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Opravy silnic
po zimě jsou
v plném proudu

Víceúčelová hala v Líbeznici, kterou se Tuchoměřice inspirují.

 www.libeznice.cz

O výrazný kus blíž

Současný kulturní dům čeká demolice. Místo něj začínají Tuchoměřice připravovat nový prostor pro kulturní, společenské a sportovní akce.
výrazný kus se obec Tuchoměřice přiblížila k výstavbě multifunkční haly. Na
svém jednání 14. 4. 2021 schválili zastupitelé vítěze veřejné zakázky na projekční práce
na multifunkční halu v Tuchoměřicích.
Vítězný ateliér M1 architekti s.r.o. by měl
během následujícího roku a půl rozpracovat studii proveditelnosti do finální projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Srdcem nové haly bude velký
sál o rozměrech 31x18,2 m. Tento sál bude
sloužit nejenom jako tělocvična pro potřeby ZŠ a všech zájemců o sálové sporty, ale
díky vyklápěcímu pódiu i pro pořádání plesů, koncertů a dalších velkých kulturních
akcí. Hala bude dále disponovat malou tělocvičnou na pilates, jógu, nebo gymnastiku. Kromě technických místností pro zázemí sportovních aktivit se zde bude rovněž
nacházet několik společenských místností
určených pro dětské kroužky a senior klub.

Součástí stavby bude v neposlední řadě
i malá restaurace s kuchyní s výdejním
okénkem přímo do sálu. Tento prostor
bude sloužit pro občerstvení po sportovních aktivitách a jako zázemí při kulturních
a společenských akcích. S využitím takové
stavby se počítá minimálně 16 hodin denně 7 dnů v týdnu. Aby vše fungovalo, tak
jak má, musí být objekt náležitě spravován.
A proto se v 1. poschodí bude nacházet
byt správce. Během finálního projektování se počítá s pravidelnými konzultacemi
(1x měsíčně) nad rozpracovaným dílem.
I proto pevně věříme, že vznikne stavba,
která bude sloužit všem občanům naší obce,
a navíc bude naší chloubou.
Plánované stavbě multifunkční haly se
budeme věnovat také v příštím čísle zpravodaje, ve kterém nabídneme názory všech
zastupitelů.
 Pavel Cihlář, starosta

ima dala tuchoměřickým silnicím pořádně zabrat. Sečteno, podtrženo - na
údržbu obecních komunikací jsme spotřebovali 11 tun štěrku, 6,5 tuny posypové soli
a 2 tuny písku. Ve srovnání s loňskou zimou
to byla o 100 % větší spotřeba posypového
materiálu. Velice vhod přišla nová komunální technika, kterou obec zakoupila před
zimou.
S přicházejícím jarem bylo potřeba všechen posypový materiál z chodníků a komunikací uklidit. K tomu nám výrazně pomohlo Letiště Praha, které nám bezplatně
poskytlo profesionální techniku. Během
tří dnů postupně zametli celou obec včetně
Pazderny. Mimo to budeme opět průběžně
celoročně uklízet obecním zametacím strojem.
Stejně jako v jiných letech se po zimě
zhoršil stav komunikací, a to jak obecních,
tak těch ve správě Středočeského kraje. Jak
si určitě mnozí všimli, první na řadu přišly
opravy kanalizačních poklopů, vpustí a vodovodních a plynových šoupat na hlavním
průjezdu v obci. V loňském roce se započalo
s opravami těch nejhorších poklopů a v letošním roce na to navazujeme. V rozpočtu
obce je pro tuto činnost letos připraveno
300 000 Kč. Na výmoly a prasklou asfaltovou vrstvu upozorňujeme Krajskou správu
údržby silnic (KSÚS). To se týká například i propadlé vozovky u základní školy.
Tam je naplánovaná oprava, která začne
17. května. Ulice Školní bude zhruba na
týden úplně uzavřená. Nyní se připravují objízdné trasy pro hromadnou dopravu. Co se týká místních ulic, dáváme
dohromady seznam výtluků v silnici, které necháme opravit. Budeme proto rádi
i za tipy od spoluobčanů. Dejte nám vědět
prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas,
emailem nebo i telefonicky.
 Martin Růžička, místostarosta
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OBECNÍ ÚŘAD

Rekuperační jednotky jsou dokončené i ve škole
o školce se nových rekuperačních jednotek dočkala i naše škola. Jedná se o celkem
6 jednotek WAFE 1100 HRW/COOL, které
kromě větrání na základě stanovení koncentrace CO2 budou vzduch ve třídách v teplejších
dnech i chladit. V těchto dnech, kdy se naše
děti začínají postupně vracet do škol, jsme nastavili funkci jednotek na maximální výkon,
bez ohledu na kvalitu vzduchu. Je tak zabezpečeno maximální větrání bez průvanu a ochlazování vzduchu s minimální možností šíření
kapénkové nákazy ve třídách. Jednotky mají
intuitivní ovládání přes webové rozhraní a jsou
napojené přes internet na centrální dispečink
dodavatelské společnosti. Ta pak může ope-

rativně reagovat na jakoukoli poruchu a dle
úrovně znečištění vnitřních filtrů nastavit optimální termín údržby. „Při nástupu do školy
nás čekalo příjemné překvapení. Jsou dokončené
všechny rekuperační jednotky. Přestože musíme
mít roušky, vnímám závan čerstvého vzduchu
ve své třídě. Nezvyšuje se teplota a vzduch je stále čerstvý. Naprosto odpadl pocit protivně vydýchaného vzduchu při vstupu do třídy,“ pochvaluje si ředitelka školy Iva Zavadilová s tím, že
se podařilo vyřešit i počáteční obtíže. „V horní
třídě byla podle webové aplikace jednotka nastavená, ale nevětrala. Obrátila jsem se na servis
a zhruba za dvě hodiny bylo všechno v pořádku.
Nepřetržitá výměna vzduchu je nyní velmi dů-

ležitá, protože jednou z hygienických podmínek
návratu dětí do škol bylo i velmi časté větrání.
Proto jednotky běží na nejvyšší výkon po celou
dobu výuky.“
Ještě jednou bych si dovolil poděkovat Letišti Praha, z jehož dotačních titulů je celá akce
financována. Letiště se snaží i přes ohromující finanční ztráty způsobené pandemií nadále
rozvíjet spolupráci s okolními obcemi. Příkladem je i pomoc při jarním úklidu všech komunikací v obci a odstranění pařezu po vánočním
stromu před úřadem.
 Pavel Cihlář, starosta

Ze zastupitelstva
dubna se v zasedací místnosti obecního úřadu sešlo všech 9 zastupitelů.
O 15 bodech jednání rokovali bezmála tři hodiny. Šesti hlasy zastupitelstvo schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele projektu
víceúčelové haly, která nahradí chátrající kulturní dům (viz strana 1). Zastupitelé schválili
také podání žádosti o dotaci z Ministerstva
financí na rekonstrukci budovy CETIN, která začne nově sloužit dětem ze základní školy.
Obec chce požádat o dotaci ze Středočeského
kraje, která by pokryla další část nákladů na
revitalizaci rybníka na Pazderně. Hotovo by
mělo být do konce června.
Zastupitelé schválili také cenovou nabídku
na projekt nového chodníku v ulici V Kněžív-

ce. Jde o poslední úsek této ulice, kde chodník chybí – v úzkém místě od pomníku směrem do centra obce. Teď se začíná projektovat.
Budovat se začíná zpevněná cesta podél potoka od Kulturního domu až k ulici Za Brodem.
Zastupitelé schválili výběr firmy, která cestu
postaví. V závěru jednání zastupitelé diskutovali o zřízení obecní policie. Návrh nebyl
schválen (viz níže).
Příště se zastupitelé sejdou 26. dubna, aby
na mimořádném zasedání projednali výsledky výběrového řízení na rekonstrukci budovy CETIN. Další pravidelné zasedání bude
19. května.
 Kateřina Kubalová

Od konce zimy se začalo pracovat na zpevnění
cesty podél potoka od Disko RaI k ulici Za
Brodem. Cesta bude zpevněná asfaltovým
recyklátem a ohraničena betonovými obrubníky.
Součástí stavby bude také příprava pro veřejné
osvětlení, s kterým se do budoucna počítá. Celá
cesta, jejíž součástí bude i zpřístupnění pomníku
na počest naší národní hymny (za dětskou ordinací), by měla být hotova do léta.
 Ondřej Kubala

Zastupitelé odmítli obecní policii
a dubnovém zasedání rozhodovali zastupitelé,
zda Tuchoměřice zřídí obecní policii ve spolupráci s Horoměřicemi, či nikoliv. Rok se obecní
policii na úřadě věnovala pracovní skupina, která
doporučila jako nejlepší variantu pro obec společnou obecní policii Horoměřice – Tuchoměřice
s dvěma Tuchoměřickými strážníky a vlastní služebnou. Detaily jsme vám představili v prosincovém zpravodaji. Pracovní skupina doporučila
vedení obce obecní policii zřídit a také doporučila
uspořádat anketu mezi občany. Té jsme se mohli
účastnit v zimě při platbě za odpad. V anketě se
pro zavedení obecní policie vyslovilo 163 hlasujících rodin, proti bylo 97. Svůj názor poskytla více
než polovina Tuchoměřických domácností.
Aby byla obecní policie zřízena, muselo by pro
ni na zastupitelstvu hlasovat minimálně pět za-
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stupitelů. Potřebnou podporu však tento záměr
neměl. Pro byli pouze čtyři (Havel, Korda, Kubala,
Růžička), proti byli také čtyři (Boulová, Cihlář,
Hlaváč, Rolc) a Karel Novák se při hlasování zdržel.
Starosta Pavel Cihlář byl od samotného začátku
proti zřízení obecní policie a pro zpravodaj řekl:
„Obecní policie Tuchoměřice je projekt, ke kterému
jsem od samého počátku skeptický. Předražené suplování státní policie z obecního rozpočtu s podstatně
menšími pravomocemi, které by ve finále mohlo vést
k perzekucím vlastních občanů. Většina přestupků
a trestných činů, které se v katastru naší obce vyskytnou, jsou stejně mimo možnosti řešení obecní
policií.“
Naopak jeho místostarosta Martin Růžička aktivně vznik policie připravoval a spolupráci s Ho-

roměřicemi domluvil: „Jsem přesvědčený, že obecní
policii potřebovat budeme. Houstnoucí provoz, kamiony v obci, které ničí silnice, divoké parkování kolem
letiště v našem katastru, víc a víc problémových lidí,
které přitahují stavby, sklady v okolí i outletu. Sami
obyvatelé v anketě vcelku jasně řekli, že stojí o to, aby
pro ně obec policii zřídila. Peníze na to máme, loni
jsme hospodařili s přebytkem 8,9 milionů, rok před
tím s přebytkem 6,8 milionů. Respektuji rozhodnutí
zastupitelů, ale je škoda, že návrh spadnul pod stůl.
Úkolem obce je i ochrana našich obyvatel.“
V tento okamžik tak zastupitelé obecní policii
neschválili a obec ji nebude zřizovat. Zároveň s tím
nebude vznikat ani kamerový systém v obci ani
systém na monitorování vjezdu nákladních aut do
obce. Se záznamy z kamer smí pracovat pouze policie.
 Kateřina Kubalová

ŠKOLY
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Zatímco na zahradě školky se pracuje na novém
hřišti, uvnitř se konečně mohou učit děti. Od 12.
dubna chodí do školky předškoláci rozdělení do
dvou skupin. Na snímku si děti prohlížejí pracovní
listy, které vypracovaly během distanční výuky
doma s rodiči.

 Mš Tuchoměřice

Nové hřiště ve školce
je skoro hotové

onečně počasí dovolilo pustit se do dlouho připravované rekonstrukce zchátralého pískoviště v mateřské školce. Vlastní
stavbě předcházela rekonstrukce vodovodní
přípojky a požárního hydrantu. Pískoviště,
které sloužilo dětem od samého vzniku mateřské školky, bude nahrazeno novým multifunkčním herním prvkem s polyuretanovým povrchem. Ten je mnohem bezpečnější,
a také se vyznačuje dlouhou životností a minimálními nároky na údržbu. Velkou výhodou

Den otevřených dveří
pro předškoláky
úterý 13. 4. jsme ve škole uspořádali den otevřených dveří. Tedy ty dveře byly spíše zavřené, protože zájemci museli chodit v přesně stanovený čas, aby se na půdě školy nepotkávaly různé
rodiny. Přestože to byla akce naplánovaná jen asi
4 dny dopředu, zájemců bylo opravdu hodně
a termíny se rychle zaplnily. Měli jsme obavu, aby
se zase nezpřísnila opatření, pozvali jsme proto
rodiče do ještě nezabydlené školy po zabudování
rekuperačních jednotek. Všichni měli pochopení
a dětem to ani v nejmenším nevadilo. Některé
byly zakřiknuté, jiné zase obdivuhodně komunikativní. Na první pohled jsou ale všechny velmi
šikovné. Zde musím vyzdvihnout skvělou práci
paní učitelek z mateřské školy. Děti přichází ve
stmeleném kolektivu a velmi dobře připravené.
Bohužel na bližší seznámení nebylo dost času.
Nemohli jsme uspořádat návštěvu předškoláčků
ve škole ani žádnou jinou společnou akci s mateřskou školou. Snad jsme aspoň takto udělali trochu
radosti.
 Kateřina Kubalová |  Iva Zavadilová

bude možnost si hrát na venkovním hřišti
i za mokra, protože povrch je porézní a vsakuje dobře vodu. Děti se mohou těšit nejen na
nové 3D pískoviště, ale také na trampolínu,
skákacího panáka a kopec se skluzavkou a tunelem. Pískoviště bude mít možnost zastínění
na horké dny. Nezbývá než si jen přát brzký
návrat i menších dětí do školky, aby si nový
prvek mohly ještě v tomto školním roce užít.
 |  Martin Růžička, místostarosta
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KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

MRSKEJ SEBOU! POKRAČUJE!
uchoměřická sportovní soutěž pro všechny ještě stále pokračuje a již se nám množí
dotazy, jak si účastníci vedou. Všichni sportovci
s přehledem zvládají přechod kladiny, což je náročný úkol nikoliv na rychlost, ale na rovnováhu.
11 letý Vítek je zatím rekordmanem v běhu na
50 m. Nejmladší tříletý Váša s bráškou Cyrilem
bojovali se slalomem mezi parkujícími auty. Za
to rozhodně zaslouží body navíc! Nejstarší 75letý
účastník Jiří zvládl všechny disciplíny včetně 65
schodů k Zámku. Během rychlé chůze/poklusu
okolo fotbalového hřiště se tento závodník nenechal zahanbit svým výkonem v čase 02:31:00,
čímž „předběhl“ šestiletou Adrianku, která ale
zase umí skvěle házet a skákat. Nepropásněte
šanci se do soutěže ještě do 26. 4. 2021 zapojit
a užít si legraci při společném zápolení s rodinou
a kamarády a ještě za účast získat pěkné tričko.
Více informací najdete na http://www.tuspolecne.cz/mrskej-sebou/.
 Kateřina Adamová |  Petra Radzová

Šance pro fotografy
uchoměřická fotosoutěž je v plném proudu.
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@outuchome-

rice.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.).

Po lockdownu vyjel
Cyklohráček, 312 zůstává
dál v prázdninovém
provozu
pět můžeme cestovat mezi okresy, a tak se
v okolí Prahy rozjely i vlakové turistické linky.
Mezi ně patří také vlak Cyklohráček, který jezdí
z Prahy přes Hostivici, Tuchoměřice a Noutonice
do Slaného o víkendech a svátcích. Je to vlak pro
turisty, cyklisty a pro děti, protože je z velké části
upravený jako dětská herna na kolejích. Největší zájem je v posledním voze o dětské stanoviště
strojvedoucího, kde si kluci a holky můžou zkusit,
jak se řídí vlak. Tedy, jestli je k tomu tatínkové pustí… Pokud chcete vyrazit na výlet Cyklohráčkem,
pospěšte si, bude u nás jezdit jen pár víkendů do
neděle 9. května. Pak začne velká železniční výluka
z Noutonic směrem na Slaný, Cyklohráček pojede
odklonem a v Tuchoměřicích budou dva měsíce
jen náhradní autobusy.
Co se zatím nemění, je jízdní řád linky 312.
I nadále bude jezdit v prázdninovém režimu (ranní
interval 20 minut, odpolední interval 30 minut).
Většina školních dětí a studentů je stále doma
a dospělých cestuje do práce také výrazně méně
než za normálních okolností. Poslední večerní
spoj z Bořislavky do Tucho odjíždí zatím stále ve
22.35, ale jakmile by Praha prodloužila provoz metra, počítáme s tím, že zároveň posuneme odjezd
posledního spoje na pozdější čas. V současné době
však není zcela zřejmé, kdy o tom pražský magistrát rozhodne.

 -red-

 Ondřej Kubala

ZVEME VÁS
DUBEN

30.4. / PÁTEK /

28.5. / PÁTEK / 19.00-21.30
19.00 ZAHÁJENÍ

8.5. / SOBOTA / 9.00 – 13.00
28.5. / PÁTEK / 19.00 -22.00
sanitární situaci. www.tuchomerice.farnost.cz.
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 Zuzana Škvorová

ŽIVOT V OBCI
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Tuchoměřický
ráj knihomolů
Tuchoměřická knihovna slouží
malým i velkým čtenářům už 16 let.
Nezastavila ji ani koronavirová pandemie. S rouškami či respirátory se
mezi regály se stovkami knih můžete
vypravit každou středu.
aše knihovna se začala vytvářet okolo roku
2005. Na začátku to byly různé dary přečtených knížek pro klášter, které shromažďoval Kamil Novák. Ten posléze dostal od
tehdejšího starosty Tuchoměřic Františka
Hegra také obecní knihovnu, o kterou se nikdo nestaral a bylo v ní jen málo knih. Knížky
se nejdříve dávaly do jedné malé místnosti, ta
ovšem brzy nestačila, a tak bylo rozhodnuto,
že se knihovna přestěhuje do suterénu, do
upravených prostor bývalé prádelny. Knihovna se postupně rozšířila do třech velkých místností a její součástí se stala ještě čítárna před
knihovnou, kterou vyzdobily děti ze školy
svými kresbami a kde se mohou pořádat výstavy a programy. Knížky začal třídit a ukládat
do počítače otec Alain Cleyssac a s ním jsem
začala pracovat a učit se i já. Když odešel na
čas do Francie, převzala jsem práci v knihovně
po něm.
Od detektivek po odbornou literaturu
V knihovně jsme začínali s několika stovkami knih a dnes jich máme okolo 12 000. Přes
2 000 titulů je dětských, více než 1700 světových a okolo 1000 českých. Najdete tu 700 detektivek, 400 knížek z přírodních věd, hlavně
o zvířatech, které baví děti, ale i mnohé knížky

Na své si tu příjdou milovníci detektivek i literatury faktu.

Marie Lisá se o tuchoměřickou knihovnu s láskou stará už dlouhá léta.

z dalších oborů – psychologickou či pedagogickou literaturu, životopisy, dějiny, duchovní literaturu, literaturu jazykovou, knihy pro
studenty některých vysokých škol, povinnou
četbu, knížky humorné, o hrách a sportu
a mnohé další. Na své si tedy přijdou všichni.
Pro čtenáře teď připravujeme pomocný počítač se stručným seznamem knih.
Programy pro děti
Už Alain Cleyssac navrhl nabídnout dětské
knížky místní tuchoměřické škole, protože
jich bylo hodně. Družina s paní vychovatelkou začala chodit do knihovny a půjčovat
si knížky. Já jsem získala postupně několik
pomocníků do knihovny a mohli jsme dělat
krátké programy pro děti – četbu z nových
knížek, zpívání písniček, promítání zfilmo-

vaných knížek (Děti z Bullerbynu, Pipi dlouhá punčocha, Čaroděj ze země OZ a mnohé
další). Pravidelně jsme pořádali vánoční i velikonoční besídky, soutěže, hráli jsme divadlo,
vystavovali jsme dětské knížky, ale i výrobky
dětí. V poslední době jsme pořádali některé
mezinárodní výstavy, na které nám půjčili exponáty lidé ze svých zahraničních cest
nebo cizinci, například Vánoce v Africe nebo
Vánoce v Mexiku. Ještě před pandemií jsme
připravovali výstavu o Filipínách. Na některé
akce jsme zvali i děti ze školky, které si mohly
s námi zahrát i divadlo a zazpívat nám písničky. Na konci každého školního roku dostávají
děti ze 4. a 5. třídy diplom dobrého čtenáře
a malý knižní dárek na rozloučenou.
Pro knihu s rouškou
Do knihovny nechodí jen děti, ale i mnozí dospělí čtenáři z Tuchoměřic a okolních vesnic,
a dokonce i z Prahy. Hodně knížek nám darovali lidé z pozůstalostí, ale teď už nám nosí
nové knížky, protože starších už máme dost.
Nedávno nám přinesl jeden pán z Nebušic
nové a zachovalé knížky po svých dětech. Někdy seženu i nové knížky ve slevě. Tuchoměřická knihovna funguje i v době koronavirové.
Půjčujeme každou středu od 9:30 do 11:45
a od 14:30 do 17:30. Čtenáři na nás mohou
zazvonit a s rouškou či respirátorem si knihy
půjčit nebo vrátit. Na všechny se těšíme.

 Kateřina Kubalová |  Marie Lisá, knihovnice
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Květen v zahradě
ěhem května se dny i nadále prodlužují
a jaro se pomalu připravuje na předání vlády létu. V době, kdy píšu tento příspěvek, je sice
2. polovina dubna, ale venkovní teploty připomínají spíše počátek března. Příroda je oproti
předchozím rokům opožděná o cca 2 týdny. Na
zahradě však snad budeme mít v květnu většinu
jarních prací hotovou. Pravidelně je třeba pečovat o půdu. Okopáváním ji nejen provzdušňujeme, ale také šetříme vláhu. Navíc okopáváním
likvidujeme plevele. V případě potřeby rostliny
zaléváme. A to nejen zeleninu a letničky, ale také
růže, trvalky, dřeviny a nově založený trávník.
Rajčata ve skleníku je třeba pravidelně vyvazovat
a vylamovat zálistky. Velmi výhodné jsou spirálové opěry. Od začátku měsíce sázíme do pařeniště okurky. Do záhonů je vhodný v tento čas jejich výsev. Případné poklesy teplot eliminujeme
zakrytím netkanou textilií. Záhony s okurkami
jsou zpočátku nevyužité, protože mladé rostliny
zaberou jen málo místa. Využijeme ho k výsadbě
salátu nebo kedluben. V druhé polovině května
můžeme začít s výsevem salátové čekanky. Vyséváme keříčkové i tyčkové fazole. Netkaná textilie
opět urychlí sklizeň keříčkových fazolí. Tykve,
cukety a patisony vyséváme raději až v druhé
polovině května. Cukrovou kukuřici vyséváme
až v poslední dekádě měsíce. Kukuřici můžeme použít také jako ochranu ostatních kultur
před větrem. V tom případě ji vysejeme hustěji.
Také rajčata vysazujeme na volné záhony až po
20. květnu. Pokud jsou sazenice poněkud vytáhlé, zahrneme do půdy nejenom kořenový bal,
ale i část stonku. Vysadíme je šikmo a část nad
zemí upevníme k tyčce. Je potřeba, aby výsadba
probíhala do půdy bohaté na humus a dobře
zásobené živinami. Je proto ideální, abychom
do „hnízda“ pro výsadbu promíchali zeminu
s kompostem. Od poloviny měsíce vysazujeme
předpěstované sazenice sladkého fenyklu. Od
začátku května můžeme začít i s jeho výsevem.
V druhé polovině května vysadíme na dobře
osvětlená stanoviště sazenice lilku. Pozor na případné mrazíky začátkem května, aby nepoškodily rašící brambory. Nejsnadnější ochranou je
nakopčení zeminy, případně použití bílé netkané textilie. Průběžně vyséváme ještě ředkvičky
a ředkve. Nezapomínáme na vydatnou zálivku
a přihnojování. Sklízíme řapíky rebarbory. Neodřezáváme je, ale vylamujeme. Rovněž sklízíme
chřest. Pokud jde o první sklizeň, přestaneme
s odřezáváním výhonů koncem května. V případě potřeby zaléváme jahodníky. Připravíme
si vhodný materiál na podkládání plodů. Kdo
vysadil jahodník na černou netkanou textilii,
má práci ušetřenu. Vysazujeme dvouletky, které
pokvetou až příští jaro. Jde například o zvonek
zahradní, náprstník, topolovku. Ještě vyséváme
letničky, které jsme nestihli vysít v dubnu. Osázíme truhlíky a další nádoby za okny, na balkonech a terasách silnými, otuženými sazenicemi.
 Pavel Cihlář, starosta
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TUCHOMĚŘIČTÍ DOBROVOLNÍCI UKLIDILI OBEC
bec Tuchoměřice se v letošním roce zapojila k akci Ukliďme Česko, která se konala
27. března dopoledne. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této skvělé myšlenky, do které se
připojilo dalších bezmála 1700 institucí napříč
celou Českou republikou.
Ruku k dílu přiložilo 30 dobrovolníků, čehož
si velice vážíme. Přírodní památku Kněžívka se
jim podařilo zbavit přibližně 200 kg odpadků ve
20 plných pytlech.
Někteří dobrovolníci uklízeli naši obec
i v jiných částech katastru. Pytle s nepořádkem
přivezli buď přímo ke sběrnému dvoru nebo
je na základě domluvy odklidili pánové z naší
technické čety. V Tuchoměřicích máme i pár

Březnoví a dubnoví
oslavenci
Irena Radostná

95 let

Anna Paulová

90 let

Oldřich Vítek

80 let

Miloslava Jeřábková

75 let

Václav Bíža

70 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.

občanů, kteří uklízejí obec celoročně. Velmi rádi
jim domů doručíme pytle na odpad. Pokud jste
nadšenci do čistého okolí i vy a při procházkách
rádi pomůžete krajině, neváhejte a oslovte nás na
info@outuchomerice.cz, 220 951 200. Obratem
Vám pytle dodáme.
Lze také využít aplikace www.zmapujto.cz
nebo Mobilní rozhlas (mapa podnětů), kde
můžete různý nepořádek (plné koše, výmoly, aj.)
nahlásit. Stačí místo označit, vyfotit a popsat.
Ostatní za Vás již vyřešíme my.
Děkujeme všem, kterým není Vaše okolí lhostejné.
 Martin Růžička |  Barbora Boulová, místostarostka

Jídla s vůní Itálie
Spaghetti allo scoglio (čti: al skolio)
neboli Špagety z útesů jsou typické italské jídlo z Neapole.
„Jsou to špagety se směsí mořských plodů,
tedy se slávkami, krevetami či kalamáry,“
vysvětluje Marco Seripa z tuchoměřické
restaurace MUMU. „Spaghetti allo scoglio
známe ve dvou verzích - bílou
a červenou s rajčáty. Typická je červená
verze s cherry rajčatky, kterou nabízíme
i u nás v MUMU.“
 MUMU La Locanda Degli Artisti
 Pavel Cihlář, starosta
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Tuchoměřice
rockové

Psal se rok 2019 a Tuchoměřicemi procházel tradiční masopustní průvod. Kromě tradičních
masek ale tehdy naší vesnicí putovala i kapela Zed Jones, která během masopustní veselice
natočila klip k songu Stranger. Čtveřici muzikantů, kteří podle vlastních slov hrají hezké
melodie se špínou města a hořkostí života, jsme položili pár otázek.

Proč jste si pro svůj klip vybrali právě
Tuchoměřice a proč právě masopust?
V Tuchoměřicích máme silnou fanouškovskou základnu. Bydlí tu brácha našeho bubeníka s rodinou a masopust byl jedinečná příležitost, jak se zadarmo najíst a napít…Navíc
jsme si říkali, že masopustní rej bude vypadat
vizuálně zajímavě.

zachovat přirozenost a autentičnost celého
masopustního průvodu a s ním spojené lidové zábavy a veselice.

Jak klip vznikal, měli jste jasný scénář?
Jasný scénář a záměr jsme neměli. Ale když
jsme viděli ty nápadité masky a kostýmy, řekli
jsme si, že je škoda je neukázat světu. Navíc
náš kytarista kameraman, střihač a zvuková
editace v jedné osobě Pavel měl nový fotoaparát a potřeboval ho vyzkoušet. Záběry tedy
vznikaly cestou po jednotlivých zastávkách
celkem neplánovaně. Některé sekvence jsme
později dotáčeli na zahradě a ve sklepě hlavního aktéra celého videoklipu.
Věděli účastníci o natáčení klipu?
Ptáš-li se z důvodů výplaty honorářů
a GDPR, pak se k tématu bez našeho právního zástupce odmítáme vyjadřovat :-)
Snad jsme se tím nikoho nedotkli a třeba
se jednou nahodilí aktéři (pokud se vůbec
poznají) budou moci svým pravnoučatům
pochlubit: „Jóó, takhle jsme řádili, když
u nás kapela Zed Jones natáčela svůj videoklip k celosvětovému hitu Stranger.“
Ale vážně, protože jsme předem nevěděli, zda z toho celého natáčení něco vůbec
vypadne, tak jsme se nikomu nezmiňovali.
Samozřejmě nejbližší známí tušili, že s těmi
záběry zkusíme něco provést, ale chtěli jsme

Předchozí klip k songu 7 zlejch byl
animovaný, proč jste tentokrát vsadili
na živé „herce“?
Vsadili jsme nejen na herce, ale hlavně na
toho koně, který se ve videoklipu objevil.
Nakonec se ukázalo, že není živý, a tudíž Velkou Pardubickou nepoběží. Naše sázka tak
propadla.
Kapela vznikla v roce 2017, o dva roky
později vyšlo debutové album
Dresscode. Co plánujete teď?
Jak víme, v dnešní době něco plánovat je ošemetné a připomíná to přísloví:
“Když člověk plánuje, Bůh se směje“.
Ale snad se postupně vyhrabeme z lockdownů, všech možných omezení a léto bude
v pohodě.
Jsme optimisté a věříme, že si na pár letních festivalech brnkneme.
Jak jste se jako kapela dali dohromady?
Kapela vznikla čistě náhodně. V roce 2016
jsme si jako kámoši párkrát zašli do jedné kapelové zkušebny střihnout pro radost nějaké
ty převzaté písničky a oblíbené halekačky.
Původně jen ve třech (Aleš - bicí, Petr basa, JZD - kytara, zpěv). Při jamování nás to
začalo víc bavit, sem tam padl i zajímavý riff
a motiv, tak jsme si řekli, že by se z toho mohl
udělat i nějaký vlastní song.
Přibrali jsme dalšího kytaristu Pavla a se-

stava byla na světě. Koncem roku 2019 náš
basák Petr dospěl k názoru, že z časových
a pracovních důvodů nestíhá a tak do kapely
vplul nový baskytarista, Mr. Ladyk. Což je
tedy naše aktuální sestava.
Jakou hudbu hrajete a co na ní baví?
Myslíme, že úplně zařaditelní nejsme. Hrajeme bez ohledu na škatulkování to, co nám
přijde celkem dobrý a co projde sítem našeho
náročného pana bubeníka.
Nicméně snad inklinujeme k hudebním
žánrům typu art/psychedelic rock, garáž
a underground.
Všeobecně bychom to asi nazvali hezké
melodie se špínou města a hořkostí života.
Baví nás bavit posluchače, sláva, peníze, popularita a v neposlední řadě i rozhovory po
média :)
 archiv kapely Zed Jones |  Kateřina Kubalová

Kapela Zed Jones vznikla v roce 2017 a v současnosti hraje v sestavě Aleš 911 = bicí, Pavel
= sólová kytara, vokál, Ladyk = basová
kytara a JZD = doprovodná kytara, zpěv.
V roce 2019 vyšlo debutové album
DressCode. S písní Denervní se kapela držela
pět týdnů v hitparádě rádia RockZone, z toho
dva týdny na vítězné pozici. S klipem 7 zlejch
uspěla v TV-hitparádě “Czech-paráda” na Rebel TV a v roce 2019 vystoupila na festivalu
Rock For People.
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Farmářské trhy
v Tuchoměřicích 8. 5. 2021
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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 4/2021, vydáno: 23.4. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.5. 2021
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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.
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Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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