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PF 2021
Příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku vše
nejlepší přejí všichni
z Obecního úřadu Tuchoměřice.
Pavel, Bára, Martin, Klára, Jarka, Lucka a Katka

Kotlíkové dotace pomáhají zlepšit
životní prostředí v Tuchoměřicích
ěhem poslední výzvy Kotlíkové dotace
2019-2023 poputuje do Tuchoměřic 490
000 korun a toto číslo není konečné. Počtem
úspěšných žádostí se naše vesnice řadí mezi
premianty Středočeského kraje, a to je jedině
dobře. Od září 2022 už totiž nebude podle
zákona o ochraně životního prostředí možné
provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. Od září
2022 budou moci být v provozu pouze kotle
na tuhá paliva, které splňují nejméně 3. emisní třídu. Zpravidla se jedná o kotle výroby po
roce 2000. Emisní třídu kotle je možné dohledat na výrobním štítku daného kotle nebo
v jeho dokumentaci. Pokud údaj na štítku
není uveden anebo kotel štítek vůbec nemá,

je více než pravděpodobné, že kotel povolené
emise splňovat nebude. Při provozování kotle, který nebude splňovat emisní požadavky
po 1. září 2022 hrozí jeho provozovateli pokuta až 50 tisíc korun. V rámci poslední výzvy
kotlíkových dotací jsou podporovány následující zdroje tepla:

• Tepelné čerpadlo – maximálně 80 % způsobilých nákladů, maximálně 120 000 Kč.
• Plynový kondenzační kotel – maximálně
75 % způsobilých nákladů, maximálně 95
000 Kč.
• Kotel na biomasu s automatickým přikládáním – maximálně 80 % způsobilých ná-

kladů, maximálně 120 000 Kč.
• Kotel na biomasu s ručním přikládáním –
maximálně 80 % způsobilých nákladů, maximálně 100 000 Kč.
Výzva na příjem žádostí je stále otevřena,
doporučujeme všem zájemcům o výměnu
tepelného zdroje, kteří o podání žádosti uvažují, aby tak učinili co nejdříve. Alokace je sice
vyčerpaná, ale stále probíhají jednání o jejím
navýšení. Více na https://kotlikovedotace-sk.
cz/, případně na obecním úřadě, kde vám
s podáním žádosti rádi pomůžeme.
 Pavel Cihlář, starosta
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Nezapomeňte si koupit novou
známku na popelnici
ž jen několik týdnů budou platit stávající známky na popelnice, konkrétně do
konce ledna 2021. Stejně jako každý rok nás
nemine povinnost koupit si známku novou.
Na úřadě budou k dostání od 11. 1. 2021
v úředních hodinách. Nezapomeňte, že se
kvůli koronavirovým opatřením mohou úřední hodiny měnit. Za odvoz odpadu zaplatíme
opět 500 Kč za osobu. Pro 1 rodinu se počítá
s jednou nádobou o objemu 110 nebo 120 litrů a je vydávána jedna známka. Od poplatků
jsou osvobozeni senioři od 75 let a s úlevou
mohou počítat také rodiny s více dětmi (za
třetí a další dítě do 15 let se neplatí). Popelnice nám budou vyvážet jednou za 14 dní,
v červenci a srpnu každý týden.
 -red-

Úřední hodiny během
vánočních prázdnin
21. 12.

8:00 – 12:00

Kdy se budou vyvážet popelnice na přelomu roku:

23. 12.

8:00 – 12:00

• 25.12. 2020

28. 12.

8:00 – 12:00

30. 12.

8:00 – 12:00

• 8.1.2021
• 15.1.2021 a dále opět ve 14 denním
cyklu

• Sběrný dvůr bude ve dnech 26.12.

2020 a 2.1.2021 uzavřen. V roce 2021
bude provozní doba opět každou
sobotu od 9 do 11 hod.

Ze zastupitelstva
oslední zasedání zastupitelů
chodníku v ulici Ke Kopanině
v letošním roce se konalo ve stře- Termíny dalších
a na rekonstrukci povrchu hřidu 9. prosince a byli na něm všichni
ště s umělým povrchem v areázasedání zastunaši volení zástupci. Schválili mimo
lu TJ Sokol Tuchoměřice.
pitelů
jiné rozpočet na příští rok (podrobnosti v samostatném článku) a doSchvalovaly se také návrhy na
20.1.2021
tace pro spolky (viz tabulka). Zapodání žádosti o dotace od
stupitelstvo také schválilo podporu
Ministerstva pro místní rozvoj.
17.2.2021
na vybudování domovních čistíren
Obec se pokusí získat finan17.3.2021
v osadě Pazderna. Na jedno číslo
ce na rekonstrukci budovy,
popisné tak bude možné získat až
která sousedí se školou a také
14.4.2021
30 000 Kč. Žádosti je možné pona úpravu dětského hřiště ve
19.5.2021
dávat písemně na podatelnu OU
školce.
Tuchoměřice od 10.12. 2020, a to
Kompletní zápis z jedná23.6.2021
i zpětně od termínu realizace 1.1.
ní zastupitelů najdete na webu
2015.
obce, kde je k dispozici také audiozáznam,
Všichni zastupitelé také zvedli ruce pro ná- a také na nové elektronické úřední desce.
vrh cenové nabídky na zpracování projektové dokumentace pro stavbu propojovacího
 Kateřina Kubalová

Ordinace o Vánocích
MUDr. Eva Forstová Kněževes
V době vánočních svátků nebude ordinovat 22. 120., 23. 12. a 31. 12.
Ostatní pracovní dny bude obvyklá ordinační doba.

Dotace na rok 2021
Žadatel (spolek)

Dotace pro rok
2021

Český svaz žen

25 000,- Kč

Zuzana Škvorová
(BaZuKa)

49 000,- Kč

TJ Sokol Tuchoměřice

199 000,- Kč

Tuchoměřice společně, z.s.

45 000,- Kč

Tušení, z.s.

190 000,- Kč

Autobusová zastávka Tuchoměřice, Ke Kopanině je
konečně kompletní. Po posunutí zastávky směrem
do Prahy do rovného a přehlednějšího úseku, získala
nově i přístřešek proti dešti. Věříme, že bude cestujícím v Tuchoměřicích dobře a dlouho sloužit.
 Martin Růžička
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Máme rozpočet
na rok 2021
a prosincovém zasedání schválili
tuchoměřičtí zastupitelé vyrovnaný
rozpočet ve výši cca 43,4 milionu korun.
Z této částky pokryje přibližně 4,7 milionu
naspořená částka z Fondu na obnovu infrastruktury, která počítá s plánem rekonstrukce vodovodu v ulici U Kopečku a Ke
Kovárně a s kanalizací v ulici Za Kostelem,
U Školky a Na Stráni. V případě výstavby
nové kanalizace počítáme s využitím příslušných dotačních titulů. Nově se v rozpočtu objevil úvěr na komunální techniku
ve výši 859 tisíc. Díky rozložení splátek na
4 roky zaplatíme celkem na úrocích pouze
cca 175 Kč, a za to jsme získali výhodnější
podmínky na pojistku těchto strojů.
Už v loňském roce jsme počítali s několika projekty, které se bohužel neuskutečnily, a překlopili jsme je proto do roku 2021.

Jednou z větších akcí bude rekonstrukce
budovy Cetin u základní školy, na kterou
budeme v prosinci žádat Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci. Pokud nám to rozpočtové určení daní dovolí, rádi bychom
připravili projekty na stavbu multifunkční haly, rozšíření MŠ o jeden pavilon, prodloužení chodníku v ulici Ke Kopanině
směr Servind, rozšíření hřbitova, rozšíření
ZŠ (nadstavba na Kotelnu) a křižovatky
ulic Ke Kopanině a V Kněžívce. Rádi bychom také zrealizovali dlouho plánovanou
výstavbu chodníku v ulici Ke Statenicím,
dále pak chodník v ulici K Lichocevsi
a chodník od stávajícího kulturního domu
podél potoka k ulici Za Brodem.
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Začala zima a s ní i období zavátých
chodníků a silnic či popraskaného
potrubí. Níže najdete kontakty,
které vám pomohou nepříjemnosti
řešit.

Voda

Havárie a poruchy (24 hodin denně)
tel.: 728 504 744

Plyn

Porucha dodávky plynu
Telefon: 1239

Elektřina

Porucha dodávky elektrické energie
Telefon: 800 850 860

Sníh

Hotline obecního úřadu - 220 950 488
Využít můžete také aplikaci Zlepšeme
Česko a problematická místa jednoduše
vyfotit a poslat.

 Barbora Boulová, místostarostka

Před křižovatkou ulic Hlavní a U Hřiště a především před novým přechodem pro chodce nechala obec nainstalovat informační panel, který právě na přechod upozorňuje.
Cílem je zvýšení bezpečnosti chodců.
 Martin Růžička

www.outuchomerice.cz 3

z 12/20

T

OBECNÍ ÚŘAD

Tuchoměřice mají
elektronickou úřední desku
bčané Tuchoměřic dostali od svých zastupitelů mikulášský dárek, díky kterému už budou vždy v obraze. Na zdi úřadu
visí od 4. 12. 2020 nová elektronická úřední
deska.
Informace o dění v obci si na ní můžete
zobrazit kdykoli – nejsou třeba žádné úřední hodiny, je dostupná 24 hodin denně 7
dní v týdnu. Ve tmě svítí, ale je dobře čitelná
i za plného slunečního svitu.
Ovládat ji dokáže prakticky každý. Je
to velice jednoduché a intuitivní a jde to
i v rukavicích. Zařízení počítá úplně se všemi, takže informace budou přístupné například i vozíčkářům nebo lidem se zrakovým
omezením. Výhodou je i to, že je možné si
některé texty poslechnout.
Dokumenty jsou na úřední desce přehledně uspořádány, jsou seřazeny podle
data vyvěšení a lze mezi nimi jednoduše vyhledávat. Pokud si chcete nějaký dokument
podrobně prostudovat z pohodlí domova,
stačí si na desce nasnímat příslušný QR

kód a pak si dokument jednoduše otevřít na
svém počítači nebo mobilním telefonu.
Touto novinkou obec vychází vstříc
všem, kteří chtějí aktivně sledovat úřední
desku. Zároveň se chová moderně a ekologicky, dokumenty na této úřední desce nepotřebují žádný papír ani toner do tiskárny.
Navíc úředníci získají více času, který mohou věnovat záležitostem občanů.
Obec zvolila kvalitní nerezové řešení od
českého výrobce, které nejlépe odolává povětrnostním vlivům. Český dodavatel navíc
garantuje kvalitní a pravidelný servis a nabízí také otevřené možnosti do budoucna.

Tuchoměřice - obecní úřad

Městský úřad Hostivice

Czech POINT

Stavební úřad města Hostivice

V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice
Czech POINT umožňuje získat na jednom
místě výpisy:
• z katastru nemovitostí
• z obchodního a živnostenského rejstříku
• z rejstříku trestů
• z bodového registru řidičů a přihlášku o datovou schránku

 |  Antonín Klement
Product manager – Smart City

Husovo náměstí 13, 253 80 Hostivice
Působnost Stavebního úřadu pro obce: Hostivice, Chýně, Jeneč, Dobrovíz, Kněževes,
Tuchoměřice, Středokluky
Podrobnosti na: www.hostivice.eu

Matrika

• Provádí zápisy do knihy manželství
• Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
• Přijímá doklady k uzavření manželství ……..
Kompletní agendu matriky najdete na webu
obce: www.outuchomerice.cz

Obecní úřad

• Poplatky za psy
• Poplatky za hrobové místo
• Poplatky za popelnice
• Žádost o příspěvek pro novorozence
• Žádost o příspěvek v sociální nouzi
Podrobnější informace najdete na webu obce:
www.outuchomerice.cz
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Městský úřad Černošice

Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Obec s rozšířenou působností zajišťuje státní
správu pro 79 obcí celého území okresu Praha-západ – mezi ně patří také Tuchoměřice.
Zařídíte si tu například:
• Občanský průkaz
• Cestovní pas
• Řidičský průkaz
• Evidenci vozidel
• Živnostenský úřad
Podrobné informace najdete na:
www.mestocernosice.cz

z 12/20
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Tuchoměřicemi projdou Tři králové
radiční Tříkrálová sbírka se bude v naší
vesnici konat v neděli 3. ledna 2021 odpoledne. Vybrané peníze podpoří projekty Arcidiecézní charity Praha, což je například pomoc
potřebným v souvislosti s COVID-19 v pražské
arcidiecézi, Domov seniorů sv. Václava ve Staré
Boleslavi, pomoc v Bělorusku nebo v Albánii.
„Kolik bude koledníků, ani jak bude přesně
sbírka probíhat, nevíme. Kvůli COVIDU se vše
může změnit ze dne na den. Zatím stále počítáme s chozením po domech jako obvykle. Možná
to letos bude ve velmi malém rozsahu, pokud se
budou rodiče bát své děti přihlásit a lidé nebudou
koledníkům otvírat,“ doplňuje Markéta Debroise, která v Tuchoměřicích sbírku organizuje. Tříkrálová sbírka je veřejná sbírka pořádaná
Charitou Česká republika a povolená magist-

T

nepřehlédněte
Co se chystá v roce 2021

rátem hlavního města Prahy. V Tuchoměřicích
ji organizuje Římskokatolická farnost Tuchoměřice. „Kdyby se ke koledování chtěl někdo
přidat, může mne kontaktovat na tel: 739 183
643 nebo na mail: marketa.debroise@seznam.
cz, nejlépe ještě před Vánoci. Budeme rádi za
každého koledníka,“ uzavírá Markéta Debroise.
Letos bude navíc možné přispět do sbírky
prostřednictvím tzv. virtuální kasičky, která
bude fungovat i v případě, že bude možné
normální koledování. Na webu www.trikralovasbirka.cz bude od 20.12. 2020 do 30.4.2021
zhotovena platební brána, ve které si dárce podle PSČ najde svou nejbližší charitu / farnost,
které chce přispět. Peníze pak budou spočítány
30.4.2021 a rozděleny právě podle PSČ.

Obecní ples: 20.3. 2021
Vítání občánků: 9.5.2021
Farmářské trhy: 8.5. 2021 a 12.6. 2021
Hudební slavnosti: 19.6.2021
Vzhledem k pandemii Covid 19 se mohou termíny akcí měnit.

 Kateřina Kubalová

Přehled pravidelných bohoslužeb v roce 2021
Římskokatolická farnost v kostele
sv. Víta
Neděle: mše sv. v 10:30
Pondělí: mše sv. ve 12:00 (ranní chvály v 8:00, eucharistická adorace od 18:15 do 19:00)
Středa: mše sv. v 18:00 (ranní chvály v 8:00, adorace od 12:00 do 12:45)
Čtvrtek: mše sv. v 12:00 (ranní chvály v 8:00, adorace od 18:15 do 19:00)

Pátek: mše sv. v 8:00 (modlitba uprostřed dne za
jednotu křesťanů v 12:00, adorace od 18:15 do
19:00)
V době, kdy platí vládní omezení, zůstanou otevřené pro veřejnost jenom mše sv. v neděli v 10:30
a ve středu v 18:00. Aktuální informace jsou pořád
k dispozici na www.tuchomerice.farnost.cz

Husův sbor
Neděle: bohoslužba v 9:30

ZVEME VÁS

24.12.

OD 16.00

31.12.

OD 9:30

www.tuchomerice.farnost.cz.

24.12.

OD 23.00

www.tuchomerice.farnost.cz.

24.12.
27.12.

OD 23.00

LEDEN

15.1. / PÁTEK / OD 19.00
20.1.

OD 18.00

OD 09.30
a ponesete hojné ovoce“ (Jan 15,5-9). www.tuchomerice.farnost.cz.
 Zuzana Škvorová
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Betlém jako živý –
společná radost,
dvojnásobná radost
ostupně se náš tuchoměřický betlém zaplňuje postavami, domečky i drobnou zvířenou - k vidění je například vánoční hroch.
Okénko bývalé ordinace svítí do tmy. Lidé se
u něj zastavují. Děti s napětím pozorují, kdy
se na scéně objeví právě ta jejich figurka. Děkujeme vám všem, kdož s námi chystáte tuto
společnou radost. Speciální dík patří obci za
její podporu, Terezce Růžičkové za krásný
obrázek noční krajiny, Hudcovým za instalaci
osvětlení, Kordovým za výrobu betlémských
schodů, Kristýně Fialové za péči o keramické
výrobky.
 |  Jana Vöröšová

Leden v zahradě
ačal bych přeci jenom ještě Vánocemi. Stále
častěji používáme živé vánoční stromečky.
Stromky v nádobě postupně zvykáme na vyšší teplotu. Je vhodné nechat je pár dní třeba na chodbě,
kde je nižší teplota. Několik dní to s námi stromek
v bytě vydrží a pak je třeba jej opět navyknout na
chlad. Pokud je půda promrzlá a nemůžeme ho
hned vysadit, zabalíme důkladně celou nádobu.
Použijeme třeba polystyren, listí, jutu apod. Nezapomínáme zalévat.
A nyní již k lednu, kdy je zahrada zejména oázou
klidu, místem pro odpočinek a relaxaci.
Štíhlé dřeviny, jako jsou túje, jalovce apod. je
vhodné aspoň v horní části lehce stáhnout pruhem
juty, aby mokrý sníh nezpůsobil deformaci korun.
Pokud napadl mokrý sníh, je vhodné jej setřást
z některých jehličnanů, aby je nepolámal. To samé
platí při námraze, zde je však nutné počínat si
zvláště opatrně.

Pokud se oteplí, zalijeme stálezelené listnáče
a jehličnany. Tyto rostliny i v zimě odpařují vodu,
a pokud ji nemohou přijímat, uschnou. Mnozí si
pak na jaře myslí, že zmrzly. Kořeny rostou již při
teplotách nad 2 °C. Při teplejších zimách a suchých
zimách bychom pak neměli zapomínat ani na zálivku zejména čerstvě vysázených stromků.
Kmeny ovocných stromů bychom měli chránit
proti okusu zvěří a výkyvem teplot např. jutovým
obalem a vápenným nátěrem. V době, kdy je vše
pod sněhem, dáváme ptákům do krmítka potravu.
Krmíme olejnatými semeny, vločkami a nesoleným lojem. Nikdy do krmítka nedáváme solené
a kynuté pečivo a slaný lůj! Pokud nemrzne a záhony nejsou pod sněhem, můžeme vysévat mrkev
a kořenovou petržel. Průběžně sklízíme kadeřávek,
růžičkovou kapustu a pór.
 Pavel Cihlář, starosta

(Ne)obyčejné přání…

ončící rok nám přinesl mnoho nečekaných změn. Pro mnohé z nás to byl
rok plný obav o zdraví své, svých blízkých
a strach z nejistot. Věci jisté jako chození do
práce, do školy, do kostela či do obchodů
se staly nejistými. Nová situace s pandemií nás vytrhla z každodenních stereotypů
a naučila novým věcem. Zdokonalili jsme se
v ovládání svých telefonů, tabletů či počítačů, umíme online komunikovat, samozřejmostí se stalo objednávání nákupu i jeho
dovoz až domů. Přinesla i více času na děti,
blízké, na své záliby, ale také na přemýšlení a na uvědomění si, že běžné věci jsou
samozřejmostí jen do té doby, dokud o ně
nepřijdeme. Až nyní při zákazech si uvědomujeme, kolik „běžných“ a „normálních“
věcí můžeme v Tuchoměřicích užívat. Dát
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si pivko na hřišti, zahrát si s kapelou, zpívat ve sborech, radovat se ve sportu z vítězství, tvořit, tančit či cvičit v kroužcích, či
se „jen“ setkat se sousedy, potřást si rukou
a udělat radost obyčejným úsměvem nejsou
samozřejmostí a je dobré si jich vážit. Proto děkujeme všem, kteří tyto pro nás nyní
vzácné věci realizují. Do roku 2021 si společně přejme, aby samozřejmé věci se zase
stali samozřejmými, více jsme si jich vážili
a nebrali je jako samozřejmé. Krásné Vánoce
a pevné zdraví do roku 2021 přeje všem občanům zastupitelstvo obce Tuchoměřice.

Dobro pro Fáňu
ez ohledu na situaci, ve které se nedobrovolně ocitl téměř celý svět, byla 13. 11.
spuštěna naše každoroční aukce a sbírka. Tímto
počinem se vždy snažíme podpořit někoho, kdo
má těžší osud a zároveň tak podpoříme umělce,
kteří mají kromě neuvěřitelného talentu také
dobré srdce a nezištně pro nás tvoří jedinečná
a originální díla, která nikdo jiný mít nebude.
Letos jsme se rozhodli podpořit patnáctiletého Fáňu, který trpí DMO a středně těžkou
retardací. Známe Fáňu osobně a vždycky nás totálně odzbrojí jeho přístup k lidem a zvířatům.
Jeho vnímání světa se nám zdravým jedincům
může jevit až příliš jednoduché, ale právě o tom
to je, protože v jednoduchosti je krása. Není potřeba nad věcmi hluboce dumat, ale prostě si je
užívat, a to Fáňa dovede naprosto bravurně.
Letos nás podpořila mladá umělkyně Martina Imrová, která si stejně jako Fáňa uvědomuje,
že kolem nás je spousta krásných věcí, nad kterými už leckdo z nás mávne rukou. Tato mladá
maminka dokáže tvořit roztomilé miniaturní
domečky z přírodních a zbytkových materiálů.
Na její výtvor není nikdy použita jedna jediná
živá větvička. Přesto, když pak na její díla hledíte, uvědomujete si, že každý domek má svůj
vlastní příběh, ať už se jedná o miniaturu majáku, který značí bezpečný návrat, nebo třeba obyčejný domek se šňůrou na prádlo, což ve volném
překladu znamená domov.
Děkujeme všem našim dárcům, kteří nás letos
opět podpořili, protože právě díky nim se podařilo vybrat skvělých 16 200 Kč, které Fáňova
maminka použije na jeho ozdravný rehabilitační pobyt.
Všem přejeme krásný adventní čas, nádherné
svátky a příští rok ať je mnohem lepší, než byl
tento.
Těšíme se na setkávání s Vámi na našich akcích.

 Vaši zastupitelé

 BaZuKa

ŽIVOT V OBCI
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Těšení na Ježíška v mateřské škole
by nám čas do Vánoc rychleji uběhl, začali
jsme vánoční výzdobou všech tříd, vyráběli jsme adventní věnce, poslouchali koledy.
Paní uklízečka nám upekla krásné perníkové
chaloupky.
Důchodce jsme potěšili přáníčkem a dárečkem.
Přivítali jsme Mikuláše, anděla a čerta s nadílkou.
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16.12. jsme měli ve školce Štědrý den.
Mrzí nás, že jsme tento rok, vzhledem k situaci, museli vynechat další akce.
Děti už se moc těší na Ježíška a my Vám
všem přejeme klidné a pohodové Vánoce.
 Kolektiv MŠ
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CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

Tuchoměřický zpravodaj:
1/2 stránky – 2000 Kč
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk
1/4 stránky - 1000 Kč
územního samosprávního celku - měsíčník obce
1/8 stránky – 500 Kč
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní
úřad obce Tuchoměřice - V Kněžívce 212, 252
řádková inzerce – 10 Kč/řádek
67 Tuchoměřice; číslo 12/2020, vydáno: 18.12.
(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
2020; náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚŽŶƽ͕ŶĂŬůĄĚĂĐşƚĞĐŚŶŝŬǇ͕ŽĐĞůŽǀǉĐŚĂŝŶƚĞƌŝĠƌŽǀǉĐŚĚǀĞƎş
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶĄƐůĞĚƵũşĐşƉŽǌŝĐĞ͗
dalšího čísla: 10.1.2021

^ŬůĂĚŶşŬ

^ĞƌǀŝƐŶşƚĞĐŚŶŝŬͲĞůĞŬƚƌŝŬĄƎ
www.outuchomerice.cz
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OBECNÍ POLICIE

číslo měsíce

400

Tolik událostí řešili podle policejní
mapy kriminality policisté v Tuchoměřicích za poslední rok (konkrétně
od 8. 12. 2019 do 7. 12. 2020). Je
to v průměru více než jedna událost
denně. Drtivou většinu z nich tvoří
nejrůznější přestupky (přestupkem
je dnes už i krádež do 10 tisíc korun), ve 14 případech šlo o krádeže,
jednou o násilnou trestnou činnost,
čtyřikrát o případ toxikománie,
dvakrát zde policisté řešili podvody
a třikrát jinou majetkovou trestnou
činnost.
Tuchoměřice mají nejvyšší počet
událostí řešených policisty z širokého okolí. Horoměřice měli ve stejném období 366 případů, Statenice
64, Velké přílepy 127, Buštěhrad
184, mnohonásobně větší Roztoky
u Prahy jen 277 a například Hostivice 384. Zajímavá je však Dobrovíz
s 373 případy. Obec je výrazně menší
než Tuchoměřice, a je tak zřejmé, že
problémy přitahují skladové areály
v jejím okolí. Na opačném konci žebříčku jsou Běloky, kde policisté řešili
jen jedinou událost za poslední rok.
Horoměřičtí strážníci se byli představit 7. prosince v Tuchoměřicích.

Zdroj: kriminalita.policie.cz

 Martin Růžička

Chtěli byste v Tucho obecní policii?

Tuchoměřice řeší vcelku zásadní otázku, zda zřídit vlastní obecní policii. Některé obce ji mají a funguje výborně. Některé obecní policie mají ale spíš horší pověst, protože strážníci hlavně vybírají pokuty a skutečná
pomoc lidem je až na druhém místě. Obec proto chystá anketu, ve které se bude ptát, zda byste chtěli, aby
v Tuchoměřicích obecní policie vznikla. Informace o tom, jak by fungovala a jaké jsou na její vznik názory,
najdete v této speciální příloze zpravodaje.
a obecním úřadě letos vznikla pracovní skupina, která dává dohromady všechny potřebné
informace k založení obecní policie a předkládá je
zastupitelům. Vede ji místostarosta Martin Růžička, který odpovídá na otázky zpravodaje.
V jaké fázi jsou přípravy obecní policie?
Po novém roce budou zastupitelé rozhodovat, zda
ji v Tuchoměřicích zřídíme, nebo ne. Celý rok
naše pracovní skupina hledá cestu, která by pro
Tuchoměřice byla nejvýhodnější. Sbíráme podkla-
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dy, zkušenosti z jiných obcí, počítají se kalkulace,
připravuje se pracovní náplň pro obecní strážníky,
aby se mohli zastupitelé rozhodnout. Důležitý v
celém rozhodování bude i názor lidí, kteří tu žijí.
Kdo je kromě vás v této pracovní skupině?
Pracuje na tom se mnou Ivan Valeš, Václav Střelba,
který je stále aktivním policistou, Ondřej Kubala
jako předseda dopravní komise a Miroslav Kašpar,
který kandidoval do zastupitelstva za sdružení
1496 důvodů. Připravili společně návrh, který

předloží zastupitelům a o kterém se dočtete i v této
části zpravodaje.
A jejich názor?
Vznik obecní policie doporučují.
Proč?
Když to hodně zjednoduším, Tuchoměřice rostou. Společně s rozvíjející se obchodní a skladovou
zónou kolem nás tu přibývá lidí a také problémů.
Nejde jen o dopravu, kamiony, které kašlou na zá-

OBECNÍ POLICIE
kaz vjezdu nebo auta, co parkují po škarpách při
čekání na letadlo a vyhazují tu odpadky. S rozvíjejícím se okolím Tuchoměřic se k nám stahují i problémoví lidé. A tohle se bohužel zlepšovat nebude.

ce bez zkušeností je velmi složité, proto jednáme
s Horoměřicemi o rozšíření jejich působnost
i k nám. Vznikla by tu samostatná služebna pro
dva strážníky.

Uvědomujete si, že to může být téma, které
vzbudí hodně emocí?
Já si to nemyslím. Prostě se teď musíme rozhodnout, jestli policii ano nebo ne, a jak by měla pracovat. Co budou strážníci dělat je vždy jen o tom,
jaké dostanou úkoly od obce. Ta je řídí a zadává
jim práci. Tuchoměřická obecní policie by nebyla
výběrčím pokut za špatné parkování. Její pracovní
náplní by bylo hlavně být k dispozici, aby místní
měli klid. A když při tom chytí někoho, kdo ráno
projede červenou u školy nebo kamion, co si tady
zkracuje cestu, bude to jen dobře.

Takže obecní policie Horoměřice v Tuchoměřicích?
Spíš společná obecní policie Horoměřice-Tuchoměřice. V Tuchoměřicích by byla nová služebna,
dva noví strážníci se služebním vozem a kompletním zázemím pod vedením naší obce. A v Horoměřicích také dva pod vedením Horoměřic. Dnes
slouží Horoměřičtí už i ve Statenicích a propojením s územím Tuchoměřic by vzniklo celistvé
území, kde by se o problémy starali čtyři strážníci –
dva u nás a dva za lesem. Má to celou řadu výhod,
vzájemně si mohou pomoci, kooperovat, zaskakovat za sebe a pro Tuchoměřice by bylo i levnější,
kdybychom se stali součástí existující obecní policie, než kdybychom stavěli úplně novou vlastní.
Horoměřice jsou nakloněné takové spolupráci.

Často v Tuchoměřicích měří strážníci z
Kolče…
Vidíte, a to je přesně to, co nechceme. Nejsme s tím
spokojení, přijedou párkrát za měsíc, vyberou pár
pokut a zase odjedou. Ano, kontrola rychlosti je
důležitá, ale to je málo. Strážník má obec opravdu
hlídat a být tu k dispozici pro všechno, co je potřeba. A také mít mobilní telefon, kam mu kdokoliv
z obyvatel může zavolat a poradit se nebo požádat
o pomoc. Budete volat do Kolče? To nedává smysl.
Jak by tedy obecní policie v Tuchoměřicích
měla fungovat?
Prověřovali jsme celou řadu možností. Snažili jsme
se v první řadě domluvit se státní policií, zda by
tady nezřídila služebnu, ale to nedopadlo. Poptali jsme téměř všechny obecní policie v okolí, zda
by zde mohly být vždy na několik hodin denně
k dispozici, ale všichni to odmítli, nemají na to čas.
A tak přišla na řadu poslední varianta, zřídit si
obecní policii vlastní. Stavět ji ale na zelené lou-

Dobře že zmiňujete peníze, nebude to levné
počítám…
Jednorázové zřizovací náklady jsme spočítali na cca
650 tisíc korun, roční provozní náklady pak vychází kolem 1,6 milionu korun.
Má na to rozpočet obce?
Má, v tom problém není. Je to spíš o otázce, zda
tu strážníky lidé a zastupitelé budou chtít. Pokud
ano, příští rok obecní policii můžeme zřídit.
Jste si jistý, že seženete do Tuchoměřic kvalitní lidi?
Když se chce, všechno jde. A už jsme zaznamenali
v létě zájem i z řad místních obyvatel.
S policií souvisí často i kamerový systém. Ten

z 12/20 Téma zpravodaje

T

chtějí Tuchoměřice také?
To bychom si vzali moc velké sousto najednou.
Platí, že ke kamerovému systému mohou mít
přístup jen policisté nebo strážníci. Takže pokud
bychom chtěli mít kamerový systém na problémových místech nebo alespoň na vjezdech do obce,
musíme mít nejdříve obecní policii. Najednou to
ale obojí nezvládneme. Pokud bychom řešili kamerový systém, tak až později v dalším kroku po založení obecní policie. To teď není aktuální. Stejně tak
se lidé často ptají, proč tu nejsou radary na měření
rychlosti. K tomu je také potřeba obecní policie.
Proč zmiňujete kamery zrovna na vjezdy do
Tuchoměřic?
Protože to je velmi efektivní ochrana obce. Kdokoliv tu něco ukradne a bude to chtít odvézt, bude
natočený. Funguje to snad trochu preventivně, aby
si to případný živel rozmyslel.
Jak můžou dát lidé vědět obci svůj názor,
jestli policii chtějí?
Bude to velmi jednoduché. Až půjdete na úřad po
novém roce platit popelnice, dostanete anketní lístek. K jedné známce na odpad bude jeden anketní
lístek, který můžete vyplnit a vhodit do zapečetěné schránky. Můžete a nemusíte, je to na vás, jestli
nám budete chtít říct svůj názor. Na lístku budou
dvě otázky. Chtěli byste, aby v Tuchoměřicích
vznikla obecní policie? Chtěli byste, aby policii
výhledově doplnil také kamerový systém v obci?
Zaškrtnete u každé otázky jen Ano nebo Ne.
A názor lidí bude závazný?
Je to jen anketa, není to referendum. Ale bude
to důležitý podklad pro rozhodování zastupitelů,
kteří díky tomu budou mít k dispozici informaci,
jestli tu lidé strážníky chtějí, nebo ne. Každý zastupitel pak hlasuje už podle svého názoru.

Úkoly obecní policie v Tuchoměřicích

Zmíněná pracovní skupina, která
se obecní policii na úřadě věnovala,
ve svém materiálu uvádí i pracovní
náplň Tuchoměřických strážníků.
Přinášíme pro potřeby zpravodaje
zkrácené znění jednotlivých bodů.

Ochrana Tuchoměřických obyvatel před
všemi nepříznivými situacemi a pomoc
obyvatelům Tuchoměřic (základní
a nejdůležitější princip jejich práce).
Hlídková činnost v celém katastru obce se
zaměřením na problémové a odlehlé lokality a místa s pohybem dětí (škola, školka,
dětská hřiště, frekventované přechody…).
Pomoc s organizací větších akcí a dohled
na bezpečnost jejich účastníků (např.
čarodějnice, Dětský den, Masopust…).

Dohled nad bezpečností silničního provozu (dodržování zákazu vjezdu nákladních
vozidel, zákazu parkování na polích
a polních cestách v okolí letiště, dodržování červené na semaforu na přechodu před
základní školou…).
Preventivní práce s dětmi ve škole a školce,
preventivní práce se seniory (obrana proti
tzv. šmejdům, neznámým osobám atd.).
Dostupnost pomoci obecních policistů
pro každého občana Tuchoměřic – veřejné telefonní číslo na místní strážníky, na
které se může každý obrátit.
Řešení drobné kriminality
v katastru obce.
Odchyt zvířat.

 Ondřej Kubala

www.outuchomerice.cz 9

Téma zpravodaje Tz 12/20

OBECNÍ POLICIE

Zeptali jsme se na názor vedoucího hostivických policistů
Obecní policie v Tuchoměřicích by byla blízkým partnerem státních policistů, kteří k nám vyjíždí z Hostivice. Požádali jsme proto o názor nadporučíka Mgr. Miloše Petříka, který vede obvodní oddělení PČR v Hostivici.
Doporučil byste Tuchoměřicím, aby si zřídili
obecní policii?
Na tuto otázku se vyjádřím jen a jen pozitivně.
Ano! Ze své praxe mohu jen potvrdit, že obecní
policie velmi přispívá k zajištění veřejného pořádku
a bezpečnosti silničního provozu na daném teritoriu. Spolupracuje s Policií ČR, a to nejen při řízení
dopravy v obci, ale i při zajišťování různých setkání
občanů (masopustní průvody, hasičské slavnosti,
koncerty, výstavy, různé závody jízdních kol, výstavy
vozidel veteránů, běhů do vrchu, poutě, trhy, rozsvěcení vánočních stromů apod.) Zcela zodpovědně
mohu říci, že se spolupodílí na zabezpečování společenských, kulturních a sportovních akcí v dané obci.
Obecní policisty je možné ale využít i při mimořádných událostech, jakými mohou být povodně,
havárie a požáry (skladovací haly, stohy, kravíny,
vozidla, cisterny, vlaky, letadla atd.). Mají za úkol působit i v oblasti prevence, provádí různé přednášky
na školách, pořádají besedy a seznamují malé děti
s prací policie a s prací u policie. Všechno, co přispěje k prevenci je jen dobře. Dokážou řešit i různá
přestupková jednání přímo na místě, např. drobné
krádeže v obchodě.

Každá pomoc, která může přispět k zajištění bezpečnosti života osob v dané obci, je vždy přínosná.
V teritoriu vaší obce roste silná obchodní zóna.
Outlet, letištní parkoviště, obchodní a skladovací

prostory… tady se pohybuje velké množství různých
lidí. A bohužel i mezi těmito velmi slušnými lidmi se
občas vyskytují ti, co nám vše velmi rychle zkazí.
 Policie České republiky

5 otázek pro Horoměřické strážníky
Ve službě jsou v Horoměřicích dva strážníci, Ing. Petr Dvořáček a Jan Plass. Právě oni by byli v případě, že Tuchoměřice svou
obecní policii založí, jejich nejbližšími parťáky. Setkali jsme se s nimi na konci listopadu, zajímalo nás, jak jejich práce pro Horoměřice vypadá.
Jak začínáte den?
U přechodu před školou, která je umístěna u silnice druhé třídy do Prahy. Je tu velmi silný provoz
a hodně dětí. Někteří řidiči jedou v různých náladách, rozespalí nebo i s mobilem v ruce do práce,
a to nemusí dobře dopadnout. Jsou nepozorní,
byly případy, kdy na přechodu nezaregistrovali
málem ani nás. Každý den pak máme naplánovanou hlídkovou činnost v obci. Někdy přes
den, někdy ve večerních nebo nočních hodinách
- podle potřeby. Projedeme celé Horoměřice, zajíždíme i do Statenic, jestli je všechno v pořádku.
Každý den přinese něco jiného, zasahujeme u dopravních nehod, kde jsme ve většině případů jako
první a poskytujeme první pomoc, provádíme
neodkladné úkony nebo usměrňujeme dopravu,
řešíme krádeže v obchodech, zajišťujeme odchyt
zvířat, která utekla, kontrolujeme riziková místa,
kde víme, že se schází problémoví lidé a místní se
tam necítí dobře. V obci je také instalován kamerový systém, který velmi pomáhá v objasňování
trestné činnosti, odhalování narušování veřejného pořádku, pachatelů černých skládek apod.…je
toho hodně, nezastavíme se. Další činností, kterou se zabýváme, je prevence kriminality, která
spočívá i v práci s dětmi a mládeží. Ale ke slovu
přijdou občas i pokuty, to k naší práci patří také.
Na webu Horoměřic jsou vaše telefonní čísla. Využívají je lidé?
To víte že ano, není téměř den, aby nám někdo
z místních nevolal. Často volají senioři, už si
zvykli, že jim poradíme nebo pomůžeme, když
na něco sami nestačí. Nevadí nám to, jsme tu od
toho. Zrovna nedávno nám volala místní paní, že
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jí její maminka spadla z postele a nedokáže jí sama
zvednout. U nás to funguje tak, že jsme přísní na
ty, kteří chtějí dělat v Horoměřicích nepořádek
nebo obtěžovat místní, co tu chtějí v klidu bydlet,
a pomáháme těm, kteří to potřebují. S vedením
Horoměřic jsme domluveni, že takto budeme ke
své službě přistupovat. Oba jsme místní, i když
máme večer po službě a ozve se někdo s prosbou
o pomoc, oblékneme se a zajedeme tam, když to
jde. Z toho vyplývá, že po službě v žádném případě nevypínáme své mobily a snažíme se lidem
pomoct i mimo službu na úkor svého osobního
života. No…….bývá to někdy velmi náročné.
Některé obecní policie založily obce spíš jako
zdroj peněz na pokuty…
To je špatně, takhle k tomu nemůžete přistupovat. Bezpečnost vždy něco stojí, není to jedna
z možností výdělku pro obec. A takové obecní
policie nemají ani dobrou pověst a jsou odtrženy od lidí. Strážník si musí lidí vážit a dbát jejich
i své vlastní důstojnosti . Pokud to nedokáže, tak
by tu práci neměl dělat. Doménou obecní policie
by mělo být zajišťování veřejného pořádku a preventivní činnost. To je ale mravenčí práce s lidmi,
ke kterým si musíme najít cestu. Abychom si zasloužili jejich důvěru se na nás s čímkoliv obrátit
a my pomůžeme. Každý člověk je jiný a vyžaduje
individuální přístup.
V Horoměřicích máte kamerový systém. Jedni by řekli, že je to špiclování, druzí, že se cítí
bezpečněji. Jaká je vaše zkušenost?
To víte, že i tady máme oba tábory. Ale upřímně,

většina lidí je za kamery ráda a my taky. Zhruba
až 50 % protiprávního jednání v obci kamery
pomůžou objasnit, ať se jedná o trestnou činnost
nebo o přestupky. Velmi pomáhají i dopravní policii při vyšetřování dopravních nehod. Kamery
jsou umístěny na vytipovaných místech.
Co říkáte na myšlenku, zřídit pobočku Horoměřické obecní policie v Tuchoměřicích.
Aby to fungovalo, bylo by dobré, aby u vás mohli
být alespoň dva strážníci. Ve čtyřech lidech toho
zvládneme vždycky víc než jen ve dvou, protože
bude existovat vzájemná výpomoc. Pokud by
o obecní policii měli vaši zastupitelé a obyvatelé
Tuchoměřic zájem, rádi vám s tím pomůžeme.

Zapojte se do obecní ankety a dejte vědět zastupitelům, jak to vidíte.
Chtěli byste, aby v Tuchoměřicích
vznikla obecní policie?
Chtěli byste, aby policii výhledově
doplnil také kamerový systém v obci?
Anketní lístek dostanete na obecním úřadě při
platbě za popelnice na rok 2021.

OBECNÍ POLICIE
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Názory zastupitelů
O tom, zda má obecní
policie vzniknout, budou
hlasovat nakonec zastupitelé. Na této stránce vám
přinášíme názor každého
z nich.
Jak se díváte na to, že by
v Tuchoměřicích vznikla
obecní policie?
 Nemám na tuto otázku úplně
jednoznačnou odpověď. Jako služba
občanům se mi líbí. Bohužel s sebou
nese poměrně velkou finanční zátěž,
která se v dalších letech rozhodně
nebude snižovat, ba naopak. Do zřizovacích nákladů je potřeba připočítat
i např. nákup radarů či kamerového
sytému. Obec čekají další velké investice, je tedy potřeba vše velmi pečlivě
vyhodnotit.
Barbora Boulová
 Žijeme v jedné z nejbezpečnějších
zemí na světě. Každým novým zákonem přicházíme o část svobody. Nové
a nové omezování, normy na všechno,
nařízení příkazy atd. mě děsí. Drtivá
většina výše uvedených 400 policií
řešených událostí jsou přestupky,
včetně překročení rychlosti na D7, na
jejich omezení bude mít obecní policie
pramalý vliv. Pakliže se někdo ocitne
ve složité osobní nebo životní situaci,
jsou mu dveře Obecního úřadu vždy
otevřeny. Snažíme se hledat východiska, domluvit, motivovat. Nedomnívám se, že by obecní policie přispěla
k lepšímu životu v naší obci. Navíc za
peníze, kterých je potřeba na realizaci projektů, na kterých intenzivně
pracujeme. Se zřízením obecní policie
Tuchoměřice nesouhlasím.
Pavel Cihlář

 Tuchoměřice se na první pohled jeví
jako klidná obec, ale vzhledem k historicky nastartované masivní výstavbě
v oblasti průmyslových zón, zesilující
dopravě a blízkosti letiště nám roste
i problém bezpečnosti. Někteří zde využívají anonymity prostředí k páchání
přestupků, ale i trestných činů. Myslím, že bychom měli být připraveni
a naši bezpečnost si tu strážit. Ať už je
to ráno ochrana našich dětí cestou do
školy nebo monitoring problémových
míst ve všech částech obce. Na provozu
obecní policie by se měly podílet zejména komerční subjekty z průmyslových
zón.
Jan Havel

 Jsem rád, že vedení obce bere přípravu na zřízení obecní policie vážně
a hledá optimální řešení. Spolupráce
s Horoměřicemi se mi zdá rozumná.
Zároveň je třeba poctivě říct, že to obec
bude něco stát. V prvním roce činnosti
to bude 2,2 – 2,4 milionu Kč.
V dalších letech odhaduji, že se náklady budou blížit 2 milionům.
Martin Hlaváč

 Děkuji pracovní skupině za dokonalou přípravu podkladů. Jsem pro
zřízení obecní policie. Byl to i jeden
z volebních bodů našeho uskupení.
Pocit bezpečí a jistoty je po tělesných
a fyziologických druhou nejdůležitější
potřebou člověka a nelze na ní šetřit.
I když zřízení a provoz obecní policie
bude obec něco stát, je to správná investice do nás všech, kteří zde žijí, neboť ji
skutečně potřebujeme. Propojení
s obecní policií v Horoměřicích a pomoc
s bezpečím i sousedům ze Statenic
mi přijde pro náš mikroregion velmi
smysluplné.
Jan Korda

 Ano, jsem jednoznačně pro. Do obce
se stahuje poslední dobou víc problémových lidí, obchodní a skladové zóny
přitahují kriminalitu, houstne doprava, kamiony mají ze zákazu vjezdu do
vsi legraci a rozvoj okolo teď už bohužel
zastavit nejde. Chci, aby tu byli strážníci, kteří se postarají, že budeme mít
my, co chceme v Tucho žít, klid. To jsou
smysluplně vynaložené peníze.
Ondřej Kubala
 Zřízení obecní policie nevidím
zatím jako přínos, chybí tomu větší
informovanost občanů a debata
s občany.
Také se obávám, že obecní policie
jako celek nemá potřebný respekt u lidí.
A to vnímám od lidí nejen z Tuchoměřic, ale i co jsem se dočetl v různých
článcích, které jsou dostupné o obecní
policii.
Pro změnu strážníky pálí nejvíc dvě
věci, a to potřeba větších pravomocí
a aby lidé měli svá práva, ale nezapomínali také na své povinnosti.
Proto jsem spíše, dokud to jen půjde
a bude možné, pro prevenci než represe.
Karel Novák
 Dívám se na tento záměr skepticky,
protože v příštích letech nastanou pro
rozpočet obce horší časy.
Miroslav Rolc
 Strážníky potřebujeme. Z důvodu
neustále se zvyšujícího počtu drobných
krádeží, vandalismu, ničení obecních
komunikací těžkými nákladními
vozidly a vzhledem k tomu, že státní
policie ČR někdy i nestíhá pro svoji
vytíženost všechny tyto přestupky řešit,
jsem pro zřízení obecní policie. Pojďte
nám ale prosím říct i svůj názor
v anketě, která proběhne při placení
za odpad.
Martin Růžička
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INZERCE

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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