětmi jsme se
stali „spádovým klubem” i pro děti z okolních
vesnic.
Mládežnický fotbal byl znovuobnoven
před 8 lety a dnes již začínáme vidět výsledky i v reálnem doplňování kádru seniorských
týmů novými odchovanci. V právě probíhající sezoně se již pravidelně naši dorostenci
zapojují ve větším počtu do utkání B-týmu a
pár kluků již úspěšně nakouklo i do našeho
Áčka. Dokonce 15 letý Samuel Jemelka stihl
hned ve svém prvním zápase (jako střídající
hráč) i vsítit gól jako starý zkušený mazák…
Zatím to s budoucností vypadá slibně a dá se
počítat i s dalšími kluky, kteří se uplatní v na-

šem týmu nebo možná i ve vyšších soutěžích,
protože i tento rok nám dvě naděje odvedla
Dukla resp. Sparta Praha.
Pravidelné kolektivní sportování přináší
primárně zlepšování fyzické zdatnosti, radost
ze hry, osobního progresu a zkušenost z fungování v kolektivu. Sekundární faktor, který
není ale o nic méně důležitý, jsou emoce z týmového úspěchu a ty největší jsme v poslední
době zažili společně s naší Mladší přípravkou
na domácím turnaji, který se konal v neděli
12. 9. kde naši mládežnici nedali nikomu šanci a porazili mnohem větší Libčice 6:3, Velké
Přílepy 11:2 a Roztoky 10:9. Po prvním velkém vítězství v turnaji pak mohli oslavovat tak
dlouho, než jim rodiče řekli, že už se fakt musí
domů :-)
 Oskar Baschiera
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OBECNÍ ÚŘAD

Přijďte volit
olby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR
se budou konat 8. a 9. října 2021. V Tuchoměřicích bude volební místnost tradičně v přízemní
obřadní síni obecního úřadu. V pátek můžete přijít
od 14:00 do 22:00. V sobotu se volební místnost
otevře v 8:00 a uzavře ve 14:00. K volbám může přijít státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
• Nejpozději do 5. října byste měli ve svých poštov-

ních schránkách najít sadu volebních lístků. Pokud
se tak nestane, můžete si je vyžádat ve volební místnosti.
• S žádostí o přenosnou volební schránku se mohou voliči s trvalým pobytem v obci Tuchoměřice, kteří se nemohou dostavit do volební místnosti
osobně, nahlásit na OÚ Tuchoměřice, nebo v průběhu voleb přímo na volební komisi.
• Pokud chcete volit mimo trvalé bydliště, musíte

mít voličský průkaz. Žádost o něj je potřeba na úřad
doručit písemně do 1. října, nebo osobně do 6. října
do 16.00 hodin. Pro podání žádosti o vydání voličského průkazu není žádný předepsaný formulář. Žádost voliče musí obsahovat jeho jméno a příjmení,
datum narození a adresu místa trvalého pobytu. Při
ztrátě voličského průkazu nelze podat duplikát.
Více informací najdete na stránkách MVČR, Krajského úřadu Středočeského kraje a ČSÚ.  -red-

Nová posila na obecním úřadě

Na tuchoměřickém obecním úřadě můžete od září potkat novou tvář. Kláru Zoulíkovou na postu účetní vystřídala Lucie
Vopálková Skalská, která kromě toho působí jako předsedkyně Rady starších tuchoměřického Husova sboru.

Co všechno budete mít na starosti, kdy se
s Vámi lidé setkají?
Na OÚ mám na starosti účetnictví, pokladnu
a také správu rozpočtu celé obce. Do náplně
mé práce spadají například platby za elektřinu
do veřejného osvětlení nebo za provoz veřejné dopravy, také přijímám platby poplatků
třeba za odpad, je toho spousta. Občas budu
pořizovat zápis ze zasedání obecního zastupitelstva nebo sjednávat inzerci do Zpravodaje,
která nám pomáhá platit náklady na tento
měsíčník.
Jak se Vám zatím na úřadě líbí?
Postupně se seznamuji se všemi procesy a s
chodem úřadu. Účtování pro obce je složitější
než klasické účetnictví, protože je provázané
s rozpočtem, a proto jsem ráda, že mi všichni zaměstnanci obecního úřadu pomáhají a
vycházejí vstříc, za což jsem jim velmi vděčná.

Podzimní úklid
Velkoobjemové kontejnery na podzimní úklid budou od 22.10.2021 do
25.10.2021
Přistavení: pátek ve 14:00
Odstavení: pondělí 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 )
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
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Váš život je s Tuchoměřicemi pevně spojen. Jak velkou část života jste tu strávila?
Máte tu nějaké oblíbené místo?
V Tuchoměřicích jsem se narodila, ale brzy
jsme se odstěhovali na pražské sídliště. Všechny prázdniny a víkendy jsem ale stejně trávila
tady u babičky. Mám odtud krásné vzpomínky na dětství. Vrátili jsme se sem bydlet, když
jsem šla na gymnázium, ale o pár let později
jsem se odstěhovala za manželem do Prahy.
Teď jsme tu už čtvrtým rokem s mužem i s
dětmi a bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí
našeho života. Bydlíme v domě, který postavil můj pradědeček Chmel a máme i velkou
zahradu. Jsem ráda, že tu děti mohou vyběhnout ven samy a potkávat se s kamarády, sportovat a bavit se. Já sama ráda chodím na procházky na skálu, i do lesa ke studánce. Moc
rádi se s dětmi procházíme bosí potokem.
Děkujeme za rozhovor, ať se Vám v nové
práci daří.

 |  Kateřina Kubalová

Třídění odpadu usnadní nové stanoviště
ulici Hlavní vzniklo nové stanoviště tříděného odpadu, které by mělo uvolnit stále
přeplněné kontejnery u horního obchodu. Bude
doplněno ohradou a přechodem pro chodce tak,
aby bylo bezpečně přístupné od parkoviště u
spodního obchodu.
Další novinkou je přesun kontejnerů na bioodpad. Z důvodu opravy vodovodního řadu a budování nové kanalizační stoky v ulici U Školky jsme
je původně jen provizorně přestěhovali do ulice
K Poště. Nicméně se ukázalo, že se nové místo
osvědčilo, a proto jsme se rozhodli z provizorního
stanoviště udělat stanoviště stálé. Při této příležitosti bychom chtěli opětovně požádat občany o
dodržování zásad sběru bioodpadu. Do vysokého
kontejneru patří jenom větve, ne tráva nebo lis-

tí. Do nízkého kontejneru patří tráva nebo listí,
ale ne v pytlích a rozhodně sem nepatří směsný
odpad. Pokud jsou kontejnery plné, prosíme, nevyhazujete odpad vedle. Zkuste druhé stanoviště
v ulici Potoční, nebo přivezte odpad druhý den.
Plné kontejnery jsou dle potřeby neustále vyváženy. Děkujeme za dodržování.
 Martin Růžička, místostarosta

OBECNÍ ÚŘAD/ŠKOLY

Kudy do Prahy, když se 312
zasekává na Jenerálce
ěhem první části září jsme si vyzkoušeli, že
semafory na Bořislavce umí autobus 312
potrápit. Hlavně při ranních cestách do práce.
A pokud je navíc nehoda na dálnici a všichni ji
začnou objíždět, nebo když úzké místo na Jenerálce zablokuje kamion, který ingoruje zákazové
značky a uvízne tu, jak se to stalo 15. září ráno,
stává se jízdní řád linky 312 jen bezcenným kusem papíru, protože autobusy zůstanou v kolonách. V říjnu a listopadu budou opravy na
Jenerálce pokračovat, do uzávěrky tohoto čísla
zpravodaje však nebylo rozhodnuto, jak budou
autobusy jezdit, zda půjde o kyvadlový provoz
na semafory či jiné řešení s odklonem spojů
na Veleslavín. Jisté ale je, že především v ranní
špičce směrem do Prahy se může dostat náš autobus do problémů a mít i v říjnu a listopadu
zpoždění. A tak bych vás rád upozornil na několik rychlých alternativ, jak se nespoléhat jen
na autobus 312 a dojet do Prahy ráno v klidu.
Alternativa 1.: autobus na Veleslavín
V Kněžívce je v ulici Ke Kopanině už přes rok
zastávka Tuchoměřice, Ke Kopanině. Je to přímo v obci a zastavuje zde linka 322, která jede
přes letiště na Veleslavín. Při problémech na
Jenerálce je to s ní na metro ráno rychlejší než
naší 312. Zastavuje tu i autobus 319, ten jede na
letiště, kde můžete ale rychle přestoupit na další
autobusy k metru. I to je dobrá alternativa, když
Jenerálka stojí. Obyvatelé Kněžívky to mají na
tuto autobusovou zastávku jen pár kroků.

ze zastupitelstva
astupitelé se ve středu 15. září sešli v plném
počtu. Kromě jiného schválili výsledek výběrového řízení na rozšíření naší základní školy o
budovu CETIN. Podrobnosti se dozvíte v příštím čísle zpravodaje.
Tuchoměřický outlet se obrátil na zastupitele
s žádostí, zda by souhlasili se změnou územního
plánu u části pozemků v jejich areálu na stavební
v místech, kde bude vznikat již schválené venkovní hřiště zábavního dětského parku. Po diskusi
přednesl zastupitel Kubala protinávrh, který dal
žádosti outletu podmínku, že musí dokončit napojení svého areálu na chodníky v ulici Ke Kopanině, aby existovaly do outletu i bezpečné cesty
pro pěší, ne pouze příjezdové silnice pro auta.
Zastupitelé návrh i s podmínkou na dokončení
 -redchodníků přijali.

Alternativa 2.: ranní vlak do Prahy
Obyvatelé části Tuchoměřic, která se nachází
kolem zámku, to mají do Kněžívky na autobus
pěšky ovšem přeci jen už větší kus cesty. Za to
to nemají ale tak daleko na vlakovou zastávku.
Ráno odjíždí vlaky z Tuchoměřic na Prahu v
7:26 a v 8:00. S přestupem v Hostivici vás dovezou do Veleslavína, Dejvic, na Masarykovo
nádraží, ale i do Řep nebo na Smíchov. Až do
centra Prahy je to od nás vlakem přibližně 50 minut. U vlakové zastávky se dá i dobře parkovat,
pokud by vás sem někdo z rodiny svezl autem,
nebo pokud byste si tu chtěli auto nechat a odpoledne se opět vrátit vlakem. I tak to někteří
naši sousedé dělají. Ve vlaku platí Lítačka stejně
jako v autobusech. Pokud jízdenku nemáte, prodá vám ji průvodčí ve vlaku (vlak v 7:26) nebo
strojvedoucí motoráku (vlak v 8 hod).
Jaké bude zpoždění?
Jak dobře je Jenerálka ráno průjezdá, můžete
snadno zjistit na internetu v on-line mapě Pražské integrované dopravy. Je to mapa, na které
vidíte, jak jsou autobusy, vlaky a tramvaje zpožděné a kde se přesně nachází. Jakmile spoj nabírá
zpoždění, je v mapě označený červenou barvou
a vidíte, kolik minut zpoždění už cestou nabral.
Stačí se tak podívat do mapy, jestli autobusy jedoucí přes Jenerálku dojíždí na Bořislavku včas
nebo zpožděné. Mapu najdete na stránkách
mapa.pid.cz
 Ondřej Kubala
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Omezení na Jenerálce by mělo
trvat ještě dva měsíce
ejen školáci navštěvující Základní školu
Nebušice, ale všichni občané, kteří využívají k cestě do Prahy autobusy, byli 1. září
zaskočeni změnou jízdních řádů způsobenou
budováním kruhového objezdu na Jenerálce.
Bohužel ani s Tuchoměřicemi tuto změnu nikdo nekonzultoval a dozvěděli jsme se o ní na
poslední chvíli z facebooku nebušické školy.
Praze nikdo neřešil, jak se vrátí naše děti z nebušické školy domů do Tuchoměřic, když autobus pojede Nebušicemi jen jedním směrem.
Ještě dva dny před zahájením nového školního
roku nebylo jasné, jak to dopadne. Telefonátů
na všechny strany jsme udělali desítky a nakonec se nám povedlo pro děti vyjednat speciální
spoje, které je v prvních třech dnech odvážely
od školy zpět do Tuchoměřic. Zároveň jsme
tlačili na to, aby se autobusy co nejrychleji vrátily na původní trasu přes Jenerálku. Povedlo se
to k 6. září. Kruhový objezd by měl být hotov
do 28.září. Hned poté však začne oprava komunikace mezi kruhovým objezdem a restaurací
Chorvatský mlýn. TSK začne s opravou 29.
září. Práce by měly skončit 30. listopadu 2021,
kdy by se měla zároveň už otevřít silnice směrem na Horoměřice.
Koncem září nás čeká ještě jedna uzavírka,
bude se konečně opravovat silnice od odbočky
na Přední Kopaninu po hranici Prahy. Ohledně
této rekonstrukce vedeme více než dva roky jednání s Krajskou správou údržby silnic. Oprava
byla několikrát odložena kvůli nedostatku financí. Nyní se konečně dočkáme rekonstrukce
vozovky, která bude stát více než 800 000 korun a hradí ji Středočeský kraj. 8. října od 8:00
do 13:00 bude místo zcela uzavřeno, a to bude
znamenat pro autobusy 312 objížďku. Sledujte
prosím aktuality na webu obce, na zastávkách i
na sociálních sítích, kde se včas dozvíte podrobnosti.
 Martin Růžička, místostarosta

Školní rok odstartoval výletem
ordové rokle jsme poprvé navštívili před nějakými dvěma lety. Tehdy jsme dětem slíbili,
že se tam brzy vrátíme. Nepříznivé okolnosti nás
zbrzdily, ale nezastavily. V úterý 14. 9. jsme opět
vyrazili na výlet. Přijely pro nás luxusní autobusy
a již cesta byla zážitek. Mordové rokle jsou bývalý
vojenský prostor, kde díky práci nadšenců z Klubu přátel historických vojenských jednotek vzniká skanzen. Dominantou je bunkr, kde bývalo
velitelství letectva a protivzdušné obrany. Zde si
děti poslechly povídání o historii, prohlédly si vybavení několika místností. Na jiném stanovišti si
prohlédly různé zbraně. Zlatým hřebem byla pak
projížďka v BVP, kterému důvěrně říkaly tank.
Na závěr byl oheň, opékání špekáčků a příjemný
pobyt v krásné přírodě. Počasí nám přálo, škoda,
že cesta je dlouhá a museli jsme vyrazit domů.

Děkuji firmě FC MORELO CZ s.r.o. (obytné
vozy) v Tuchoměřicích, protože i díky její laskavé
spolupráci se výlet mohl uskutečnit. A poděkování patří všem odborným lektorům v čele s panem
Milanem Ďurišem, kteří ve svém volnu pro děti
akci připravili.
 |  ZŠ Tuchoměřice
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První fotbalové výsledky
ezona 2021/22 odstartovala, na trávnicích se hraje a zatím to vypadá, že se
bude hrát i dál. Věřme tomu... Po téměř
roku bez soutěžných utkání vyslal místní
TJ Sokol, do bojů o body i dva seniorské
týmy a mládež. V A-týmu se sešla zajímavá
sestava kombinujicí mladickou dravost se
zkušenostmi kluků, kteří již za nás odkopali
mnoho sezon. Do týmu se připojil na konci
září i tuchoměřický rodák Lukáš Vegricht,
který poslední sezony působil ve třetí lize.
Z prvního místa se na své soupeře dívají kluci z Dorostu, kteří něvědí co je pro-

hra. Pravidelně doplňují i seniorský B-tým
a několik kluků již nakouklo i do A-týmu.

B-tým (IV. třída - skupina B)
FK Rudná B - TJ Sokol Tuchoměřice B 5:4 (5:1)

 Oskar Baschiera

TJ Sokol Tuchoměřice B - SK Roztoky B 2:0 (1:0)
FK Mníšek pod Brdy B - TJ Sokol Tuchoměřice B 9:0 (3:0)

A-tým (Okresní přebor)
TJ Sokol Tuchoměřice - Sokol Zvole 6:0 (4:0)

Dorost (Okresní přebor dorostu)

SK Meteor Libeř - TJ Sokol Tuchoměřice 1:8 (0:3)

FK Dobříč/ SK Nučice - TJ Sokol Tuchoměřice 1:5 (1:1)

TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Sokol Dobrovíz 1:2 (0:0)

FK Slavoj Řevnice - TJ Sokol Tuchoměřice 0:8 (0:4)

SK Sokol Zlatníky - TJ Sokol Tuchoměřice 3:1 (2:0)

TJ Sokol Tuchoměřice - Sokol Zvole 2:0 (1:0)

TJ Sokol Tuchoměřice - FK Dobříč 1940 5:0 (3:0)

SK Olympie Dolní Břežany - TJ Sokol Tuchoměřice 2:5 (0:2)

90 let Husova sboru v Tuchoměřicích
neděli 10. 10. 2021 si při slavnostních bohoslužbách společně připomeneme 90.
výročí otevření Husova sboru v Tuchoměřicích. Zahájení slavnosti bude ve 14:00. Bohoslužeb se zúčastní patriarcha Církve československé husitské ThDr. Tomáš Butta.

Připraven bude i doprovodný program,
který bude zahájen již v sobotu 9. 10. 2021
Večerem otevřených dveří. Zahájí ho v 17:00
varhanní koncert se zpěvem. Následovat bude
prohlídka kostela, včetně prohlídky zvonů.
Věž bude osvětlena. Dále bude po oba dny

připravena výstava reprodukcí dobových
fotografií a předmětů, hry pro děti i dospělé
a památeční razítko. Srdečně všechny zve
Rada starších.
 Petr Vopálka

ZVEME VÁS

28.9. / ÚTERÝ / od 9.30

3.10.

7.00
-

knížete Václava. www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

28.9. / ÚTERÝ / od 10.00

9.10. / SOBOTA / od 17.00
10.10.

2.10. / SOBOTA / 9.00 – 13.00

od 14.00

patriarchy a doprovodný program

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

2.10. / SOBOTA / 14.00 – 17.00
Více na www.tuspolecne.cz.
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31.10.

od 17.00

 Zuzana Škvorová

ŽIVOT V OBCI

z 09/21

T

Z Tuchoměřického Sokola na mistrovství světa
mladých jachtařů

Rodilý Tuchoměřičák Lukáš Kraus začínal se sportem v místním Sokole jako fotbalista. Jakmile však jeho starší bratr začal před 7 lety
jezdit na plachetnici, rozhodl se ho následovat. Tím začalo velké dobrodružství na lodi Optimist, na které jezdí mladí jachtaři od 8 do
15 let. Tato lodní třída je nejrozšířenější plachetnicí na světě, a závody, kde je možné vidět až 1 500 lodí na vodě, nejsou výjimkou.
ačátky nebyly jednoduché, ale pochopením skutečnosti, že vítězství v „bratrském“
souboji, není to hlavní, se Lukáš začal prosazovat mezi domácími jachtaři. Poslední tři roky
se stal vítězem českého poháru a trojnásobným
mistrem ČR, jak na Optimistu, tak na větší
dvou posádkové lodi 420. Touha přiblížit se
těm nejlepším ho hnala na moře a do revírů se
stálým, silným větrem, kde vás příroda prověří
nejen fyzicky, ale i psychicky. Na moři se jezdí
regaty, kdy se během tří a více dnů odjede až 12
rozjížděk. Tři rozjížďky za den, kdy každá trvá
hodinu a k tomu dojezd na start, zpět, čekání,
startovní procedura vám zaberou i 7 hodin pobytu na vodě. To vše ve velkých vlnách, silném
větru a teplotách od 5°C do 40°C, a to prověří
i zkušeného mořského vlka. Ti nejlepší takto
trénují až 200 dní za rok, což je v našich podmínkách a možnostech prakticky nemožné.
Letošní rok byl pro Lukyho ve znamení poslední sezóny na Optimistu (věkový limit 15
let) a pokusu dosáhnout co nejlepšího umístění na MS, které se konalo na Gardě v Riva del
Garda v červenci. Bylo to také zúročení zkuše-

ností ze dvou ME (Francie, Slovinsko) a jednoho MS na Kypru. Covid měl vliv na celou
přípravu, a proto, pokud se nedalo trénovat na
vodě, Lukáš o to víc trénoval fyzičku na suchu.
Již mezinárodní mistrovství Chorvatska v Medulinu a 6. místo celkově, kdy poslední rozjížďku dojela kvůli silnému větru jen polovina
startovního pole ukázalo, že „když se chce, tak
to jde“. Kvalifikace na MS proběhla hladce a
poslední měření sil před MS na Gardě v závodě D’Argento, kterého se účastnili ti nejlepší
z celého světa a Tuchoměřičák skončil na 16.
místě, znamenalo pro závodníka s CZE 817 na
plachtě asi nejvíc, při vědomí, že za ním zůstalo
i plno favoritů z Itálie, USA, Brazílie, Anglie
nebo Thajska.
Samotné MS trvalo dlouhých 7 dní včetně
vloženého závodu družstev (např. olympijská
regata je kratší). Český tým se nemusel za nic
stydět a všech 5 reprezentantů dosáhlo na nejlepší umístění v historii. Lukáš se navíc dostal
do finálové zlaté skupiny a stal se tak zřejmě
druhým Čechem, kterému se to po více jak 25
letech podařilo, a tím byla jeho Optimistická

mise naplněna. Byla to zasloužená odměna za
dlouhodobou práci, která byla oceněna i předsedou ČSJ. Fantastickou atmosféru na MS
umocňovala navíc neocenitelná, sousedská
psychická podpora, které se mladému jachtaři dostalo od manželů Zoulkových, kteří v té
době trávili svou tradiční dovolenou na Gardě
a fandili, jak to jen šlo!
Poslední závod na Optimistu odjel Lukáš
koncem srpna na MČR na Nových Mlýnech
(celkem jich za 7 let bylo 117 a z toho 40 s pódiovým umístěním) ze kterých si odvezl stříbrnou medaili a chuť dál bojovat na nových
lodích, které můžeme vidět i na Olympijských
hrách.
Tak až v Tuchoměřících uvidíte projíždět
dodávku s přívěsem a loděmi, znamená to, že se
jede nejspíš na Gardu, Jadran nebo Balt a že se
jeden z místních rodáků bude těšit vracet tam,
kde je krásně i bez moře!
Sportu zdar a těm, kteří ho podporují zvláště!
 |  Jan Kraus
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Stromy a sousedské vztahy
íjen je dobou sázení nových stromů. Pokud si na zahradu chceme nový strom
dát, neměli bychom rozmýšlet jen, jaký druh
to bude, ale také kam ho zasadit, aby se nestal jádrem sousedských rozepří. Při plánování výsadby stromu by se mělo vycházet z
toho, jak velký tento strom do budoucna naroste. Je totiž zásadní rozdíl mezi finální velikostí lípy (finální výška 30, šířka koruny 10)
a například pyramidálním habrem (finální
výška 10, šířka koruny 2). Jde především o
to, minimalizovat případné negativní dopady na sousední pozemek (zastínění, růst kořenů, opad plodů atd.) a následně zbytečné
sousedské spory. Zákon stanovuje minimální odstup nové výsadby od hranice pozemku 3 metry pro stromy vyšší než 3 metry. U
stromů, které jsou nižší, pak platí minimální vzdálenost 1,5 metru. Sousedův souhlas
není pro výsadbu na vašem pozemku při
dodržení minimální odstupové vzdálenosti
nezbytný. Soused v zásadě nemůže mluvit
ani do toho, jaký strom si vysadíme. V rámci
dobrých sousedských vztahů je ale samozřejmě lepší se u sousedů informovat, jaké mají v
dané lokalitě plány do budoucna.

Pokud vám vadí větve ze sousedova stromu, které zasahují do vaší zahrady, požádejte ho o jejich odstranění. Až pokud nebude
reagovat, tak je můžete šetrným způsobem
odstranit vy. Neměli byste při tom ale vážným způsobem poškodit dřevinu, jinak se
vystavujete postihu za poškození cizí věci.
Odstranění celého stromu na sousedním
pozemku lze požadovat v případě, že prokážete, že vás inkriminovaný jedinec nepřiměřeným způsobem obtěžuje. Rozhodně do
nepřiměřeného obtěžování nelze zahrnout
to, že ze stromu padá listí či plody. Prokázání
závažného obtěžování je náročné, zpravidla
si na svůj náklad musíte nechat zpracovat
znalecký posudek, případně nastalou situaci
řešit soudní cestou.
A jak je to s kácením stromů, které rostou
na hranici pozemků? V takovém případě
jsou majiteli oba sousedé a jelikož se v případě kácení jedná o nevratný proces, určitě
je v tomto případě souhlas obou dvou stran
potřebný.
Rozepřím je ale v první řadě potřeba
předcházet. Sázejte proto stromy tak, aby
ve finále svými korunami nezasahovaly nad

cizí pozemek, případně výrazným způsobem
nestínily. Pokud však řešíte již vzrostlé stromy, je dobré se obrátit na arboristu (osobu
profesionálně se zabývající péči o stromy) a
ten vám zpravidla doporučí řešení přijatelné
pro obě strany.
 Petr Růžička, Baobab - péče o zeleň s.r.o.

Nejlepší měsíce pro výsadbu většiny druhů
stromů a růží je říjen a
listopad. Do jara stihnou
zakořenit a pak začnou
silně rašit.
Jehličnany a mrazuvzdorné listnaté stálezelené
dřeviny s kořenovým balem by se měly vysazovat
začátkem září.

Pohádkový les pobavil i pomohl
oslední srpnovou sobotu se do našeho lesa vrátily pohádkové bytosti, které si pro děti připravily
zajímavé úkoly a za jejich splnění i malé drobnosti.
Po zaplacení registračního poplatku dítě obdrželo
svou vlastní mapu, svačinu a mohlo směle vyrazit na
lesní stezku.
Snažíme se účastníky, zejména tedy jejich rodiče,
přivyknout registraci, jelikož je pro nás pak snazší
orientovat se v tom, jak vysoká účast nás asi čeká.
Zatím se nám to úplně nedaří.
Letošního ročníku se zúčastnilo 111 dětí, což je
jen o 9 dětí méně než v loňském roce, a to považujeme za úspěch, vzhledem k tomu, že se stále řeší Covid.
Díky štědrým příspěvkům se nám podařilo vybrat
11 800 Kč, které ještě ten den putovaly na transparentní účet nadačního fondu Šance onkoláčkům.
Již nyní Vás všechny srdečně zveme na lampiónový průvod dne 31.10. a Strašicestu dne 6. 11., tedy
na akce, které se v loňském roce nekonaly.
 |  Ba-Zu-Ka
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Babí léto
v Tucho

V restauraci MUMU se 16. září hrálo a zpívalo
a Chipem Doehringem.
 MUMU

První zářijový víkend se na hřišti TJ Sokol točily
kolotoče i pivo a pod dobrým jídlem se prohýbaly
stoly. Tradiční posvícení si nenechaly ujít stovky lidí.
 Kateřina Kubalová

Pohádka o Bělince a Růžence v podání Kláry Kaše zaujala v amfiteátru nad školou malé i velké diváky.
 Jana Vöröšová

Prvního září dětem začala škola a do lavic tuchoměřické školy usedli také prvňáčci. Přejeme hodně zdaru.
 Kateřina Kubalová

Na tuchoměřickém trhu se tradičně prodávala
spousta dobrot, ale také třeba nádherné kytice.
 Gabriela Kyšová
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Za dinosaury
do outletu

 Dinosauria Museum Prague |  -red-

Srpnoví
oslavenci

Tatiana Tcherniaeva
Jiří Čermák		
Jan Havlíček		
Karel Kosina		

80 let
80 let
75 let
75 let

Václav Zelenka
75 let
Stanislav Jemelka 70 let
Všem jubilantům blahopřejeme
a do dalších let přejeme mnoho
zdraví, štěstí a spokojenosti.

V Kn
ěžív
ce

Premium Outlet Prague se 4. října otevře
jedinečné Dinosauria Museum Prague. Na
čtyřech tisících metrů čtverečních na návštěvníky čekají originální, až 24 metrů dlouhé a 154
milionů let staré kostry dinosaurů, realistické
modely tyranosaura rexe a největšího létajícího
ptakoještěra v životní velikosti, virtuální realita
či galerie nejznámějších českých tvůrců paleoartu Zdeňka Buriana, Karla Zemana a Jana Sováka.
Připravena je také univerzita Dinosauria s velkoplošnou projekcí odborných témat, například
s vývojovým stromem dinosaurů včetně jejich
současných potomků. Paleo stezka představí
složitý proces objevování, vykopávání a restaurování dinosauřích fosilií. Své znalosti pak může
každý návštěvník otestovat v připraveném POP
kvízu.
Nedílnou součástí muzea je také Geosvět
– unikátní sbírka více než 6 000 exponátů minerálů vznikala více než 50 let. Ty pochází z 25
expedic do 20 různých zemí světa.
Návštěvníci mohou muzeum projít individuálně i v rámci komentovaných prohlídek a
nechybí ani speciální program pro školy. Mezi
prvními návštěvníky budou děti z tuchoměřické
školy, kteří se za dinosaury vypraví díky spolupráci obce s investorem.

Do outletu to jde nově pěšky. Na
naši žádost vznikla v plotě branka,
která je odemčená vždy během
celé otevírací doby outletu. Obec
nově polní cestu prosekala, aby se
tu pohodlně chodilo.

Kl
esu
 Ondřej kubala
mapový podklad: Mapy.cz

ke ko
panin
ě

Ukliďme Parní mlýn
rámci celosvětového dne úklidu se v
neděli 12. září na přibližně čtyři hodiny
sešlo okolo 35 dobrovolníků, kterým tímto
velmi děkujeme. Mile nás překvapilo, že část
pomocníků byly děti. Je milé vědět, že i mladší generaci není místo, kde žije, lhostejné.
Díky nedělnímu úklidu se vyklidilo přízemí
parního mlýna. Na skládku se odvozilo přes
8 tun odpadů a sutě. Druhá polovina dobrovolníků likvidovala nálety, kterých bylo v
okolí budov nespočetně. Nyní čeká práce na
naše chlapce z technické čety, kteří musí posekané křoví zlikvidovat. I když se ale odvedl

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 9/2021, vydáno: 24.9. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.10.2021
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obrovský kus práce, ještě větší nás stále čeká.
Obec získala tři budovy a více než 8000 m2, a
to ve velmi zanedbaném stavu.
Děkujeme všem, kteří během akce přispěli
také nápady či vizemi, co my mohlo v celém
areálu parního mlýna být. Někdo by tu rád
viděl kavárnu nebo kino, jiný zase školu či pivovar. Otázka dalšího využití areálu není jednoduchá, jelikož náklady na revitalizaci takto
velkého prostoru budou v řádech stovek miliónů. Je tedy potřeba vše řádně promyslet.
 |  Barbora Boulová

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.

z 09/21

T

INZERCE

SLEVA
NAPOŘÁD
Stabilní Nordic internet N+ bez závazku

60
Mb/s

OÚ Tuchoměřice vás srdečně zve na:

Farmářské trhy
v Tuchoměřicích 2. 10. 2021

495 Kč

395 Kč
měsíčně

9:00-13:00

před disko Ral
(ulice K Poště)

30 Mb/s za 345 Kč měsíčně místo 395 Kč
100 Mb/s za 495 Kč měsíčně místo 595 Kč

Ověřujte na

www.nordictelecom.cz
Akce platí do 31. 10. 2021.

Překvapivá volnost
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Speciality a česká kuchyně
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INZERCE

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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