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Vodojem prochází generální opravou
a opravě věžového vodojemu se pracuje od
1. 9. 2020. Dominanta Kněžívky je řadu let
ve velmi špatném stavu a poslední tři roky dokonce bez platné revize. Opravu provádí společnost
Hydromont servis s.r.o. ze Židlochovic, která
uspěla ve výběrovém řízení.
Jedná se o věžový vodojem typu Aknaglobus
200m3 vybudovaný v roce 1987. Od svého vybudování byla prováděna pouze pravidelná údržba,
která již k zajištění stabilního provozu zařízení
nestačí. Během opravy je vodojem vyřazen z vodovodní soustavy obce pomocí nově vytvořeného
bypassu. Tlak vody v oblasti Kněžívka tak zajiš-

ťuje pouze tlak ve vodovodním řadu přivádějící
vodu z Prahy. Obyvatele tak mohl potrápit kolísavý tlak vody.
A co se všechno bude během opravy dělat?
Aktuálně probíhají opravy hliníkového pláště nádrže, samotná akumulační nádrž bude vypuštěna
a odkalena. Bude aplikován nový nátěr určený
pro styk s pitnou vodou minimálně ve třech vrstvách a poté proběhne dezinfekce celé nádrže. Dojde ke kompletní výměně elektroinstalace a mění
se i vnitřní osvětlení.
Původní ocelové potrubí v dříku vodojemu
slouží již 32 let, dle provozních řádů věžových

vodojemů by potrubí mělo být vyměněno po
25 letech. Na potrubí byla zkorodovaná místa.
V současné době je prováděna demontáž svislého
stávajícího ocelového potrubí, montáž nového tlakového potrubí z PPE a PVC včetně šoupat, zaizolování nového potrubí a výměna kulového odkalovacího ventilu, u kterého v zimě hrozí prasknutí
při zamrznutí, za sedlový ventil. Rovněž dřík získá
nový vnitřní i vnější nátěr.
Celkové náklady na opravu byly vyčísleny na
1 091 198 Kč. Na opravu jsme získali dotaci ze
Středočeského kraje ve výši 80 % výše uvedených
nákladů.
 |  Pavel Cihlář, starosta

číslo měsíce

11 400

tolik peněz se díky letošnímu Pohádkovému lesu vybralo na dobročinné
účely. Komu peníze pomohou, se dočtete uvnitř zpravodaje.
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OBECNÍ ÚŘAD

Participativní rozpočet 2020
ak jsme už informovali, chceme ještě letos
uskutečnit první hlasování, které umožní
občanům spolurozhodnout, do čeho se budou investovat finanční prostředky. S takzvaným participativním hlasováním nebo rozpočtem přišla jako první Demokracie 21. My
tuto možnost chceme provést na platformě
Mobilního rozhlasu, který v současné době
obec využívá jako informační systém pro občany.
Ještě v letošním roce chceme proinvestovat

Volby se blíží

olby do zastupitelstva Středočeského kraje se
budou konat 2. a 3. října 2020. Do senátu se
letos v Tuchoměřicích nevolí. V pátek se volební
místnost otevře ve 14:00 a uzavře ve 22:00. V sobotu bude možné volit od 8:00 do 14:00. Volební
místnost bude tradičně v obřadní síni obecního
úřadu. I během voleb bude nutné dodržovat hygienická opatření kvůli Covid-19. Voliči i členové volební komise budou muset mít roušky a dodržovat
rozestupy, v místnosti bude dezinfekce. Podrobné
informace o covidových opatřeních a možnostech
volit během karantény či izolace jsou součástí obálky s volebními lístky, kterou voliči dostali do svých
schránek.
 -red-

sumu 300 000 Kč a nabízíme všem občanům
Tuchoměřic následující možnosti:
1. Workoutové hřiště u sadu (pozemek
č. 222/1, k.ú. Kněžívka, louka na konci ulice Nad Skálou)
2. Rekonstrukce sportoviště (hřiště s umělým
povrchem) v areálu TJ Sokol
3. Dosadba aleje v lokalitě nad skálou
Pro účast v hlasování musíte provést registraci v aplikaci Mobilní rozhlas, pokud už

nejste registrováni. Ale pozor - pro plnohodnotnou registraci je nutné vyplnit nejenom
telefonní číslo, ale také e-mail a adresu.
S registrací vám případně rádi pomohou na
obecním úřadě.
Hlasovat se bude od 25. 9. do 11. 10. 2020.
K dispozici budete mít tři kladné hlasy a jeden záporný. Svému favoritovi můžete však
dát maximálně dva kladné hlasy. Zapojte se
do rozhodování o veřejných financích, jsou to
i Vaše peníze.
 Miroslav Rolc

Velkoobjemový odpad

Nebezpečný odpad

Kontejnery budou k dispozici od pátečních 14:00 do pondělních 8:00 na těchto
místech:

Sběrna bude přistavena:
Od 8:00 do 9:00 u mateřské školky
Od 9:05 do 10:00 v Kněžívce u pomníku

23. 10. – 26. 10. 2020

24. 10. 2020

1) u transformátoru-Kněžívka
2) ulice Rovná
3) ulice Za Kostelem
4) ulice U Pomníku
5) Na Pazderně
6) U Kopečku (u kapličky)
7) u MŠ
8) ulice Dubová

Ze zastupitelstva
Zastupitelé se po letních prázdninách sešli ve
středu 9. září v plném počtu. Níže najdete některé z bodů, které měli na programu.
• Nebušická škola dostane od Tuchoměřic 200 000 korun. Vybuduje za ně učebny
v podkroví.
• Zastupitelé jednomyslně odsouhlasili cenovou nabídku na opravu membrán modulů
ČOV za bezmála 132 000 korun. Obec chce
opravami membrán oddálit jejich výměnu,
jejíž cena se pohybuje v řádech milionů korun. I s tím se ale do budoucna počítá a peníze na výměnu obec spoří na speciálním účtu
pro obnovu infrastruktury.
• Schválena byla i cenová nabídka na inženýrskogeologický průzkum u Disko RaI (viz
foto).
• Všichni zastupitelé zvedli ruku i pro cenovou
nabídku na novou lampu veřejného osvětlení mezi ulicemi V Zátiší a Ve Zběrušce, které
by se mělo dělat ještě před zimou. Zajímavostí je, že podnět na lampy vzešel z ankety
pořádané obecním úřadem.
• Po zářijovém zasedání jsou Tuchoměřice
zase o krok blíž k výstavbě prodejny LIDL.
Zastupitelé totiž schválili finální projektovou
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dokumentaci pro stavební povolení.
• Na právě probíhající opravu věžového vodojemu dostane obec dotaci od Středočeského
kraje ve výši 872 942 Kč. Starostu Pavla Cihláře zastupitelé pověřili podpisem příslušné
smlouvy o poskytnutí dotace.
• Jednomyslně byla schválena nová směrnice
na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Dosud měl starosta právo sám rozhodnout do částky 50 000 korun. Nově bude
moci rozhodnout až do výše 200 000 Kč. To
mu umožní pružněji reagovat na nutné opravy a potřeby občanů obce.
• Jednalo se také o rybníku na Pazderně, který
čeká rekonstrukce a odbahnění. Zastupitelé
schválili výsledek výběrového řízení na tyto
práce. Pracovat by se mělo začít na podzim
a dokončení se předpokládá s příchodem
jara. Část nákladů obec pokryje z dotace Ministerstva zemědělství, které přislíbilo uhradit 70 % uznatelných nákladů, tedy přibližně
1 170 000 Kč.
• Dvě vitríny před obecním úřadem nahradí
už brzy elektronická úřední deska. Její nákup
posvětili zastupitelé svými hlasy.
• Zastupitelé se věnovali také tématu obecní

policie. Vzali na vědomí materiál, který analyzuje možnosti, jak by jednou mohla tuchoměřická obecní policie fungovat, a požádali
pracovní skupinu, která se tématu větší bezpečnosti v obci věnuje, aby dokument doplnila ještě o další možnosti.
 Kateřina Kubalová

V polovině září proběhl v okolí Disko RaI inženýrsko-hydrogeologický průzkum. Provedlo se osm
vrtů do hloubky 6 metrů a byly odebrány vzorky na
stlačitelnost, smykovou zkoušku a zrnitost. Zároveň
se zjistila výška podzemní vody a bude proveden
její chemický rozbor. Vzorky budou následně vyhodnoceny v laboratoři. Během pár týdnů budeme
vědět, za jakých podmínek se dá na tomto místě
stavět.
 Martin Růžička, místostarosta
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z 09/20

T

Boží muka na poutní cestě z Tuchoměřic
do Malých Číčovic opět zdobí socha Panny
Marie Immaculaty. Kopii sochy, jejíž originál
před lety pravděpodobně poničil vandal, na
místě požehnal otec Alain. Lidé se tu podle
jeho slov mohou setkávat, obdivovat její krásu
a nacházet nový životní elán a směr. Na místě
vzniklo i nové posezení. Cyklisté tu najdou
stojan na kola a nechybí ani informační tabule. „Přeji tomuto místu, ať slouží k odpočinku
výletníkům a cyklistům a ať nám všem dělá
v budoucnu radost,“ řekl na místě starosta Pavel Cihlář a k přání všeho dobrého se připojil
i Václav Vopálka z Církve Československé
husitské. Žehnání sochy si v sobotu 12. září
nenechaly ujít desítky lidí.
 Barbora Boulová

Školníček na podzim
soutěží
Školní časopis Školníček vyhlašuje
dvě velké soutěže. První je výtvarně
literární, kdy mají děti zpracovat téma
Žijí mezi námi, což je i téma pro letošní
školní rok v naší škole. Může se jednat
o obrázek, příběh, báseň, zkrátka možností je opravdu hodně. Uzávěrka této
soutěže je 5. 10. 2020.
Druhá soutěž je založena na bázi fotografického zpracování, kdy mají děti
zachytit, jak se příroda mění během
podzimu a začátkem zimy. Věříme,
že se nám ve schránce objeví několik
podařených fotografií a bude tak z čeho
vybírat. Uzávěrka této soutěže je 11. 12.
2020
Podmínkou u jakéhokoli zpracování je
autorství daného příspěvku.
Své příspěvky mohou děti posílat na
adresu skolnicek@zstuchomerice.cz
 ZŠ Tuchoměřice

nepřehlédněte
Nevylévejte prosím použité kuchyňské
tuky z pánví a fritéz do odpadu. Před
sběrným dvorem u mateřské školy
je kontejner, do kterého vkládejte
uzavřené PET lahve s použitým olejem. Oleje a tuky výrazně komplikují
proces čištění odpadních vod na naší
ČOV.

On-line poloha autobusů
v mobilu

Asi to známe všichni, čekáme na zastávce a autobus nikde i přes to, že už
měl jet. Občas se to stane. Příměstské autobusy už ale mají GPS a můžeme
se tak on-line podívat, zda je spoj, na který zrovna čekáme, zpožděný, i jak je
takové zpoždění velké.

unguje to zatím hlavně u příměstských
autobusů a u vlaků a je to velmi dobrá
služba. Podívat se na on-line polohu svého
spoje můžete v telefonu i doma na počítači.
Jakmile autobus vyjede z konečné, začnou
přebírat vyhledávače spojení informace
o jeho poloze přímo z GPS autobusu.
Jednou z možností, jak se podívat proč
stále ještě nepřijel váš spoj, na který čekáte,
je aplikace PID Lítačka. Stačí si vyhledat
spojení a u příměstských autobusových
linek uvidíte rovnou i informaci o tom,
zda jede spoj včas. Druhou možností jsou
internetové vyhledavače. Ať používáte web
dopravního podniku, Pražské integrované
dopravy nebo IDOS, všechny vám ukážou,
zda jede hledaný spoj včas.
Tato služba už funguje u všech autobusových linek v Tuchoměřicích.
 Ondřej Kubala

Informace o zpoždění v aplikaci PID Lítačka. Autobus 312 z Prahy do Tuchoměřic jede
včas, 322 na Kladno má tři minuty zpoždění a u další 322 zpoždění nevidíme, protože
ještě nevyjela z konečné.
 Ondřej Kubala
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SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS

Nový fotbalový ročník odstartoval
Oba naše fotbalové seniorské týmy TJ Sokol již měly možnost vyběhnout
k soutěžním utkáním a změřit síly se svými prvními soupeři. Zatímco A-tým
má v tabulce 6 bodů a vyrovnanou bilanci dvou výher a dvou porážek, tak
B-tým i přes bojovné výkony ještě nezjistil, jak se slaví zisk bodu. Za zmínku
stojí dramatický domácí zápas s Dobrovízí, kdy vítězství v šílené přestřelce
strhl na naši stranu gólem na 5:4 až těsně před koncem Jakub Nový.
eniorské ligy jsou ke dni uzávěrky zatím
beze změn v termínovém kalendáři. Mladším i starším žákům už byl odložen zápas z důvodu karantény v družstvu soupeře. Věřme, že

Dokud se zpívá…
iž osmým rokem pokračuje smíšený sbor La
Folia ve své činnosti. Koronavirové řádění od
jara znemožňuje veřejná provedení připravených
koncertů. Odpískali jsme Pašije, tradiční vystoupení na červnové Pouti v klášteře. Teď chystáme
vánoční koledy a Rybovku, ale nevíme, kde je
budeme zpívat. V kostele? Venku? Na Jarmarku? Nevadí, tvoříme a zkoušíme tzv. do šuplíku.
Tento typ práce má několik charakteristických
rysů. O věcech se více přemýšlí, protože je na to
čas. Omezení tříbí a prosévá – jak repertoár, tak
samotné zpěváky. Nutí nás k zamyšlení, proč
vlastně zpíváme?
Z extrovertního vystupování, ke kterému vždy
vše směřovalo, usebíráme se do malého introvertního prostoru uzavřeného spiklenectví - zpěvem
proti viru. Stále pevně věříme, že nějakým způsobem budeme moci předvést, na čem pracujeme.
Složit ruce v klín a rezignovat se nám ještě nechce.
Pomalu se nám do myslí začíná vkrádat, že možná
samotná cesta je cíl. Zatím dobrý, zkoušíme dál
každý čtvrtek v Ordinaci od 19:30 do 21:00. Pokud máte chuť se k nám přidat, neváhejte, možná
je právě teď čas to zkusit.
 Jana Vöröšová

 |  Oskar Baschiera

Výsledky, A - tým (Okresní přebor)

Výsledky, B - tým (IV. třída, sk.B)

Zvole - Tuchoměřice 1:0 (1:0)

Tuchoměřice B - Červený Újezd B 2:3 (1:2)

Tuchoměřice - Dobrovíz 5:4 (4:3)

Tuchoměřice B - Mníšek B 1:4 (0:2)

Dobříč - Tuchoměřice 1:4 (1:2)
Zbuzany B - Tuchoměřice 4:3 (3:0)

 B-tým před zápasem s Mníškem B (13.9.2020)

ZVEME VÁS

27.9.

je to opravdu pouze výjimečná situace a nikoliv nový standard do budoucna.

24.10. / SOBOTA / 9:00 - 13:00

od 09:30
-

kou památky knížete Václava.

pochoutky.

3.10. / SOBOTA / 15.00 - 17.00

1.11.

listopad

2.11.

od 17:00

od 18:00

16.10. / PÁTEK / od 19.00
www.tuchomerice.farnost.cz

4 www.outuchomerice.cz

 Zuzana Škvorová

ŽIVOT V OBCI

Tělem i duší dobrák
Každá obec má povinnost mít vlastní katastr zabezpečen na úseku požární ochrany vlastní jednotkou nebo na základě
smlouvy jednotkou z jiné obce. Tuchoměřice mají proto smlouvu s dobrovolnými
hasiči ze Středokluk. O pár slov jsme
poprosili jejich velitele Martina Šedu.

Jaký systém pohotovostí držíte a jak rychle
jste schopni vyjet?
Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO III.
Tato kategorie specifikuje jednotku s tzv. územní působností, což znamená, že jednotka vyjíždí
k mimořádným událostem i mimo katastr svého zřizovatele, či smluvních obcí. Dle zákona je
doba výjezdu stanovena na maximálně 10 minut
od ohlášení události. Kategorie, ve které jsme
zařazeni, nám neurčuje nutnost žádné stálé pohotovosti. Obecně však ale o sobě tak nějak víme
a snažíme se, aby byl někdo z nás v dosahu a jednotka mohla v případě potřeby být nápomocná.
Doba výjezdu je různá. V průměru vyjíždíme
okolo páté minuty od doby, kdy se nám rozezvoní telefon s výjezdovou aplikací. To pak jde vše
stranou, odkládá se příbor u jídla, v noci se shání
alespoň nějaké spodní prádlo, v letním období
se při vylézání z bazénu shání boty a spěchá se do
hasičárny, kde se postupně schází všichni, kdo
jsou v dosahu, převlékáme se do výjezdových
obleků a vyrážíme, kam je potřeba.

Kolik lidí má váš tým? A když by se chtěl
někdo připojit, může? Sháníte nějakou konkrétní pozici?
Naše jednotka má v současné době celkem 17
členů. Máme 6 vyškolených velitelů družstva,
7 strojníků. 10 z nás je proškoleno na obsluhu
motorových pil a stejný počet je oprávněný nosit dýchací techniku. Za každého dalšího člena
jsem velice rád a každého vítáme. Je třeba si ale
rozmyslet, jestli tomu člověk opravdu dokáže
věnovat svůj volný čas. Žádnou konkrétní pozici nesháníme, časem bych chtěl ale doplnit řady
strojníků.

Jakou máte k dispozici techniku? Proč má
vaše CAS karlovarskou registrační značku?
Naše jednotka v současné době disponuje cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 32
Tatra 815 a dopravním automobilem DA L1Z
Volkswagen Transporter, kterého jsme přivítali v
září 2019 jako zbrusu novou posilu naší jednotky. Tento byl často využívaný v době nouzového
stavu, při převozech dezinfekce a ochranných
pomůcek z Benešova do distribučního centra v
Hostivici.
Mezi další techniku patři motorové pily, motorová čerpadla, elektrocentrála a v neposlední
řadě dýchací přístroje, které se nám podařilo
v letošním roce obměnit za moderní. Za tuto
modernizaci jsme vděční i Vaší obci, neboť nám
přispěla jedním kompletním dýchacím přístrojem a náhradními lahvemi.
Karlovarská značka na naší cisterně je kvůli jejímu původu, který je z karlovarského kraje. Cisterna sloužila v obci Hájek u Ostrova nad Ohří,
kde jí nahradila nová cisterna.
Staráte se i o nějakého hasičského technického veterána?
Náš sbor vlastní historickou stříkačku Stratílek, kterou máme uskladněnou. Potřebovala
by nějakou péči, ale bohužel na to nezbývá čas.
Co řešíte opravdu nejčastěji?
Většina výjezdů, na které jezdíme, jsou požáry nebo technické zásahy, popadané stromy
a podobně.
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Jaký byl pro vás zatím nejtěžší zásah? Na co
opravdu nezapomenete?
Každý zásah má svá specifika. Nejhorší jsou ty
zásahy, kdy nedokážeme úplně předvídat, co se
může stát. Myslím to tak, že když například hasíte požár domu a postupně nacházíte „poklady“
jako jsou tlakové lahve, nebo když při požáru
kombajnu začnou žárem bouchat pneumatiky.
Dříve jsem to tak nevnímal, ale teď, když mám
svojí rodinu a vím, že na mě někdo čeká, tak si to
o to víc uvědomuji.
Jeden z nejtěžších zásahů ale byl podle mne
o velikonocích minulý rok, kdy se naše jednotka účastnila požáru lesního porostu ve skalách
u Libčic nad Vltavou. Hořelo na velké ploše
v těžce přístupném terénu, tahalo se mnoho
metrů hadic, bylo teplo a v plné polní a ještě
s dýchacím přístrojem na zádech ve skalách nad
železniční tratí to nebylo zrovna příjemné. Zásah
trval do noci a druhý den za světla se jelo ještě
dohašovat. Bolest nohou jsem cítil ještě týden po
tom.
Vzpomenete si i na nějaký nejbizarnější
výjezd? Teď jsem někde četla, že jste zachraňovali kočku zaseklou v odpadní rouře.
Ano máte pravdu, kočička byla následně předána zpět v pořádku své paničce. Já jsem se tohoto
zásahu osobně neúčastnil, ale i takové zásahy
k tomu patří.
Požární sport baví řadu dětí – pracujete
s dětmi? A berete do party malé hasiče
a hasičky?
Ano pracujeme a nemáme jich zrovna málo.
Máme hodně mladých hasičů všech věkových
kategorií. Kluci a holky se schází každé pondělí
a mají bohatý program. Trénují na závody, vzdělávají se, závodí a myslím, že to je krásné. Máme
mezi sebou několik nadšenců, kteří se jim věnují.
Nové tváře vidí rádi a je jedno, jestli jsou to holky
nebo kluci. Všichni jsou vítáni.
Máte rádi označení Dobráci?
To se nedá říct. Tak to prostě je. :o)
 Soukromý archiv Martina Šedy |  Kateřina Kubalová
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Říjen v zahradě
této rubrice bychom Vás rádi informovali
o sezónních potřebách Vašich tuchoměřických zahrad a zahrádek. Rubrika by měla vycházet
každý měsíc od jara do podzimu. Čerpat budeme
zejména z odborné literatury, ale i z vlastních zkušeností a zkušeností zahrádkářů a drobných zemědělců ve středních Čechách.
Říjen bývá posledním měsícem, kdy ze zahrad
sklízíme plody své celoroční práce. Sklízíme dobře
vyzrálá jablka a hrušky. Češeme opatrně odspoda
koruny nahoru a z vnějších částí dovnitř koruny.
To proto, aby případné padající plody nepoškodily ty ostatní. Jablka ukládáme do čistých lísek
stopkou dolů. Stopky nevytrháváme. Ranka je
vstupní branou pro další hnilobu.
Na okrasných záhonech mohou kvést listopadky. Do prvních mrazíků zdobí zahrádky svými
úbory také jiřiny. Na chráněných místech ještě
mohou dokvétat některé balkonové květiny, zvláště otužilejší muškáty. Záhony, které v tomto měsíci uvolníme a nebudeme již osévat, je třeba zrýt.
Půdu necháváme v takzvané hrubé hroudě, tedy
neuhrabanou. To umožní promrzání půdy, vytváření drobtovité struktury půdy a dobré přijímání
zimních srážek. Je třeba urychleně sklidit všechnu
plodovou zeleninu tedy rajčata, okurky, papriky,
lilky, tykve. U rajčat, pokud máme na rostlinách
ještě nedozrálé plody, je nejlepší vytrhnout celé
rostliny i s kořeny a zavěsit keříky v teplejší místnosti. Tam plody postupně dozrají. Ty, co se červenají, pak sklízejte se stopkou, aby déle vydržely.
Již od konce října lze vysévat některé kořenové zeleniny, především mrkev. Tím se vyhneme
případným nepříznivým podmínkám na jaře
a uspíšíme sklizeň. V říjnu je nejlepší doba pro výsadbu většiny okrasných a ovocných dřevin. Půdu
je třeba dobře zpracovat a dodat živiny. Nesmíme
zapomenout na vydatnou zálivku. Nyní je také
vhodná doba k zakládání živých plotů tvořených
opadavými dřevinami. Zkontrolujte záhony s jahodníky a odstraňte naposledy vytvořené šlahouny. Kromě trvalek, které ještě kvetou, můžeme
nyní většinu z nich sázet, přesazovat a dělit trsy.
Říjen je měsícem výsadby tulipánů. Naopak po
prvním mrazíku, který spálil nať jiřinek, musíme
jejich hlízy vyjmout z půdy. Také sklidíme hlízy
později kvetoucích mečíků.
 Pavel Cihlář, starosta

Srpnový oslavenec
Vlastimil Cihlář

80 let

K životnímu jubileu gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.
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11. září otevřela své brány restaurace a pizzerie
MUMU, která vznikla z někdejší hospody U Nás.
Během slavnostního otevření zazpívala sopranistka
Barbara Slezáková a hostem byl akademický malíř
Filip Kudrnáč, který v restauraci vystavuje své
obrazy. Na hosty, kteří během podzimu do MUMU
zavítají, čekají kromě jiného speciality s hříbky a také
neapolská pizza. V plánu je večer se šansony a také
večer s italskými hity.
 Marta Richterová

Letní kino

okud bychom měli hodnotit letošní letní
kino, asi bychom řekli, že bylo poněkud rozmarné. Vzhledem k tomu, že letní kino provozuje téměř každá druhá ves, je tento trh de facto
přesycen. Je velmi těžké vybírat filmy, protože se
promítá i v ostatních blízkých vesnicích. Letos
nás potrápilo i počasí, které velice významně
ovlivňuje promítání. Boom letních kin se také
prolíná do cen filmů, kdy její výše bývá občas
až závratná. Jsme limitováni i samotnou licencí,

kolikrát se může film promítnout, zda může být
k vidění i v jiném než původním termínu. Každopádně věříme, že byly filmy, které si své fanoušky
našly. A my tak můžeme poděkovat za podporu
a také za shovívavost ohledně rušení nočního klidu. Projekt letošního letního kina se realizoval za
laskavé podpory POP Airport, za což samozřejmě děkujeme. Přejeme všem pohodový podzim
s filmy na televizních obrazovkách.
 BaZuKa

Netradičně 20. září se na obecním úřadě vítali noví občánci. Květnový termín letos padl kvůli Covid 19 a rodiče se
svými ratolestmi mohli přijít až teď. Představitelé obce slavnostně přivítali 6 holčiček a 2 chlapečky. Všichni dostali
pamětní mince.
 Barbora Boulová

Ve dnech 5. – 7. září ožilo hřiště TJ Sokol tradičním posvícením. Děti se vyřádily na atrakcích, dospělí při poslechu
živé hudby. Nechyběly dobroty včetně zabijačkových ani zlatavý mok.
 Barbora Boulová
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Když se ztratí kočka…

T

ožná už se Vám to stalo, našli jste při procházce opuštěné kotě, sami jste se o něj nemohli postarat a řešili, co s ním. Nebo si naopak
chcete kočku pořídit a zároveň pomoci. V obou
případech Vám pomůže kočičí útulek Felis silvestris se sídlem v Hostivici. Zařízení patří v okrese Praha-západ téměř k jediným, která se starají
o opuštěná, toulavá a týraná zvířata, zejména
kočky, a Tuchoměřice s ním už nějakou dobu
spolupracují.
Hlavní činností spolku je všestranná péče spočívající v konkrétní pomoci potřebným kočkám,
kastrace toulavých a opuštěných koček za účelem
omezení jejich nekontrolovatelného množení,
odčervení a vakcinace zdravých zvířat a léčba
těch nemocných. Snažíme se o jejich socializaci
v domácím prostředí, hledání vhodného majite-

le a domova. Podporujeme šíření
osvěty a odpovědného vztahu ke
zvířatům, organizaci volnočasových aktivit pro veřejnost, rozvoj
dobrovolnické pomoci v péči
o zvířata.
Naším cílem je nalézt všem kočičkám, které žijí v našem útulku,
hodnou rodinu, která jim vynahradí dosud ne zrovna příznivý osud. Soustředíme se především na pomoc v obci, ve které
sídlíme a rozšířeně působíme i v obcích ve Středočeském kraji, někdy i za hranicemi kraje. Kromě snahy o umístění kočiček do nových rodin,
pomáháme také našim občanům v případě, že se
setkají s opuštěnou či toulavou kočkou a chtějí
ji pomoci a poskytujeme také poradenský servis

ZASAĎ SI SVŮJ
STROM

Trhy s vůní skořice

a jaře se nám podařilo získat dotaci ve
výši 149 975 Kč od Nadace ČEZ na výsadbu sadu na okraji naší obce. V rámci této
akce pod názvem Stromy 2020 bude zasazeno 31 ovocných stromů. Jedná se o mix
švestek, hrušní, jabloní, třešní a meruněk.
Zarostlý travnatý pozemek se tímto krokem
promění v příjemné místo, kde budou moci
tuchoměřičtí občané nejen relaxovat, ale i
sbírat zralé plody. Zároveň touto výsadbou
pomůžeme i přírodě. Rádi bychom vyzvali každou rodinu, která by si chtěla zasadit
svůj ovocný strom, aby nás neváhala kontaktovat (info@outuchomerice.cz, 220 951
200) do 11. 10. 2020. Díky svému rodinnému stromu se do sadu budete chtít opakovaně vracet a pozorovat, jak se mu daří.

ářijové farmářské trhy se v Tuchoměřicích
vydařily. Slunečné počasí, osvědčení prodejci a kuchyně Karla Nováka přilákali stovky
lidí. K mání byla jako vždy čerstvá zelenina,
uzeniny i pečivo a nechyběla ani dílnička pro
děti. Už od devíti hodin se zájemci shlukovali
také u stánku s občerstvením a třeba švestko-

ohledně koček domácích.
Jsme rodinným útulkem,
o kočičky se staráme přímo v domě,
ve kterém bydlíme, a snažíme se jim
dávat lásku, péči a porozumění, ale
přirozeně jejich život v útulku nikdy
není a nebude takový jako v nové rodině s láskyplnými páníčky. V našem
útulku momentálně bydlí přibližně
45 kočiček, což už je téměř maximální kapacita.
Pokud byste chtěli adoptovat chlupáče z našeho útulku, podívejte se na naše webové stránky
www.felsilvestris.com. Aktuality ze současného
života útulku včetně video reportáží z adopčních
pokojů najdete na našem facebooku.
 Nicole Roušalová
odpovědná kočičí teta

vé knedlíky v bramborovotvarohovém těstě
s rumovoskořicovým přelivem, mandlemi
a perníkem, byly kolem poledne beznadějně vyprodané. Další farmářské trhy budou
v Tuchoměřicích v sobotu 24. října. Pokud
na ně vyrazíte, vězte, že si budete moci pochutnat i na zabijačkových specialitách.
 |  Kateřina Kubalová

 Barbora Boulová, místostarostka obce

Pohádkový les 2020

otřetí se tuchoměřický les proměnil v pohádkovou říši. 118 účastníků mělo možnost soutěžit, získat několik malých dárků,
svézt se na koni a třeba se vyfotit s pohádkovou
bytostí.
I letos bylo naším cílem kromě zábavy pro
děti získat i finanční prostředky, které bychom
mohli věnovat charitativním projektům. S radostí tak můžeme oznámit, že jsme vybrali částku 11 307 Kč, kterou jsme zaokrouhlili na 11
400 Kč. Následně jsme peníze spravedlivě roz-

dělili a odeslali jsme tak částku ve výši 5 700 Kč
na transparentní účet Nadačního fondu šance
onkoláčkům a totožný obnos jsme poskytli
Dominikovi, který letos na jaře zničehonic
ochrnul. Více o něm lze zjistit na www.dominikopetnanohy.cz
Děkujeme dětem a rodičům za účast a podporu, dále našim sponzorům OÚ Tuchoměřice a společnosti Servind s.r.o. a jezdecké stáji
Pod Zámkem, ale hlavně našim kamarádům,
kteří nás v tom opět nenechali.
 |  BaZuKa
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Policie České republiky
Dopravní inspektorát Praha venkov - ZÁPAD

Informace pro uchazeče o přijetí do služebního poměru k Policii České republiky

Nabízíme

- základní dobu služby 37,5 hodin týdně,
- na dopravním inspektorátu 12 nebo 24 hodinové směny,
- 6 týdnů dovolené, síť resortních zdravotnických zařízení,
- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních střediscích,
- příspěvek na penzijní nebo životní pojištění (v roce 2020 činí 500 Kč),
- příspěvky na stravování, rekreační pobyt,lázeňský rehabilitační pobyt či na kulturní akce,
- náhrady výdajů (cestovné, stravné), možnost ubytování, stabilizační příspěvek.
8
NZERC
Náborový příspěvek - lze na našem
útvaruI přiznat
veEvýši 150 000 Kč a vyplácí se po zkušební
době (po 6 měsících). Po 15 ti letech ve služebním poměru vzniká nárok na měsíční výsluhový příspěvek ve výši 20 %
průměrného služebnímu příjmu. Maximální měsíční příspěvek činí po 30 ti odsloužených letech služebního poměru 50 %
průměrného služebního příjmu.
Služební příjem, který náleží příslušníkovi, činí po dobu studia základní odborné přípravy 25 720 Kč hrubého. Poté je
mu zvýšen dle místa služebního zařazení. Po absolvování základní odborné přípravy tento plat činil na dopravním
inspektorátu Praha venkov – ZÁPAD v roce 2019 - 33 590 Kč hrubého.
Průměrný plat u Policie ČR v roce 2019 činil 44 209 Kč hrubého.
Bližší informace k požadavkům přijetí do služebního poměru, přijímacímu řízení, dalších výhodách a možnostech
erni
tisk do dopravního inspektorátu,
rozvoje kariéry příslušníka Policie ČR, můžeme sdělit při informačníOvschůzce
u vedoucího
Územního odboru Praha venkov – ZÁPAD, Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, Zborovská 13, Praha 5.
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Tuchoměřický zpravodaj:
Tuchoměřický zpravodaj: periodický tisk
územního samosprávního celku - měsíčník obce
Tuchoměřice; MK ČR E 21919; vydává Obecní
úřad obce Tuchoměřice - V Kněžívce 212, 252 67
Tuchoměřice; číslo 9/2020, vydáno: 25.9. 2020;
náklad: 630 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.10.2020
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CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji
1/2 stránky – 2000 Kč
1/4 stránky - 1000 Kč
1/8 stránky – 500 Kč
řádková inzerce – 10 Kč/řádek

(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.
ƉƎĞĚŶşƐǀĢƚŽǀǉǀǉƌŽďĐĞƉƌƽŵǇƐůŽǀǉĐŚĂƉƌŝǀĄƚŶşĐŚŐĂƌĄǎŽǀǉĐŚǀƌĂƚ͕ƉŽŚ
Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂŶ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
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