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V neděli 8. května – na Den matek se na obecním úřadě vítali noví občánci Tuchoměřic. 6 chlapečků a 7 holčiček dostalo od starosty pamětní minci a malý dárek. Maminky zase potěšila květina. Školákům děkujeme za krásné vystoupení a novým občánkům přejeme spokojený život.
 Martin Růžička

Nový územní plán by mohl být už v září

ne 14.6. 2022 v 16:30 se v zasedací místnosti obecního úřadu uskuteční opakované veřejné projednání územního plánu
Tuchoměřice. Oznámení proběhlo veřejnou
vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Obecního úřadu Tuchoměřice a Městského úřadu
Černošice dne 4.5. 2022. Od tohoto oznámení je návrh územního plánu k dispozici k
nahlédnutí na webových stránkách výše uvedených obcí a vytisknutý na obecním úřadě
v Tuchoměřicích a odboru územního plánování na městském úřadu v Černošicích. Nahlédnutí do tištěné verze a případné konzultace jsou pro občany Tuchoměřic a majitele
pozemků v Tuchoměřicích možné u obou
úřadů v úředních hodinách. Pro bližší popis

a vysvětlení daného dokumentu doporučujeme zajet do Černošic, kde budou úřednice
odboru územního plánování k dispozici nejen v úředních hodinách, ale po předchozí
telefonické domluvě i mimo ně. Od data
tohoto oznámení maximálně 7 dní po samotném projednání je rovněž možné opět
podávat připomínky a náměty k návrhu ÚP.
Námitky, připomínky i stanoviska je možné
uplatnit pouze proti těm částem návrhu ÚP,
které byly po veřejném projednání změněny.
Připomínky a náměty musí být adresovány
pořizovateli ÚP tj. městskému úřadu v Černošicích. Pokud půjde vše hladce, mohly by
mít Tuchoměřice v září 2022 schválený nový
územní plán.

nepřehlédněte
Opakované veřejné projednání územního plánu
Tuchoměřic
Kdy: 14.6.2022 v 16:30
Kde: v zasedací místnosti
tuchoměřického obecního
úřadu
 Pavel Cihlář, starosta
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Potoční koryto bude už brzy jako nové

Povodí Vltavy letos začne v Tuchoměřicích rekonstruovat poslední úsek potočního koryta, který ještě neprošel úpravou.
V roce 2023 by tak mělo být koryto kompletně hotové.
okud jste šli v poslední době Kněžívkou, nejspíš jste si všimli, že se k zemi poroučela řada
stromů. Vykácelo je Povodí Vltavy právě kvůli rekonstrukci, která by měla začít v létě. „Opravovat
se bude 713 metrů dlouhý úsek. Počátek rekonstruovaného úseku se nachází za přemostěním
dálnice D7, exit 3 a pokračuje nejprve v krátkém
úseku méně zastavěným územím. Za křížením s
místní komunikací prochází skrze plochy skladů a manipulační plochy a následně vstupuje do

území obytné zástavby. Konec úseku je v úrovni
křížení ulic Potoční a V Zahrádkách,“ vysvětlil
zpravodaji za Povodí Vltavy Hugo Roldán. Specifikem Únětického potoka je podle něj rychlý
nárůst povodňového průtoku v případě velkých
dešťů, kdy se k dešťové vodě přidává i ta z letiště.
Potoční koryto tím pochopitelně trpí. „Během
rekonstrukce koryto zpevníme. Technologicky
nejde o nic neobvyklého, jedná se o kamennou
dlažbu uloženou do betonu či kamennou rovna-

ninu. Složité je na této stavební akci řešení přístupů do koryta pro mechanizaci a přesun materiálu,
a to vzhledem k husté zástavbě a poměrně značně
zahloubenému korytu potoka.“ Stejně jako při
minulé rekonstrukci koryta, kdy se Povodí zaměřilo na druhý konec Tuchoměřic, přijde po opravě na řadu úprava okolí stavby. Její součástí bude i
tentokrát náhradní výsadba stromků.
 Kateřina Kubalová

Žáci naší páté třídy nemíří do nebušické školy
o téměř 60 letech poprvé žáci naší páté třídy
pravděpodobně nenastoupí do ZŠ Nebušice, se kterou má naše obec ustanovený společný
školský obvod. Důvodem je mimořádně vysoký
počet prvňáků, kteří mají ze zákona před šesťáky
přednost. Původně se počítalo s 22 dětmi, k zápisu jich však dorazilo 37 – kapacita nebušické
školy je tak plná. Funguje navíc takzvaná zápisová
turistika, kdy rodiče změní místo trvalého pobytu
podle toho, do jaké školy chtějí zapsat své děti, a
škola to nemá možnost kontrolovat.
Páťáci z Tuchoměřic tak od září nebudou jezdit do Nebušic, ale do Středokluk. Naše obec pro
ně zajistí dopravu do školy a zpět. Dle předběžné
dohody by ZŠ Středokluky mohla v následujících
letech přijmout vždy 10 – 15 dětí z tuchoměřic-

ké páté třídy, pokud se nedostanou do Nebušic.
Středokluky mají totiž k dispozici prostory po někdejší střední odborné škole a chtějí je využít na
rozšíření své školy. Ve Středoklukách je v současné
páté třídě 33 dětí a vedení školy a obce řešilo, zda
neotevřít dvě šesté třídy. Díky našemu problému
je rozhodnuto, budou třídy dvě. Do příštího čísla
našeho zpravodaje připravíme rozhovor s novým
ředitelem středoklucké školy panem Mgr. Martinem Molčíkem, který má zkušenosti s vedením
velké školy na Praze 6.
Celé čtyři roky si na úřadě lámeme hlavu nad
problémem, zda a kde stavět novou devítiletou
školu, případně dostavět druhý stupeň. Výše popsaný fakt v tuto chvíli přiklání misku vah spíše
na stranu možnosti ano. Ovšem toto rozhod-

nutí má celou řadu úskalí. Tak třeba, dle názoru
odborníků z řad ředitelů a pedagogů je vhodné
vzhledem k úvazkům učitelů, mít více než jednu
třídu v ročníku. V Tuchoměřicích se rodí okolo
12 dětí ročně a dle demografického průzkumu i
vzhledem k rozvojovým plochám by toto číslo nemělo nikterak dramaticky růst. Staneme se tedy
místem se spádovou školou? To by znamenalo
při současném trendu odvozů dětí do školy osobními automobily a napojením veřejné dopravy
na okolní obce ještě větší dopravní zatížení komunikací v našem úzkém údolí. Navíc se v okolí
plánují nové školy v Horoměřicích a Lichocevsi.
Na obecním úřadě nicméně existují již dvě studie,
kde by mohla nová ZŠ být.
 Pavel Cihlář, starosta

nepřehlédněte
Už v polovině června se začne stavět
dlouho připravovaný chodník od stávající autobusové zastávky Tuchoměřice,
Obecní úřad podél ulice Hlavní až k
napojení na stávající chodník u obchodu v ulici Hlavní. Vzniknou tu dva
nové přechody pro chodce, které zvýší
bezpečnost lidí v místě, kde je dnes
přecházení silnice velkým dobrodružstvím. Obec zároveň nechá zbourat
opěrnou zeď u restaurace MUMU. Provoz restaurace to ale neomezí. Naopak
řidiči a chodci budou muset dávat
během stavby větší pozor. Provoz v
tomto úseku bude totiž řízen semafory.
Ve stejné době se bude stavět také v
ulici K Poště. Vzniknou v ní dva příčné
prahy s místem pro přecházení v ulici
k Poště a na mostě přes Únětický potok vznikne oddělená část pro chodce.
Celá akce by měla být hotova do konce
prázdnin.
 Martin Růžička
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Chodník na hřbitov je téměř hotový. Těsně před jeho dokončením jsme na žádost Krajské správy a údržby
silnic Středočeského kraje uspořádali vodní zkoušku. Na místo přijela obecní cisterna s dvěma kubíky vody,
které vypustila na vozovku. Simulovala tak silný přívalový déšť, aby se vyzkoušelo odvodnění silnice u nového
chodníku. Praxe ukázala, že bude na místě potřeba osadit dvě kanálové vpusti a stavba bude hotová.
 Martin Růžička

ŠKOLY/VOLNÝ ČAS

z 05/22

T

Naši školáci si poslední květnový týden užívali dlouho očekávanou a kvůli covidu dvakrát odloženou
školu v přírodě. V rekreačním středisku Růžená se
kromě učení tančilo i sportovalo a ani déšť dětem
nesmazal úsměv z tváří.
 |  ZŠ Tuchoměřice

ZVEME VÁS

3.6. / PÁTEK / od 18.00

12.6.

od 12.00

www.chemin-neuf.cz

10.6. / PÁTEK / od 18.00

18.6. / SOBOTA / od 10.00

Krásná hlína, Bambola

s živou kapelou.

19.6.

19:00 - La Folia - ženský sbor
19:30 - Fahrzavö - dechové trio s cimbálem
www.tuchomerice.farnost.cz.

10.6. / PÁTEK / od 17.00

od 14.00

www.ba-zu-ka.cz
 Zuzana Škvorová

Výlet na letiště
vyjely děti ze školky na svůj první výlet. Obecní úřad nám zajistil autobus, tímto zřizovateli moc děkujeme. Autobus nás dopravil na Letiště
Václava Havla, kde na děti čekal průvodce. Prošli jsme bezpečnostní kontrolou a mohli vyrazit místním autobusem na letištní plochu. Děti
se tak dostaly do míst, která nejsou volně přístupná, a byly z výletu nadšené.
 |  MŠ Tuchoměřice
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Historická pohlednice zachycuje sad, na jehož místě je dnes areál TJ Sokol.
 archiv Lucie Vopálkové

Tucho fotbal slaví 70
a na důchod se nechystá
álokdo z dnešních příchozích do areálu
tuchoměřického fotbalu tuší, že by se
tu před 70 lety procházel švestkovým sadem.
Vlastní vysněný oddíl u nás založili fotbaloví
nadšenci v dubnu 1952 a trvalo ještě rok než
se v Tuchoměřicích začal hrát výkonnostní
fotbal.
Není divu, že se u nás sportu daří, protože
historie místního Sokola sahá bezmála dokonce až 130 let !! zpátky do roku 1893. O
tom třeba zase příště.
Po přípravách prvního hřiště se zahájení

činnosti uskutečnilo v červenci roku 1953,
kdy proběhl turnaj za účasti družstev Tuchoměřic, Kněževsi, Kopaniny a Dobrovíze.
Sezóna 1953/54 byla zahájena ve IV. třídě.
Na place i na úpravách areálu se od té doby
vystřídaly generace hráčů a funkcionářů i
fanoušků. I přesto, že si právě letos Tucho
fotbal připomíná kulaté 70. výročí existence, rozhodně se na důchod nechystá. Právě
naopak, už několik posledních let se tu místním novodobým nadšencům daří zvelebovat
areál, ale také vychovávat mladou generaci.

Jako jedna z mála – možná jediná vesnice - na
okrese Praha - západ má kompletní mládežnické oddíly od přípravek až po dorost, kde
se podařilo přivést ke sportu mnoho kluků i
děvčat a doslova vypiplat i hráče pro současná
družstva dospělých.
A naše „A“ mužstvo má možná i díky kvalitnímu zázemí letos našlápnuto k postupu
do vyšší soutěže. Bylo by krásné oslavit to
společně právě u příležitosti kulatých narozenin. Přijďte se 18.6.2022 podívat a zažít vše s
námi.
 TJ Sokol Tuchoměřice |  Aleš Brix

Krajská soutěž na dosah
a cestě za postupem narazili fotbalisté A-týmu na další soupeře a ve dvou
případech se jednalo o přímé konkurenty
v boji o přední příčky. Ve vypjatém souboji jsme jasně přehráli Psáry a taktéž Dolní
Břežany od nás nedostaly žádnou šanci, aby
nám znepříjemnily jarní část sezony. Aktuálně jsme již lídr tabulky, máme 50 bodů
po dvaceti kolech a čekají nás již pouze poslední čtyři kola. S 5 bodovým náskokem
na druhé Psáry a s kvalitními výkony z jara
(kdy jsme stále ještě ani neinkasovali), se
postup do krajské soutěže nezdá být nereálný. Jaký lepší dárek fanouškům bychom
si mohli přát zrovna v roce, kdy fotbal v
Tuchoměřicích oslavuje své kulaté výročí.
 Oskar Baschiera
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Výsledky “A-tým” (Okresní přebor):
SK Roztoky - TJ Sokol Tuchoměřice 0:1 (0:0) Pen: 2:4
TJ Sokol Tuchoměřice - SK Rapid Psáry 4:0 (2:0)
Povltavská FA C - TJ Sokol Tuchoměřice 0:4 (0:1)
TJ Sokol Tuchoměřice - SK Olympie Dolní Břežany 6:0 (3:0)

Domácí zápasy obou seniorských týmů (do konce sezony 2021/22):
Neděle 29. 5. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice B - SK Kazín B
Sobota 4. 6. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice - FK Zbuzany B
Neděle 12. 6. 2022 14:00, TJ Sokol Tuchoměřice B - FK Mníšek pod Brdy B
Sobota 18. 6. 2022 17:00, TJ Sokol Tuchoměřice - TJ Hostivice

ŽIVOT V OBCI

z 05/22
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ZPÍVAJÍCÍ FARÁŘ
z Tuchoměřic
ž uplynula celá řádka let od doby, kdy Luboš
Svoboda, farář, zpěvák, hudebník, skladatel a dlouholetý člen divadla Semafor působil v
Tuchoměřicích. Jeho první farářské místo hned
po vysvěcení byl právě místní Husův sbor. Byl
zde mezi lety 1965 a 1970.
Na vojně se poznal s Miloslavem Šimkem,
který ho po čase přizval ke spolupráci do divadla
Semafor. Tam od roku 1968 začal působit spolu
se svou ženou Janou. O několik let později jsme
je mohli vidět i s jejich dcerou Janou Mařasovou
v pořadu Návštěvní den Miloslava Šimka a Jiřího
Grossmanna.
Důležitou roli v tvorbě pana faráře Svobody sehrála jeho kolegyně farářka Pavla Zachařová, která
byla autorkou mnoha textů jeho písní. Text písně
Misraim je dnes opět aktuální svým protiválečným poselstvím. Vznikl jako reakce na události
roku 1968.
…Zachraň mne ode rtů s jazykem zrad a lží,
ať znovu nad řekou pravdivá píseň zní,

a z ruky ve zbroji vyrvi mě mocí svou,
ať dlaně pokojných mír k splavům donesou…
Spolu také vytvořili moderní formu bohoslužeb, songovou liturgii, která byla poprvé uvedena
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí
v září 1968. Je o tom záznam v naší kronice, kde
najdeme i zmínku o jeho vystupování v Belgii,
Německu, Holandsku a Itálii.
Letos uplyne pět let od úmrtí pana faráře Svobody. Abychom si připomněli tuto významnou a
zajímavou osobnost, připravujeme pro Vás v Husově sboru dramatizované pásmo s jeho písněmi.
Hudební skupina Hudař Blus, ve složení Andrea
Valenta, Blahoslav Rataj a Robert Valenta, pro
nás nastudovala jeho dílo a připravila dramatizaci
s názvem SVOBODA!!! Představení nám přiblíží
jeho život i tvorbu. Přijďte si na premiéru v pátek
3.6.2022 od 18 hodin poslechnout jejich melodické písně do Husova sboru.
 Lucie Vopálková
 archiv Jany Svobodové, Milan Vágner, Jiří Volbracht

V roce 1969 se tuchoměřický Husův sbor dostal díky faráři Sobodovi i na stránky časopisu Pestrý svět.
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Rostlinopis a Cvrkot v Libčicích

tevřená zahrada je sborový festival, který každým rokem několik nadšenců tvrdošíjně pořádá v Libčicích nad Vltavou. Snoubí se zde zajímavý program, entuziasmus pořadatelů a publika,
rodinná atmosféra malého festivalu, příjemné
prostředí farní zahrady a skvělá akustika evangelického kostela.
Letošní 13. ročník měl podtitul improvizace
a tak sem program dětského sboru Cvrkot a La
Folia skvěle zapadl. Písně Jany Vöröšové na texty
J. Dvořáka z knihy Rostlinopis zazněly v originálních a vtipných aranžích. Děti nejen zpívaly, ale
také hrály na nejrůznější nástroje, které během
koncertu hbitě střídaly. Plochy zvukově experimentální střídaly krásné klenuté melodie. A děti
se s chutí a radostí zapojují do složitých hudebních struktur. Jsou schopny zazpívat jak náročnou
kantilénu, tak předvést bravurní štěkot psů a vlčí
vytí. Citlivým doprovodem je podpořili Kristýna
Sedláková na flétnu, Jana Bezpalcová na akordeon
a Jan Kořínek na kontrabas. Byl to opravdu nezapomenutelný zážitek. Dobrou zprávou je, že tento
program budeme mít možnost si poslechnout i v
Tuchoměřicích, a to při Noci kostelů v kostele sv.
Víta od 18:00.
 Karolina Kašparová |  -red-

30. 4. ožilo prostranství před Disko RaI farmářským
trhem. K dostání byla tradičně spousta dobrot.
Nechyběly ani sazeničky, na které se stála dlouhá
fronta, či živá hudba, o kterou se postarala Základní
umělecká škola z Kralup nad Vltavou.
 |  Barbora Boulová

Květnové oslavenkyně
Marcela Cihlářová

75 let

Emilie Kaščáková

70 let

Gratulujeme a do dalších let přejeme
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
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Svátek sousedů - krásný nápad
dotažený k realizaci
ěkdy stačí jen chtít. A u nás v Tuchoměřicích
jsme letos chtěli opět zorganizovat Den sousedů, který měl nucenou dvouletou covidovou přestávku. Bohužel jsme už nestihli nacvičit vlastní
verzi divadelního představení, a tak diváci museli
tentokrát oželet památné kreativní vystoupení
tuchoměřických herců a zpěváků. Důstojnou náhradou bylo veselé divadýlko Víti Marčíka mladšího, který vystoupil se svým potulným seskupením
loutek a herců Já to jsem. Jejich bezprostřední a
zábavné představení Kolotoč pohádek bylo plné

nápadů a rozesmálo a pobavilo desítky malých
i velkých diváků. Zase jsme si potvrdili, že Víťa
Marčík (starší nebo mladší) je jistota a pokud ho
někde potkáte, určitě neváhejte a jděte na to!
Moc se nám letos líbilo celé pojetí Dne sousedů
- bylo plné slunce a pohody, na společném stole se
sešlo nečekané množství jídla, sportovních aktivit
se zúčastnily starší děti i úplná mrňata, bylo pivo,
káva a někteří návštěvníci si kromě kulturního zážitku odnesli i knihu z knižního bazárku.
 Zuzana Havlová |  Ivana Matějů

INZERCE
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TECHNIK2tKetK2ै2F[
3D LASEROVÉHO
SKENOVÁNÍ,
ZPRACOVATEL MRAČEN
BODŮ / GEODET

z 08ैࡶࡵ

Náborový příspěvek
15 000 Kč

T

Máte kladný vztah k práci na PC? Bydlíte
v Roztokách u Prahy a máte zájem o práci
ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
proȓǲǴǦΠǎȚ
ČeskoȍƵǤȚǲȝऺ
Švédskou geodetickou firmu?
Kombinace měření v terénu, práce zpracování
ȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀǲȀȒǎǺƶǆΒुtǺǤǄǡ
mračen bodů, v budoucnu možná práce
ƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎȍȐȀǹȐΠǺȀȝȚुXȀ
i z domova? Plný i částečný pracovní úvazek.
ƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆǺǎǺƵȐΒȓȚƵȚु
vhodná
pro maminky na rodičovské
ȝǲǴƶǊƶǹǎPráce
ǊȀ ǴǦȓǎǲ
Δ ǯǎǊǺǏ
dovolené
a
při
flexibilních rodinných potřebách.
ǊȀǴΒु ǎȕǎǹǎ ΔǎǴǹǤ ȀȍƵȚȐǺǑ
Mzda dle zkušeností 30 000–45 000 Kč
ȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚुXƵǊƵǺǏƵǺƵȚǴȝa zaměstnanecké
ǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ
ȐΛǄǡǴǏ ȓȍȀȚȒǎǃǑbenefity.

Nástupní mzda
25 500 – 28 000 Kč

à´ŇøŇĄ®Þ¡

Měsíční bonus
4 500 Kč

ǎΠƶȒǦǹȍȒǤǄǡƶΠǦȚΠΔुǃƵǃǦǴǏȚȀुXȀǊǴǎǹǺȀ- ΠƶȒǦु ?ǊȀ ǄǡǄǎ ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
ǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍ- ȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀ
ǴȀȚΛ ǯȓȀȝ ȍȒǦǯǎǹǺǏ ǺƵ ȍȐƶǄǤ Ǥ ȀǊȍȀǆǤǺǎǲु eǤ ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎ
ȀȚȝǤǴǎǯȕǦǹȀǡȀȝǯǎȕȚǑΔΛȝǦȚǯǎΠǦȐǲƵƵǃƵΠǏǺΛ ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆ
ǲǎ ǲȀȝȍƶǺǦु FƵ ΠƵǡȐƶǊǄǎ ǯǎ ΠƶȒǦ Δǎ ΠǺƵǹǎǺǦ  ǎȓƵǺǏ ȀΔȀǄǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ
ȓǲǴǤΠǺǦुFƵȀǲȐƵȓǺΜǄǡΠƶǡȀǺǎǄǡǲΔǎȚȀȝǴǤȓȚȀ- ΔȐȓȚΔǑ ȓȚȀȍǲȀȝ ǊȀǴΒु ǎȕǎǹ
ȍƵǊǲΛऺ ǯǤȒǤǺǲΛऺ ȀǄȞǺΛऺ ǡΔǑΠǊǺǤǄǎु XȀǲȝǊ ǯȓȀȝ ƵǺǎȓǹǦǹǎȓȚȀȍǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚ
ǚƵΠȀǴȀΔǏǴȝȓǲΛȝȐǆǎǺǏȍȐȀȓǲǴǤΠǎǽǺƵȓǎǹǎǺȀ ǆǎǺǏ ȀΔȀǄǎ ǊƶΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ
Kontakt:
Areál
VUAB Pharma a.s.,
 FƵ ȓȚȐȀǹǎǄǡ
ƵǺǤ ȍȀǊ
ȓȚȐȀȓȝǄǡǏऺǯǎǆƵȓǯǎȓǲǴǤǊǤȚुXǎǲǤǺǛȓǲƶƵǆǦǺȓǲƶΠǎǴǦ ǺǎǃȀ ǹȀȕȚȀΔƶǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎ
Vltavská 53, 252 63 Roztoky
ǎǺǎǹȀǄǺǏȀΔȀǄǎु?ǊȀǄǡȚǑǴ
ǯȓȀȝ Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु t ȍȒǦȍƵǊǑ ȍȀ- ǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏ
ΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵȚǄǎऺ ǹƶ ǺǎǯΔΛȕȕǦ
ȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎ Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏ ȍȒǤǡǺȀǯǦ- ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵ
Umíte pracovat s mračny bodů
ȒƶǊǺǑΠƵǲȀȒǎǺǤǴΛƵǺǎΔΛȚƶǡǴ
ǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀ
laserového skenování v CADu?
ǊȀȓȚ ΔȀǊΛ Ǥ ǤΔǤǺु XȀǊȀǃǺǑ ǯǎ ȚȀ ȓ ȍȀΠǊǺǦǹǤ ǯǎǹȐƶΠु
8
I NǹǑǴǤ
ZChcete
E RΔΛC E se to naučit?
Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA
J ǲȀǺǄǎ
2 0 19
| 5 ǊǎǲƶǊΛ
ǺǦ ǊǎǲƶǊΛ
ǃΛǄǡȀǹ
8
ǲǎǊǴȝǃǺƵǹǤुXȀǲȝǊȍǑȓȚȝǯǎǹǎȚΛǲΔǎऺǯǎȚȒǎǃƵ
 Ȁ
ȍȐΔǺǦ
ǃ
ȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔǺǑǹƵǄǎȕǲΛऺȍȀȍǴȀǊΛΔǆƵȓȓǲǴǤǊǤȚऺƵǃΛǯǎǺǎȍȀȕǲȀǊǤǴǹȐƶΠऺǺƵ ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔ
Přijmeme
šikovného
ǲȐƶȓǲΛु t ΠƶȒǦ
ȓǲǴǦΠǦǹǎ
ǡǴǦΠΛ člověka na brigádu
ǲȚǎȐΜ ǯȓȀȝ ΔǎǴǹǤ ǄǤȚǴǤΔǏु FƵ ǊȀǃȒǎ ΔǑȚȐƵǺǏǹऺ ǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t Π
příp.
i
plný
úvazek.
Π ȀǊǴȀǹǦǹǎ ǺƵǊΠǎǹǺǦ ǆƶȓȚ Když se budete chtít
ǃǎΠǹȐƵΠǏǹǹǦȓȚǑΔΛǊȐǦȚΛǲΔǎƵǄȝǲǎȚΛƵǊȀ
ǹǎǆǦǲΒु KǊ ǡǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ
)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H
v rámci práce jet podívat do Švédska,
ǊȀǊȀǃȒǎΔǑȚȐƵǺǏǹǦȓȚǺȀȓȚǤऺ
ȝǄƵȚǤǺǤǹƵȚȐǤǄǤƵǺƵॵǆȚǤहȝǲƵȚΛǺΛƵǹƵȚȐǤ- tƶǺȀǄुEƶǹǎআǴǤȍȐƶΠǊǺǏȍƵȒǎǺǤȕȚǑऺȓȚǤǡǺǎǹǎ ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔ
Norska, Kanady, umíme to zařídit :-)
Chtěli byste práci v krásném prostředí, mezi luxusními značkami
ǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹǎǲΔǑȚǤǺΛȝȐǆǎǺǏ
ǆǤƵǺƵॶ
ǯǎȕȚǑVás
ǯǎǊǺȝ
ΔƶȐǲȝ
ȒǎǊǲΔǤǆǎǲु
a zároveň
baví
práce
s lidmi? =ǎ ȚȒǎǃƵ ΔΛǃȐƵȚ ƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹ
Bližší představu
o náplni
práce a projektech,
ȓȍȐƶΔǺΜ ȚǎȐǹǦǺ
Πǹǎȕǲƶǹǎऺ
eΛȍǤǄǲǏǯǦǊǴȀ]ǦǹƵȍȐƵȍΒΔȀǊǺǑΔΠǺǤǲǴȀΔǎǹǑȓȐΛǄǡǴǎȐȀȓȚȀȝǄǦȀǊȐΒǊΛुFǎǯȍȀΠǊǑǯǤǺƵΠƵǆƶȚǲnaȓȝȕǎǺǦु
Pokud odpovíte
ano, máme nabídku
přímo pro Vás. Zašlete Váš životopis
e-mail: XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜ Țǎ
KUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD
na kterých s námi můžete
pracovat,
job@lagardere-tr.cz
a nebo se rovnou
naše kariérníΠǎ
stránky
ȝƵǊȒǦΔǎȓǎȐȀΠȍƵǊǺȀȝु
ȚǑǹƵȚȐǤǄǎुǊǎǯȕǦȍƵȓȚΜȒǤȍȒǤȍȐƵΔȀΔƵǴǤȀǹƶǆǲȝ
ǲȝ ΠƶȒǦ ǹȝȓǦǹǎ
ȓǲǴǤǊǤȚpřihlaste
ǄǤǃȝǴǤpřes
ȍǑȓȚȀΔƵǺȀȝ
ǲΔǑȚΛΠǹǑǺǦǃƵȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎ
www.aelia.cz/shop-assistantka
si uděláte na webech:ΠǛȝƵǺǄǤƵǴǎऺǄȀǯǎȝȓȝȕǎǺΜƵǺƵȓȀǴǎǺΜΔǎȍȒȀΔΜ
www.exactstreet.com,
ȓƵΠǎǆǲΛǤΠǎȓǎǹǎǺु@ǤȓȚΛǴǤǃǎǆǲȝƵǹƵǯȀȐƶǺǲȝ
www.vimeo.com/teamexact.
Inzerát
je
i
zde:
ǴƵǴȀǲ Ƶ Πǎ ȓΜȐƵ XǎǄȀȐǤǺȀु ࣬X͏͑ȖǠȐǧ ȩǤ ȖȏǌǜȈǋ
 YøÂŇ²®ÂàĢŇâéÞÏâé
V čem ǺƵ
bude
spočívat
VašeȓǲǴǤǊǤȚ
práce?ȍȐƶΔǑ Δ ȍȐΒǃǑǡȝ
ȓȝȕǎǺǦ
ǯǎ ǤǊǎƶǴǺǦ

www.linkedin.com/feed/update/urn:li:
• Pomůžete nerozhodným zákazníkům vybrat ty nejlepší produkty
k do
tisȣȨǺȣȦǋ͑Ȗ͑ǋȊǋǙǤ͝ȦǋȅǜǋȰȈȰǤȦǌǠȖȐǼȣȨǺǠǋȊǺ͑FǤOverni
• S úsměvem poradíte a zvládnete veškerý zákaznický servis
activity:6902964307764858880/
ǋȣȖȊǺ࢜]ǼȏȳȣȖȈȦȏ͑ǠǧǜǼ͝ǋǙȳǚǋȰǺȐǺȰǤǠ͘ȩǺȊȐǥ
• Na pokladně přijmete platbu, propojíte ji v našem systému a popřejete klientům šťastný let
Kontaktní
Noční osoba: ȫȣǋǱǤȰ͘ȩȖȰ͑ȖȦǤȏȳ͑ȐǺȰȨ࣭ΔΛȓΔǑȚǴȝǯǎEƵȐǄȀ^ǎN
Využijte
našich
Co Vám za to nabídneme?
Markéta
T: 739 474 359,
tisk Exnerová, HR:
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
• Práci na dobu neurčitou na plný úvazek v režimu krátký/dlouhý týden;
nových služeb
E: marketa.exnerova@teamexact.com
ΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
nebo v rámci brigády
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• Zajímavou pracovní příležitost v moderním prostředí pražského letiště
• Aktivní použití anglického jazyka a mnoho dalších benefitů

)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H

)

KUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD
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Tuchoměřický zpravodaj:

CENY
INZERCEŇøŇfî
NZERCEŇøŇfî®ÏÈ¡à²ÀÈŇĄÛÞøÏ¾²
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk územního samosprávního celku - měsíčník obce Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní úřad obce
Tucho-

fî®ÏÈ¡à²ÀĀŇĄÛÞøÏ¾ģ
měřice - V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice; číslo 5/2022, vydáno: 27.5.2022; náklad:
670 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová:
ࡵैࡶȓȚȐƶǺǲΛࡶ
ȐƶǺǲΛࡶࡴࡴࡴ?ǆ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲΜΠȍȐƵΔȀǊƵǯहȍǎȐǤȀǊǤǄǲΜȚǤȓǲ
tuchonoviny@gmail.com;
uzávěrka
dalšího
čísla:
10.6.2022
ࡵैࡸȓȚȐƶǺǲΛআࡵ
ȐƶǺǲΛআࡵࡴࡴࡴ?ǆ
ȞΠǎǹǺǦǡȀȓƵǹȀȓȍȐƶΔǺǦǡȀǄǎǴǲȝআǹǑȓǦǆǺǦǲȀǃǄǎ
ࡵैࡼȓȚȐƶǺǲΛࡹ
ȐƶǺǲΛࡹࡴࡴ?ǆ
eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेE?[ࡶࡵࡽࡵࡽेΔΛǊƶΔƶKǃǎǄǺǦ
www.outuchomerice.cz
7
ȞȒƵǊȀǃǄǎeȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎআt?ǺǑǦΔǄǎࡶࡵࡶऺࡶࡹࡶࡺࡻ
ȒƶǊǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎ
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚŽŶƽ͕ŶĂŬůĄĚĂĐşƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ŽĐĞůŽǀǉĐŚĂŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉĐŚĚǀĞƎş
ΔƶǤǺΠǎȐǄǎࡵࡴ?ǆैȒƶǊǎǲ

eȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎेǆǦȓǴȀࡼैࡶࡴࡶࡵऺΔΛǊƶǺȀहࡶࡻुࡼुࡶࡴࡶࡵे
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽǌŝĐĞ͗
ȨǌǠȈ͘ȏǋ͗࢜ߞߝȨǌǠȈ͏࣐XȨǺǠȊȖȳǷȖǠȖǙǥȩȣȖȊȳȣȦǌǚǺȏȖ͟ȐȖȩȰǺȐǠǺ͑ǺǠȳǌȊȐǧȩȰǋȐȖ͑ǤȐǥǚǤȐ࢜͘

࣏ȏǺȐߠȨǌǠȈ͘ȏǋ͗

z 05/22

T

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

8 www.outuchomerice.cz

www.sys-data.com
Volejte NONSTOP 777 774 221

www.outuchomerice.cz

Římskokatol

ická farnost
a Komunita
Chemin Neu
f

Divadlo Kladno

Vás zvou na

Pout’ sv. Víta

ěřice
ře Tuchom
e
št
lá
K
v
veří
Kulinársky fe
řených d
stival
Den otev

12.6.2022

Program

10:30 hod Poutní mše svatá
12:30, 15:00 hod Komentovaná prohlídka kláštera
13:00 - 19:00 hod VYSTOUPENÍ:
- na sýpce: Halali/Borci, Klavíristé Rozhalas Statenice, Kytaristé,
Balet/Ta.Banda, SPOLK.-tanec
- na nádvoří: Cimbálka Dubinka, Anežka Band, Alice Band

,

v

- bryndzové halušky
- boršč
- palačinky
- čepované pivo, nealko, káva ...

Doprovodné

akce

- skákací hrad, dobročinný bazar
- posezení u kávy na obnoveném
vnitřním nádvoří kláštera
- keramický, výtvarný a vědecký
workshop pro děti

Obecní úřad Tuchoměřice Vás srdečně zve do
kladenského divadla na derniéru představení
Boženy Němcové

BABIČKA
● Den představení 8.6.2022 od 19:00 hod.
● Cena lístku 290,- Kč (platba na OÚ u Lucie Vojtěchovské)
● Určeno pro občany starší 60 let
● Doprava zdarma zajištěna

PROGRAM SE JĚŠTĚ MŮŽE ZMĚNIT. ČASOVÉ ROZVRŽENÍ JEDNOTLIVÝCH VYSTOUPENÍ A AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.CHEMIN-NEUF.CZ

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

Vložený list (dvě strany inzerce) 10 285 Kč vč. DPH
celá stránka: 4 840 Kč vč. DPH
1/2 stánky: 2 420 Kč vč. DPH
1/4 stránky: 1 210 Kč vč. DPH
1/8 stránky: 605 Kč vč. DPH
Řádková inzerce: 12,10 Kč vč. DPH

Více informací na obecním úřadě,
nebo na tel. 220 951 200.

(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně
stanovené ceny.

Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.

www.outuchomerice.cz

