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ZPRAVODA
slovo starosty
Vážení čtenáři,

Otevření

vizualizace: The Prague Outlet, a.s.

Outletu na obzoru
Mnohé z nás, když projíždíme kolem ohromného monobloku
Outletu, napadají opakovaně tytéž otázky. Jak je možné, že tady
stojí tak obrovský objekt nevyužitý? Čím to, že takovýto projekt
zkrachoval prakticky těsně před otevřením? Na kolik vyjde provoz prázdného objektu, ve kterém se svítí, musí se temperovat
a hlídat? Jaká je perspektiva, bude někdy otevřen? Na poslední
otázku už známe odpověď.

V

minulém roce koupila objekt společnost The Prague Outlet, a.s., která plánuje objekt postupně, ve třech etapách,
otevírat. Celková pronajímatelná plocha obchodního centra je bezmála 31 000 m2. Původní
záměr – outletový prodej převážně značkových
oděvů a módních doplňků chce společnost zachovat. V první etapě, která by měla být dokončena na podzim 2015 až jaře 2016, by mělo být
otevřeno pro veřejnost 12 000 m2 prodejní plochy v asi 80 prodejnách. Druhá etapa by měla zpřístupnit dalších 50 prodejen a třetí etapa pak 40 prodejen. Realizací tohoto záměru
by mělo být v obchodním centru vytvořeno
na 500 pracovních míst. „Určitě budeme mít jak
my, tak naši nájemci, zájem o pracovníky z nejbližšího okolí,“ říká Ing. Martin Kubišta, člen
představenstva společnosti.

Před samotným otevřením se společnost
chystá vybudovat nový dopravní uzel na křížení se slánskou dálnicí, který by mě zajistit
bezpečný a pohodlný příjezd a odjezd aut jak
k letišti, tak k Tuchoměřicím. Dále má dojít
k drobným stavebním úpravám objektu samotného, včetně například vybudování nového čelního vstupu. „Pro veškeré stavby máme všechna
nutná povolení a chtěli bychom začít hned po zimě, abychom stihli plánovaný harmonogram,“
potvrzuje Kubišta. Byl by to první krok k tomu,
aby se lokalita stala živým centrem.
Vedení společnosti, v rámci navázání dobrých sousedských vztahů, nabídlo obyvatelům
obce exkurzi po objektu s výkladem a s programem pro děti. Termín akce je naplánován
na sobotu 28. března. 
Karol Böhm, místostarosta obce

přesto, že rok 2015 teprve začíná,
již přicházejí nové starosti pro většinu občanů, kteří pracují v Praze
a dojíždějí do zaměstnání městskou
hromadnou dopravou. Od Velikonočního pondělí, kdy bude zahájen
provoz na prodloužené lince metra
A, se změní i mnoho linek autobusů
i tramvají. Předně linka č. 312 nepojede až na Dejvickou, ale jen na novou
konečnou, která se bude jmenovat
„Na Pískách“ tj. nynější Bořislavka.
Už v příštím čísle zpravodaje vám
nabídneme obsáhlý článek na toto
téma včetně nového jízdního řádu.
V závěru měsíce ledna se děti zapisovaly do základní školy. 18 dětí bylo
přijato, 6 dětí se do školy nedostalo
a mohou se zapsat ve spádové škole
v Nebušicích. Pokud ale vodíte děti do
naší školy, jistě jste si všimli, že již nyní
začaly přípravné práce na stavbě nové
5. třídy. Věřím proto, že od 1. září letošního roku budou všechny naše děti
chodit do školy v Tuchoměřicích.
Díky iniciativě nových zastupitelů
byla předělána a schválena aktualizovaná vyhláška o poskytování
sociálních příspěvků jak pro nově narozené děti, tak i pro případy hmotné
nouze. Podmínky v nové vyhlášce jsou
mnohem mírnější, tak očekávám, že
v tomto roce budeme vítání občánků
pořádat alespoň dvakrát.
Tradičně s příchodem trochu větších
mrazů začaly i zimní havárie na vodovodním potrubí. Napadlo konečně
i něco málo sněhu, tak to alespoň dětem udělalo trochu radosti. Úspěšně
začalo systematické zametání naší obce novým zametacím strojem a z teplých krajů se vrátil náš maskot, po kterém se již dva měsíce stýskalo našim
občanům, Pepa Bělina.
To bylo jen několik střípků z prvních dvou měsíců roku 2015. Život
jde dál a já vám
za sebe i ostatní zastupitele přeji, aby
vám vše vycházelo
a hlavně abyste se
měli rádi. 
Jaroslav Radostný, starosta
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vy se ptáte,
my odpovídáme
OTÁZKA: „Bydlíme v ulici Ke
Studánce a máme jímku. Až bude hotové rozšíření čističky, bude
možné se napojit?“
Daniela Krobotová
ODPOVĚĎ: Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích platí,
že pokud je to technicky a ekonomicky možné, měli by se připojit i vlastníci pozemků a staveb, kteří doposud museli řešit
likvidaci odpadních vod např.
domovní ČOV, žumpou nebo
septikem. Takže ano, připojení
k veřejné kanalizaci bude možné. Kanalizační přípojku si bude muset ale vybudovat každý
sám na vlastní náklady. Napojení pak bude možné realizovat
ihned po obdržení stavebního
povolení od stavebního úřadu
a se souhlasem obce Tuchoměřice, jako vlastníka kanalizační
sítě. Obec Tuchoměřice nenavyšuje výkon ČOV z žádné dotace,
proto nebude na občany nijak
naléhat, aby se připojili k čistírně. Připojení k ČOV bude zpoplatněno dle skutečných nákladů na stavbu.
O přesném postupu a podmínkách budeme občany informovat tak, jak se bude blížit termín spuštění čističky. Zároveň
počítáme s tím, že budeme postupně jednat s majiteli domů,
kterých by se připojení týkalo.
Jaroslav Radostný, starosta

krátce
 Jedním z úkolů, které si staronové vedení obce vytyčilo,
je navázání sousedských vztahů s ﬁrmami podnikajícími
v katastru obce a v rámci těchto vztahů nastavit pravidla pro
podporu projektů a aktivit v obci. Od začátku ledna proto navštěvujeme s paní místostarostkou Lýdií Csermelyiovou vedení
jednotlivých ﬁrem a seznamujeme je s naší strategií. Osobní
setkání považujeme za důležité, protože jsme přesvědčeni, že
když si lidé porozumí v lidské
rovině, pak další společné fungování je mnohem jednodušší. Zatím se u všech setkáváme
s otevřeností pro spolupráci. Při
schůzkách vzniká řada nápadů a podnětů, které bychom rádi postupně uváděli do života.
V rámci tohoto snažení budeme postupně představovat jednotlivé ﬁrmy a jejich aktivity
v našem zpravodaji. Seriál odstartuje už v příštím čísle.
Karol Böhm, místostarosta obce

www.tuchomerice.eu

Rozšíření čističky
bude hotové už letos

ilustrační foto

K

apacita čističky odpadních vod je
v naší obci již několik let naplněna,
což mělo za následek zmrazení dalšího rozvoje obce. Na jednu stranu to zabránilo
rychlé stavební expanzi, na druhou stranu to
způsobuje komplikace obci v uskutečňování
vlastních investičních plánů. Proto obec před
dvěma lety začala šetřit na rozšíření čističky.
Prvotní úvahy byly na téma rozšíření konvenční čistírny. Tato varianta by znamenala značné prostorové nároky a náklady, které by přesahovaly ﬁnanční možnosti obce. Díky tomu,
že v této oblasti vývoj technologií zaznamenal
v poslední době velmi rychlý postup, bylo možné opřít se o nejnovější poznatky a zvolit zvýšení kapacity formou intenziﬁkace, neboli ve stávajícím prostoru použít zařízení výkonnější. To
umožňuje technologie membránového čištění
odpadních vod. Tato technologie vystačí se stá-

vajícím prostorem a náklady jsou proti konvenční technologii podstatně nižší. Asi nelze
pominout, že toto řešení má i druhou stránku, a tou je potřeba výměny části technologie,
konkrétně membrán, v určitých pravidelných
intervalech. Dá se ale předpokládat, že vzhledem k výhodnosti této technologie a jejímu
rozšířenějšímu využívání, budou ceny membrán klesat.
Rozšíření kapacity čističky je pro tento rok
prioritní akcí obce. V současné době jsou vydána všechna povolení, připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby, a pokud vše půjde tak, jak je naplánováno, měla by být hotová
v létě. O celou investici se naše obec dělí v poměru 60 : 40 s obcí Kněževes, která je na naši čističku napojena. V tomto poměru se dělí
i provozní náklady na čištění a údržbu. 
Karol Böhm, místostarosta obce

Stavba páté třídy začala!

H

ned po rozšíření čističky odpadních
vod je pro obec největším problémem
kapacita základní školy. Ve stávající budově akutně chybí jedna třída, aby bylo
možné zajistit v naší škole celý první stupeň
základního vzdělání, tzn. od první do páté třídy, a také aby mohla být navýšena celková kapacita školy, což by umožnilo přijmout všechny
děti, které se hlásí do první třídy.
Projekt rozšíření základní školy, který má
obec připravený, je rozdělen na tři samostatné
etapy. V první by měla být vytvořena třída nad
přístavbou šaten, ve druhé vznikne adaptací stávajícího objektu nefunkční kotelny samostatně

přístupný prostor pro družinu a mimoškolní
aktivity dětí i dospělých a ve třetí, nejnáročnější etapě, budou vytvořeny v podkroví objektu dvě kmenové třídy s hygienickým zázemím, kabinetem a speciální učebnou.
V současné době probíhají stavební práce
na první etapě, tedy na stavbě 5. třídy, která
by měla být hotová do konce letošního května. Druhá etapa je připravená, a pokud se
po upřesnění nákladů ukáže, že ji obec ﬁnančně zvládne, měla by být hotová do konce letošního roku. Teprve potom přijde na řadu poslední část plánovaného rozšíření naší školy. 
Karol Böhm, místostarosta obce
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Dopravní přestupky
u nás vloni stály řidiče desítky tisíc korun
176 případů překročení povolené
čtyřicetikilometrové
rychlosti, 52 nákladních aut, která neměla v obci co dělat,
a 65 porušení zákazu
zastavení na silnici
k letišti – to všechno
v Tuchoměřicích
v loňském roce řešili
strážníci z Kolče.

„V

íce přestupků páchají určitě přespolní,“ upřesňuje vedoucí strážník
Tomáš Nezbeda. „Na místě můžeme
udělit blokovou pokutu až 2500 Kč za překročení
rychlosti více než o 20 km/h v obci. Výši pokut
však posuzujeme individuálně podle konkrétní
situace.“ V roce 2014 u nás takto kolečští strážníci vybrali zhruba 200 000 korun.
„S Kolečskou policií spolupracujeme už sedm let,
a to hlavně kvůli omezování průjezdu nákladních
aut obcí,“ vysvětluje starosta Tuchoměřic Jaroslav Radostný s tím, že strážníci v obci operují
většinou jednou týdně a obec jim za to každý
měsíc platí 1000 korun. Peníze vybrané na pokutách putují do rozpočtu Kolče. „V Tuchoměřicích se střídá 6 strážníků vždy po dvoučlenných
hlídkách. K dispozici máme dva radary. Jeden lase-

rový, kterým měříme rychlost z vozidla a druhý máme venku na stativu připojený k tabletu přes síť wiﬁ,“ vypočítává Tomáš Nezbeda.
Největším hříšníkem, kterého u nás strážníci
z Kolče chytili, byl bezpochyby řidič, který se
ulicí V Kněžívce hnal rychlostí 104 km/h.
Na pořádek v Tuchoměřících bude ale možná
už brzy dohlížet naše vlastní obecní policie. Tu si
zatím obec nemohla dovolit z ﬁnančních důvodů. Její zřízení by přišlo zhruba na 2 a půl milionu
korun. „Minimálně bychom potřebovali dva strážníky, kteří by dohlíželi především na veřejný pořádek.
Měření rychlosti bychom v počátcích pravděpodobně
řešili pomocí vypůjčených radarů,“ říká starosta Jaroslav Radostný. „Až bude hotová čistička, bude problém vlastní obecní policie opět aktuální.“ 
Kateřina Kubalová

ŠKOLY

Jak se vaří pro děti
V

foto: MŠ Tuchoměřice

Je krátce po osmé
hodině ranní
a v kuchyni mateřské školy vládne
čilý ruch. Trojice
kuchařů chystá svačinky pro školkové
děti a také oběd pro
děti ze školky i školy a pro seniory.
„Pracovat se začíná
už v půl sedmé ráno.
Každý den se uvaří
kolem stopadesáti
porcí,“ upřesňuje
hospodářka Hana
Baďoučková.

aření pro děti se řídí speciální vyhláškou
(č. 107/2005 Sb). Kuchaři například nesmí
používat žádné pálivé koření. Jídelníček
musí být sestaven tak, aby podporoval správný
vývoj dítěte. „Maso děti dostávají čtyřikrát v týdnu,
z toho jednou jedí rybu. Jeden den pro ně kuchaři připravují bezmasý oběd buď slaný, nebo sladký,“ popisuje ředitelka školky Petra Nosková. „Dodržujeme
také pitný režim. Děti mají celý den k dispozici čistou
vodu a ovocný čaj. Několikrát denně dostávají čerstvé
ovoce nebo zeleninu“ dodává.
Na vitamíny nezapomínají ani ve škole. Už
pátým rokem se účastní Evropského projektu
Ovoce do škol. Jednou za dva týdny tak ke zdejší škole přijíždí auto s krabicemi ovoce, nebo
ovocných džusů. „Skladba ovoce je různá. Vystřídaly se snad všechny obvyklé druhy. Dokonce přivezli i ovoce kaki churma, které je méně
známé, a jednou jsme dostali ananasy. Občas
je v dodávce i zelenina, třeba mrkev či ředkvičky,“ vypočítává ředitelka tuchoměřické školy
Iva Zavadilová. Do programu jsou přihlášení
všichni žáci. Ovoce dostávají zdarma. „Pokud
se stane, že pár kousků ovoce zbyde, zkoušíme
zejména v družině jeho zpracování. Vařili jsme
třeba pomerančový džem, nebo dělali křížaly,“
doplňuje ředitelka Zavadilová. Děti se mohou
účastnit také projektu Mléko do škol, který je
ovšem již s ﬁnanční spoluúčastí. Na výběr mají
4 druhy mléka a omezeně také Lipánky.
„Nejraději mají děti rajskou a utlouct se můžou
také po šiškách se strouhankou,“ usmívá se hospodářka Hana Baďoučková, podle níž je pro kuchaře největší odměnou, když si děti přidávají.

foto: Karolína Kašparová

„Jídlo, které dítěti nechutná, jíst nemusí. Děti ale
motivujeme, aby alespoň ochutnaly. Máme zkušenosti, že jim spíše chutná,“ dodává ředitelka
školky Petra Nosková. „Do jídelníčku se snažíme
zařazovat i potraviny, které nejsou úplně běžné.
Děti tak třeba obědvají jáhly, pohanku či kuskus
nebo sójové maso,“ říká Hana Baďoučková s plnou pusou. Právě totiž ochutnala omáčku, kterou kuchaři chystají dětem k obědu. „Jednou
mám jídlo na starosti, takže všechno kontroluji,“
směje se. Suroviny školka nakupuje od osvědčených dodavatelů. Základní potraviny se do mateřinky dovážejí denně, maso dvakrát týdně, a to
vždy čerstvé. Ryby jsou mražené, stejně jako zelenina do pokrmů a ovoce do moučníků. 
Kateřina Kubalová

www.tuchomerice.eu
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zveme vás
 VARHANNÍ KONCERT
V pátek 6. 3. 2015 v 18:00 zazní v kostele sv. Víta skladby
z období baroka a klasicismu. Vystoupí varhanice Lucie Nováková a sopranistka
Magdalena Havlíčková.
 SETKÁNÍ K MDŽ
V sobotu 7. března od 14:00
pořádá Svaz žen setkání
u příležitosti Mezinárodního dne žen. Jedna z hlavních
událostí našeho Svazu žen,
který má 35 členek, se koná
v prostorách Obecního úřadu Tuchoměřice. Během odpoledne proběhne i tradiční
tombola.

foto: Marie Chuchutová

PRAVIDELNÉ AKCE
 DĚTSKÝ SBOR LA FOLIA
– zkouší každé pondělí
v DiscoRai, 15:15 – 16:00 děti 3 – 6 let, 16:00 – 17:00 děti
7 – 14 let
 SMÍŠENÝ SBOR LA FOLIA
– zkouší každou neděli
18:00 – 20:00 v obřadní síni
na obecním úřadě, více informací na e-mailu: janavorosova@seznam.cz
 DRAMATICKO-HUDEBNÍ DÍLNY – každý čtvrtek
v sále u knihovny v klášteře
od 15:30 do 17:00. Dílny pro
děti od 5 do 15 let vede Jana Vöröšová ve spoluprací
s herečkami Julií Válkovou
a Andreou Marečkovou.
Podrobnější informace na
janavorosova@seznam.cz,
tel.: 723 726 833.
 JÓGA – každé pondělí
se cvičí v ZŠ Tuchoměřice
od 19:30 do 21:00, kontakt:
evapet@centrum.cz
 PILATES – cvičí se každou středu v ZŠ Tuchoměřice od 18:15 do 19:45, kontakt:
Jitka.hradilkova@seznam.cz
 VOLEJBAL – hraje se každý pátek od 18.30 do 20:00,
během zimní sezóny v tělocvičně v Buštěhradu, úroveň rekreační, společný odjezd z Tuchoměřic, kontakt:
karolbohm@gmail.com

www.tuchomerice.eu

Ruina podstavce
se změnila k nepoznání.

Tip na výlet

N

a jednom z kopečků mezi Tuchoměřicemi a Malými Číčovicemi můžete
obdivovat nově opravený 3,5 m vysoký
podstavec sochy sv. Salvátora. Samotná socha
se sice nedochovala, ale podstavec, který dali
postavit pravděpodobně Jezuité někdy v 18. století, vypadá díky dotacím z Ministerstva kultury a Středočeského kraje jako nový. Na místě
vznikla pro výletníky také lavička a informační
tabule. „Podstavec je součástí chráněného souboru
památek při staré poutní cestě vedoucí z Tuchomě-

řic na Okoř či později ke kapli Nalezení sv. Kříže v Malých Číčovicích,“ řekla nám starostka
Malých Číčovic Marie Chuchutová. „Kromě
podstavce pro sochu sv. Salvátora zahrnuje soubor ještě kříž a umělou jeskyni sv. Františka a také
pamětní kříž a podstavec sochy Panny Marie Immaculaty v katastrálním území Tuchoměřic.“
Opravený podstavec pro sochu sv. Salvátora
najdete cca 2 km jihovýchodně od Malých Číčovic, při turistické trase směr Tuchoměřice. 
Kateřina Kubalová

Nové šatny, sprchy i zázemí
na hřišti

J

iž dlouhou dobu probíhá postupné zvelebování
celého sportovního areálu. V návaznosti na získané ﬁnance a granty se v minulých letech
podařilo společně mnohé realizovat a dokončit.
Připomeňme si multifunkční hřiště, zateplení
a novou fasádu šaten, úpravu a rozšíření restaurace včetně toalet, nový zavlažovací systém a další
projekty. Sportovci, jak rekreační, tak i ti výkonnostní postupně získávají vskutku hezký prostor,
a to zejména díky všem dobrovolným brigádníkům a dalším aktivním pomocníkům, kteří zde
odpracovali už stovky hodin.
„V letošním roce dokončujeme další z etap. Jedná
se o celkovou renovaci a rekonstrukci koupelen, toalet
a zázemí na vysoké úrovni s cílem vytvořit důstojné
a atraktivní prostředí pro všechny aktivní sportovce,“
sdělil nám starosta Sokola Petr Hejra. Vše nové
můžete vidět na vlastní oči a využít při sportování
u nás na hřišti v „Tucho“. 
Aleš Brix

foto: Aleš Brix
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Jeskyně a podzemní chodby
1. díl
v Tuchoměřicích
Již od dávných dob
se v obci traduje
a předává z generace na generaci, že
z tuchoměřického
zámku vede tajná
chodba až na hrad
Okoř, že chodba vede ze zámku do lesa
k Juliáně a taktéž,
že ze zámku vede
chodba až do lokality „Jeskyně“ atd.
Pokusím se tedy
rozlišit mýty a skutečnosti, ale zároveň
varuji a nabádám
případné zájemce
o lezení do těchto
chodeb, aby tam
nevstupovali! Uvědomte si, že se jedná
o staletá sešlá díla,
která jsou v naší lokalitě vesměs hloubena v písku a svou
smrtelnou daň si již
připsala.

foto: archiv autora

V podzemí jsou i mezistěny s úzkou
špehýrkou.

foto: archiv autora

Chodby nejsou žádné myší díry, ale naopak je to rozsáhlý labyrint.

J

e známo, že v lokalitě „Jeskyně“ byl zasypán a zemřel pan Borovička, který
zde těžil písek a místo dobře neznal. Kříž
na zahradě u domu čp. 217 v blízkosti vchodu do jeskyně zde není na jeho památku,
ale pochází z jiné doby. Také v lesní pískovně
v roce 1985 zahynul zasypáním pan František
Koucký a jsou známy i jiné nepříjemnosti.
Nejvíce občanům jitří mysl lokalita „Jeskyně“. Dnes je tam téměř neprůlezný vchod, který
se nalézá za zahradou domu čp. 217. Jeskyně je
uměle vykopaná a používala se jako pískovna patřící slečnám Čermákovým. Kopalo se zde ručně,
písek se vyvážel na kolečku, popřípadě vynášel
v necičkách. Nejeden dům v obci je postaven právě z tohoto písku. Jak je z fotograﬁí patrné, chodby nejsou žádné myší díry, ale naopak je to labyrint rozsáhlý, i když v současné době je přístupná
jen část. Prostory jsou zde například podepřené
obrovitým sloupem a jsou tu i mezistěny s úzkou
špehýrkou, jak je rovněž vidět na fotograﬁi.
V této lokalitě „Jeskyně“ se ještě nachází druhá
oddělená soustava chodeb, do které je ale vstup
už asi 70 let zasypán. V obci nicméně žije pamětník, který v této soustavě ještě byl.
V našem vyprávění musím dál také vzpomenout rok 1991, kdy se pokládala betonová koryta
na dešťovou vodu u „dálnice“ č. 7. Je to levý roh
našeho údolí a náspu dálnice za domem čp. 283.
Proti spoji 14 a 15 těchto koryt směrem od potoka narazili při bagrování ve stráni na místnost
a prostoru (byly to dvě místnůstky nad sebou),

kde lidé kdysi dolovali písek a za války zde
místní občané měli provizorní kryt. Ještě
v roce 1960 byl v horní místnůstce stůl a židle.
Takovýchto menších místnůstek se v obci
dochovalo více, například ve stráni u cesty
na Rovina byly vykopány pískovny a podzemní prostory. Na starých pohledech naší krásné
obce jsou tyto pískovny dobře vidět. Vynechat
nelze ani malou jeskyni, která, oproti všem
zmiňovaným, není vyhloubena v pískovci, ale je
v tvrdém buližníku na skále. V současné době se
jedná o Chráněné území v Kněžívce.
Do podzemí se podíváme i v dalším čísle Tuchoměřického zpravodaje. Těšit se můžete na vyprávění o chodbách pod zámkem. 
Petr Jirásek

foto: archiv autora

V popředí fotograﬁe, v modrých montérkách, je autor článku
při průzkumu podzemních prostor.

www.tuchomerice.eu
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nepřehlédněte
Vyplácení příspěvků nově narozeným dětem a lidem v tíživé životní situaci upravuje nová Vyhláška o sociální pomoci
(Vyhláška č. 1/2015). Na svém
únorovém zasedání ji schválili
tuchoměřičtí zastupitelé. Dokument mimo jiné stanovuje
jakým způsobem a v jakých
životních situacích mohou
lidé obec o pomoc žádat. Je
to například, když potřebují
pořídit tělesně postiženému
zvláštní pomůcku, na kterou
se nevztahuje státní sociální
příspěvek. Obec myslí také na
občany, které postihla živelná
katastrofa, na rodiny, které se
starají o dvojčata či vícerčata,
a také třeba na osamělé rodiče
nebo na rodiny, které si kvůli
své ﬁnanční situaci nemohou
dovolit například lyžařský výcvik pro své děti.
V případě příspěvku nově
narozenému dítěti už nemusí
být v Tuchoměřicích hlášeno
dítě i maminka. Stačí, když je
v obci hlášeno miminko (rodiče mají na jeho přihlášení
3 měsíce od narození) a jeden
z rodičů. Kompletní Vyhlášku o sociální pomoci najdete
na webových stránkách obce
stejně jako všechny potřebné
formuláře. 
Kateřina Kubalová

Tuchoměřice znovu ožily

masopustním rejem
Téměř po roce se u kapličky
sv. Václava v Kněžívce sešla netradiční společnost – kobyla, skupina
Turků, kominík, medvěd se medvědářem a další.

V

sobotu 14. února se konal už druhý tuchoměřický masopust. Připravil ho spolek Tuchoměřice Společně. Po úvodním
svolení pana starosty vyrazil průvod maškar
hlavní silnicí směrem k fotbalovému hřišti.
V tomto případě ale platilo, že není důležitý cíl,
ale cesta. A tu si celý zástup klasických i méně
tradičních maškar a řada přihlížejících opravdu
užívali. Masopustní průvod táhnoucí se po hlavní silnici měl skoro 300 účastníků.
Kombinaci tradičních a originálních masek
předvedly i ústřední postavy průvodu, kterými
byly letos tradiční kobyla, laufr a kouzelník Žito. Za zvuků kapely se masopustní rej sunul od
jednotlivých zastávek s krátkými kouzly kouzelníka Žita k domům, kde hostitelé otevřeli své
brány a přivítali průvod milým občerstvením.
Až dojemná otevřenost hostitelů na zastávkách, milá tvůrčí atmosféra na přípravných dílnách před akcí i pohodová atmosféra sobotního
odpoledne jsou předzvěstí, že za rok se můžeme
na masopust zase těšit. 
foto: Zuzana Havlová

Barbora Hronová

gratulace
9. ledna 2015 se úctyhodných 88 let dožil
pan Jan Brant. Tuchoměřický rodák prožil
celé své dětství v Kněžívce. Do dalších let
přejeme mnoho štěstí,
zd
zdraví a spokojenosti.
Přání všeho nejlepší
šího míří i za
pan
panem Ladislavem Zemanem. Narozeniny oslavil 27. ledna 2015. V Tuchoměřicích se narodil před
rovnými 86 lety a ve
svém rodném domě žije dodnes.
www.tuchomerice.eu

foto: Zuzana Havlová

foto: Zuzana Havlová

Zápis do mateřské školy se blíží!
Děti se budou zapisovat v úterý 24. března
od 8:00 do 11:00 a odpoledne od 13:00 do 16:30.
K zápisu nezapomeňte přinést vyplněnou přihlášku, občanský průkaz a rodný list dítěte. O přijetí do školky rozhoduje především
věk dítěte. Přednostně jsou přijímány děti
z Tuchoměřic.

Jak to ve školce vypadá, si mohou děti i jejich
rodiče prohlédnout s předstihem v úterý 17. března při Dnu otevřených dveří. Na zájemce čeká
ukázka programu dne a hry s dětmi. Přihlášky
budou k dispozici na začátku března. Podrobnější informace získáte na tel.: 725 529 688 nebo
na http://ms-tuchomerice.webnode.cz.
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foto: Martin Šmíd

Tam, kde slova

nejsou nic

Každý hudební nástroj je jako živá bytost. Hovoří tou nejkrásnější řečí, jazykem, který nezná
bariér. Pokud se na
nástroj nehraje, trpí
a chátrá. Proto jsou
i ty nejcennější kousky ze sbírek v provozu, mají je v rukou skvělí hráči. Žádný nový nástroj není
tak cenný jako dobře
vyhraný a lety používaný. Vibrace, které působí na korpus
nástroje, jej zušlechťují a činí jeho tón jemnějším a zvučnějším.

V

arhany v průběhu 19. a 20. století
procházely velkými proměnami.
Malé barokní a klasicistní nástroje
bývaly přestavovány na nástroje mohutnějšího zvuku, byly přidávány rejstříky,
manuály.
Tuchoměřické varhany byly postaveny
v roce 1754–55. Autorství je sporné, figurují
zde však dvě jména pan T. Schwartz a Adalbert Beer. K roku 1896 však popisuje varhany
komise těmito slovy: „… bídný stav, že jich při
službách Božích bez pohoršení užíti nelze mechanika jest zcela červotočinou prolezlá, zpukřelá
a vůbec tato již zchátralá, že za žádnou opravu
již nestojí. Každá oprava byla by jen zbytečným
vyhozením peněz, a jest nezbytno postaviti varhany zcela nové…“
A podobnými slovy v r. 1914: „varhany byly
komisionálně ohledány a uznány za nezpůsobilé
a další opravy neschopné, jednání o zřízení nových zahájeno“.
Plánovaná vestavba nového stroje se však
z důvodu nedostatku financí a válečných
událostí neuskutečnila. Po r. 1948 varhany
postupně chátraly. Až v 80. letech byly opraveny Vl. Šlajchem. Po r. 2000 vypovídají opakovaně službu a bezútěšně chátrají. V dnešní

době, která ráda hledá a rekonstruuje,
kdy autentičnost a dobová věrnost je žádaným artiklem, jsou tuchoměřické varhany opravdovým pokladem. Zdá se, že
díky svému špatnému stavu byly uchráněny modernizujících zásahů. Snad se však
začalo blýskat na lepší časy. Byla vyhlášena sbírka a komunita Chemin Neuf získala
potřebné prostředky, aby se varhany mohly
začít opravovat. Počalo se údržbou a drobnými zásahy jako je vyčištění vnitřního prostoru a konzervace proti dřevokaznému hmyzu.
Nicméně varhany na svou generální rekonstrukci stále čekají.
Konečně však máme možnost zahájit novou
tradici koncertního života zdejších varhan.
Přijďte se zaposlouchat do starokrásného
jazyka, kterým varhany promlouvají. Na programu březnového koncertu zazní skladby
baroka a klasicismu. Varhanice Lucie Nováková a sopranistka Magdalena Havlíčková nás
přenesou do doby, která souzní se vznikem
varhan. Vydejme se na cestu napříč časem,
navštivme Tuchoměřice 18. století, a to v pátek 6. března 2015 v 18:00 v kostele sv. Víta
v Tuchoměřicích. 
Jana Vöröšová

Tuchoměřický ZPRAVODAJ měsíčník obce Tuchoměřice; registrace MK ČR E 21919, vydává Obecní úřad obce Tuchoměřice –
V Kněžívce 212, 252 67 Tuchoměřice, IČ – 00241750; číslo 2/2015 vydáno 21. 2. 2015; náklad: 600 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová;
e-mail redakce: tuchonoviny@gmail.com. Uzávěrka dalšího čísla: 10. 3. 2015
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Inzerce
v Tuchoměřickém zpravodaji
Ceny:  1/2 stránky – 2000 Kč
 1/4 stránky – 1000 Kč
 1/8 stránky – 500 Kč
Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně
stanovené ceny. Nově nabízíme také řádkovou
inzerci! Inzerát na 3–5 řádků za 250 Kč.
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v měsíci.

SPOL. GO PARKING S.R.O. HLEDÁ NOVÉ BRIGÁDNÍKY
( O D K V Ě T N A / ČE R V N A D O Ř Í J N A )

na pozici řidiče minibusu
NABÍZÍME: dobré platové podmínky,
pracovněprávní vztah – HPP na dobu určitou, příjemný kolektiv.
POŽADUJEME: bezúhonnost, spolehlivost, odpovědnost,
časově ﬂexibilní, komunikativnost, nutný ŘP skupiny "B" - aktivní řidič,
min. věk 21 let, základní znalost PC, anglický jazyk výhodou

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU KONTAKTUJTE:
Ing. Zuzanu Krejčovou nebo Petra Čapka, jednatele společnosti,
email: info@goparking.cz
www.tuchomerice.eu

