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700
tolik litrů desinfekčních prostředků už obec během pandemie koronaviru rozdala lidem. Další termín
distribuce vám včas oznámíme na
webu obce, prostřednictvím sms či
mobilního rozhlasu.

Na okraji Tuchoměřic roste nový sad
Tam, kde končí zástavba rodinných domů a o něco dál začíná průmyslová zóna, nyní vyrůstá na zelené pláni
v lokalitě zvané Nad skálou 31 ovocných stromů. Mix švestek, hrušní, jabloní a třešní zde zakořeňuje od
úterý 17. listopadu. Na výsadbu nového ovocného sadu získala obec díky grantu Stromy 149 975 korun od
Nadace ČEZ.
Před časem jsme se rozhodli, že bychom
rádi oživili extravilán naší obce o příjemné místo pro relaxaci. Volba padla na výsadbu
nového ovocného sadu, v němž si bude moci každý sám natrhat ovoce podle vlastní chuti, což
jistě bude lákavé hlavně pro děti. Celé území by
se také mělo časem přeměnit v klidovou zónou
a přirozenou hranici mezi zastavěnou částí
obce a komerční oblastí. Ovocné stromy budou
navíc poskytovat potřebný stín, poslouží jako
větrolam a podpoří i zadržování vody v krajině,“ říká Pavel Cihlář, starosta Tuchoměřic.
Výsadba ovocného mixu probíhala v režii místních rodin a za dohledu odborníků
zahradnické firmy tak, aby byla dodržena
restriktivní opatření související s covid-19.
K dispozici byla desinfekce a stromy byly usazovány do země ještě ve větší vzdálenosti od
sebe, než je nyní z bezpečnostních důvodů
mezi osobami dovolena. Sázející měli z domova přinesené vlastní zahradnické náčiní a po-

chopitelně nasazené roušky, pokud se zrovna
nejednalo o jednu z jednatřiceti rodin u svého
stromu. „Číslo jednatřicet není náhodné. Dnes
si totiž připomínáme stejný počet let od 17. listopadu 1989, takže jsme výsadbu pojali jako
takovou symboliku. Nu, a kolik stromů, tolik
sázejících rodin. Museli jsme přitom udělat
pořadník, takový byl mezi našimi obyvateli
o výsadbu na kraji obce zájem,“ dodal starosta.
Realizaci výsadby rodinného typu, tedy
takovou, jíž se účastní samotní obyvatelé
měst a obcí, pochopitelně vždy vítá i Nadace
ČEZ. Dokazuje to sounáležitost lidí s místem,
v němž žijí, že jim záleží na životním prostředí i na budoucnosti dalších generací a také
na dobrých sousedských vztazích. Zatímco
v prvních letech po spuštění grantu Stromy
se většinou vysazovala klasická stromořadí
původních a v krajině již chybějících dřevin,
ale i křovin, nyní stále častěji přichází na řadu
výsadba obecních sadů či ovocných alejí.

„Jsme rádi, že vedení obcí i v této nelehké době
najdou způsoby, jak výsadbu bezpečně zrealizovat. Zelených plic totiž není nikdy dost. Ostatně i proto jsme letos grant Stromy rozšířili také
na obecní sady, parky či veřejné zahrady. Další
letošní novinkou je, že dlouhotrvající enormní
zájem o tento grant vedl správní radu nadace
k úpravě zásadního pravidla, takže nyní kromě měst a obcí mohou o něj žádat i neziskové
organizace. Některé obecně prospěšné společnosti tak již navracejí ovocné stromy i tam, kde
dříve v hojné míře rostly, ale časem z krajiny
vymizely nebo z nich zbyla už jen plodící torza. Většinou proto, že obec z nějakého důvodu
v daném místě zanikla. Samozřejmě vítáme
i výsadbu zcela nových ovocných sadů jako třeba právě v Tuchoměřicích,“ uzavřela Michaela
Ziková, ředitelka Nadace ČEZ.
 Martin Růžička |  Ota Schnepp
mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy
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Nové hřiště v Tuchoměřicích. 18. listopadu převzala obec od investora zbrusu nové hřiště v Kněžívce
i s přilehlým parkem. Ať se dětem líbí.
 Ondřej Kubala

nepřehlédněte
•

Kvůli Covidu-19 jsme bohužel
letos museli zrušit tradiční Mikulášské posezení pro seniory. Pro
naše dříve narozené spoluobčany
ale chystáme malé překvapení.

•

Ze stejných důvodů
nebude letos ani
plánovaný Vánoční
jarmark, který se
měl konat v sobotu
28.11.
Dva nové přechody se podařilo projednat, schválit a
namalovat v ulici U Hřiště. První najdete na křižovatce ulic U Hřiště x Ke Statenicím x Hlavní, druhý
je před Husovým sborem. Oba mají také potřebné
nasvícení dvěma lampami. Buďte tu prosím opatrní, než si na nové přechody řidiči zvyknou.
 Ondřej Kubala

Oprava vodojemu v Kněžívce je hotová
října převzala obec Tuchoměřice od
společnosti Hydromont servis s.r.o
opravený věžový vodojem v Kněžívce. Jak
jsme již psali v zářijovém vydání zpravodaje,
jedná se o kompletní výměnu vnitřní technologie, elektroinstalace a opravu samotné nádrže. Doufáme, že takto zrenovovaný vodojem bude sloužit obyvatelům naší obce další
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desítky let. Na opravu vodojemu přímo navazuje počátek kompletní rekonstrukce vodovodního řadu v obci. V současné době máme
již vyprojektovanou výměnu v ulicích U Kopečku, Ke Kovárně, U Školky, dokončují se
potřebná povolení, abychom mohli začít soutěžit dodavatele. V ulici U Školky se pak bude
současně budovat i nová kanalizační stoka.

Další nové kanalizační stoky, kde obec získala
územní souhlas nebo bude vydán v dohledné
době a chystá se stavební povolení, jsou v ulici
Za Kostelem a v lokalitě Na Stráni.

 Pavel Cihlář, starosta
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Máme novou komunální techniku
e čtvrtek 19.11. 2020 dorazila do obce
předčasná vánoční nadílka – nová komunální technika. Jedná se o traktor Kubota
ST 401 vyznačující se nejmenším poloměrem otáčení ve své kategorii. Tento traktor,
vyrobený v dalekém Japonsku, je vybaven
výkonným 3válcovým motorem s výkonem
28,3 kW (38,5 HP), robustní třístupňovou
hydrostatickou převodovku s funkcí tempomatu. Dále pak s komfortní kabinou s kli-

matizací, sedačkou se vzduchovým odpružením a vyhříváním zadního okna. K tomuto
traktoru jsme, s laskavým souhlasem všech
zastupitelů, dále pořídili mulčovač pro údržbu travin. Tento mulčovač značky Berty má
šířku záběru 1,45 m a jeho výhoda je možnost
mulčování jednak v ose traktoru a jednak na
boku na výklopném rameni (škarpy a jiné příkopy). Dále pak dorazila linka na zimní úklid,
a to čelní výklopná radlice a sypač na inertní

materiály. Zakoupené hydraulicky ovládané
čelní koště je stále ve výrobě a mělo by dorazit
v nejbližší době. Další důležitou součástí linky
je cisterna s obsahem 2000 l osazena vývěvou
poháněnou přes vývodový hřídel. Tato cisterna bude primárně sloužit k zavlažování nově
vysázené zeleně v Tuchoměřicích. Pevně věříme, že všechny pořízené stroje v celkové hodnotě bezmála 2 miliony korun, budou fungovat ve prospěch všech obyvatel naší obce.
 Kateřina kubalová |  Pavel Cihlář, starosta

Sledujte jízdní řády
V první polovině listopadu začala jezdit
tuchoměřická linka 312 podle prázdninových jízdních řádů, stejně jako během
první vlny pandemie. Poslední spoj 312
odjíždí do Tuchoměřic z Bořislavky už
ve 22:35 a navazuje na poslední metro
z centra. Návrat autobusové linky do
plného provozu nemá v tento okamžik
pevně stanovený termín, bude záležet
na uvolňování restrikcí našeho běžného
života, který vláda omezila. Jisté v tento
okamžik, je, že od pondělí 30. listopadu,
kdy se vrací do školních lavic další děti,
začne jezdit linka 312 ráno opět po 10
minutách a odpoledne po 20 minutách.
Až do odvolání je také zrušen provoz
tuchoměřické víkendové noční linky
955. Než vyrazíte na autobus, podívejte
se, jak vám to jede.

 Ondřej Kubala

 Martin Růžička

Od školy k zámku po nově zpevněné cestě. Měsíc se pracovalo ve Školní ulici na zpevnění krajnice podél hlavní
silnice, aby byla cesta od zámku ke škole pro chodce bezpečnější.
 Ondřej Kubala
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Říjnoví a listopadoví
oslavenci
Miroslav Petr

90 let

(na fotografii)

Helena Kohoutová

75 let

František Šípek

70 let

Marie Cihlářová

70 let
 Martin Růžička

Od 1. adventní neděle 29. listopadu bude v tuchoměřickém Husově sboru opět schránka na dopisy pro Ježíška,
a to každou neděli od 9:15 do 10:45. Po dohodě ale mohou děti s psaníčky přijít i jindy. Podrobnosti vám sdělí
Lucie Vopálková, tel. 604 659 876, tuchomerice@ccshpraha.cz
 Lucie Vopálková |  red

ZVEME VÁS

11. 12. / PÁTEK / OD 6.30

24.12.

www.tuchomerice.farnost.cz

www.tuchomerice.farnost.cz

18.12. / PÁTEK / OD 19.0 0

24.12.

OD 23.00

OD 23.00

www.tuchomerice.farnost.cz

24.12.

OD 16.00

www.tuchomerice.farnost.cz

27.12.

OD 9:30

31.12.

OD 9:30

 Zuzana Škvorová
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100 let od ustanovení Církve československé husitské
znik Církve československé husitské (CČSH)
v roce 1920 je historicky bezprostředně spojený s hnutím modernismu v Evropě a ve světě. Tento
pojem může být chápán v širším slova smyslu jako
rozmanité myšlenkové proudy, které se utvářely na
konci 19. století a na počátku 20. stol. Vznik CČSH
úzce souvisí s katolickým modernismem, což bylo
obrodné hnutí uvnitř Římsko-katolické církve. Iniciátoři hnutí reagovali na rozpor mezi moderní kulturou, novými vědeckými poznatky v přírodovědě
a technice a konzervativními stanovisky církve.
Konkrétně šlo o smíření křesťanského učení a teologie s osvícenstvím a jeho novým pojetím přírodních věd. Teolog CČSH Zdeněk Trtík vyslovil
ústřední myšlenku modernismu: „Základní snaha
katolického modernismu, která je také jeho nejobecnější charakteristikou, je překlenout propast,
která oddělovala historické křesťanství od moderního člověka.“ Modernismus si správně kladl otázku
přiměřenějšího zvěstování obsahu křesťanské víry
lidem své doby.
V naší zemi se modernisté organizovali v letech
1902 - 1907 a v rámci katolické církve vyslovili důležité požadavky – demokracii v církevním zřízení, tj.
účast laiků na správě církve; mateřský jazyk v liturgii (běžně se sloužilo v latině, které většina běžných

TGM a premiér Švehla v Rudné u Prahy, rok 1925

věřících nerozuměla); zdobrovolnění celibátu (tedy
ne zrušení, ale dát možnost založit rodinu těm,
kteří si to přáli, a dát možnost i ženám se účastnit
duchovenské praxe), úprava studia a výchova kněží;
zřízení úřadu v Praze jako kulturního mostu mezi
Západem a Východem. O uznání požadavků bylo
neúspěšně jednáno českou delegací v Římě s papežem Benedictem XV.
Důležitým momentem se staly vánoční svátky
roku 1919, kdy se demonstrativně sloužila v mnoha
kostelech půlnoční mše v českém jazyce. Pro tuto
příležitost byl vytvořen dr. Karlem Farským „Český
misál“, jehož titulní stranu ilustroval Mikoláš Aleš.
Tím bylo umožněno mnoha věřícím se aktivně zúčastnit bohoslužby, která byla poprvé od husitských
dob sloužena česky. V tisku se psalo o „historických
Vánocích“. Tak tato česká liturgická reforma navázala na husitskou reformační praxi a vyústila v následujícím vývoji v založení nové církve.
Následně se 8. ledna 1920 sešli členové Klubu
reformního duchovenstva v Národním domě na
Smíchově, kde se většina členů vyslovila pro založení nové církve. Tak byla uskutečněna výzva k provedení reforem cestou činu (via facti). 11. ledna 1920
se uskutečnilo vyhlášení nové církve v kostele sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí, který byl nové

církvi propůjčen magistrátem. 15. září 1920 získala
Církev československá husitská uznání státu. Vůdčí osobností všech událostí před a po vzniku nové
církve byl kněz dr. Karel Farský, ale i další, např. spisovatel a kněz J.Š. Baar, prof. Karel Statečný, prof.
Alois Spisar, dr. František Kovář, kněz a spisovatel
B. Zahradník-Brodský. Teologie nové církve, jak ji
vyznačovala zakladatelská generace, je do značné
míry ovocem modernistického teologického zápasu a hledání pravdy evangelia a vyrovnávání se
s novou dobou. Církev však není jen časová a moderní, musí mít i svou tradici, minulost a hloubku.
Přihlásila se ke křesťanské kultuře jako takové, ale
i k národním tradicím – cyrilometodějské, husitské
a Jednoty bratrské. Církev se rovněž vyslovila pro
zásadu svobody svědomí a náboženského přesvědčení. Tato zásada, přestože byla kritizována, je až do
současnosti aktuální v naší pluralitní demokratické
společnosti. Člověk jednotlivec je adresátem evangelia jako svobodná bytost a nemůže být předmětem nátlaku.
Ve 20. a 30. letech se postupně začaly stavět kostely, které vznikaly i velkou obětavostí věřících, kteří
pořádali finanční sbírky. Již v roce 1931, tedy 11 let
po ustanovení církve, bylo nově postavených nebo
adaptovaných 173 kostelů a modliteben.
Nové sbory vznikaly v období funkcionalismu
a konstruktivizmu a mnohé z nich představují památky české moderní architektury. Na jejich vzniku
se podíleli významní architekti té doby – např. Pavel Janák (Husův sbor, Praha – Vinohrady), Josef
Gočár (Sbor kněze Ambrože, Hradec Králové),
Hubert Aust, žák Josipa Plečnika (Husův sbor,
Olomouc). Na výzdobě liturgických prostor spolupracovali významní umělci, např. František Bílek
(kostel sv. Václava, Na Zderaze, Praha). Tento rok
byla vydána souhrnná výpravná publikace, na které
se podíleli pracovníci Fakulty architektury ČVUT
Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich regionů.
Církev rovněž od počátku kladla důraz na sociální a charitativní práci a službu. I prezident T. G.
Masaryk se živě zajímal o vznik nové církve, její ustanovení podporoval a byl v kontaktu s představiteli
zakládající generace.
K ustanovení církve došlo 500 let po formování
husitské církve roku 1420 a 300 let po bitvě na Bílé
hoře roku 1620, jak se připomíná ve spisu Zápas
o svobodu ducha.
Dnes je CČSH třetí nejpočetnější církví v České
republice. Má pět diecézí v Čechách a na Moravě
(pražská, plzeňská, královéhradecká, olomoucká,
brněnská) a jednu na Slovensku (Bratislava). V čele
církve stojí patriarcha s biskupy.
(čerpáno z publikace: T. Butta, Církev československá husitská a její cesta dějinami s Kristovým posláním, 2019)
 Renata wesleyová
 Ústřední archiv Církve československé husitské
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Dobrý skutek
pro Fáňu

o roce jsme tu zase s naší adventní aukcí, jejíž
kompletní výtěžek půjde letos na účet patnáctiletého Fáni, který trpí DMO a středně těžkou
retardací. Peníze by ráda jeho maminka použila na
rehabilitační pobyt ve Znojmě.
S našimi aukcemi jsou spojeni mladí a nadějní
umělci, které svět třeba ještě neobjevil. Letos je to
mladá maminka Martina Imrová, která našla zalíbení v přírodních surovinách a zbytkovém materiálu a dokáže z nich vytvořit jedinečné malé domečky, které svou podobou vypráví svůj vlastní příběh.
V loňském roce jsme spojili svou adventní
aukci s horoměřickou restaurací Unico Osteria
e Caffe a podařilo se nám vybrat neuvěřitelných
17 800 Kč. Pevně doufáme, že i letos se nám podaří vybrat hezkou částku. Aukce probíhá na FB
profilu BaZuKa - www.facebook.com/Ba-Zu-Ka-2239904046275750
Budeme rádi, když se k nám přidáte. Aukce běží
od 13.11. – 29.11.
 BaZuKa

Prosinec v zahradě

prosinci by již zahrada měla být uklizená, záhony zryté, choulostivé rostliny přihrnuté nebo
zakryté listím nebo hnojem. V tomto období je čas
na průklest některých stromů, jejichž koruny jsou
nyní přehledné. Týká se to například jádrovin. Odstraníme odumřelé, napadené nebo jinak poškozené větve a výhony. Ještě nyní můžeme shrabat listí
a odstranit všechny zbytky jablek i dalšího ovoce,
které zůstaly na větvích i pod nimi. Chráníme tak
zahradu před šířením chorob.
Pokud nemáme záhony zryté, urychleně to napravíme. Štíhlé dřeviny, jako jsou túje, jalovce apod.
je vhodné alespoň v horní části lehce stáhnout pruhem juty, aby mokrý sníh nezpůsobil deformaci
korun. Nezapomeňte, pokud ještě nemrzne, zalít
všechny neopadavé dřeviny!
Cibule rostlin určených na rychlení včas přeneste do tepla. Umístěte je do „hyacintových“ sklenic
nebo třeba jen do misky s drobnými kamínky.

Hladina vody by se vlastní cibule neměla dotýkat.
Pokud máme napěstované kořeny čekanky, průběžně necháme narůstat čekankové puky. Kdo si
od minulých Vánoc pěstuje vánoční hvězdu (pryšec nejnádhernější), musí rostlinu přibližně asi 5
týdnů zatemňovat (prodloužená noc by měla trvat
asi 14–15 hodin). Pozor třeba na osvětlení z ulice,
které naše plány může zhatit. 4. prosince vyrazíme
do zahrady, abychom přinesli domů několik snítek
„barborek“. Rozkvetlé větévky z třešní, ale i višní,
jabloní, zlatice, kdoulovce nebo jasmínu nahokvětého jsou hezkou dekorací. Při vánoční výzdobě
by nemělo chybět jmelí, které někdo může přinést
i ze zahrady. Tato legendami opředená rostlina se
zavěšovala do domu, kde měla zabránit v přístupu
zlým duchům. Stala se symbolem zdraví, plodnosti
a štěstí. Pro naplnění svojí „funkce“ je nejlepší, pokud je jmelí darované.
Hezkým zvykem je používání živých vánočních

stromečků. 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 např. polystyren, listí,
jutu apod. Nezapomínáme zalévat.
Z kraje prosince, než půda zamrzne, je stále čas
pro výsadbu česneku. Stroužky česneku sázíme na
konci podzimu do hloubky cca 6 cm, měli bychom
ho vysadit těsně předtím, než půda zamrzne. Před
výsadbou moříme (máčíme) stroužky v 5% roztoku
Sulky, a to po dobu 6 až 12 hodin. Doporučuje se
rovněž stroužky ještě mořit Fundazolem nebo Rovralem flo (vždy dle přiloženého návodu). Záhon
pro výsadbu by neměl být přímo hnojený čerstvým
hnojem nebo průmyslovými dusíkatými hnojivy.
 Pavel Cihlář, starosta
Zdroj: ceskykutil.cz

Svatomartinský oběd pro seniory chutnal i potěšil
tuchoměřických seniorů si v neděli
8. listopadu pochutnalo na slavnostním obědě. Podával se kachní kaldoun,
konfitované kachní stehno s červeným zelím
a mixem knedlíků a jako sladká tečka skvěle
posloužil koláček s tvarohem a povidly. Za
milou pozorností stojí tuchoměřičtí sportovci a také obecní úřad, který vše zaštítil. „Chtěli
jsme tím lidem zpříjemnit tuto divnou a ne
zrovna lehkou dobu. Žádná jména nejsou

nutná. Je spousta lidí, co vždy pomůžou,
když je potřeba. V tom je kouzlo vesnice,“ řekl
zpravodaji jeden z organizátorů.
„Věřím, že nemluvím jen za sebe, když říkám, že mi sváteční oběd od obecního úřadu a
našich sportovců udělal velkou radost. Potěšilo
nás to, stejně jako vitamínový balíček, který
jsme dostali o Velikonocích,“ usmívá se paní
Eliška Simonová.
 -red-

Až se páťáci po více než měsíční pauze vrátí do tuchoměřické školy, čeká na ně zrekonstruovaná třída. Obecní
úřad kromě jiného nechal udělat novou elektroinstalaci a třída je i nově vymalovaná.
 ZŠ Tuchoměřice
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Hospody i v Tuchoměřicích
zejí prázdnotou
ž dlouhé týdny jsou tuchoměřické hospody a restaurace zavřené. „Bohužel nemáme
ani výdejní okénko. Hřiště je místo, kde se lidé
hojně scházejí a tráví tu volný čas. Vzhledem
k tomu, že v ČR platí omezení volného pohybu,
nemám jinou možnost,“ posteskl si provozovatel hospody Na Hřišti Ivan Valeš. „Já jako
provozovatel jim ani nemůžu umožnit vstup
na WC. Znovu otevřeme, až to situace dovolí.
Věřím, že se k nám lidé s o to větší chutí vrátí.“
Zavřít musela ironií osudu i nově zre-

konstruovaná a v září otevřená restaurace
MUMU. Z velkolepých plánů na podzim
plný akcí nezbylo nic. V kuchyni se ale nezahálí. Restaurace má výdejní okénko a nabízí
i rozvoz jídla po Tuchoměřicích zdarma.
„Snažíme se udržet úroveň našeho jídla
a velmi doufáme, že se brzy zase budeme moci
všichni sejít uvnitř restaurace,“ řekla zpravodaji Marta Richterová, která spolu s manželem
restauraci vede.

z 11/20

T

Pomozte nám
vyrobit Betlém

 -red-

Na obecním úřadě už se scházení první figurky.
 Barbora Boulová

oba je podivná a vypadá to, že ještě nějaký
čas to takto zůstane. I když se nemůžeme
potkávat naživo, přesto můžeme sdílet krásné
myšlenky a vytvářet společně krásné věci.
Rádi bychom vás přizvali k akci: Živé jesličky aneb Všecko do Betléma běží.
Za jednu z nejkrásnějších věcí vánočního
období, kromě stromečku a koled, považuji
Betlém. Ať už je živý, dřevěný, keramický, pohyblivý nebo třeba z perníku. Je velmi pravděpodobné, že letos nebude žádný vánoční
jarmark ani Živé jesličky. Budeme si doma
za svými okny aranžovat své Betlémy. Pojďte
s námi přenést kousek této radosti za okno bývalé obecní ordinace.
Známe vítěze literárně výtvarné soutěže pořádané školním časopisem Školníček. Ceny za nápadité zpracování
tématu Žijí mezi námi dostala Amálka Kašparová (vpravo dole),Maruška Vopálková (vlevo dole) a Miki Boula
(nahoře). Gratulujeme!

Jak to bude fungovat?
My nachystáme základní desku města Betléma o velikosti zhruba 50 cm x 100 cm a vy
nám pomůžete zaplnit, zalidnit Betlém. Spolu
se svými dětmi vyrobíte postavičky lidí, zvířat,
králů, stromů, domů. Postavy vysoké cca 10 15 cm (dospělý pastýř), z matérie jaká vás napadne, papírové, keramické, dřevěné, plstěné.
Měly by být bytelné, aby vydržely i případnou
expozici venku (za suchého počasí samozřejmě).
Vyrobené postavičky bude možno odevzdávat na Obecním úřadě (v úředních hodinách).
Tak, jak budou postupně přicházet, tak je budeme instalovat na desku našeho Betléma.
Náš skoro živý Betlém bude k vidění každý
den v době adventní v okně ordinace.
Na webu Tušení a na webu obce visí google tabulka, kam můžete zapisovat postavy,
které budete chtít vyrobit, aby se nám nesešlo
6 králů a 8 Marií. Těšíme se na vaše nápady,
umělecké a originální ztvárnění. Těšíme se, že
si snad na Vánoce u Betléma společně zazpíváme. Přejeme mnoho sil a radostné energie.
 Jana Vöröšová
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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 11/2020, vydáno: 27.11.
(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: 10.12.2020
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OPRAVY A ÚPRAVY OĎĚVÚ, zakázkové krejčovství, šití kostýmů. U kopečku
181, Tuchoměřice. Ceník na www.espevo.cz , Perglerová
,ƂƌŵĂŶŶĞƐŬĄƌĞƉƵďůŝŬĂƐ͘ƌ͘Ž͘<ŽŶƚĂŬƚŶşŽƐŽďĂ͗:ŝƚŬĂ,ŽƌĄŬŽǀĄ͕ĞͲ
607230043.
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