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22. června se s tuchoměřickou školou loučily děti z páté třídy. Podrobnosti o jejich divadelním představení se dočtete uvnitř zpravodaje.

 Martin Růžička

Obec získala Prchalův mlýn do svého vlastnictví,
o jeho budoucnosti začíná jednat speciální komise
Rozpadlá ruina obklopená křovinami a hromadami zeminy z přilehlé stavby. Tak to dnes vypadá na kraji
Tuchoměřic, kde od pradávna stojí mlýn. Objekt nedávno do svého majetku získala obec a někdejší chloubě
Kněžívky se tak nejspíš po letech začíná blýskat na lepší časy.
ozhodnutí a snaha získat areál Prchalova
mlýna, vily a přilehlých pozemků se datuje
od začátku roku 2019. Snahou bylo získat území,
na kterém bylo dle provedených studií v plánu
vybudování cca 70 bytových jednotek a dále území, které by sloužilo obci pro její další rozvoj. Po
dlouhém a složitém vyjednávání byla zastupitelstvem obce schválena na zasedání letos v únoru
dohoda s bývalými majiteli o společném postupu,
která odstartovala přípravu smluv a dalších právních úkonů. Na dubnovém zastupitelstvu pak

byla schválena směnná smlouva, kdy obec podstoupila společnosti Jonsie a.s. pozemky v průmyslové zóně o rozloze cca 7 000 m2 a získala za ně
výše zmiňovaný areál o celkové výměře cca 8 600
m2. Vše bylo završeno zápisem do katastru nemovitostí, který se uskutečnil 2. týden v červnu.
Areál je v současné době zpustlý a částečně
sloužil jako černá skládka, která byla ve spolupráci
s letištěm Praha zlikvidována. O budoucnosti tohoto architektonického skvostu by měla rozhodnout komise, která je složena z části zastupitelů,

členů stavební komise a občanů obce. Tato komise by měla připravit podklady pro zastupitelstvo
a architektonickou soutěž. Využití by mělo naplňovat rozvoj obce s ohledem na možnosti čerpání dotačních prostředků z národních a zejména evropských dotačních titulů. Na podzim je
v plánu Den otevřených dveří. Jeho termín se včas
dozvíte.
O historii mlýna se dočtete na straně 9 »
 Pavel Cihlář, starosta
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Už jste vyzkoušeli
novou cestu?

nepřehlédněte
V červenci a v srpnu vám
směsný odpad odvezou
každý pátek. Nezapomeňte
si vyvézt popelnici.

esta od ordinace dětské lékařky k brodu
v Kněžívce je hotová. Už během budování ji lidé hojně využívali a teď se konečně
nejen obyvatelé Kněžívky dočkali. Po letech,
kdy nebylo možné vzhledem k vlastnickým
právům prostor využívat, se tudy opět začalo chodit a jezdit na kole či koloběžce. Cesta
osazená obrubníky a vysypaná zhutněným
asfaltovým recyklátem je nejen zkratkou na
poštu, do školy či školky, ale je i místem hezké
procházky podél Únětického potoka. Vede
kolem skoro zapomenutého pomníku na památku vzniku naší národní hymny, který se
nachází za dětskou ordinací. Na pomníku byl
při této příležitosti obnoven nápis a bude ještě
upraveno jeho okolí. V budoucnu přibude na
cestu nový asfaltový povrch, veřejné osvětlení
a také lavičky podél. Na podzim je v plánu výsadba stromů a keřů.

O prázdninách se
nezahálí
o rozdání vysvědčení nezůstane základní škola
dlouho osiřelá. Po loňské rekonstrukci tříd,
schodiště a chodby v 1.patře se o letošních prázdninách budou opravovat vstupní chodba a dvě třídy
v přízemí. Bude seškrábána omítka, vyměněno PVC
a nakonec bude nově vymalováno. Na pozemku nad
základní školou bude svah nad amfiteátrem zpevněn
opěrnou zdí u ulice Nad Školou a v první půlce srpna tu budou instalovány dva herní prvky.
V mateřské školce se bude o prázdninách malovat
jídelna pro školáky a také šatna školáků, kuchyně
a skladové prostory.
Nového veřejného osvětlení se dočká i poslední
tmavá ulice v obci. V ulici Sportovní budou vztyčeny čtyři sloupy s oboustrannými svítidly, aby byla
osvětlena nejen ulice ke sportovnímu areálu, ale také
částečně chodník na druhém břehu potoka.
Krajská údržba silnic nám slíbila, že vymění asfaltový povrch na silnici směr Přední Kopanina od
odbočky ze směru na letiště. Tento úsek je již několik
let v neutěšeném stavu a po každé zimě se výrazně
zhoršuje. Snad se dočkáme o letních prázdninách.
 Martin Růžička, místostarosta

 Kateřina Kubalová |  Martin Růžička, místostarosta

Bylo vám už 70? Tak můžete jezdit
autobusem 312 zadarmo
Tuchoměřicích žije aktuálně 161 občanů
starších 70 let. Možná to víte a využíváte,
možná to bude dobré připomenout. Pokud
vám už bylo 70 a chcete šetřit kroky, můžete
autobusy v Tuchoměřicích jezdit úplně zadarmo. A to samé platí pro cesty do Prahy.
Občané starší 70 let jezdí všemi dopravními
prostředky Pražské integrované dopravy zadarmo, kromě vlaků. Můžete tak využít zdarma
městské i příměstské autobusy, tramvaje, metro, přívozy nebo lanovku na pražský Petřín.
A nepotřebujete k tomu nic jiného, než mít u
sebe doklad s datem narození (například občanský průkaz), kterým řidiči nebo revizorovi
potvrdíte, že Vám už zmíněných 70 bylo.
A kdy se to může hodit? Třeba když budete
chtít popojet po Tuchoměřicích jen pár zastávek do kostela, do obchodu, na poštu nebo
na úřad. A pokud byste chtěli využít autobus
na hřbitov, tak na zastávku Pastvišťata jezdí
v pracovní dny autobusy odpoledne každou

hodinu. O víkendu sem jedou spoje linky 312
třikrát za den (dopoledne, po obědě a odpoledne).
Stejně tak to funguje pro cestu do Prahy,
můžete vyzkoušet třeba cestu do nového Lidlu
na Bořislavce, který je hned u stanice metra
nebo kamkoliv jinam.
A jak je to v případě, že se k 70. narozeninám
teprve blížíte? Pro Vás, kterým je mezi 65 a 70
lety platí, že po Praze můžete jezdit zadarmo,
ale je třeba si vyřídit speciální průkaz Senior
65-70. Za 20 korun vám ho vystaví v okýnku
dopravního podniku na Bořislavce. Stačí, když
přinesete fotku. Pokud používáte aplikaci PID
Lítačka, můžete využít i elektronický průkaz v
aplikaci.
Mimo Prahu, v případě naší linky 312
v úseku Kopanina-Tuchoměřice, pak jako senioři ve věku 65-70 budete cestovat se slevou
75 %. Jízdenka pro tento úsek vás vyjde jen na
3 koruny.
 Ondřej Kubala

Noční provoz 312 – změna k 15.7.2021

21.6. začala další etapa opravy poklopů, vpustí
dešťové kanalizace a vodárenských hrnků. Tentokrát pokračujeme od restaurace MUMU
k ZŠ. Opravy samonivelační metodou se dočkalo
celkem 24 ks těchto objektů.
 Martin Růžička
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Od čtvrtka 15. července Praha prodlouží provoz metra až do půl jedné v noci, a tak se na žádost
Tuchoměřic ve stejný okamžik vrátí do jízdního řádu linky 312 i poslední popůlnoční autobus
z Bořislavky. Pozdní večerní spoje začnou do 15.7. jezdit podobně jako před pandemií.
• Večerní odjezdy z Bořislavky v pracovní dny: 21:15, 22:15, 23:15, 0:25
• Víkendové odjezdy z Bořislavky: 21:15, 22:45, 0:25
Provoz víkendové noční linky 955 do Tuchoměřic zůstává zatím stále zastaven.
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V amfiteátru se debatovalo o novém kulturně-sportovním centru
e středu 16. června se uskutečnila veřejná debata na téma víceúčelová hala
Tuchoměřice, jejíž koncept byl představen
v předchozích dvou číslech Tuchoměřického zpravodaje. Zástupci ateliéru Architekti
M1 pánové Ing. arch. Jan Hájek a MgA.
Martin Holby dvě a půl hodiny trpělivě
odpovídali na dotazy přítomných občanů,
kterých dorazily do krásného prostředí amfiteátru nad ZŠ téměř čtyři desítky. Nejvíce
dotazů se točilo kolem celkové koncepce
prostoru před MŠ a dnešního kulturního
domu, který se bude brzy bourat. Další
námitky a připomínky se týkaly velikosti
a využitelnosti plánované stavby. Většina
přítomných se shodla, že Tuchoměřice
takovéto prostory potřebují a představená
studie se téměř všem zúčastněným občanům líbila. Děkuji tímto oběma pánům
a všem přítomným za účast.

Ze zastupitelstva

řed letními prázdninami se tuchoměřičtí zastupitelé až na jednoho omluveného sešli ve středu 23. června, aby projednali
11 bodů. Odsouhlasili projektovou dokumentaci k územnímu rozhodnutí na obchodní,
technologický a skladový areál PRAGUE AIRPORT INDUSTRIAL PARK. Vyjednávání
se táhlo dlouhé dva roky a jeho výsledkem je
dohoda, na základě, které by měl vzniknout
poměrně velký areál ve stávající průmyslové
zóně JIH za parkovištěm GO Parking, jehož
výstavbu umožnila změna územního plánu
z roku 1994. Výstavba areálu je v souladu

 Ondřej Kubala |  Pavel Cihlář, starosta

s územním plánem, není možné jí zabránit, a tak
vedení obce i zastupitelé dlouhé měsíce vyjednávali s investorem, aby pro obec získali co nejvíce
benefitů. Investor se tak zejména zavazuje do
roku 2025 vybudovat na vlastní náklady nový
vodojem v předpokládané hodnotě 25 milionů
korun, který následně i s přilehlým pozemkem
předá obci. Dále také mimo jiné vybuduje nové
autobusové zastávky u budoucího LIDLU
a bude každoročně přispívat na provoz linky
312. Pokud by investor nedodržel vyjednané
podmínky, čekaly by ho mnohamiliónové pokuty.

Zastupitelé odsouhlasili také vítěze výběrového řízení na výstavbu kanalizace v ulici U Školky
a na opravu vodovodních řadů v ulicích U Kopečku a Ke Kovárně. S pracemi by se mělo začít
během léta.
Naproti spodnímu obchodu s potravinami
v ulici Hlavní bude už brzy možné vyhazovat
tříděný odpad. Zastupitelé schválili cenovou
nabídku na prodloužení tamního chodníku
a zhotovení kontejnerového stání pro barevné
popelnice.
 Kateřina Kubalová

nepřehlédněte
Od 7.7. do 27.8. se mění úřední
hodiny na Obecním úřadě:
Pondělí 8:00 -12:00
Středa 13:00 -17:00
V případě potřeby můžete využít
telefonní číslo OÚ: 220 951 200

Nová branka do outletu. Pěšky to bude z obce do outletu nově mnohem kratší. Outlet postavil na žádost obce
novou branku a také chodník k plotu z boku areálu. Vzniká tak pro Tuchoměřické speciální zadní vchod z polní
cesty, která vede z Kněžívky přes skálu a kolem jezírek do ulice Ke Kopanině. Zatím se ještě kolem staví, ale na
přelomu července a srpna se branka otevře návštěvníkům. Odemčena bude vždy v otevírací době obchodního
centra.
 POP

Dětská lékařka MUDr. Blanka
Staňová bude mít celý červenec
dovolenou.
S dětmi můžete zajet do Stodůlek za
zastupující lékařkou MUDr. Filoušovou. V srpnu bude MUDr. Staňová
v tuchoměřické ordinaci podle objednaných pacientů.
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22. června se s mateřskou školou loučili předškoláci. Za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk a na památku si ze školky odnášeli nejen šerpy, ale také knížky a speciální
vysvědčení. Přejeme jim mnoho úspěchů ve škole i v životě.

Děti ze školky si užily dopravní hřiště i planetárium
erven byl ve školce plný zážitků. Mezinárodní den dětí školkáčci slavily na školní
zahradě soutěžemi, táborákem, opékáním špekáčků a poslechem trampských písniček. O pár
dní později si užily divadelní představení Kvak
a Žbluňk. V rámci výuky bezpečnosti před
prázdninami strávily nejstarší děti dopoledne
v parku V Rákosí. Vytvořily si tam dopravní
hřiště, které projížděly na koloběžkách. Úspěch
měla i návštěva mobilního planetária s pohádkou
Polaris I přímo ve školce. Nechybělo tradiční
šerpování předškoláků a program Šifra mistra
Brailla, v jehož rámci se děti seznámily s životem lidí se zrakovým postižením a asistenčním

psem.
Moc děkujeme také obecnímu úřadu za realizaci nového herního prvku s polyuretanovým
povrchem, který je vybaven pískovištěm, skluzavkou, tunelem, trampolínou a skákacím panákem. Děti i paní učitelky jsou nadšené a plně
ho využívají při pobytu venku.
K zápisu do mateřské školy se přihlásilo 30
nových dětí, po různých přesunech byly všichni
přijati.
Všem přejeme krásné prázdniny!!!!

nepřehlédněte
Letní vaření pro seniory
Pro seniory bude mateřská škola vařit do 16. 7. 2021
Po letní přestávce začne kuchyně
fungovat opět 16. 8. 2021

 Kateřina Kubalová
 Petra Nosková a kolektiv MŠ Tuchoměřice

Rozlučka s páťáky ve znamení divadla
aždoroční odchod našich žáků 5. ročníku
bývá spojen s kulturní akcí. V loňském roce
nám tuto událost zhatil COVID 19. Letošní
pátá třída se ale rozhodla vyrazit proti viru dobrou náladou. Děti si pro své spolužáky, rodiče
i pedagogický sbor připravily krátkou divadelní
pohádku. Na její nacvičení měly opravdu velmi málo času, neboť podstatnou část školního
roku trávily doma na distanční výuce.
Jako místo pro rozloučení se nám velmi hodil
nový zahradní amfiteátr, který nám obec nechala udělat v prostorách nad školou. Trochu jsme
se obávali počasí, a tak jsme termín posunuli až
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na dobu, kdy se v amfiteátru dá příjemně relaxovat. Ráno nás pro změnu vyděsil déšť, ale nakonec vše dobře dopadlo.
Krátká divadelní pohádka o tom, jak se nevyplácí být chamtivý a zlý, pobavila. Líbila se nejen malým dětským hercům, ale i divákům. Každý se v tom trochu našel, a o to nám šlo. Chtěli
jsme vytvořit něco, na co se bude vzpomínat.
Další pátá třída, která z naší školy míří do jiných. Věříme, že jsou od nás dobře vybaveni a ve
světě se neztratí. Přejeme jim krásné prázdniny
a pohodový vstup na druhý stupeň.
 Barbora Boulová |  Zuzana Škvorová
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Končí školní
rok výzev
a omezení
kolní rok se opět chýlí ke konci. Ani nevím, jak je to možné. Utekl strašně rychle.
Možná i proto, že byl výrazně poznamenán
vládními opatřeními proti koronaviru.
V září jsme začali zvesela, ale již v říjnu nás
postihlo první uzavření provozu. Postupně se
měnily podmínky od úplného uzavření přes
částečný provoz až k úplnému otevření. Režim výuky byl stálý méně než pověstné aprílové počasí.
Navzdory tomu jsme nároky vyplývající
z učebních plánů zvládli. Bohužel jsme stihli jen velmi málo doplňkových akcí. Většinu
jsme museli zrušit nebo přesunout na další
rok. Nevyšel nám ani celoškolní výlet, pokud
to situace dovolí, vynahradíme si to třeba
v září.
Asi nejsložitější to letos bylo pro rodiče,
kteří mimo svou vlastní práci museli pomáhat
svým dětem s distanční výukou. Vážení rodiče, moc vám děkuji za spolupráci a vaši mimořádnou pomoc. Opravdu si toho vážím. Díky
vám děti dosahují většinou velmi dobrých výsledků.
Děkuji všem pedagogickým pracovníkům
školy za zvládnutí mimořádných nároků, které nám doba naložila. Zapojili se všichni bez
výjimky a nezaskočil nás ani úraz a dlouhodobá pracovní neschopnost kolegy.
Děkuji všem dětem, že to nevzdaly a poctivě makaly. Také jim děkuji, že velmi ukázněně
přijímaly všechna nařízená opatření.
Páťákům přeji, aby se jim v následné škole
dobře dařilo. A nám ostatním přeji, abychom
se setkali v září ve zdraví a snad už v lepším
čase.
Přeji všem, aby prožili ve zdraví krásné a nekonečně dlouhé prázdniny. Snad si vynahradíme deficit společenských kontaktů, užijeme
si do sytosti cestování, sportování, setkávání,
sluníčka a odpočinku. Prosím, sdílejte s námi
vaše radostné zážitky na naší školní nástěnce
Padlet. Nádherné léto všem.
 Iva Zavadilová
Takové vysvědčení si v roce 1893 odnášel z tuchoměřické školy dědeček pana Josefa Kynzla František Kynzl.
Jeho jméno mimochodem najdete i na pomníku před školou. František Kynzl zmizel na východní frontě a ani
za pomoci Vojenského ústředního archivu se dlouho jeho potomkům nedařilo zjistit jeho osud. Teprve nedávno dostali tip a zjistili, že padnul hned na začátku války, v říjnu 1914, na Haliči u města Nisko (v nynějším
Polsku). Zanechal po sobě tři děti, a poněvadž jejich matka zemřela mladá, starala se o ně babička – prababička
Josefa Kynzla, který žije na Pazderně.
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ŽIVOT V OBCI

Paralelní dráha je potřeba, abychom mohli zavřít letiště
v noci, říká ředitel letiště Václav Řehoř
Letiště Václava Havla je pro nás v Tuchoměřicích největším a také nejbližším sousedem. Jeho provoz nás ovlivňuje, jeho finanční příspěvky pomohly v Tuchoměřicích vybudovat například park v rákosí, nejeden chodník,
nebo třeba letos nové rekuperace vzduchu ve škole a ve školce. Na konci června vypršela smlouva jeho dosavadnímu řediteli Václavu Řehořovi, který vede letiště od roku 2014. Mluvili jsme spolu o paralelní dráze i o tom,
jestli budou dál letiště zásobovat palivem vlaky, které jezdí po tuchoměřické trati. Tento rozhovor pro Tuchoměřický zpravodaj je stručným výběrem z inteview, které jsem s Václavem Řehořem natáčel jako podcast.
Jak se vyvíjí letošní první pololetí z pohledu počtu cestujících na ruzyňském letišti?
Byli jsme mínus 90 %, když půjdete po letišti,
tak uslyšíte svoje vlastní kroky. A to není úplně
dobré.
A už se to začíná lámat, začínají lidé létat?
Ano, ale určitě budeme potřebovat ještě čas.
Máme tři segmenty. Jedním jsou dálkové linky, s těmi nemůžeme ještě letos vůbec počítat.
Pak máme linky, kterými přilétávají do Prahy
turisté. Hotely byly zavřené, restaurace byly
zavřené, tyto linky letos už půl roku nemáme
a nepočítáme s rozvolněním na léto ve velkém.
Co nás bude letos držet, jsou Češi cestující na
dovolenou.
Když se teď člověk rozhlédne po letištní
ploše, uvidí nebývalé množství odstavených letadel kvůli pandemii…
Je to zajímavý pohled, vypadá to, jako kdybychom byli někde ve Finsku, protože u nás jsou
zaparkovaná letadla Finairu, a když se podíváte
na druhou stranu, uvidíte zase Smartwings.
Ale tato letadla postupně odlétají, jak se obnovuje sezona.

Jednou z největších investic letiště by měla
být stavba paralelní dráhy. Jaký je aktuální
stav s její přípravou?
Je to vždycky komplikované, nesázíme les, stavíme paralelní dráhu. Takže to má vždy i své
odpůrce a já jim rozumím. Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje byly napadeny
a tím se zneplatnila možnost výstavby paralelní
dráhy. Kraj i letiště se odvolaly, je to u Nejvyššího správního soudu v Brně jako kasační stížnost a čekáme na výsledek.
Proč nutně potřebuje pražské letiště paralelní dráhu?
Jsou tam čtyři základní důvody. Buď máte dráhový systém jako dráhy křížené, to je dnešní
stav, nebo jako paralelní dráhy. Už v roce 1970
bylo namalováno, že v Praze budou dráhy paralelní, a ta od Prahy, co dnes kříží druhou ranvej, bude zavřená. Jakmile se postaví paralelní
dráha, nebude se létat nad Prahou a paralelní
dráha nám dá kapacitu pro dopolední přistání.
Pokud chceme udržitelný turismus a chceme
v Česku bonitnější cestující z Asie nebo Ameriky, tak všechna dálková letadla budou mít
průlety v Praze dopoledne a my pro ně nemáme jediné místo. A poslední argument, jakmile

postavíme paralelní dráhu, úplně zavřeme provoz na pražském letišti v noci.
Kdy by mohla být paralelní dráha hotová?
V roce 2030 nebo 2031. Z dnešního pohledu je
to realistický odhad.
Jaká je budoucnost dopravy leteckého paliva na letiště? Zůstane v rukou železnice
nebo žije myšlenka produktovodu z Kralup nad Vltavou?
Jsem na letišti 7 let a variantu produktovodu
jsme neotevírali. Do budoucna se počítá s tím,
že bude jiný typ paliv. Letecké společnosti
i letiště se v Evropě zavázaly, že letecká doprava bude do roku 2050 CO2 neutrální
a k tomu je několik kroků. V roce 2030 by
mělo poprvé vzlétnout letadlo na vodík, v roce
2035 poprvé s cestujícími, a postupně se také
bude zvyšovat podíl paliva, které bude ekologické. Že bychom investovali do roury, která by
vedla někam, to určitě ne.
Takže v dalších letech bude zůstávat doprava leteckého paliva na letiště v režii železnice?
Bezpochyby.
 ondřej Kubala

Celý rozhovor s Václavem Řehořem, z nějž jsme vám nabídli ve zpravodaji tento stručný výběr, si můžete poslechnout na webu Zdopravy.cz v sekci podcasty.

Paralelní dráha. Letiště plánuje, že nová ranvej (dále od Tuchoměřic) bude sloužit pro přistávání letadel a dnešní
ranvej (blíže Tuchoměřicím) pro jejich odlet.
 letiště praha
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Pouť svatého Víta a den otevřených dveří
klášteře v Tuchoměřicích se o víkendu
12.-13.6. konala akce Ora et Labora a Pouť
svatého Víta s dnem otevřených dveří kláštera.
Sobotní akce Ora et Labora (neboli práce jako
na kostele) se letos zúčastnilo na 30 lidí. Až do
pozdního sobotního odpoledne proběhla většina
prací venku (příprava na den otevřených dveří či
sanace zdi s přípravou zábradlí na první terase).
V neděli se uskutečnila již tradiční Pouť svatého Víta, kterému je zasvěcen katolický kostel
v Tuchoměřicích. Tento rok se program díky nedávnému rozvolnění vládních opatření podařilo
uskutečnit bez větších omezení. Na venkovním
podiu vystoupilo několik souborů: mladí klavíristé, dětská cimbálka Dubinka, sbory Cvrkot
a La Folia. V kostele pak byla možnost zúčastnit
se dopolední mše svaté a odpoledního koncertu
improvizační skupiny Fahrzavö.
Během odpoledne se téměř 100 lidí vydalo ve 3
skupinách na komentovanou prohlídku kláštera,
která začínala i končila na nedávno zrekonstruovaném vnitřním nádvoří. Tam na návštěvníky

již čekala kavárna a stánek s klášterními výrobky.
Další možností občerstvení byl kulinářský festival
s grilovanými klobáskami, domácími slovenskými
haluškami přímo od Slováků a sladkými palačinkami, které bylo možné zapít buď čepovaným pivem nebo kofolou.
Na své si přišly i děti: kromě skákacího hradu
se mohly pobavit ve stánku, ve kterém byl keramický, výtvarný a vědecký ateliér. Na sýpce začala
jako každý rok výstava keramických a výtvarných
prací dětí z tuchoměřických kroužků. Letošní
Pouť dotvářel dobročinný bazárek. Ten se letos
ještě víc rozrostl a nabídl širokou škálu oblečení,
obuvi a knih pro všechny generace.
Všem, kteří přispěli k obnově dominanty obce,
ať už fyzickou prací či návštěvou kláštera, srdečně
děkujeme!
Přejeme všem obyvatelům obce pohodové
a slunečné léto a již teď všechny zveme na další
ročník Poutě sv. Víta, která je plánovaná na 12. 6.
2022.
 |  Komunita Chemin Neuf

Červencové státní svátky jako chvíle
k zamyšlení
a začátku prázdnin slavíme dva státní
svátky, jejichž počátek spadá hluboko
do historie naší země. Cyril a Metoděj jsou
spojeni s raným středověkem a křesťanstvím,
v jehož kulturním okruhu po staletí žijeme
a čerpáme z něj. Čin Jana Husa, k němuž se
vztahuje druhý svátek, v nás možná vyvolává
představu něčeho, co se stalo v dávné minulosti, když svět byl ještě krutý a upalovali se
veřejně lidé za trest a pro výstrahu. Když se
radujeme ze dne pracovního volna, vzpomeneme si, co se tehdy stalo? Že Hus v souladu
s tím, co se psalo v Bibli (říká: Není pravdy,
která by nebyla v Písmu zjistitelná), kritizoval církev, jejímž představitelem sám byl, za

její bohatství, přetvářku a neúctu k lidem,
kterým měla sloužit. Hus nebyl jediný, který
obětoval svůj život „vyššímu principu“, naštěstí v naší historii je mnoho osobností, které vyšly z pohodlí svého života a bojovaly za
ideály a hodnoty, které vždycky společnost
posouvají dál. A nejenom v těžkých dobách
se k těmto výrazným činům a osobnostem
vztahujeme, na nich stavíme svoji národní
hrdost a uvědomujeme si nesmírnou statečnost a schopnost oběti. Věnujme tedy 6.
července letmou vzpomínku nejenom Mistru Janu Husovi, ale všem, kteří podobným
způsobem tvoří naše národní povědomí.
 Renata Wesleyová

HURÁ LÉTO
alší rok pod taktovkou COVIDu a my
tak spojujeme oslavu Dne dětí, konce
školního roku a příchodu prázdnin. Loňské
Hurá léto bylo první akcí, která se mohla
konat po dlouhých týdnech, kdy jsme byli
zavření doma. Letos se nám to nedobrovolné
domácí vězení protáhlo ještě více, a tak je pochopitelné, že především děti vítají jakoukoli
možnost, kdy se mohou uvolnit a dovádět.
A právě na to jsou akce v režii Ba-Zu-Ka naprosto ideální.
Letošní akce byla pod palbou slunečních
paprsků, a to opravdu velmi silných. Přesto

Co se děje v Tušení

plynulé měsíce byly pro nejednoho z nás obtížné, ale přinesly i mnoho nového - dobrého.
Podařilo se nám konečně zrealizovat dlouho plánovanou spolupráci se Statenickými. Jarní proměna
započala již v únoru společným masopustním
vystoupením, navázala postavením brány v lese
u soutoku potoků, zhmotněním kříže o Velikonocích a jeho transformací v rozkvetlé srdce v parku
Na Parádnici. Volné pokračování této „lesní pošty“
nachystaly děti z dramatického kroužku v podobě
tajemné hry v lese.
Prvním z koncertů letošní sezony bylo vystoupení dětské cimbálky a improvizační skupiny Fahrzavö na Noci kostelů. Další vystoupení si diváci
užili při pouti sv. Víta v klášteře 13. června. Zazpívaly sbory La Folia a Cvrkot, zahráli mladí klavíristé, Cimbálka Dubinka i Fahrzavö. V Sýpce byla
k vidění výstava prací dětí z Machových proužků
a z keramiky. 28. 6. se v 18 hodin sešli u nového
obecního ohniště (za klášterem u větrné harfy) kytaristé.
Už teď dáváme dohromady nabídku kroužků na
další školní rok. V září bychom rádi udrželi stávající
nabídku kurzů pro děti a dospělé: pohybová studia, joga, pilates, sbor, kytara, výtvarka, keramika,
hokusy pokusy, angličtina. Opět by se nám měl vrátit pravidelný dramaťák. Pro malé tanečnice (8- 10
let) přibude lekce klasické taneční techniky (balet)
a pro velké slečny (12 - 15 let) hodina moderního
a výrazového tance.
 Jana Vöröšová
nás navštívilo na 110 dětí s rodiči, babičkami
a dědečky. Na děti čekalo 10 stanovišť, včetně pánů od pétanque a výroby placek/odznaků, pohádkový orientační běh, skákací hrad,
jízda na Segway, a hlavně dobrovolní hasiči
ze Středokluk, kteří jsou pro naše děti něco
jako superhrdinové. Máme za to, že díky obrovskému jezeru z pěny, které pro děti vytvořili, si zase o level polepšili.
Hurá léto se zkrátka povedlo. Děkujeme za
přízeň a budeme se na Vás těšit v srpnu, kdy
nás čeká Pohádkový les.
 Kateřina Kubalová |  Ba-Zu-Ka
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POHÁDKOVÝ LES 2021

Slova s vůní Itálie
isotto salsiccia&mascarpone (čti rizoto salčiča maskarpone) je jídlo, které pochází
z Verony. „Je to rizoto s benátskou klobásou
a mascarpone, ze kterého se dělá i tiramisu a je
proto hodně krémové,“ vysvětluje Marco Seripa
z tuchoměřické restaurace MUMU.

plynul další rok a do našeho lesa se
opět na jedno odpoledne vrátí veselé
pohádkové bytosti. Letos to bude v sobotu 28. srpna od 14 do 18 hodin. Teď ještě
oprašují své kostýmy a pilují detaily úkolů
na jednotlivých stanovištích, ale zkrátka
už je to skoro za rohem.
Pohádkový les se stal stěžejní a srdeční
záležitostí party lidí, kteří si říkají Ba-Zu-Ka (Bára, Zuzka, kamarádi). Zejména
bez těch kamarádů by se taková akce nedala vůbec zvládnout. Pohádkový les je
letos připraven pro 150 dětí. Každoročně totiž zájem o pohádkovou procházku
tuchoměřickým lesem stoupá a překračuje hranice naší obce. Trasa dlouhá cca
2,5 km nabízí nejen příjemný pobyt pod
korunami stromů, oživuje pohádkové
bytosti, které už pomalu ani dnešní děti

neznají, ale hlavně na konci tohoto krásného odpoledne je finanční obnos, jehož
plná výše míří na charitativní účely. Dítě
si tak z lesa neodnese jen zážitky, dárečky,
ale i vědomí, že někomu slabšímu pomohlo.
Pokud máte zájem o takový zážitek, zaregistrujte své dítě na adrese
ba-zu-ka@seznam.cz nejpozději do 13.8.
2021 za zvýhodněnou cenu 80 Kč, která
je splatná na místě v den konání akce. Na
startu bude možné zakoupit vstup na trasu Pohádkového lesa za 120 Kč. Součástí
vstupného je malá svačina, pití a mapka
a také malé drobné dárky, které dítě získá
za plnění úkolů.
Těšíme se na další super odpoledne!

ZVEME VÁS

4.7.

25.7.

od 9.00

od 10.30

www.tuchomerice.farnost.cz

www.tuchomerice.farnost.cz

6.7. / ÚTERÝ / od 9.30

srpen

8.8.

6.7. / ÚTERÝ / od 11.30

od 10.30

www.tuchomerice.farnost.cz

28.8. / SOBOTA / od 14.00

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz/

BA-ZU-KA
www.ba-zu-ka.cz

 Zuzana Škvorová

Květnoví oslavenci
Helena Cabrnochová
Josef Oplatka
Josef Bareš

 Kateřina Kubalová

90 let
90 let
80 let

Stanislava Chotětická 75 let
Hana Srbová
75 let
Eva Hegrová
75 let

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí
a spokojenosti do dalších let.
S úsměvem na rtech oslavila v květnu své životní jubileum paní Helena Cabrnochová. Na snímku je obklopena svými
dcerami.
 Martin Růžička
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Historie Prchalova mlýna
akzvaný Prchalův mlýn stál na svém místě pravděpodobně již v roce 1410. V 19.
století pak je možné nalézt informace o mlýně Josefa Šebka, který ale roku 1911 vyhořel. „Domnívám se, že po tomto požáru došlo
k výstavbě nového mlýna Václavem Šebkem do
podoby, jak ho známe dnes,“ uvádí ve své kronice znalec historie Tuchoměřic Petr Jirásek.
Pekárna i tajná chodba na Okoř
Po roce 1920 se do mlýna nastěhovala mladá
rodina Prchalova. Josef Prchal ale záhy zemřel a vdova pak mlýn spravovala s Čeňkem
Balákem, kterého si vzala. Čeněk Balák mlýn
zveleboval a rozšiřoval a zajímavostí je třeba
to, že tu nějakou dobu fungovala i pekárna. „Pro stížnosti pekařů ale byla v roce 1936
zrušena,“ dodává Petra Jirásek. Za mlýnem
tehdy býval rybník Balačka a traduje se, že
z domu, který za ním tehdy stával, vedla chodba na Okoř.
V roce 1937 mlýn převzal dědic a nevlast-

Chátrající zdi a rozebraný interiér. Tak vypadá parní
mlýn dnes.

ní syn Čeňka Baláka Václav Prchal. Čeněk
Balák ale ve mlýně zůstal a novému mlynáři
pomáhal. „Během války se zapojil do odboje a moučnými výrobky pomáhal občanům.
I mnoho let po válce lidé na mlynáře v dobrém
vzpomínali. Ani jedinkrát jsem neslyšel špatné
slovo,“ líčí ve své kronice Petr Jirásek.
V roce 1948 přišlo znárodnění a rodina Prchalova musela mlýn opustit. Ve mlýně byla
až do roku 1990 mísírna krmiv pro okolní
JZD. Po roce 1990 získal Václav Prchal mlýn
v restituci. Za nějakou dobu ho ale prodal
a budova v dalších letech už jen pustla.
 Kronika Petra Jiráska |  Kateřina Kubalová

Parní mlýn tehdy ještě Václava Šebka na dobové
pohlednici

Ve 20. letech minulého století zažíval Prchalův mlýn dobu rozkvětu.

obec vymění lampy veřejného osvětlení za tři čtvrtě
milionu
Tuchoměřické ulice čeká letos v létě a zkraje podzimu velká výměna lamp veřejného osvětlení. Obci se podařilo získat dotaci
přes Místní akční skupinu Rozvoj Kladenska a Prahy-západ na
výměnu 110 lamp v obci.
otace, kterou pro Tuchoměřice vyjednala
místostarostka Barbora Boulová, pokryje
90 % nákladů na výměnu lamp veřejného osvětlení,
podmínkou dotace však bylo, že musí jít o lampy,
které osvětlují chodníky. O udělení dotace Tuchoměřicím už je rozhodnuto, v létě vypíšou Tuchoměřice výběrové řízení na dodavatele nových lamp
a do 31. října letošního roku musí být hotovo.
Nejde zdaleka o výměnu osvětlení v celé obci,
ale jen o část ulic, i přesto je to velký úspěch.
V Tuchoměřických ulicích se tak nově objeví 110
nových úspornějších led pouličních lamp s příjem-

ným žlutým světlem, které jsou už dnes například
v ulici V Zahrádkách, Pod Skálou, na chodníku
kolem dýňoviště i dalších místech.
Ty nejstarší lampy, které v Tuchoměřicích slouží
mnohdy řadu desítek let a jsou velmi energeticky
náročné, čeká cesta do šrotu. Některé si necháme
na náhradní díly. Řada novějších chodníkových
lamp nám však zbyde. Nebudeme je vyhazovat,
ale naopak se využijí pro nasvětlení míst, která jsou
dnes po setmění velmi tmavá. Budeme rádi, když
nám pomůžete vytipovat místa, kde lampy chybí.

nepřehlédněte

Hledáme temná místa
Pomozte nám prosím vytipovat tmavá
místa v obci, kde by podle vašeho názoru mělo být veřejné osvětlení. Část
lamp, které nahradíme díky dotaci,
bychom rádi využili na lepší osvětlení
dalších částí Tuchoměřic.
Své náměty posílejte místostarostovi
Martinovi Růžičkovi do konce srpna
emailem na ruzicka@outuchomerice.cz nebo se za námi stavte se svým
návrhem na obecním úřadě.

 Ondřej Kubala, Martin Růžička, místostarosta
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Léto v zahradě
ovidová pandemie zaplaťpánbůh ustupuje,
vysvědčení jsou rozdána, pro některé z nás
začíná období dovolených a zaslouženého odpočinku. Rozkvetlá zahrada, stín vzrostlých stromů
a zahradní jezírko či bazén nám můžou nahradit
strastiplné trmácení do prázdninových destinací.
Navíc si na zahradě můžeme dopřát pochoutku
v podobě čerstvé zeleniny či ovoce. Letní nápoj či
grilování obohatíme přidáním čerstvě natrhaných
bylinek. Aby naše oáza zůstala stále krásná, je třeba
i v průběhu letních měsíců přidat ruku k dílu.
Letní řez ovocných stromů
Takzvané vlky je nejlepší odstraňovat již nyní,
dokud jsou měkké a poddajné. Po sklizni třešní
a višní je vhodná doba k prořezání korun těchto
stromů. Také můžete prořezat příliš bujně rostoucí jabloně i hrušně, pokud již ukončily růst
krátkých letorostů. Červenec je obdobím sklizně
ze zahrady, ale i krásně rozkvetlých záhonů květin.
Výsledek ale může být ještě lepší, stačí dodržet pár
pravidel.
Brokolice
Brokolice má vegetační dobu 75–90 dnů (závisí
na odrůdě). Žádá si světlé místo s dostatkem vláhy.
Pěstujeme ji z přímé setby. Vyséváme od poloviny
července až do srpna do sponu 60×60 cm. Když
se objeví soukvětí, omezíme zálivku. Soukvětí sbíráme v průběhu září, když má průměr 8 –25 cm.

dí stonek. Rajčata přivazujeme k opoře; u kolíkových a keříčkových miniaturních rajčat sbíráme
celé hrozny i se stonkem – déle vydrží chutná
a svěží.
Košťálová zelenina
Ukončíme výsadbu pozdní košťálové zeleniny
(kapusta hlávková a brukev zelná, květák, pór).
Sbíráme letní košťálovou zeleninu (brokolice,
kedluben, květák).

Bylinky
Nakonec ořežeme trsy bylinek, případně je vytrhneme i s kořenem; později sbírané už poskytují po
vysušení méně kvalitní drogu.

Kořenová zelenina
Zředíme husté porosty kořenové zeleniny z předcházejících výsevů, aby měly rostlinky dostatek
místa. Protrhané rostliny (červená řepa, mangold,
čekanka salátová) vysadíme na volný záhon, je škoda je vyhodit.

Maliny
Odrozené výhonky jednou rodících malin odřízneme těsně u půdy, novým letorostům tak vytvoříme prostor na růst. Zřežeme rodící maliny. Řez
vedeme těsně u země. Maliny opakovaně přinášející úrodu neřežeme.

Okurky a cukety
Pravidelně (třikrát týdně) sbíráme okurky nakladačky; salátové necháme narůst delší a sbíráme
dvakrát za týden; cukety sbíráme malé (dlouhé
max. 20 cm), nenecháme je přerůst; velké plody
zpomalují tvorbu násady květů.

Přesazujeme denivky
Denivky patří k nádherně kvetoucím trvalkám.
Množství květů je podmíněno pravidelným rozsazováním a omlazováním starších trsů. Denivky
můžeme rozsázet až po odkvětu, tedy od druhé
poloviny srpna do konce září. Starší trsy vyryjeme
a rozdělíme je rukama nebo nožem. Rostliny vysadíme na slunné stanoviště (zde se jim bude nejlépe
dařit), případně do polostínu, do humózní půdy
dobře zásobené živinami. Kořenový krček by měl
být 5 cm pod povrchem půdy. Výsadby zavlažujeme.

Cibule a česnek
Připravíme na sběr ozimý česnek a cibuli – už nezavlažujeme, ukazatelem správného termínu sběru je zalomení natě v krčku.
Bylinky
Sbíráme bylinky a léčivé rostliny (máta, majoránka, tymián, saturejka, potočnice, libeček, meduňka, měsíček, divizna), při sběru natě stříháme asi 5
cm nad půdou; rostliny se zregenerují a koncem
léta přinesou další úrodu.
Ozimá cibulka
Odrůdy ozimé cibulky vyséváme koncem srpna,
začátkem září. Úrodu – mladou jemnou cibulku
zelenačku – sbíráme v březnu v příštím roce o 3
týdny dříve než z jarního výsevu či výsadby cibulky sazečky. Abychom zmenšili riziko vymrzání,
zvýšíme výsev o 20 %. Vyséváme do hloubky 3 cm,
do řádku vzdálených od sebe 40 cm. V řádku zvolíme řidší výsev, aby nebylo nutné jednotit. Výsev
jemně udusáme a zavlažíme. Závlahu podle potřeby opakujeme.

Jahody
Vyčistíme záhony jahod od odumřelých listů; trsy,
z nichž chceme získat sazenice, označíme kolíkem;
pokud nechceme vypěstovat vlastní sazenice, odstraníme všechny výhonky – šlahouny vyrůstající
z mateřské rostliny, porost přihnojíme vícesložkovým hnojivem. Začneme s výsadbou mladých sazenic jahod na předem připravený záhon. Pokud
budou mít dostatek vláhy, do podzimu dobře zakoření a příští rok už přinesou kvalitní úrodu. Jahodové sazenice vysazujeme nejlépe koncem léta.

Záhony po sběru
Vyčistíme je od zbytků natí, prokypříme, urovnáme, můžeme na ně vysévat zeleninu s krátkým
vegetačním obdobím, např. ředkvičku, salát, špenát, vodnici, nebo vysazovat sazenice kedlubny,
případně vysít ozimou cibuli.

Rajčata
Průběžně vylamujeme boční výhonky kolíkových
rajčat; čím jsou menší, mladší, tím méně se poško-

Pór
Pro lepší vybílení přihrneme půdu k sazenicím
póru – konzumní část bude křehčí a jemnější.
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Množíme
Vegetativně (dělením trsů) rozmnožíme rebarboru, meduňku a šalvěj; každá část by měla mít dva
až tři vegetační vrcholy.

Vysazujeme sazenice
Vysazujeme předpěstované sazenice pekingského
zelí, fenyklu stopkového, brokolice a rané kedlubny.

Jehličnany
Pomocí řízků si můžeme rozmnožit túje a cypřišky.
Levandule
Odkvetlé keře ostříhejme. Vyhněme se stříhání do
starého dřeva.
Kosatce
Až do konce července můžeme dělením rozmnožovat tyto krásně kvetoucí zahradní rostliny.
Růže
Dbejme na pravidelné odstraňování odkvetlých
květů, také na zavlažování a přihnojování.
Muškáty a fuchsie
Pomocí řízků si můžeme rozmnožit tyto oblíbené
balkonovky.
Hezké léto všem!
 Kateřina Kubalová |  Pavel Cihlář, starosta
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ŽIVOT V OBCI/INZERCE
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Ve čtvrtek 24. června bylo u restaurace MUMU
živo. Koncertovala tu totiž kapela The Hron
Brothers. Další hudební akce by se měla konat
v průběhu července.
 Tereza Fortuníková

Tuchoměřický trh očima Agáty Hanychové

8

erstvou zeleninu, sýry, uzeniny, med nebo
dobroty od Karla Nováka si ani v červnu nenechaly ujít desítky návštěvníků tuchoměřického
trhu. Se svou rodinou se před Disko RaI vypravila
i podnikatelka a modelka Agáta Hanychová. „Já
na trhy chodím často. V Tuchoměřicích jsem na trzích poprvé, ale moc se mi tu líbí. Dá se tu projít,
můžu tady nechat běhat děti a vím, že se jim nic
I N Z E R C E nestane. Je tu úplně jiná atmosféra než na přeplněných trzích třeba v Dejvicích,“ nechala se slyšet
usměvavá maminka dvou dětí, která vyrostla v nedalekém Suchdole, kde dnes opět žije. „Tuto stranu Prahy miluji a nikam jinam bych nešla. Navíc
v tuchoměřickém Disko RaI jsem byla mnohokrát.“
A který ze stánků u Agáty Hanychové zabodoval
nejvíc? „Z každého jsem si koupila něco, abych některému nenadržovala,“ říká s úsměvem. „Největší úspěch ale měl u naší rodiny stolek, kde se barvily
Tam jsme nechali asi nejvíc peněz.“
s
v
e
k do
i
t kamínky.
O rni
Další trh bude v Tuchoměřicích 11. září.

)

1 hodin

t-Servic
gh

K
ÁL
LETÁKY ESKY MANU LNÍ KA
AČNÍ DENDÁŘE STO APÍR
P
NÉ KAL LKY DOPISNÍ Y KA
NÍ OBÁ IZITKY LETÁK SKY
DE
Í tisku
N
Č
ÁVKA VZEe-shop
A
T
N
ŘE
Á
D
E
N
R
E
P
L
E
KA
ACNoční
P
NÉVyužijte
A
N
P
Ě
T
 MartinIRůžička
| ÍKateřina
Kubalová
našich
S
N
S
Á
N
OP služebKY K
TY tisk
inzerce
Y Dnových
K
L
Á
B
O tel.: 720031400
ETÁ
Koupím chatu, chalupu do 50km od Prahy v dobrém i špatném stavu. Děkuji
L
Y
VNzaÍnabídku,
K
T
I
IproZpříležitostný doprovod
CEneboP
V
A
K
A
I
K
L
Sbor Církve československé husitské v Tuchoměřicích hledá hudebníka (nemusí
být
profesionál)
bohoslužeb
V
B
Á
U
zakázek
Non
- stop
NPříjem
8 hudební vstup
INZE
R bohoslužbách.
CE
TuV
cO
hpřípadě
omG
ě ř iY
czájmu
ký P
Z Pvolejte
R AVO
DA J tel. 608
2 0L
19
| 5 Í
N
při
K dispozici je harmonium, ale je vítán jakýkoliv jiný nástroj.
prosím
434442.
O
L
T
A
S
T
A
E
K
K
Y
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
NÍ tisku
Č
ÁVOvK
A
T
e-shop
N
ÁŘE
erni
k do
ZtisE
D
E
N
R
E
P
L
E
A
ACNoční TĚNNÉ K
PAP
Í
Využijte
našich
S
N
S
Á
I
N
P
O služebKY K
TY tisk ÁLKY Dnových
B
O
LETÁ E P
Y
VNÍ
K
T
I
Z
I
V
AC
IK
L
B
ÁVKAzakázek
U
Non
stop
NPříjem
P
LOGY ŘE STOLNÍ
A
T
A
K
Y
DÁ
y

e

)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H

hra na motivy románu V. Nezvala

1 hodin

y

t-Servic
gh
e

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

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 6-7/2020, vydáno: 1.7.
2021; náklad: 630 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina
Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka
dalšího čísla: 10.8.2020

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
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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INZERCE

RYCHLÝ INTERNET
A MODERNÍ TV

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.

NABÍDKU VŠECH TARIFŮ
A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB
NAJDETE NA NAŠICH
STRÁNKÁCH
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