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Tuchoměřická škola stojí na svém místě od roku 1843. Z původní jednotřídky je dnes škola s pěti třídami a sehraným učitelským sborem. Kromě páté třídy, nových šaten a kotelny
přestavěné na multifunkční prostor přibyla v posledních letech i takzvaná kostka, nové hřiště a venkovní učebna.
 Ondřej Kubala, fotografie z knihy Petra Jiráska Tuchoměřice, Kněžívka, Pazderna

Obecní úřad nabízí zdarma občanům
ve věku 75 let a více respirátory třídy FFP2 . V případě zájmu kontaktujte
Obecní úřad tel. 220 951 200 nebo
emailem info@outuchomerice.cz.
číslo měsíce

2 800

tolik sáčků na psí exkrementy rozdistribuovala obec během roku 2020 do
zásobníků na odpadkových koších.
Těch je v obci 40 a stále přibývají nové.
Jen v únoru to byly čtyři. Jeden technická četa instalovala na začátku ulice
Rovná (proti bývalé pekárně)
a další najdete například na konci
ulice Za Kostelem. Náklady na údržbu
a distribuci sáčků obec platí z peněz,
které vybere na poplatcích za psy.
V roce 2020 to bylo skoro 27 000 Kč.

V Tuchoměřicích se učí hravě
naší škole využíváme množství vyučovacích
metod. Vyučování probíhá formou frontální výuky, skupinové či individuální práce žáků.
Poskytujeme velký prostor projektovému učení,
simulaci událostí a didaktickým hrám. Simulacemi běžných životních situací se děti učí možným
řešením, a to jak individuálně, tak ve vzájemné
spolupráci. Důraz totiž klademe na samostatný
projev každého žáka i na týmovou práci. Učitelé
do výuky běžně zařazují hry, předvádění, znázorňování – tedy obvyklé didaktické metody,
vedoucí k osvojení základních dovedností.
Výuku hravou formou nám umožňují i interaktivní tabule, kterými jsou vybaveny všechny
třídy. Máme také k dispozici množství zajímavých výukových programů a interaktivních
učebnic. K procvičování využíváme on-line platformy, např. www.umimeto.org.
V prvních ročnících se děti učí číst a psát
metodou Sfumato (splývavé čtení), která vede
k plynulému čtení a porozumění textu od samého počátku. Pro použití Sfumata jsou naši učitelé odborně vyškoleni. Tato metoda prochází
napříč dalšími předměty, které jsou tak přirozeně

propojeny do jednoho celku, což přináší řadu výhod, jako je předcházení únavě či pestrost možných činností. (Metodu Sfumato, která „zdokonaluje vyjadřovací schopnosti a přináší čtení
s porozuměním,“ doporučoval i světově uznávaný dětský psycholog prof. Zdeněk Matějček.)
Na vysoké úrovni se na naší škole vyučuje
anglický jazyk, kde se nejlépe aplikuje výuka
hrou. V hodinách angličtiny si děti právě hravou formou osvojují a upevňují slovní zásobu
i jazyk jako celek. Ale i v dalších předmětech žáci
pracují formou dramatizace, hudebních projektů a pohybových her, s důrazem na rozvoj řeči
a vyjadřování. Do školy si také zveme odborníky
z praxe, nabízíme kulturní i sportovní rozvoj dětí
(účastníme se nejrůznějších programů, pravidelně nás navštěvuje tým Ulice dětem).
V souvislosti se současnou koronavirovou
krizí se naše základní škola dokázala vypořádat
i s distanční výukou, kdy byl zachován kontakt
mezi žáky a učitelem a nevnímáme ani výrazný
propad v oblasti nabytých znalostí a dovedností
dětí.
 Zuzana Škvorová a kolektiv ZŠ Tuchoměřice
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Ze zastupitelstva
astupitelé projednali v únoru úpravu
cen vodného a stočného od 1. Vodohospodářské. Dodavatelem vody do Tuchoměřic je hlavní město Praha, které vodu obci
zdražilo o 5,4 %. V posledních letech se však
obci podařilo výrazně zamezit ztrátám vody
a jejím nekontrolovaným únikům v podzemí
Tuchoměřic díky modernímu monitoringu
vodovodní sítě. Díky nižším ztrátám vody
v naší síti tak pro koncové uživatele v Tuchoměřicích nevzroste cena vody o zmíněných
5,4 %, ale pouze o 2,09 %, tedy o 93 haléřů za
metr krychlový.
Zastupitelé schválili v únoru novou vyhlášku o místním poplatku z pobytu. Jde
o poplatek, který většina z nás zná například
z hotelů či penzionů, když jedeme na dovolenou. Ten, kdo se v Tuchoměřicích krátkodobě a za úplatu ubytuje, zaplatí za každý den
pobytu (maximálně po dobu 60 dnů) nově
50 Kč denně. Poplatek vybírá ten, kdo ubytování poskytuje a následně ho musí uhradit
za ubytované hosty obci. Další detaily, včetně
toho, kdo je od poplatku osvobozen, obsahuje nová vyhláška.
Zastupitelé schválili výběr dodavatele na
nové dětské hřiště ve školce. Půjde o menší
moderní hřiště s umělým povrchem, pískovištěm a dalšími prvky před třídou Berušek. Vybraná společnost ho vybuduje během jarních
měsíců.
Zastupitelé schválili návrh smlouvy o výpůjčce pozemků mezi Středočeským krajem
a Obcí Tuchoměřice, které jsou nezbytné pro
stavbu chodníku v ulici Ke Statenicím směrem na hřbitov. Část pozemků podél silnice
patří Středočeskému kraji. Aby bylo možné
chodník postavit, nedříve si obec pozemky
vypůjčí, a následně po dokončení stavby domluví jejich převod do majetku obce. Je to
nejrychlejší řešení, jak chodník postavit i na
pozemcích, které patří aktuálně kraji. Návrh
smlouvy nyní musí schválit také radní Středočeského kraje.
Zastupitelé také schválili výběr projektanta,
který připraví důležitý projekt zvýšení bezpečnosti křižovatky U Dvora. Na podzim nechala obec vypracovat studii proveditelnosti
na proměnu této křižovatky, prodiskutovala
navrhované řešení s policií, Krajskou správou
a údržbou silnic a dalšími institucemi a teď se
začne úprava křižovatky projektovat. Vybraná
projekční kancelář připraví projekt a dovede
ho až do stádia získání platného územního
rozhodnutí a stavebního povolení. Křižovatka bude bezpečnější a prostornější, budou tu
lepší rozhledové poměry a především chodníky s přechody pro chodce.
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Když zrovna technická četa neodhrabuje sníh, tak postupně využívá dobu vegetačního klidu a kácí a vysekává
náletové dřeviny okolo silnice u hřbitova. Nejen, že se tím zlepší rozhledové podmínky a bezpečnost chodců, ale
hlavně je to i příprava pro stavbu chodníku, který naváže na již stávající úsek z centra obce a propojí jej se hřbitovem. Po získání stavebního povolení by měla výstavba proběhnout v létě, aby si už na dušičky mohli občané
bezpečněji přijít připomenout památku zesnulých. Poté bude podél chodníku vysazeno nové stromořadí.
 |  Martin Růžička

nepřehlédněte
Po čtyřech měsících se úřední hodiny našeho obecního úřadu vrátily
k normálu. Své záležitosti tak můžete vyřídit v klasických časech:

PONDĚLÍ
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.
STŘEDA
8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00 hod.

Stáhněte si aplikaci Mobilní rozhlas ještě dnes
ít všechny potřebné informace o Tuchoměřicích ve svém telefonu nikdy nebylo
jednodušší. Pomocí QR kódu si můžete aplikaci Zlepšeme Česko stáhnout během chvilky.
Pak už Vám nic důležitého neunike a navíc
budete moci už zanedlouho opět spolurozhodovat o obecních penězích. Tentokrát budou
občané Tuchoměřic sami navrhovat, kam peníze z obecní kasy půjdou. Stačí si pouze stáhnout aplikaci a vyplnit všechny potřebné údaje.
„Bez vyplněného emailu a adresy nebude možné
hlasovat,“ upozorňuje místostarostka Barbora
Boulová.
V Aplikaci kromě anket najdete i aktuální informace o dění v obci a velmi jednoduše můžete obec také informovat třeba o nepořádku.
Stačí místo vyfotit a snímek poslat. „Na takový
podnět jsme schopni velmi pružně zareagovat
a vyslat na místo naši technickou četu,“ dodává
místostarosta Martin Růžička.
 Kateřina Kubalová

iOS

Android

K čemu je aplikace dobrá
• Neunikne vám žádná důležitá informace,
i když jste třeba v práci nebo na dovolené
• Sami si volíte, jaké informace chcete
dostávat
• Máte možnost se zapojit do dění v obci
a jednoduše sdělit vedení svůj názor
• Máte šanci nahlašovat problémy v obci,
jako je nepořádek nebo vandalismus jednoduše přes aplikaci v mobilním telefonu.
Aplikace je bezplatnou součástí platformy
Mobilní Rozhlas
• Můžete jednoduše pomáhat sousedům
- třeba při hledání ztracených věcí nebo
zatoulaných zvířat
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Kronikářka: Tuchoměřická kronika bude živá a lidská, prostě naše
Tuchoměřickou obecní kroniku bude od letošního roku sepisovat usměvavá Lucie Nováková. Jak se na novou
práci těší, napoví následující rozhovor.

Jak je to s obecními
kronikami

Proč jste se rozhodla stát novou tuchoměřickou kronikářkou?
Nikdy dříve jsem o tom nesnila. Ale když jsem
viděla výzvu, že se hledá nový kronikář, neodolala jsem. Našla jsem si základní informace na internetu, dokonce jsem zjistila, že existuje Zákon
o kronikách obcí, zjišťovala jsem, jak taková kronika vypadá a co by moje práce obnášela. Jako
češtinářka a dosud nadšený přistěhovalec na vesnici jsem takové výzvě vyšla vstříc.
Jste psavec? Máte nějaké literární či novinářské zkušenosti, nebo si píšete jen do
šuplíku?
Ne, nejsem, vůbec. Ve škole mě bavily slohovky,
mladší ségře jsem vymýšlela a namlouvala na kazeťák pohádky, psala jsem si koncertní deníky.
Dnes vyřídím za den tolik e-mailů, že jsem ráda,
když nemusím nic dalšího psát. Kroniku ale vnímám jinak. Nejde o tvoření jako takové, ale o zápis skutečnosti se slohovou úpravou a osobním
vkladem.
Máte ráda historii? Co Vás na ní baví?
Budete se divit, ale dějepis pojatý jako studium
dat, panovníků a bitev jsem přímo nesnášela.
Ráda ale vyhledávám zajímavosti daného místa,
lidské příběhy a přesahy a vlivy pro dnešek.

Už jste měla možnost tuchoměřické kroniky
prostudovat?
Kroniky jsou uloženy v okresním archivu. Tady
u nás jsem nahlédla jen do poslední knihy z roku
2019. Chci začít psát záznamy vlastním stylem
a nenechat se ovlivnit tím, co jsem někde viděla.
Mám svou představu a také na sebe chci nechat
působit aktuální nálady, situace a tvořit v čase,
nikoliv podle šablony. Pochopitelně je ale potřeba zaznamenat také povinné údaje či různé
statistiky.
Jakou máte představu o kronice - co by
v ní mělo být a čemu byste se chtěla naopak
vyhnout?
Hlavní pro mě je, aby kronika byla živá a srozumitelná, lidská, prostě naše. Je to takový deníček
obce. Nejde jen o události, zajímavosti, výročí,
popisy, ale i každodenní život, osobní dojmy,
historky, subjektivní náhled. Proto budu moc
ráda, když se do témat a nápadů zapojí kdokoliv
– pro tento účel jsem založila e-mailovou adresu
tuchokronika@gmail.com, kde je možné sdílet
postřehy, informace, fotky, obrázky, dojmy,
zkrátka to, čím lidé v Tuchoměřicích žijí. Adresa je otevřená každému, kdo by rád něco sdílel
a nemusí se bát, že očekávám slohové cvičení
nebo literární dílo... Rozhodně nechci do kro-

Poděkování
Rád bych tímto poděkoval paní Běle Landové za dlouholetou svědomitou a precizní práci
na kronice obce Tuchoměřice. Při pohledu do jí napsaných textů se okamžitě ocitneme
v historických událostech ovlivňujících dění nejenom obce Tuchoměřice, ale i celého světa.
 Pavel Cihlář, starosta obce

Povinnost obcí vést obecní kroniku se
řídí Zákonem č. 132/2006 Sb. ze dne
14. 3. 2006 O kronikách obcí. Tento
zákon nahradil dřívější Zákon č. 80/1920
Sb., o pamětních knihách obecních
a Vládní nařízení č. 169/1932 Sb.
o pamětních knihách obecních. Obec
Tuchoměřice má ve svém archivu ještě
ručně psanou obecní kroniku
z let 1960 – 1988, do níž prováděli své
záznamy kronikáři Ladislav Svoboda,
Josef Živojnovič a František Tůma
a obecní kroniku z let 1988 – 2000, do
níž zapisovaly kronikářky Marie Bémová
a Jindra Příhodová. Poté na jejich práci
navázala Běla Landová, která začala psát
elektronicky. Štafetu nyní přebírá Lucie
Nováková.
niky uvádět politické či světové události, které
s životem v obci přímo nesouvisejí.
Budete psát kroniku na počítači, nebo volíte ruční psaní?
Dnes píšu ručně spíše výjimečně, rychlé krátké
poznámky. Kam se poděl můj krasopis střední
a vysoké školy, kdy jsem byla schopna kvůli nějaké chybě celou stranu přepsat? Kouzlo starého
papíru a inkoustu pro mě jako muzikantku, pak
zvláště not, je úžasné, ale počítač k dnešní době
patří. Navíc takto bude možné kroniku doplňovat, upravovat, tisknout a svázat najednou.
Uvažuji i o možnosti online listů z kroniky,
které by byly kdykoliv volně přístupné a vycházely by třeba čtvrtletně. Nechtěla bych psát jen pro
archiv a proto, že „se to musí“, ale hlavně pro nás
všechny, abychom si mohli připomínat, co jsme
tu spolu zažili.
Dovolte malou odbočku do Vaší soukromé
historie - jak dlouho je Váš život spojen
s Tuchoměřicemi a co tu máte nejraději?
Bydlím tady 7 let a Tuchoměřice pro mě nejsou
přestupní stanice. Mám tady spoustu oblíbených
zákoutí – dominanta kláštera a jeho okolí, rákosí,
cesta kolem potoka, les, stráň, pole se zajíci a srnkami. Ale i život, akce, působení spolků a udržování tradic. Neměnila bych.
 Soukromý archiv Lucie Novákové
 Kateřina Kubalová
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Zápis dětí do první třídy na rok
2021/2022

Dětem ve škole a školce se bude
lépe dýchat

Kontakt:
+420 736 770 679
reditelka@zstuchomerice.cz
www.zstuchomerice.cz

Od 16. února fungují v naší školce tři rekuperační jednotky. Děti tak mají
neustále čerstvý vzduch ve třídách. Na dokončení stejného systému ve škole se
intenzivně pracuje a obec by ho měla přebírat v první polovině března.

Zápis do ZŠ Tuchoměřice
 13. 4. 2021

ZÁPIS DO MŠ Tuchoměřice
 4. a 5. května 2021

9:00 – 11:00, 13:00 – 16:30 hodin
Kontakt:
+420 725 529 688
reditelka@mstuchomerice.cz
www.mstuchomerice.cz

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. a 20. dubna 2021
13:00 - 17:00 hodin

Ani v době koronavirové se děti v tuchoměřické
škole nenudí. Prvňáci si v rámci výuky vybudovali
parádní hrad.
 ZŠ Tuchoměřice

ednou ze základních potřeb lidstva je dýchat.
Dle dostupných studií dochází v zaplněných
třídách po zhruba 15 minutách výuky k nárůstu
koncentrace CO2 na toxickou úroveň. To má za
následek zhoršené soustředění a celkovou únavu
organismu dětí. Proto se obec rozhodla pořídit
do školy i školky takzvanou rekuperaci.
Hlavní výhodou rekuperace je možnost větrat
bez ztráty energie. Princip je následující:
Teplo ze vzduchu odváděného z budovy se využívá k ohřevu vzduchu, který přivádíme dovnitř.
A to bez nutnosti otevření oken.
V létě se naopak vzduch proudící do budovy příjemně ochlazuje. Kromě teploty je navíc
možné udržovat i dostatečnou vlhkost v budově,
odfiltrovat smog, pachy, prach, pyl a další alergeny a zabránit proniknutí hluku z ulice.
Na instalaci se pracuje od začátku roku.

Během distanční výuky se žáci nemusí jen šprtat
a dívat do počítačů. Třeba čtvrťáci ilustrovali
Erbenova Vodníka.
 ZŠ Tuchoměřice

Ve školce už je vše hotovo a jednotky jsou ve všech
třídách. Rekuperační jednotky WAFE 1100
HRW/COOL budou brzy i ve všech třídách školy. Tyto jednotky jsou vybaveny čidly na měření
koncentrace CO2 a teploty. Výměna vzduchu ve
třídách je pak řízena zcela automaticky. Jednotky
mají intuitivní ovládání přes webové rozhraní
a jsou napojené přes internet na centrální dispečink dodavatelské společnosti. Ta pak může operativně reagovat na jakoukoli poruchu a dle úrovně znečištění vnitřních filtrů nastavit optimální
termín údržby.
Převážná část nákladů na tuto akci, jejíž rozpočet přesahuje 3,5 mil Kč, bude hrazen z dotačního titulu Letiště Praha. Vzhledem k ekonomickým problémům letiště je to nejspíš na několik let
poslední finanční příspěvek pro naši obec.
 Pavel Cihlář, starosta obce

Tuchoměřická škola má dlouhou historii. Za
fotografii z dávných dob děkujeme panu Josefu
Kynzlovi

Zápis do školy a školky se blíží
o tuchoměřické školy se budou novopečení prvňáci zapisovat 13. dubna 2021.
Datum je ale zatím to jediné, co je jisté. „Jakým způsobem bude zápis probíhat, opravdu
netuším,“ dodává ředitelka školy Iva Zavadilová. „Preferuji osobní formu zápisu, ale zda to
bude reálné, je těžká otázka.“ O tradiční zápis
do školy přišly děti už minulý rok a pandemie
překazila i společné aktivity školy a školky, kte-
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ré léta dobře fungovaly. „Každý rok jsme před
zápisem chodili s předškoláky na návštěvu do
ZŠ, kde se děti prvně usadily do lavic, plnily
úkoly a seznámily se s prostředím i s novými
učitelkami, bohužel loni ani letos nám to situace nedovolí,“ říká ředitelka tuchoměřické
školky Petra Nosková. „S paní ředitelkou Zavadilovou jsem ale v kontaktu. Předáváme jí
poznatky o dětech a doporučení k odkladu

školní docházky. Rozhodnutí je ale vždy na rodičích. Na druhou stranu máme i my zpětnou
vazbu, paní učitelky většinou chválí připravenost na školu, dobrý a sehraný kolektiv.“
Zápis do naší školky bude letos 4. a 5. května. Předcházet by mu měly 19. a 20. dubna
Dny otevřených dveří. Ve hře jsou individuální prohlídky v rouškách či virtuální prohlídka
na webu školky.
 Kateřina Kubalová
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Historie tuchoměřické autobusové
linky se začala psát v roce 1928
Už je to téměř čtvrt století, co jezdí do Tuchoměřic autobusová linka 312. Poprvé vyjela 22. února
1997, slaví tak své čtyřiadvacáté narozeniny. Je to zároveň historicky nejstabilnější autobusové spojení,
jaké kdy Tuchoměřice měly. Jak to ale vlastně bylo s autobusy dříve?
dyž se zaměříme na moderní hromadné
dopravní prostředky, začala jako první
Tuchoměřice obsluhovat železnice. Po Pražsko-duchcovské dráze, která se začala stavět
především kvůli dopravě hnědého uhlí ze severočeské uhelné pánve do hlavního města,
začaly jezdit pravidelné vlaky přes naši obec
v roce 1873. Tehdy tu ale jen projížděly. Vlaková zastávka v Tuchoměřicích byla postavena
až později a oficiálního zprovoznění se dočkala
1. října 1884. Od toho dne měly Tuchoměřice
své první pravidelné spojení moderním dopravním prostředkem tehdejší doby.
Éra autobusů přišla až o několik desetiletí
později. První pravidelná autobusová linka,
která byla přímým předchůdcem dnešní třistadvanáctky, začala do Tuchoměřic jezdit v roce

1928 (pokud by měli pamětníci informace
i o dřívějším autobusovém spojení obce, třeba
nepravidelném, případně starší fotografie se
zdejšími autobusy, velmi je uvítám). Už tehdy
se držel autobus dnešní trasy přes Jenerálku
a Nebušice. Šlo o autobusovou linku Bubeneč–Tuchoměřice. V roce 1932 byla linka prodloužena až do Velkých Číčovic a v roce 1939
přestala jezdit úplně. Souvislost s válečným
konfliktem je zřejmá.
Po válce začal jezdit autobus v režii ČSD
(ano, skutečně šlo o autobus dráhy, nejedná se
o překlep), byla to ale jen velmi krátká etapa.
V roce 1949 převzal tuchoměřické autobusy
nový národní podnik ČSAD, dopravní závod
Praha-Karlín. Tehdy se objevily první spoje, které jezdily z Tuchoměřic až na Florenc.

Některé autobusy začínaly už u zámku, resp.
v tehdejší zastávce Tuchoměřice, nemocnice.
Od té doby provázely naši linku větší či menší změny. V roce 1970 byla prodloužena do
Lichocevsi a vznikla i zastávka Tuchoměřice,
KOVO. Šlo o dnešní Štěrbův mlýn, bylo potřeba vozit zaměstnance do zdejší provozovny.
V Praze opustily tuchoměřické autobusy
v sedmdesátých letech definitivně Florenc,
chvíli končilo několik spojů na Letné u stadionu Sparty, ale v roce 1978 byla linka zkrácena
jen na Červený Vrch.
Po 19 dalších letech vstoupil Tuchoměřický autobus do systému Pražské integrované
dopravy, získal číslo 312 a v této podobě jezdí
dodnes.
 |  Ondřej Kubala (s využitím materiálů Pavla Hypše)

Lednové
oslavenkyně
Marcela Zemanová

80 let

Jana Pilčevová		

75 let

Alena Jiravová		

70 let

Všem dámám gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Jízdní řád tuchoměřické linky ze zimy 1928. Sbírka Poštovního muzea v Praze, zdroj: dopravniwebovka.cz

ZVEME VÁS

13.3. / SOBOTA / 14:00
sarkazemanova1@seznam.cz. Zde obdržíte bližší informace o kurzu.

14.3.

11:30

k poslední encyklice papeže Františka "Fratelli tutti" o bratrství
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Březen v zahradě
V březnu začíná skutečné zahrádkářské jaro. Zima ukazuje zbytky síly na horách, ale v nižších polohách se již
kocháme prvními jarními květy.
a záhonech začneme s pletím, dokud jsou
plevele ještě mladé a netvoří semena. Březen je měsícem prvních výsevů. Kromě petržele a mrkve, kterou jsme mohli sít průběžně podle podmínek již od konce listopadu,
pokračujeme venku s výsevy salátů (konec
března), ředkviček, pastináku, kedlubnů
a špenátu. V druhé polovině měsíce vyséváme jarní ředkev. Do výsevních truhlíčků
vyséváme celer, rajčata a papriku, pokud
jsme ji již nevyseli koncem února. Papriku
je vhodnější vysévat rovnou do kontejnerků
a ponechat vždy jen jednu rostlinu. V březnu také vysadíme cibuli sazečku odrůd, které
jsou odolnější k vybíhání do květu. Osivo
kopru vysejeme do řádků nebo jej rozhodíme na široko na záhony. Vysévat již můžeme
také hrách, ovšem pozor hrách dřeňový by
pozdní mrazíky mohly poškodit. Koncem
března uděláme hrůbky na záhonech s chřestem. Jinou možností je rostlinu zakrývat
černou fólií. Dobře očistíme jahodiště od suchých nebo poškozených a nemocných listů.
V tomto období je také čas přihnojit jahodník, rybíz, angrešt, ale také další ovocné
dřeviny. Od poloviny března můžeme přeroubovávat jádroviny. Peckoviny bychom
naopak měli přeroubovat do poloviny břez-

na. Během března můžeme udělat základní
řez jádrovin. V posledních letech se velmi
rozšířilo americké padlí angreštové. Nutné je
z keřů odstranit všechny napadené vrcholky
a spálit je. Následovat by měly opakované
postřiky fungicidními prostředky.
Jak provádět řez jabloní a hrušní?
• Většinou plodí na tříletých nebo starších
větvích, ze kterých vyrůstají zkrácené
postranní výhonky. Nejdůležitější je zimní
řez, kdy zkracujeme postranní větve tak,
abychom podpořili tvorbu krátkých plodných větévek.
• Hrušně plodí na dvouletém a starším dřevě, ze kterého vyrůstají zkrácené postranní
výhony. Cílem zimního řezu je zkrácení
postranních větví tak, aby se podpořila
tvorba krátkých plodných větévek.
• Řez provádíme nad pupenem nebo ve
větvení, vždy asi 0,5 cm nad pupenem pod
úhlem 30–45°. Pupen nesmíme poškodit.
• Řezy Ø 1 cm a větší zatřeme včelařským
voskem, aby nedošlo k napadení stromu
infekcí.

• Výchovný: U mladých stromů v období
2 až 5 let po výsadbě provádíme výchovný
řez. Zkracujeme při něm hlavní výhon
– terminál a přírůstky hlavních a postranních větví. Terminál ponecháváme o 1/3
delší než ostatní hlavní větve. Ostatní nevyhovující výhony, které se kříží či rostou
směrem do koruny, odstřihneme. Vhodně
rostoucí nové výhony necháme bez řezu.
• Zmlazovací: Používáme ho u starých stromů nebo takových, které nebyly pravidelně formovány. Účelem zmlazovacího řezu
je odstranění větví suchých, poškozených,
rostoucích směrem do koruny.
• Udržovací: Pomocí udržovacího řezu
dbáme především o dostatečné prosvětlení
koruny a odstranění poškozených větví
a zpříma rostoucích silných výhonů.
• Tvarovací: Tímto řezem dáme požadovaný
tvar především mladým stromům. Zpravidla se při kvalitním tvarování korunky
stromů nevyhneme také jejich vyvazování.
 Pavel Cihlář, starosta

Roubuji, roubuješ, roubujeme…

Tříkrálová sbírka
Kč se ve farnosti Tuchoměřice
vybralo během letošní Tříkrálové sbírky. Lidé mohli peníze házet do kasiček
umístěných na OÚ a v kostelích. Koledování ve
skupinkách koledníků po domácnostech se kvůli
epidemii COVID 19 neuskutečnilo.
Do dubna je ještě možné přispět v on-line sbírce na: www.trikralovasbirka.cz
Děkujeme všem, kteří přispěli a pomohli tak
projektům Arcidiecézní charity Praha.
 Markéta Debroise
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pokladnička 1968-3 umístěná v kostele ve Středoklukách: 4 972 Kč

rčitě jste si všimli, že naše obec v nedávné době
zasadila mnoho ovocných stromů. Některé
i s vaší pomocí. Tyto výsadby byly financovány
z dotací od letiště a nadace ČEZ. Vzhledem k současné situaci ale další dotace od letiště nebudou.
A protože by byla škoda podobné akce zastavit,
rozhodli jsme se, že budeme pokračovat trochu
jinak. A vy se budete moci aktivně zapojit.
Zveme vás proto na novinku s názvem Naroubuj a zasaď strom, kterou plánujeme na 13. 3.
2021, od 14 hodin. Každý účastník si naroubuje
dva stromky, které si může ponechat nebo je vysadit v okolí obce (místo bude později upřesněno).
Věřte, že je to parádní pocit, když vypipláte z pláněte krásný strom plný výborného ovoce. Přijďte
se naučit něco nového a přesvědčit se, že roubování není žádná věda. Přihlášky posílejte na email:
sarkazemanova1@seznam.cz. Zde obdržíte bližší
informace o kurzu.

pokladnička 1968-4 umístěná na OÚ
Středokluky: 1090 Kč

Počet účastníků je omezen na 10 -12. Cena:
250 Kč za osobu.

pokladnička 1968-1 umístěná na OÚ
Tuchoměřice: 2 830 Kč
pokladnička 1968-2 umístěná v kostele v Tuchoměřicích: 893 Kč

 Šárka Zemanová
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Itálie uprostřed Tuchoměřic
e mrazivý únorový den, všude hromady sněhu. V restauraci MUMU je ale příjemné teplo a z kuchyně to nádherně voní. Jsem v restauraci jediná, bohužel. Ani ne půl roku po otevření
zeje zbrusu nová restaurace prázdnotou. „Měli
jsme otevřeno jen měsíc,“ stýská si Marta Richterová, která má podnik pronajatý spolu s manželem, italským šéfkuchařem Marcem Seripou.
„Děkuju, snad už brzy otevřete,“ ozývá se ode
dveří usměvavý muž. Právě si vyzvedl krabice
s jídlem a odnáší si je domů.
„Měli jsem bezvadně naplánované hudební
večery, ale ze všech plánů sešlo. V restauraci je
stále šéfkuchař Marco, máme tu kuchaře Dina
a pizzeriána Mima. Jsme taková rodinná parta,
takže tu pořád jsme a snažíme se to přečkat,“ dodává Marta se smíchem. Denně tu uvaří kolem
padesáti jídel, pro která si zákazníci chodí ke dveřím, nebo jim je zdarma rozvážejí. „Jezdíme i do
Statenic nebo na Přední Kopaninu.“ Nejčastěji si

prý lidé objednávají pizzu a panini, ale i ostatní
jídla jdou na odbyt. „Máme tu třeba jednu rodinu, která si každý týden dává mořského vlka
a salát z chobotnice,“ říká Marta.
Naše povídání přerušuje vyzvánění mobilu.
Marta s úsměvem vyřizuje objednávku a hlásí do
kuchyně svému muži, co má připravit.
„Co je největší pýchou mistra šéfkuchaře?“ volám za nimi do kuchyně.
„Tutto,“ halasí Marco s úsměvem.
V sobotu 20. února se v restauraci otevřel obchůdek, kde si můžete koupit italské delikatesy
či hotová jídla přímo z restaurace. „Venku u obchůdku bude časem sezení a na letní sezónu by
měla být hotová také zahrada u restaurace,“ těší
se Marta.
Odcházím do zimy s krabicí pizzy v ruce
a už se těším, až se sem vypravím příště. Snad už
v lepších časech.

V neděli 9. května 2021 v 10:00 se budou,
pokud to epidemiologická situace dovolí, na
obecním úřadě opět vítat občánci. Rodiče
dětí se mohou hlásit prostřednictvím přiložené přihlášky.

Od soboty 20. února si v Tuchoměřicích můžete
koupit italské speciality. K dostání jsou třeba olivy,
sýry, víno nebo lasagne.

PŘIHLÁŠKA NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

 Kateřina Kubalová a Dagmar Hájková
 Kateřina Kubalová

z 02/21

T

U ŠKOLKY SE OBJEVÍ
SPECIÁLNÍ ČERVENÁ
POPELNICE

Jsme moc rádi, že můžeme být součástí druhé šance pro použité materiály.
Tato ekologická myšlenka se zrodila
u paní Barbory Jankové z iniciativy
Planeta našim dětem, která oslovila
naši obec
rojekt se zaměřuje na sbírání výplňových materiálů, které slouží dalšímu využití. Konkrétně skládané papírové krabice, bublinkové fólie,
vzduchové polštářky a polystyrenové mašličky
takzvané flo-paky. Tyto materiály se sbírají do
popelnic, které si děti z naší mateřské školy samy
vyzdobily. Nasbíraný čistý materiál si poté odváží
iniciativa nebo již přímo nasmlouvané e-shopy
z okolí. Blízkost e-shopů je žádoucí také proto,
aby se ušetřila příroda při přepravě materiálu. Výplně, které si e-shop vyzvedne, se dále dostanou
do oběhu, a tedy není nutné vyrábět další a další
materiál, který se poté opět buď recykluje a znovu
vyrábí nebo končí na skládkách. Tento materiál
nevyžaduje speciální skladování a tak může být
využíván opakovaně klidně i několik let. Jako
poděkování e-shopů získávají děti z mateřských
školek, škol či zájmových kroužků dárky v podobě knížek, hraček, ale třeba i v podobě hmyzího
domečku. Mohou tak přírodu začít přímo pozorovat, učit se o ní a zjistit, jak o ni pečovat, aby
nám dlouho vydržela v celé svojí kráse. Materiály
prosíme darovat čisté a v dobrém stavu tak, aby
bylo možno jejich využití co nejdéle. „Za veškerou aktivitu, ať už sběr těchto materiálů, třídění
odpadů nebo uklízení přírody, velmi děkujeme
a vážíme si jí. Je to kousek, kterým každý můžeme
přispět k čisté přírodě, která zůstane našim dětem,“
dodává Barbora Janková.
Pokud se tato myšlenka v Tuchoměřicích
uchytí, moc rádi umístíme druhou popelnici ozdobenou dětmi i k naší základní škole.

Jméno a příjmení dítěte: ..............................................
Datum narození: ..........................................................
Adresa trvalého pobytu: ..............................................
Jméno a příjmení matky: .............................................
Podpisem této přihlášky souhlasíte s využitím uvedených osobních údajů pouze pro organizační zajištění
akce „Vítání občánků“.
Datum: ....................................................
Podpis: .....................................................
Vyplněnou přihlášku doručte slečně asistentce Lucii
Vojtěchovské na obecní úřad nejpozději do 30.4.2021.

 MŠ Tuchoměřice |  Barbora Boulová,
místostarostka obce
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DO NAŠEHO LOGISTICKÉHO CENTRA BUŠTĚHRAD
PRÁVĚ HLEDÁME SKLADNÍKY/SKLADNICE
NA VŠECHNY SKLADOVÉ POZICE

212
Kč/hod.
Nástupní hodinová mzda
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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 2/2021, vydáno: 26.2. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.3.2021

8 www.outuchomerice.cz

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