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Od listopadu se bude na obecním úřadě prodávat tuchoměřický kalendář na rok 2021. Zdobí ho 12 nejlepších fotografií z tradiční fotosoutěže, která měla tentokrát téma –
Tuchoměřice v proměnách času. Soutěžit se bude i v roce 2021 – tématem budou Tuchoměřice z výšky. Tradiční křest kalendáře na trhu letos kvůli koronaviru nebude.

Občané poprvé přímo rozhodovali o obecních penězích
neděli 11. října skončilo historicky první hlasování tuchoměřických občanů
o penězích z obecního rozpočtu. Lidé mohli
v aplikaci Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko
hlasovat, do které ze tří možností obec investuje 300 tisíc korun.
Všichni hlasující měli k dispozici tři kladné
hlasy a jeden záporný. Oproti testovacímu
hlasování v červenci tohoto roku se počet
hlasujících zvýšil ze 42 na 155, což je určitě
pozitivní zpráva. A jak hlasování dopadlo? Se
195 kladnými hlasy a 33 zápornými vyhrála
rekonstrukce sportoviště (tzv. umělky) v areálu TJ Sokol. Dosadba aleje v lokalitě nad skálou dostala 94 kladných a 30 záporných hlasů.
Workoutové hřiště u sadu obdrželo 93 kladných hlasů a 33 záporných. Z čísel je vidět, že
ne všichni využili možnosti přidělení všech 3
kladných hlasů a jednoho záporného.
Obec teď vybere nejvýhodnější nabídku

a po schválení zastupitelstvem se může vítězná firma co nejdříve pustit do výměny povrchu hřiště.
Důležitější než samotný výsledek hlasování,
je ale určitě zvýšení zájmu občanů o rozhodování a také informace o slabinách systému hlasování, které jsme získali a které využijeme pro
příští hlasování o participativním rozpočtu na
rok 2021. Stále ale máme v adresáři Mobilního rozhlasu hodně účastníků, kteří nejsou
dostatečně registrovaní. To chceme v příštím
hlasování vylepšit.
Pokud chcete být součástí dění v naší obci,
zaregistrujte se, nebo pokud jste registrovaní,
doplňte své chybějící údaje na www.mobilnirozhlas.cz. Bez registrace a doplnění kontaktních údajů včetně adresy nebude možné
hlasovat.
 Miroslav Rolc

číslo měsíce

531

tolik lidí letos
v Tuchoměřicích během
krajských voleb vhodilo svůj hlas do urny.
Podrobnosti o volbách
najdete na straně 6.

V době nouzového stavu nabízí Tuchoměřice
pomoc seniorům, kteří jsou pandemií koronaviru ohroženi nejvíc.
• Školní jídelna stále vaří i pro seniory,
kterým nabízí rozvoz jídla až domů.
V případě zájmu se přihlašte u paní
Baďoučkové na tel.: 725 529 689 nebo
emailem: sj.mstuchomerice@seznam.cz
• Rozvoz zboží až domů nabízí prodejna
potravin Sadil. Zboží rozvážejí kolem
poledne vždy čerstvé. Objednávky jsou
možné na tel: 721 441 721, 737 430 840,
776 872 650 nebo emailem: potraviny.sadil@centrum.cz. Minimální cena nákupu
je 300 Kč.
• V případě potřeby neváhejte kontaktovat
obecní úřad. K dispozici je nepřetržitě
Hotline: 220 950 488 a také email:
info@outuchoměrice.cz
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nepřehlédněte

Ve čtvrtek 26. listopadu vám naposledy
v letošním roce vyvezou hnědé popelnice na
bioodpad. Další svoz bude až v dubnu 2021.
I během zimního období ale můžete využívat velkoobjemové kontejnery na bioodpad
v ulici U Školky a na parkovišti v Potoční
ulici.

Podzim patří péči
o stromy a keře

nástupem podzimu opět ožila činnost arboristů, stromolezců a zahradníků v Tuchoměřicích. Po loňské roce, kdy se postarali o stromy v okolí kapličky sv. Václava v Kněžívce a před
kostelem sv. Víta, letos probíhá údržba na Dýňovišti, u topolů rostoucích u fotbalového hřiště
a také třeba v prostoru Rákosí. Na Dýňovišti se ale
nedělá pouze zdravotní a estetický řez, ale některé
stromy, které nebyly perspektivní (koruny rostly
do vysokého napětí, kmeny vykazovaly poškození
houbovými chorobami), byly odstraněny a budou
nahrazeny novou výsadbou. Topoly u fotbalového hřiště prošly zdravotním a výchovným řezem.
Byly odstraněny větve, které ohrožovaly chodce
na chodníku podél potoka, a větve poškozené,
neperspektivní, které stromy zatěžovaly. Jeden téměř mrtvý topol byl odstraněn úplně. Údržby se
rovněž dočkají dvě lípy před restaurací MUMU.
V průběhu listopadu bude rovněž probíhat intenzivní výsadba. Kromě ovocného sadu a třešní
okolo nově rozšířené komunikace Ke Kopanině
se bude dosazovat sad mezi stodolou v Kněžívce
a zemním vodojemem. V této lokalitě bude pokračovat výsadba stromů směrem k vodojemu. Bude
rovněž probíhat dosadba a údržba nízkého patra
aleje keřů. Měla by tak ve finále vzniknout pestrá
alej, kde kromě dubů, buků a lip budou i stromy
ovocné. Vše pak doplní keře, které budou vhodné
ke hnízdění ptáků. Tato alej pak bude plná života
a doufáme, že pomůže lidem při procházkách zregenerovat a načerpat ztracenou energii.
 Pavel Cihlář, starosta

Krátce za zastupitelstva
. října se tuchoměřičtí zastupitelé sešli v
plném počtu.
Všech 9 zastupitelů hlasovalo pro schválení
výsledků výběrového řízení na nákup nové
komunální techniky. Starostu zastupitelé
pověřili podpisem příslušných smluv. Nový
traktor značky Kubota by měl do tuchoměřických ulic vyjet začátkem zimy.
Zastupitelé také odsouhlasili nový Jednací

řád zastupitelstva obce, který nově zohledňuje třeba pořizování audiozáznamu z jednání.
V závěru schůze zastupitelé schválili cenovou
nabídku na úpravu krajnice v ulici Školní.
Díky tomu se nám už na konci listopadu
bude lépe chodit podél silnice od školy k zámku (viz text na straně 3).
 -red-

Na školáky čekají nové koberce i vylepšená třída

Věděli jste, že…?

Tuchoměřický zpravodaj skvěle zabodoval
v soutěži radničních novin a časopisů pořádané
spolkem Kvalikom (KvalitníKomunikace). Náš
zpravodaj se stal nejlepším zpravodajem
v okrese Praha-Západ, postoupil do středočeského kola, kde skončil opět na prvním místě
a probojoval se tak do celostátního hodnocení.
A v něm se stal čtvrtým nejlepším radničním
periodikem v Česku. Máme z toho velkou
radost.
Tuchoměřický zpravodaj je nově k dispozici
také v elektronické podobě - takzvaný smart
zpravodaj si mohou prohlížet lidé registrovaní
do aplikace Mobilní rozhlas/Zlepšeme Česko.
Pokud si chcete zpravodaj přečíst pohodlně ve
svém mobilu, stáhněte si tuto aplikaci
a zaregistrujte se v ní, případně si v ní doplňte
mailovou adresu. Budete automaticky dostávat
i další důležité informace z obecního úřadu.
 -red-

2 www.outuchomerice.cz

Z obce mizí tmavá zákoutí. Na základě podnětů od občanů přibyla nová lampa veřejného osvětlení
v propojce mezi ulicemi V Zátiší a Ve Zběrušce. Další světlo nasvítí tmavý úsek v ulici K Poště pod
obchodem. Nové úsporné LED osvětlení mají také ulice V Zahrádkách a Pod Skálou.
 Martin Růžička

bec opět přispěla k zajištění dalšího vybavení
ZŠ Tuchoměřice. Tentokrát zafinancovala koberce do 2., 3. a 5. třídy. Jedná se o dětské metrážové koberce se vzorem Little Village, Big City, které
jsme objednali u firmy Koberce K + K. Koberec přispívá k zútulnění každé místnosti. Ve třídě pak plní
i další funkce. Děti na něm mohou odpočívat, hrát si o
přestávkách či ve družině. Také pokud pracují ve skupinkách, mají volnější či doplňkovou aktivitu, nebo si
povídají v kroužku, je pro ně vhodné sedět na zemi. Tyto
činnosti děti milují a učitelé jsou velmi rádi, že pro jejich
žáčky budou nyní ještě příjemnější.
Během covidových prázdnin obec zapracuje ještě na dalším vylepšení školy. „Chceme rekonstruovat učebnu páťáků. Zmizí obložení stěn, které je ještě
z doby, kdy se učebna využívala jako tělocvična. Udělá
se nová elektroinstalace a na závěr barevná výmalba,“
vypočítává místostarosta Martin Růžička. Nezbývá než
doufat, že se do školy brzy vrátí také děti a učitelé.
 |  Daniela Lechnerová a redakce
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Zpevňujeme krajnici,
aby se tu lépe chodilo
V nejbližších dnech se pustí stavební firma do zpevnění krajnice podél
frekventované Školní ulice, tedy u silnice, která vede od školy směrem
k zámku. Ušlapanou pěšinu tu nahradí zámková dlažba.
a vylepší více než stometrový úsek pro
všechny, kdo potřebují pěšky od základní
školy nahoru k zámku. Dnes je tu pouze ušlapaná cesta podél silnice, na které často také parkují auta. Pro školní děti, které tu chodí každý
den, nic příjemného. „Půjde o poctivé zpevnění
krajnice krajské silnice tam, kde se hodně chodí.
Vybrali jsme zámkovou dlažbu, jako kdyby šlo
o klasický chodník. Některá místa zůstanou ale
i nadále velmi úzká. Hned u silnice začíná prudký svah a u školy stojí domy a jejich ploty na historicky vyměřených parcelách až k silnici, s tím
nic neuděláme. Nové dláždění začne nad školou
tam, kde dnes dlažba končí, a bude pokračovat
nahoru až do zatáčky pod zámkem ke schodům,
které vedou zespodu k autobusové zastávce
Tuchoměřice, Zámek,“ vysvětluje místostarosta
Martin Růžička.
Zastupitelé jednomyslně tuto investici pod-

pořili na říjnovém zastupitelstvu. Nejpozději
v prosinci bude hotovo. Další stovky metrů nových chodníků se připravují kolem zámku, školky, restaurace Mumu, směrem ke hřbitovu nebo
na křižovatce U Dvora a dalších místech. „Administrativa je u těchto staveb v lepším případě
na měsíce, ale první chodníky už mají dokončené projekty a žádáme o stavební povolení. Štve
nás, jak to trvá, často jde i o desítky schválení
a vyjádření, se kterými se musíme vypořádat, ale
trpělivě se posouváme dopředu,“ doplnil Růžička. Ještě letos, jakmile dojde k převodu pozemků na katastru nemovitostí, by chtěla obec také
obnovit pěší cestu od kulturního domu podél
potoka až k brodu, kde se historicky vždy chodívalo. To by se mělo podařit díky velmi vstřícnému postoji majitelů zdejších pozemků, které
obec právě teď směňuje do svého vlastnictví, aby
zde mohla cestu postavit.
 Ondřej Kubala

Novinky v autobusech a vlacích
Novinky v autobusech a vlacích

1. Naše nejnovější autobusová zastávka Tuchoměřice, Ke Kopanině se mění po půl roce
pilotního provozu z dočasné na trvalou. Ulice Ke Kopanině je úzká, a proto dostala zpočátku
zastávka povolení jen na půl roku s tím, že bude nezbytné zkušební provoz vyhodnotit, zda tu
zastavující autobusy nezpůsobují v dopravě příliš komplikací. Vyhodnocení dopadlo dobře,
dojde jen k jedné drobné změně. Zastávka směrem do Prahy se posune od soboty 31. října
cca 50 metrů dopředu do přehlednějšího místa. I nadále tu budou zastavovat linky 312, 319,
kladenská 322 i noční 955.
2. Výletní vlak Cyklohráček, který jezdí z Prahy přes Tuchoměřice do Slaného, letos kvůli
covidovým opatřením dojezdil o tři týdny dříve. Naposledy jel v neděli 11. října a pak začal
na tuchoměřické železniční trati platit s předstihem zimní jízdní řád. To znamená, že do
Slaného i na druhou stranu do Hostivice jezdí o víkendech stále vlaky, ale jsou to už jen malé
motoráky pro menší počet cestujících.
3. Pražská integrovaná doprava má pro cestující další on-line vychytávku. Spustila on-line mapu
s aktuální polohou všech autobusových spojů v celém regionu. Když čekáte na autobus,
uvidíte, kde přesně se nachází, jaké má zpoždění i jaký autobus vám přijede. Mapu najdete
na mapa.pid.cz
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Pražská integrovaná doprava má pro cestující
další on-line vychytávku. Spustila on-line mapu
s aktuální polohou všech autobusových spojů
v celém regionu. Když čekáte na autobus, uvidíte,
kde přesně se nachází, jaké má zpoždění i jaký autobus vám přijede. Mapu najdete na mapa.pid.cz
 |  Ondřej Kubala

Výlov rybníka na Pazderně
sobotu 10. října se uskutečnil spontánní
výlov rybníka na Pazderně. Od brzkých
ranních hodin se i přes velkou nepřízeň počasí
sešli obyvatelé Pazderny, aby postupným odebíráním posledních prkének z požeráku dokončili vypuštění rybníka. Ten projde odbahněním
a celkovou rekonstrukcí. Všichni byli zvědaví,
co vydá rybník za poklady. Po obědě již bylo
jasné, že výsledek předčí očekávání. Chlapi vybaveni vysokými gumáky postupně vylovili kapitální kousky kaprů a k tomu stovky malých
rybiček, které byly postupně převáženy díky
pomoci středokluckých rybářů do rybníka ve
Středoklukách. Zlatým hřebem dne se staly dvě
nádherné štiky. Jako bonus byla také potvrzena
domněnka místních občanů, že v rybníku jsou
raci. Vyloveno bylo několik krásných raků bahenních, kteří jsou indikátorem čistoty vody.
Rekonstrukce rybníka by měla být hotová na
jaře roku 2021. Část nákladů obec uhradí z dotace Ministerstva zemědělství.
 Martin Růžička |  Martin Růžička, místostarosta

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 10/2020, vydáno: 23.10.
2020; náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina
Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka
dalšího čísla: 10.11.2020

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 dlouhodoPodívejte se na on-line polohu všech autobusů
v systému Pražské integrované dopravy. Mapu
najdete na mapa.pid.cz.

bé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.

Kontakt: tuchonoviny@gmail.com

Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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ŠKOLY/ŽIVOT V OBCI

A je po koncertě...
éměř na poslední chvíli jsme stihli uspořádat koncert Tria RTH. Ve středu 23.9.
jsme měli možnost zažít jedinečnost okamžiku.
Hudba, která v podvečer v Sýpce zazněla, se již
opravdu nebude nikde opakovat, jednak díky
vládním restrikcím, ale hlavně protože repertoár tria RTH je tvořen výhradně improvizacemi.
V tajemném prostoru Sýpky se linuly zvuky
jemného kolotání, rytmického tepání i dynamických bouří. V publiku byla spousta dětí
a ukazuje se, že právě děti jsou ideální cílovou
skupinou tohoto typu hudby. Nejsou zatíženy
žádnými očekáváními ani předsudky. To, co

mnohý dospělý nazve obtížným, složitým, nerytmickým chaosem, to dětskému uchu přijde jako
zábavné, dobrodružné a překvapivé. Velikou výhodou bylo, že jsme na začátku měli možnost vyzkoušet si hru na neobvyklý nástroj koto, hudebníci nám představili své další nástroje, pohovořili
i o problematice samotné improvizace a naučili
nás japonskou píseň Sakura. Na podvečerním
nebi probleskovaly plameny nedalekého ohně,
jako připomínka souběžných dějů. Krásná paralela k tvoření hudebního dění v ansámblu.

o zahájení školního roku, kdy se některé
děti neviděly téměř půl roku, byla naše
škola připravena na hromadu učení. Jenže bez
zábavy by to také nešlo, a proto hned tou první
byla akce plná rytmů, která nás skvěle roztančila. Rytmizační show, při které si děti mohly vyzkoušet, jaké by to bylo, kdyby se staly hudební
superstar, ale také se naučily rozpoznávat jednotlivé druhy hudebních žánrů.
Další akce na nás čekala v den, kdy se škola
probudila sice do pochmurného a deštivého
počasí, ale protože měla dorazit parta z Ulice dětem, tak za chvíli škola sršela energií a chvílemi
to v ní vypadalo tak trochu jako work-out a trochu jako v manéži. Zkrátka akce, které pořádá
Ulice dětem, patří mezi ty nejoblíbenější. Deiw
předvedl točení s řetězy. Pomocí míčků na provázcích si toto umění mohly vyzkoušet i děti.

Září ve škole

 Michael Romanovský |  Jana Vöröšová

 |  ZŠ Tuchoměřice

Ve školce se stavěly domečky a pekl štrůdl
ačátek školního roku v naší mateřské škole
probíhal převážně v duchu adaptace nových dětí, která letos byla klidnější než minulé
roky. Díky tomu jsme mohli již brzy realizovat
vycházky do okolí mateřské školy, hlavně do
lesa, kde jsme pozorovali proměnlivost podzimu. Děti stavěly domečky z mechu a klacíků,
sbíraly přírodniny na výrobu zvířátek, která
nám zdobí nejenom šatnu, ale i zahradu. Na
zahradě jsme na stromy rozvěsili naši úrodu slunečnic a přilákali sýkorky. V rámci podzimních
činností si děti vyzkoušely práci na přípravě
jablečného štrůdlu, na kterém si nejen ony pochutnaly. Tímto děkujeme našim kuchařkám za
upečení. Závěrem doufáme, že současná krizová
situace nám nenaruší plány do budoucna.
 |  MŠ Tuchoměřice
inzerce

Přímí zájemci s předschválenou hypotékou (vč. právního servisu v rámci služeb) hledají samostatně stojící rodinný dům (případně dvojdům či krajový řadový dům) k nastěhování v této
lokalitě. Dispozice min. 4kk/95 m2, ideálně s garáží, zahrada min. 300m2, zahradní domek
výhodou. Cenově do 7mio včetně provize RK, rádi bychom však oslovili přímé majitele. Děkujeme za nabídky. Lucie Tokaryková, 736621360, ltokarykova@gmail.com
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Nakonec si od Deiwa odnesly dárek v podobě
zvířátka z balónku. U parkouristy Jima si školáci
prověřili svou obratnost přeskokem přes bednu,
ladným dopadem na žíněnky a balancováním
na lavičce. Rytmem breakdance s akrobatickými kousky a brazilským bojovým uměním capoeiry malé tanečníky provedl MaTeO.
Poslední zářijový den se naše škola vydala
s polesným Gabrielem do našeho tuchoměřického lesa. Děti měly možnost vnímat les úplně jinak. Formou her pochopily, jak důležité
je stromy a vůbec vše v lese chránit, ať už šlo
o oplocenky stromů nebo když si mohly zkusit,
jaké to je být houbou a snažit se přežít. Za tento
nevšední zážitek moc děkujeme a doufáme, že si
takovou akci zopakujeme.

ŽIVOT V OBCI

nepřehlédněte
• Kvůli Covidu 19 se ruší říjnový
farmářský trh. Lokální pěstitelé
a výrobci do Tuchoměřic přijedou
až na jaře 2021
• Odkládá se i 2. tuchoměřický
ples. O náhradním termínu vás
budeme včas informovat

Tuchoměřice hledají nového kronikáře či kronikářku, která by pro budoucí
generace zaznamenávala dění v obci. Pokud máte rádi historii, zajímá vás dění
v naší vesnici a rozumíte si s českým jazykem, neváhejte se přihlásit na obecním
úřadě na tel. 220 951 200 nebo mailem
info@outuchomerice.cz.

Nezapomeňte na Dušičky
e podzimní podvečer, profukuje chladný vítr.
Procházíme kolem hřbitovní zdi, za kterou
v šeru plápolají svíčky. Dopadá na nás trochu smutek, ale také vzpomínky na blízké, kteří zde odpočívají. Pro někoho je hřbitov nepříjemné místo, pro
jiného místo klidu a smíření.
Nejen děti se v těchto dnech radují z dýňových
strašidel a oblékají si děsivé masky na Halloween.
Už přes 1000 let se přitom počátkem listopadu
připomíná jiný svátek – Památka zesnulých.
Tradice vznikla na popud opata kláštera v Cluny ve Francii. V pohřebních obřadech tehdy
přetrvávaly pohanské zvyklosti, církev proto
2. listopad vyčlenila pro modlitby za duše zemřelých (Dušičky). Hořící svíce je symbolem
světla Kristova.
Tento svátek souvisí s nahlížením člověka na život, který se začíná zrozením, ale má
i svůj konec ve smrti, je ohraničen. Člověk
není nesmrtelný. Každé zrození slavíme radostně a vesele, ale se smrtí se nechceme

ZVEME VÁS
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smířit a nic o ní vědět. Přitom je zrovna tak přirozená jako narození a zaslouží si stejnou oslavu. Oslavu člověka, který nám byl blízký a kterému takto
můžeme poděkovat za všechno, co pro nás udělal
a čím pro nás byl. Během pohřbu mu vzdáme úctu
a doprovodíme ho na hřbitov, kde, jak říkají křesťané, bude odpočívat v pokoji. Na Dušičky se církev
modlí za zemřelé, prosí za odpuštění prohřešků
v jejich životech a věří, že smrtí se pro člověka otevírá nový obzor bytí ve smyslu slov ze starozákonní
knihy Žalmů – A prach se vrátí do země, kde
byl, a duch se vrátí k Bohu, který jej dal. Na své
blízké vzpomínáme při různých příležitostech
celý rok, ale na Dušičky přijdeme k hrobu, položíme květiny, ztišíme se. Se zemřelými jsme
spjati duchovním poutem, které si právě na
Dušičky můžeme připomenout.

 Renata Wesleyová
farářka Církve Československé husitské

20.11. / PÁTEK / od 19:00
www.tuchomerice.farnost.cz

1.11.

od 17:00

22.11.

13.00 -14.30

www.tuchomerice.farnost.cz

2.11.

od 18:00

17.11. / ÚTERÝ / 10:00-12:00,13:00-15:00, 15:30-17:30

27.11. / PÁTEK / od 17:00
28. 11. / SOBOTA / od 14:00
-

Kapacita omezena - rezervace nutná na
info@tuseni.cz, spolektuseni@gmail.com nebo tel: 723 726 833
dárky.

Vzhledem k proticovidovým opatřením sledujte webové stránky obce
či pořadatele. Akce se mohou přesouvat či rušit

 Zuzana Škvorová
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Aktuální informace z fotbalového dění
ituace, která panuje v celé zemi, se nevyhnula
ani fotbalovým a sportovním aktivitám. Do 3.
11. 2020 jsou prozatím zakázané všechny amatérské soutěže, a proto i naše týmy nebudou moci pokračovat ve svých zápasech. Poslední utkání, které
naše týmy sehrály, přinesly i body, jak se můžete
dočíst v infoboxu. Seniorský A-tým je prozatím na
devátém místě a nejúspěšnějším mládežnickým týmem je družstvo starších žáků, které zatím neztratilo ani bod a vede tabulku se skóre 41:3 po čtyřech
odehraných zápasech.

 Oskar Baschiera

Nové služby v Tuchoměřicích

A - tým (Okresní přebor)

• Zásilkovna - Potraviny Hlavní 22

Tuchoměřice - Povltavská FA “C” 1:2 (0:2)

• PPL ParcelShop - Potraviny Hlav-

Roztoky - Tuchoměřice 3:0 (2:0)

ní 16

Psáry - Tuchoměřice 4:4 (2:2)

• Alzabox – parkoviště POP outletu

B - tým (IV. třída, sk.B)
Dobříč B - Tuchoměřice B 2:4 (2:3)

• ve vyjednávání je balíkovna od

Tuchoměřice B - Rudná B 0:1 (0:1)

České pošty

Středokluky B - Tuchoměřice B 4:3 (4:0)

Nejvyšší volební účast za
posledních dvacet let

Kandidátní listina

Platné hlasy celkem

Občanská demokratická strana

138

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

106

2. a 3. října se v Tuchoměřicích volilo do Zastupitelstva Středočeského kraje. I přes zvýšená proticovidová opatření se do volební místnosti vypravily
stovky lidí. Z 1058 voličů jich svůj hlas vhodilo do
schránky 531. Volební účast tak vystoupala na rekordních 50,19 %. Třeba při minulých krajských
volbách v roce 2016 byla volební účast v Tuchoměřicích jen 40,96 %. Jak se volební účast v Tuchoměřicích vyvíjela, zjistíte v přiloženém grafu.
Nejvíc hlasů dostala od tuchoměřických voličů
ODS, v závěsu za ní skončili Starostové a nezávislí
a Česká pirátská strana (viz tabulka)
„Velké díky patří volební komisi za její profesionální přístup. Všichni to měli letos kvůli proticovidovým opatřením mnohem složitější, ale volby se
i tak obešly bez problémů,“ říká starosta Pavel Cihlář. Voliči k volbám přicházeli v rouškách a na místě byla k dispozici desinfekce na ruce. V několika
případech šli členové komise s přenosnou volební
schránkou přímo za voličem domů.
Další volby by měly být příští rok na podzim,
kdy se bude volit do Poslanecké sněmovny.

Česká pirátská strana

90

ANO 2011

75

Spojenci - TOP09, Hlas, Zelení

37

Česká str.sociálně demokrat.

23

Komunistická str.Čech a Moravy

20

Svoboda a př. demokracie (SPD)

13

Trikolóra hnutí občanů

11

Občanská demokratická aliance

3

ROZUMNÍ - Petr Hannig

3

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

2

Svobodní

2

DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT

1

Moravané

0

Dělnic.str.sociální spravedl.

0

 Kateřina Kubalová

Listopad na zahradě

ačátek listopadu je pro zahradníka dobou pilné
a fyzicky náročné práce.
Veškeré listí patří do kompostu. Máte-li na zahradě ořešák, jeho listí je třeba míchat s listím ostatních
stromů. Listí na kompostu mícháme s trávou, nasekanými větvičkami a zetlelým substrátem.
Poslední hlávkové zelí nakrouháme a naložíme,
abychom měli celou zimu zásobu domácího kyselého. Vyrýváme zimní mrkev a celer, ukládáme buď
do pískového lože ve sklepě nebo pěkně očištěné
a nakrouhané do mrazáku. Průběžně pak můžeme
sklízet růžičkovou kapustu, pórek a kadeřávek. Abychom mohli po celou zimu sklízet také špenát, polníček a petrželku, ochráníme je před mrazem překrytím netkanou textilií. Pod ní budou dobře chráněny.
V tento čas můžeme stále ještě vysévat a následně
zakrýt netkanou textilií ranou karotku, kořenovou
petržel, ředkvičky i salát, pod textilií naklíčí a na jaře
rychle vyrazí. V listopadu ještě můžete zasít pórek
nebo růžičkovou kapustu, rychlit cibuli sazečku,
inzerce

kořenovou i listovou petržel nebo pažitku, které pak
můžete využít v kuchyni.
Chryzantémy ostříháme nízko nad zemí, jiřinky
a begonie vyryjeme a oschlé hlízy uskladníme
v tmavé chladné místnosti. Keřové růže sestřihneme
a přihrneme k nim kopeček zeminy, aby byl překryt
krček. U stromkových růží je krček tam, kde se začíná
větvit naroubovaná koruna.
Vytrvalé okrasné trávy (například ozdobnice –
Miscanthus) ostříháme až na jaře. Trávy budou
během zimy zdobit zahradu. Je nejvyšší čas vysadit
cibule tulipánů a hyacintů. Fuchsie uložíme před
mrazem na dobře větrané, bezmrazé místo. Optimální teploty jsou kolem 5–10 °C. Vzhledem k jejich
opadavosti nevyžadují přezimování v příliš světlé
místnosti, i když světlá místnost je samozřejmě lepší.
Stále můžeme vysazovat ovocné stromky, jehličnany i keře. Před zimou je potřebné všechny ovocné
stromy i keře dobře pohnojit. Zryjeme půdu kolem
nich a do země zapravíme hnojiva, nejlépe kompost

Volební účast
v krajských
volbách
zdroj: www.volby.cz

či kravský hnůj, ale využít můžete i organická hnojiva. Nejvíce pohnojit potřebují angrešty, rybízy, ovocné stromy, méně hnojiva stačí maliníkům a ostružiníkům. Nezapomeňte ani na jahodníky a vinnou révu.
Nemáte-li oplocenou zahradu, je také potřeba
chránit stromky před okusováním zajíci, případně
jinými divokými zvířaty. Zejména mladé stromky nebo stromkové keře bobulovin dobře obalte
ochranným pletivem nebo pytlovinou.
Stroužky česneku sázíme na konci podzimu do
hloubky cca 6 cm, měli bychom ho vysadit těsně
předtím, než půda zamrzne. Před výsadbou moříme
(máčíme) stroužky v 5% roztoku Sulky a to po dobu
6 až 12 hodin. Doporučuje se rovněž stroužky ještě
mořit Fundazolem nebo Rovralem flo (vždy dle přiloženého návodu). Záhon pro výsadbu by neměl být
přímo hnojený čerstvým hnojem nebo průmyslovými dusíkatými hnojivy.
 Pavel Cihlář, starosta

OPRAVY A ÚPRAVY OĎĚVÚ, zakázkové krejčovství, šití kostýmů. U kopečku 181, Tuchoměřice. Ceník na www.espevo.cz , Perglerová
607230043.
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Rychlý internet v Tuchoměřicích
v roce 2012 a v roce 2020.
Když jsme začali v roce 2012 internet v Tuchoměřicích připojovat, nabízeli jsme zákazníkům například rychlost 0,3 Mb/s za 300 Kč. Internet se v té době používal na webové stránky a email. Počítače
se používaly klasické a byli připojené kabelem.
V roce 2020 nabízíme rychlost až 100 Mb/s jen za 499 Kč. Individuálně jsme schopní nabídnout
rychlost až 250 Mb/s. Pro šetřílky máme tarif o rychlosti až 30 Mb/s jen za 250 Kč měsíčně (Při
úhradě předem na rok).
Internet se využívá v dnešní době běžně pro sledování videa, moderní IPTV televize a dalších online
služeb. Prakticky každý chce mít doma wiﬁ vysílání a moderní IPTV televizi která se přizpůsobí Vám.

Nabízíme výhodný balíček našich služeb. Co dostanete když se připojíte?

Rychlost internetu až 100 Mbs.
Základní balíček 68 IPTV programů.
Zpětné sledování TV, když nestihnete svůj oblíbený pořad.
To vše jen za 599 Kč měsíčně.
Navíc smlouvu bez závazků a připojení bez datového omezení.
Zvýhodněný balíček služeb je pro stávající a nové zákazníky.

www.sys-data.com
obchodní oddělení: 777 774 215
nonstop linka: 777 774 221
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