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ZPRAVODA
Autor článku Karol Böhm a iniciátor občanské iniciativy proti
okruhu Ivo Mlej (viz. strana 6) v místech plánované komunikace.
foto: Karolina Kašparová

Bojujeme

proti stavbě okruhu
Na Obecní úřad se obrací řada lidí s dotazy na plánovaný okruh
kolem Tuchoměřic. V minulém čísle jsme psali o žalobě, kterou
obec proti této stavbě podává.

N

a začátku celého příběhu byl dobrý
úmysl odvést nákladní dopravu směřující ze slánské dálnice k teplické mimo obce. Tehdejší zastupitelstvo obce návrh trasy této
komunikace odsouhlasilo. Další část plánování se
ale přesunula na krajský úřad a na kraji se začala
podoba této silnice zásadně měnit. Místo původně
plánované dvouproudé silnice 2. třídy se najednou
v plánech Zásad územního rozvoje (ZÚR) objevila
komunikace podstatně širší a začalo se dokonce
mluvit i o severní variantě pražského okruhu. Reálně tak hrozí, že se z původně zamýšlené dvouproudé silnice stane časem komunikace dálničního typu s řadou negativních vlivů na Tuchoměřice.
Podle aktuálního vývoje vše směřuje k tomu,
že by se mohla bez větších problémů z původně
plánované silnice stát rychlostní komunikace
o čtyřech pruzích. Proti tomu se obec snažila
bránit podáním námitek proti ZÚR, které ale
byly na kraji řešeny pouze formálně, bez konkrétního dopadu. Tuchoměřice proto přistoupily k zásadnějšímu kroku a podaly formou žaloby návrh na zrušení části ZÚR.

Žaloba poukazuje na tři základní argumenty:
1) Nedostatečné vypořádání s námitkami proti návrhu ZÚR, které obec vznesla v minulosti, když
požadovala vyhodnocení sčítání hlukové zátěže
rychlostní silnice Praha – Slaný a letiště.
2) Procesní pochybení zpracovatele zásad, neboť
v návrhu ZÚR byl obchvat veden v rámci silnic
II. třídy, ale ve vydaných ZÚR je navržena „silnice vyšší třídy“.
3) Absenci některých částí zákonem povinně stanovených částí, které Zásadám chybí.
Tuchoměřice trpí už dnes nadměrnou zátěží
z letecké a automobilové dopravy, jejich okolí je
nevyvážené, a proto je nutné nerovnováhu kompenzovat posílením přírody v okolí obce, což ZÚR
Středočeského kraje vůbec nezohledňují. Proto
jsme podali žalobu. Chceme, aby se dalo v Tuchoměřicích dál normálně žít.
O dalším vývoji ohledně plánované stavby vás
budeme pečlivě informovat. 
Karol Böhm, mítostarosta obce

Problematice okruhu se věnujeme také na straně 6.

slovo starosty
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další rok tohoto tisíciletí, rok plný významných událostí. V tomto období každý z nás
bilancuje rok předcházející, ve kterém se mu svoje plány a předsevzetí splnit podařilo, nebo nepodařilo a samozřejmě si dává i nové
závazky a cíle na rok následující. Kdybych měl v krátkosti zhodnotit předcházející rok práce v naši obci, tak můžu říct, že to byl rok
úspěšný. Podařilo se nám realizovat hodně projektů i přes to, že jsme
se snažili našetřit dostatek finančních prostředků na rozšíření čistírny. Stavební povolení snad dostaneme v nejbližších dnech. Rozšířili
jsme síť chodníků, tentokrát směrem na Statenice, dokončili obnovu celého areálu mateřské školy a uskutečnili změny v dopravní
obsluze naší obce. Využili jsme
úspěšně i dotaci Státního fondu životního prostředí na snížení prašnosti a v novém roce už budeme
pravidelně využívat zametací stroj
v hodnotě přes dva miliony korun.
V novém roce nás tedy čeká již zmiňovaná rekonstrukce naší čistírny
odpadních vod a také rozšíření základní školy o 5. třídu a přestavbu
staré kotelny na víceúčelový objekt
pro družinu a další aktivity.
Vážení spoluobčané, na závěr
bych chtěl poděkovat všem občanům naší obce za dobře vykonanou práci, konstruktivní podněty,
aktivní přístup k dění v Tuchoměřicích a vytváření podmínek pro
spokojený a hezčí život. Budeme
i nadále podporovat všechny aktivity, které zkvalitní trávení volného času mládeže a spoluobčanů tak, jak to jen bude ve vesnici
naší velikosti možné.
Do nového roku vám přeji hodně zdraví, štěstí
a lásky. Přeji vám
i vašim rodinám
hodně úspěchů
v osobním i pracovním životě. 
Jaroslav Radostný, starosta
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vy se ptáte,
my odpovídáme

Vybráno z jednání

zastupitelstva

OTÁZKA: Nedostal jsem do
schránky Tuchoměřický zpravodaj. Co mám dělat?
ODPOVĚĎ: Pokud jste nedostali do schránky zpravodaj, napište nám na redakční e-mail
tuchonoviny@gmail.com a my
co nejrychleji zjednáme nápravu. Zpravodaj si také můžete vyzvednout v úředních
hodinách na Obecním úřadě,
kde je ho dostatečná zásoba.
Distribuci zajišťují sami zastupitelé. Obec máme rozdělenou na oblasti po 60–80 domech. Každý, kdo má poštovní
schránku na viditelném místě, by měl zpravodaj dostat
nejpozději do konce kalendářního měsíce. Přesto došlo při
první roznášce k několika reklamacím. Připisuji to tomu,
že to bylo poprvé a ještě tak
dobře své oblasti neznáme.
Věřím, že se to nebude opakovat. Může se ale samozřejmě
stát, že někdo bude mít v ruce svůj výtisk o něco dříve než
soused, ale vzhledem k tomu,
že zastupitelé vykonávají roznášku ve svém osobním volnu, je to pochopitelné.

 Na prvním letošním jednání zastupitelstva obce 7. 1. 2015 se kromě jiného jednalo
o finančním příspěvku na zateplení stropu
Husova sboru. Vzhledem k úsporným opatřením, která souvisí s dostavbou čističky,
odhlasovali zastupitelé příspěvek ve výši
20 tisíc Kč na místo požadovaných 50 tisíc.
 Živá diskuse se rozproudila kolem kalkulace ceny za vodné – stočné pro rok 2015, kterou obci předložil provozovatel – 1. vodohospodářská společnost, s.r.o. Finanční výbor byl
pověřen, aby do březnového zasedání prověřil

důvody cenových rozdílů v okolních obcích, které mají stejného provozovatele.
 
Během zasedání zastupitelů se poprvé pořizoval audio záznam. Od letošního roku
to bude pravidlem. Záznamy budou archivovány na obecním úřadě.
 
Vedení obce počítá s obnovou vysílání
obecního rozhlasu. Už během ledna proběhne zkouška funkčnosti celého ozvučovacího systému a měl by se stanovit režim
vysílání. 
Karol Böhm, místostarosta obce

Obec získala

nový zametací stroj

Karol Böhm, místostarosta obce

Dotazy do této rubriky zasílejte na
e-mail: tuchonoviny@gmail.com

krátce
 Tuchoměřice a Lichoceves
uzavřely novou dohodu o rozdělení nákladů na provoz linky 312. Obě obce dotují linku ze
svých rozpočtů, ale dosavadní
situace byla pro Tuchoměřice
nevýhodná, protože historicky
přispívaly i na kilometry, které
ujedou autobusy mezi Lichocevsí a Tuchoměřicemi. To je ovšem úsek, který naši občané už
nevyužívají. Podle nové dohody bude každá obec financovat
pouze svou část linky. Tuchoměřice tak uhradí provoz autobusů jen po zastávku u zámku, dál bude platit Lichoceves.
 Obec získala dotaci 160 tisíc Kč ze středočeského Fondu hejtmana na rekonstrukci
oplocení mateřské školky. Práce by měly začít ještě letos.

www.tuchomerice.eu

foto: Jaroslav Radostný

Zbrusu nový zametací stroj se už zanedlouho rozjede do tuchoměřických ulic.

T

ři hydraulicky ovládané smetáky potrubím spojené se zásobníkem, to vás
asi na první pohled upoutá na novém
stroji, který obec pořídila. „Smetáky si od
krajnice přihrnují prach a nečistoty, které jsou
pak podtlakem vysávány do zásobníku. Ten je
možné vysypat přímo do kontejneru,“ popisuje
práci speciálního zametacího stroje na podvozku traktůrku Antonio Carraro starosta Tuchoměřic Jaroslav Radostný. Stroj, který může
čistit nejen silnice, ale také chodníky, stál přes
2 miliony korun. Obec ale zaplatila pouze něco
málo přes 200 tisíc korun. „Zbytek peněz uhradil
Státní fond životního prostředí. Peníze k nám putovaly z evropských fondů jako dotace na snížení
prašnosti,“ dodává starosta.
Proč se vlastně nový traktůrek pořizoval? Odpověď je nasnadě. Péče o komunikace ze strany
Správy a údržby silnic nebyla podle starosty do-

stačující. „Například po zimě jsme vždy museli
obec uklízet na vlastní náklady. Proto se úklid
dělal jen dvakrát ročně. Díky novému stroji se podíl prachových částic sníží na minimum,“ zdůrazňuje starosta Radostný s tím, že traktůrek
bude vyjíždět minimálně jednou za 5 dní. Pokud nebude sníh, budete ho moci v tuchoměřických ulicích poprvé vidět 2. února.
„Musím říct, že nový traktůrek se mi líbí, je pohodlný a dobře se ovládá,“ říká Oldřich Růžička, který bude nový zametací stroj řídit. „Zatím jsem absolvoval odborné školení, jak se strojem zacházet. Jak
se ale osvědčí v praxi, ukáže teprve čas.“ Traktůrek
zatím parkuje v hasičské zbrojnici. Časem by
ale v areálu technických služeb měla vzniknout
garáž, ve které by parkoval nejen nový zametací
stroj, ale také původní obecní traktůrek a osobní
vůz, kterým se rozváží obědy seniorům. 
Kateřina Kubalová
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Tuchoměřice mají znovu své

dobrovolné hasiče

foto: Jiří Csermelyi

Hasičská vozidla LIAZ, TATRA
a AVIA mohou být sdružení
k dispozici zejména k výcvikovým
účelům.

V

závěru minulého roku byla v naší obci
obnovena činnost jednotky Sboru dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska (o historii hasičů v Tuchoměřicích si můžete přečíst na jiném místě tohoto
zpravodaje). Na ustavující valné hromadě byl
starostou jednotky SDH zvolen pan Ladislav

Babuš. Velitelem jednotky se stal hasičský
profesionál praporčík Václav Böhm a hospodářem ing. Michal Tóth.
V uplynulém roce si Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska připomnělo 150.
výročí od svého založení. Dnes má po celém
území České republiky více než sedm tisíc
jednotek sborů dobrovolných hasičů, které
jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému ČR, a je v nich evidováno
téměř sedmdesát tisíc členů.
Naše jednotka má zatím jen 6 členů. V příštích týdnech a měsících proto půjde zejména
o její personální posílení, ale i materiální a finanční zabezpečení. Pak bude schopna úspěšně pracovat při požární prevenci, ochraně občanů, s mládeží a v dalších oblastech.
Zájemci o členství v tuchoměřické jednotce
sboru dobrovolných hasičů se mohou přihlásit
v budově obecního úřadu nebo na e-mailové
adrese: ou.tuchomerice@volny.cz. 
Lýdia Csermelyiová, místostarostka obce

Letošní zápis do školy:

ŠKOLY

velká zkouška pro děti i problémy s kapacitou
Dnem D bude letos s pro děti i jejich rodiče úterý
27. 1. Zapisovat se
bude od 15 do 17 hodin. Rodiče musí
k zápisu přinést rodný list dítěte, dotazník, který je ale
možné vyplnit až
na místě, a také
originál přihlášky do školy s vlastnoručním podpisem. „E-mailová
verze s naskenovaným podpisem nestačí,“ upozorňuje
ředitelka školy Iva
Zavadilová.

PODCEŇOVAT ŠKOLNÍ ZRALOST
SE NEVYPLÁCÍ
Na budoucí prvňáčky čeká zhruba čtvrthodinová cesta od úkolu k úkolu. „Paní učitelky
budou zkoušet třeba to, jestli má dítě matematickou představu, jestli umí říkat básničku, komunikovat a zda správně vyslovuje,“ vypočítává Iva
Zavadilová s tím, že právě s výslovností bývají
velké problémy. „Sledujeme také jak je dítě schopné se samo obléknout a zavázat si tkaničky. Často
se totiž stává, že právě toto děti neumějí a prvňáky
už nikdo neobouvá,“ zdůrazňuje ředitelka. Pokud
dítě některý z úkolů nesplní, neznamená to, že
nebude přijato. Škola totiž může pouze rodičům
doporučit, co by měli vylepšit. Případné pochybnosti o zralosti dítěte na školu a odklad by měli
rodiče řešit hlavně s učitelkami z mateřinky,
které dítě dlouhodobě sledují. „Pokud paní učitelky ve školce odklad doporučují, tak by ho rodiče
měli velice dobře zvážit a rozhodně navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu, která zhodnotí
školní zralost dítěte,“ říká ředitelka Iva Zavadilová. Nezralost může podle ní dítě znevýhodňovat
celý první stupeň. A jak správně školní zralost
poznat? Asi nejlepší cestou je dlouhodobá spolupráce se školkou. „Školní nezralost není nic
špatného, takové dítě prostě je a záleží jen na nás,

jak s ním budeme pracovat,“ dodává paní učitelka
Daniela Bostlová, která má v tuchoměřické školce na starosti předškoláky.
ZÁPIS PROVÁZEJÍ PROBLÉMY S KAPACITOU
Do školy by se letos mělo přihlásit 23 tuchoměřických dětí. Míst ve škole je ale pouze 18.
Rozhodujícím kritériem pro přijetí je proto
letos vůbec poprvé doba podání přihlášky.
Už po několika málo hodinách po zveřejnění
přihlášek tak byla kapacita naplněna. „Kdo se
nevejde, dostane rozhodnutí o nepřijetí a rodiče
pak budou muset požádat obec, aby jim domluvila přijetí v nebušické škole, která je pro Tuchoměřice spádová,“ vysvětluje ředitelka naší školy
Iva Zavadilová, která ale nepropadá beznaději.
„Máme požádáno o navýšení kapacity školy a ministerstvo nám v každém případě vyhoví. Čeká se
ale na kolaudační rozhodnutí na přístavbu 5. třídy, která také určitě bude. V tuto chvíli ale není
možné přijmout žáky navíc. Počítám s tím, že převis budou tak 3 nebo 4 děti a já věřím tomu, že
se ta místa uvolní. Bohužel teď to ale není možné
udělat jinak,“ dodává Zavadilová a zdůrazňuje,
že rodiče nepřijatých dětí bude o případném
uvolnění míst neprodleně informovat. 
Kateřina Kubalová

www.tuchomerice.eu
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 MASOPUSTNÍ ZÁBAVA
V DISKORAI
V sobotu 21. 2. 2015 se přijďte
od 20:00 pobavit na karneval
do DiskoRai. Další ročník zábavného večera pořádá Sokol
Tuchoměřice.

Přijďte
na tuchoměřický masopust

V

 MASOPUSTNÍ DÍLNY
Kreativní dílny, ve kterých se
budou připravovat kostýmy
a rekvizity na tuchoměřický masopust, se konají ještě
v sobotu 24. 1. od 14:00 – 18:00
a 7. 2. 14:00 – 18:00 na Obecním úřadě. Nezapomeňte si
s sebou přinést potřebný materiál, ústřižky a látky. Kontaktní osoba: Veronika Kordová, verca007@volny.cz .
PRAVIDELNÉ AKCE
 DĚTSKÝ SBOR LA FOLIA
– zkouší každé pondělí v DiscoRai, 15:15 – 16:00 děti 3 – 6 let,
16:00–17:00 děti 7 – 14 let
 SMÍŠENÝ SBOR LA FOLIA
– zkouší každou neděli 18:00 –
20:00 v Obřadní síni na Obecním úřadě, více informací
na e-mailu: janavorosova@
seznam.cz
 DRAMATICKO-HUDEBNÍ DÍLNY – každý čtvrtek
v sále u knihovny v klášteře
od 15:30 do 17:00. První hodina bude ve čtvrtek 5. 2. 2014.
Dílny pro děti od 5 do 15 let povede Jana Vöröšová ve spolupráci s herečkami Julií Válkovou a Andreou Marečkovou.
Zápis a podrobnější informace
na janavorosova@seznam.cz,
tel.: 723 726 833.
 JÓGA – každé pondělí
se cvičí v ZŠ Tuchoměřice
od 19:30 do 21:00, kontakt:
evapet@centrum.cz

foto: Karolina Kašparová

sobotu 14. 2. 2015 od 14 hodin zažijí
Tuchoměřice po roce opět masopustní průvod. „Minulý rok probíhaly přípravy ve velkém časovém presu. Nápad
uspořádat v Tuchoměřicích masopust se objevil na začátku roku, na celou organizaci jsme
měli asi jen čtyři týdny,“ vzpomíná Veronika
Kordová ze spolku Tuchoměřice Společně.
„Akce měla velký úspěch, a tak bylo jasné, že se
masopustní průvod do Tuchoměřic určitě zase
po roce vrátí.“
Letošní přípravy začaly už v podzimních měsících. V průvodu se zase objeví krásná kobyla,
laufr, medvěd s medvědářem nebo Turci. Nově
by se měly přidat i další tradiční masky. Jejich
přípravě je letos věnován větší prostor. Každý se
může zapojit do vyrábění kostýmů i masek během workshopů na Obecním úřadě.
Celý průvod začne opět v Kněžívce u kapličky
Sv. Václava a vyvrcholí na fotbalovém hřišti. Samotná trasa bude oproti loňskému roku trochu
pozměněná, stejně jako jednotlivá zastavení,
kam průvod zavítá.
Více informací o přípravách i o tradici masopustu najdete na webu tuspolecne.cz. 

Na loňském masopustu nemohla chybět tradiční kobyla.

Barbora Hronová

Tango je lepší než sex

V

Argentině prý lékaři doporučují
tango na všechny neduhy a všem
věkovým skupinám. Základní držení
těla je vzpřímené, základním krok je chůze.
V tangu, které učí Arneldo Rodríguez (Kuba)
a Berrak Yedek (Turecko) je hlavní důraz kladen na naslouchání. Lídr, vedoucí, tedy muž,
naslouchá přáním své partnerky a v souladu
s hudbou a všemi vnějšími okolnostmi vede

a řídí plavbu po parketu. Tango nejsou krkolomné variace, trhavé pohyby a neřízená
vášeň. Tango je společná aktivní meditace
ve dvou. Pohyb, který si vynutí vzájemnou
pozornost, protože jinak to prostě nefunguje.
Tango je krásná hudba, krásné ženy a sebevědomí muži. Přijďte se podívat. Tančíme každý
čtvrtek od 18:00 v diskotéce Rai. 
Jana Vöröšová

 PILATES – cvičí se každou středu v ZŠ Tuchoměřice od 18:15 do 19:45, kontakt:
Jitka.hradilkova@seznam.cz.
Náhradní hodina pilates
28. 1. 2015 bude zaměřena
na protahování a uvolňování
svalů a kloubů.
 VOLEJBAL – hraje se každý
pátek od 18.30 do 20:00, během
zimní sezóny v tělo
cvičně
v Buštěhradu, rekreační úroveň, společný odjezd z Tucho
měřic, kontakt: karolbohm@
gmail.com.

www.tuchomerice.eu

foto: Miroslav Rolc

Bezmála čtyři desítky hokejbalových nadšenců změřily své síly v povedeném 1. ročníku Barric Cupu, který se konal 27. prosince 2014. Po celý den vládla na hřišti sportovní vášeň, dobrá nálada i pohodová atmosféra.
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Malá historie hasičských sborů

Kněžívky a Tuchoměřic
Nejstarší český
sbor dobrovolných
hasičů vznikl v nedalekých Velvarech
v roce 1864. Další
sbory v Českých
zemích vznikaly
jakou houby po dešti, nejvíce na konci
devatenáctého a počátkem dvacátého
století. Dle Kroniky
dobrovolných hasičů v Tuchoměřicích
zde sbor vznikl
31. ledna 1897 a měl
38 členů. Jeho
prvním velitelem
byl Vilém Koukal.
Novou stříkačku
získali dobrovolní
hasiči z Tuchoměřic
14. listopadu téhož
roku. Protože byly
Tuchoměřice a Kněžívka až do roku
1953 samostatnými
obcemi s vlastními
starosty, fotbalovými i divadelními
spolky, vznikl sbor
dobrovolných hasičů i v Kněžívce, a to
20. února 1910. Jak
se píše v hasičské
kronice, prvním
velitelem sboru
byl Jaroslav Šebek.
První veřejné cvičení provedli hasiči
z Kněžívky 16. července 1911.

foto: archiv autora

Takto vypadal Sbor dobrovolných hasičů z Tuchoměřic 29. září 1935, když se loučil se starou stříkačkou. Sboru tehdy
velel Václav Rákosník, který je zachycen ve spodní řadě, zcela vpravo v bílé uniformě. Úplně vlevo ve spodní řadě stojí
podvelitel Štěpánek. Bařtipán uprostřed spodní řady v přílbě je tehdejší župní velitel hasičů Bambas.

7.

května 1933 zažila Kněžívka
velkou slávu. Tamní dobrovolní hasiči, kterých tehdy
bylo 77 (76 mužů a jedna
žena), totiž pořádali celodenní oslavu předání
motorové stříkačky. Ty
tehdy byly samostatnými stroji. Auta se stříkačku, jaká známe dnes, nebyla.
Jak uvádí kronika, nová stříkačka byla tehdy vybavena motorem Škoda o síle 49 koňských sil a na místo určení ji
tahalo koňské spřežení. Přivážení stříkaček
bylo v dřívějších dobách jak v Tuchoměřicích,
tak v Kněžívce, velikou společenskou událostí.
Stříkačce se jelo naproti v uniformách a v krojích s muzikou až na Přední Kopaninu. Pan farář stroj posvětil, řečnilo se, fotografovalo a byla
také taneční zábava.
Když se obce spojily, vznikl také společný
sbor dobrovolných hasičů. Až do 60. let byl vybaven vozem Tatra 805. Krom jiného sloužila
tato skříňová Tatra ke každoročním odvozům
branců k vojenskému odvodu. I tehdy se hasiči starali o společenský život v obci a každoročně pořádali plesy. Před plesem obešli všechny
domy v obci, každého osobně pozvali a nabídli ke koupi vstupenky. Bylo považováno za slušnost si lístek koupit, i když člověk na ples jít
nechtěl. Bralo se to jako příspěvek na činnost
sboru. Jeho aktivita ale postupně uvadala. Poslední záznam v kronice je z roku 1988. Před-

posledním velitelem sboru byl Ladislav
Kouba a posledním Oldřich Foubík.
Jak už jste se mohli ve zpravodaji dočíst, nyní se tedy začíná psát další kapitola historie dobrovolných hasičů
v Tuchoměřicích. Přejme
jim všichni hodně úspěchů v jejich činnosti a ať
nám v obci hoří pouze oheň
v kamnech. 
Petr Jirásek

foto: archiv autora

Ženské družstvo tuchoměřických hasičů na cvičení ve Statenicích v roce 1962. V zadní řadě stojí (psáno zleva) Jiřina
Dražilová, Věra Střelbová, Marcela Foubíková a Anna Hošková, v přední řadě se usmívá Ludmila Vojtěchovská, Hana
Vysušilová, Marcela Maříková, Helena Hanzlíková a Jindra Krausová. Zcela v popředí sedí velitel Václav Kovář.

www.tuchomerice.eu
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věděli jste, že…?
ZAPOJTE SE DO OBECNÍHO „SMS ROZHLASU“
Ve vaší ulici zítra nepoteče voda. Vy o tom ale už několik dní dopředu víte a máte připravenou zásobu. Obec
vám totiž poslala SMS na mobilní telefon. Něco takového
není jen příjemná představa, ale realita, která se může
týkat i vás. Své o tom ví bezmála 300 obyvatel Tuchoměřic, kteří jsou zapojeni do tzv.
„SMS rozhlasu“. V naší obci
funguje už tři roky. „Lidem píšeme jen zásadní věci, abychom
jim zbytečně nezahlcovali mobily. Občané zařazení do programu dostávají v průměru jednu
SMS měsíčně. Zprávy posíláme
například o plánovaných odstávkách vody či elektřiny nebo
při kalamitních situacích,“ říká místostarostka Tuchoměřic Lýdia Csermelyiová s tím,
že SMS přicházejí pouze lidem z dotčených ulic. „Pokud
by o to měli lidé zájem, můžeme jim posílat také informace
o kulturních událostech v obci,“
zdůrazňuje místostarostka.
Jak se tedy do systému přihlásit? Jednoduše, stačí pouze poslat na obecní úřad e-mail, nebo vhodit do schránky úřadu
žádost o zařazení do programu, případně se přihlásit telefonicky na čísle 220 951 200.
Program je zdarma, obec za
každou odeslanou SMS zaplatí 1 korunu. 
Kateřina Kubalová

nepřehlédněte!
Pokud před vaším domem či
ve vašem okolí nesvítí veřejné
osvětlení, je pomoc poměrně snadná. Stačí informovat
obecní úřad, a to například
na e-mail: ou.tuchomerice@
volny.cz. Nezapomeňte ale
uvést ulici a ideálně také číslo sloupu. Servisní firma pak
osvětlení opraví většinou nejpozději do týdne.

gratulace
4. 12. 2014 oslavila krásné
85. narozeniny paní Drahomíra Knížová. K životnímu
jubileu gratulujeme a do dalších let přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti!

www.tuchomerice.eu

Ivo Mlej:

Okruh u vesnice nechceme!

Rozhovor s iniciátorem vzniku občanského sdružení proti plánovanému obchvatu.
V čem je podle Vás největší nebezpečí
plánovaného okruhu?
Největší riziko vidím s absolutně neúnosném zatížení obce hlukem, prašností a zplodinami z projíždějících aut následované snížením hodnoty nemovitostí. Nejhorší na
tom je, že je trasa zakreslena velmi blízko obci, řádově pár desítek metrů, navíc v úseku
v Kněžívce nad terénem. Nová silnice má být
dvouproudá s možností kdykoliv jí dostavět
na čtyřproudou. Tím by prakticky plnila funkci
obchvatu Prahy a spojnici R7 a dálnice D8 směrem na Teplice. Snad jediným pozitivem je, že
by se o něco snížila doprava přes centrum obce,
ale za jakou cenu?

Co si od této činnosti slibujete, máte šanci na úspěch?
V nejlepším případě samozřejmě zrušení obchvatu, ale to je příliš optimistické, vhledem
k tomu, že je tato silnice v seznamu tzv. prioritních staveb České republiky schváleném
vládou. Takže pokud nevyjde zrušení, musíme
usilovat o přemístění dále od obce, prosazovat
protihluková opatření v maximální možné míře a zrušení možnosti rozšíření komunikace
v budoucnu na čtyřproudou.

Proč jste se rozhodl vzít věc do vlastních
rukou?
Ani tak nechci vzít věc do vlastních rukou,
ale spíš podnítit občany, abychom byli aktivní
a pokusili se věci změnit nebo alespoň částečně napravit. O okruh se zajímám od voleb. Sesbíral jsem řadu informací od úřadů i od lidí,
které téma také zajímá, a výsledek je neradostný. Okruh je již naplánován a občané bohužel
do dnešní doby nevznesli žádnou námitku.

Jak se koordinujete s obcí?
Velmi oceňuji postup současného zastupitelstva, které podalo žalobu na kraj. Myslím, že bychom se měli inspirovat jinými obcemi, které se
brání takovýmto záměrům, a pokud mají tak
jako my podporu obecního zastupitelstva, jsou
většinou úspěšné. Jako nejúčinnější postup se
tedy jeví spojení občanské iniciativy spolu s odporem obce. Jen tak můžeme dosáhnout žádoucích výsledků.

Co plánujete proti okruhu podnikat?
Čím více subjektů, spolků, sdružení či iniciativ bude na začátku těchto plánů bojovat proti
stavbě, tím lépe. Nejefektivnější se jeví založení
občanského sdružení, které bude mít mnohem
větší váhu při jednání s úřady než samotný občan. Z těchto důvodů plánujeme v nejbližší době založit občanské sdružení „Zdravé Tuchoměřice“ jehož prvním úkolem bude získání občanů,
kteří s tímto obchvatem nesouhlasí a chtějí
sdružení podpořit peticí. Každý se bude moci
zapojit, budeme rádi za jakoukoliv pomoc. Dá-

le se budeme obracet na příslušné instituce
a budeme se snažit všemi možnými způsoby dosáhnout našich požadavků.

Kateřina Kubalová

Ing. Ivo Mlej (47 let)
Vystudoval strojírenství na ČVUT.
V Tuchoměřicích žije 25 let. Je
ženatý a má dvě děti. Od roku
2000 je jednatelem firmy IGM se
sídlem v Kněžívce. Většinu svého
volného času tráví v Tuchoměřicích, jeho koníčkem je zahrada, jogging v lese, cyklistika v okolí
a hudba.

Fotografujte a pomozte nám vytvořit

originální kalendář!
P
okud patříte mezi milovníky fotografování, máte letos jedinečnou příležitost věnovat se své zálibě a zároveň si
zasoutěžit. Obec totiž vyhlásila fotosoutěž,
do které může každý poslat až 12 snímků.
Odborná porota složená z profesionálních
fotografů a výtvarných umělců pak vybere ty
nejzdařilejší, které se následně objeví v kalendáři na rok 2016. Slavnostní předvedení kalendáře doprovodí vernisáž výstavy ze soutěžních
fotografií. Tématem jsou letos prostě a jednodu-

še Tuchoměřice a na snímcích se tak mohou
objevit domy, lidé, příroda, zkrátka všechno,
co je součástí naší vesnice. Vyvolané fotografie ve formátu 13 x 18 cm mohou soutěžící
odevzdávat na obecním úřadě místostarostovi
Karolu Böhmovi, a to až do 15. října. Pro následnou tvorbu kalendáře je ale potřeba mít fotografie také v digitální podobě, a to v dostatečném
rozlišení. Podrobná pravidla soutěže naleznete
na webu obce.
Kateřina Kubalová
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NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ!
Jsme GECKO INTERNATIONAL s.r.o.,
zabýváme se prodejem pneumatik na území ČR
a hledáme pracovníka na pozici:

PRACOVNÍK SKLADU –
MANIPULANT, ŘIDIČ VZV
na poloviční úvazek
Požadujeme:

 znalost práce ve skladu  zkušenosti s prací na vysokozdvižném
vozíku (řidičský průkaz vítán)  znalost práce s PC  znalost
systému SAP nebo alespoň ochota a schopnost se jej naučit  čistý
trestní rejstřík  pracovitost, spolehlivost  znalost NJ vítána

Datum nástupu: 1. 2. 2015 nebo dohodou
Místo pracoviště: Tuchoměřice
Nabízíme:

 stabilní zaměstnání u společnosti se silným zahraničním zázemím
 dobré platové ohodnocení  příjemné pracovní prostředí

Náplň práce:

 nakládka a vykládka zboží  manipulace se zbožím v prostorách
skladu  obsluha manipulačních vozíků  balení zboží = obsluha
poloautomatického páskovacího stroje  vedení skladové evidence

Kontaktní osoba:

Ing. Soňa Benešová, tel.: 776 766 750
e-mail: sona.benesova@geckointernational.cz
www.geckopneu.cz

Ceny:  1/2 stránky – 2000 Kč
 1/4 stránky – 1000 Kč
 1/8 stránky – 500 Kč
Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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měsíčník obce Tuchoměřice;
registrace MK ČR E 21919,
vydává Obecní úřad obce
Tuchoměřice – V Kněžívce 212,
252 67 Tuchoměřice,
IČ – 00241750;
číslo 1/2015 vydáno 24. 1. 2015;
náklad: 600 kusů;
Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová;
e-mail redakce:
tuchonoviny@gmail.com

Uzávěrka dalšího čísla:
10. 2. 2015

www.tuchomerice.eu
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Zkušenosti a
odbornost!
založeno roku 1996

V Kněžívce 201, Tuchoměřice
Otevřeno: Po - Pá 7.30 – 17.00
Tel: 220 950 910

Široký sortiment dřevoobráběcích strojů a nástrojů
Pro profesionály i nadšené kutily
Moderní internetový obchod
w w w. i g m . c z
Odborný zákaznický servis

Přijďte v sobotu 21.2.2015 od 20:00

SPORTOVNÍ

KARNEVAL
TJ TUCHOMĚŘICE

Bohatý
program,
živáhudba,
hudba,
bohatý
program, živá
tombola,masky
masky vítány
……
tombola,
vítány

PŘIJĎTE TAKÉ NA DĚTSKÝ KARNEVAL V NEDĚLI 22.2. OD 14:00
www.tuchomerice.eu

