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Podíváníhodný advent v Tuchoměřicích. Nasát vánoční atmosféru je letos v naší vesnici jednoduché. Stačí se pokochat tisíci rozsvícených světýlek, která ji zdobí, prohlédnout si krásné panenky v okně ordinace, nebo se projít třeba k betlému v Rákosí.
 Kateřina Kubalová, Barbora Boulová

Obec nezapomíná na pomoc rodinám a občanům v nouzi
Na sociální oblast je v obecním rozpočtu na rok 2022 85 000 korun. Obec chce i nadále podporovat mladé rodiny
a o finanční pomoc mohou požádat i lidé v nepříznivé životní situaci.
astávajícím rodičům připomínáme, že si můžou požádat o jednorázový příspěvek ve výši
5000 Kč na narozené dítě. Musí splnit podmínky
uvedené ve Vyhlášce o sociální pomoci (nachází
se na webových stránkách obce) a současně si o
příspěvek zažádat v době od narození dítěte do

tří měsíců jeho věku tak, že vyplní jednoduchý
formulář, který je k dispozici na obecním úřadě.
Podmínkou je také, aby měl alespoň jeden z rodičů trvalý pobyt v Tuchoměřicích.
Další formou, kterou se obec snaží pomáhat
občanům, je finanční příspěvek těm, kteří se na-

cházejí v nepříznivé životní situaci. Rovněž o tento příspěvek je nutné na obecním úřadě zažádat.
Žádost je následně individuálně posouzena sociální komisí. Nutnou podmínkou je také trvalé
bydliště na území obce.
 Martin Růžička, místostarosta
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Ze zastupitelstva
aposledy v roce 2021 se naši zastupitelé sešli ve středu 15. prosince. Během zasedání
projednali odpisový plán pro školu a školku. V
obou případech bylo schválení odloženo kvůli
žádosti o doplnění a upřesnění dodaných materiálů. Naopak rozpočet zastupitelé schválili, a to
všemi devíti hlasy. Podrobnosti najdete v samostatném článku.
Zastupitelstvo dalo kromě jiného kladné stanovisko pro společné povolení stavby na akci
Obchodní centrum Tuchoměřice v ulici Ke
Kopanině a udělilo výjimku ze stavební uzávě-

ry. Projekt počítá s prodejnou v
přízemí, dvěma podlažími pro
administrativu a podzemním
parkovištěm.
Jednalo se také o dotacích pro
tuchoměřické spolky. Koho a
jakou částkou obec podpořila,
zjistíte v přiložené tabulce.
Kompletní zápis z jednání
zastupitelů najdete na webu
obce. Příště se zastupitelé sejdou
2. února.
 -red-

Příjemné prožití vánočních
svátků a do nového roku vše
nejlepší přejí všichni z Obecního
úřadu Tuchoměřice.

Poplatky 2022
Poplatek lze uhradit od 10. ledna
v úředních hodinách na obecním
úřadě hotově či platební kartou.
Můžete zaplatit také převodem na účet
obce 9828111/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy TKO
a počet osob, za které platíte. Po připsání
na účet vám bude známka doručena do
poštovní schránky. Povinnost zaplatit poplatek se nově prodlužuje do konce února.
Poplatek za psa je možné uhradit převodem společně s poplatkem za odpady. Výše poplatku zůstává také
nezměněná, tedy 100 Kč za psa.
Oproti poplatku za odpad je však splatnost
nejpozději do 30. ledna.
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Žadatel (spolek)

Dotace pro rok 2022

Český svaz žen

20 000,-

Zuzana Škvorová (BaZuKa)

49 000,-

TJ Sokol Tuchoměřice

205 000,-

Tuchoměřice společně, z.s.

41 000,-

Tušení, z.s.

190 000,-

Náboženská obec Církve československé husitské v Tuchoměřicích

11 000,-

Z rozpočtu bylo na kulturní a sportovní činnost spolkům
rozděleno 514 tis. Kč.

PF 2022

Bus 312 na Vánoce
jinak a 955
prozatím končí
ako každý rok je třeba počítat v době Vánoc
a Nového roku s upravenými jízdními řády.
Mezi svátky pojedou autobusy jako o letních
školních prázdninách a speciální pozornost
věnujte jízdním řádům 24.12. večer a pak také
25.12. a 1.1. ráno.
Na letošní rok jsme pro vás však připravili dvě
vylepšení. Na Štědrý večer pojede linka 312 poprvé i během pozdního večera. Běžně končil její
provoz už před 18. hodinou. To ale nerespektuje
skutečnost, že i na Štědrý večer se potřebují dostat lidé z práce večer domů nebo za svými blízkými. Proto provoz autobusů prodlužujeme,
letos pojede poslední spoj 312 z Bořislavky až ve
21:15 a opačným směrem z Tuchoměřic do Pra-

nepřehlédněte
Úřední hodiny na obecním úřadě budou
mezi svátky bez omezení.
27. 12. i 29. 12. bude otevřeno.

hy ve 21:42.
Druhé vylepšení se týká Silvestra. Je to klasický pracovní den a linka 312 tak bude v provozu
až do půl jedné v noci bez jakýchkoliv omezení.
Můžete tak vyrazit za silvestrovskými oslavami
do Prahy autobusem.
Noční autobusová linka 955 naopak prozatím
končí pro minimální využití ze strany cestujících.
Jezdila do Tuchoměřic o pátečních a sobotních
nocích. Během pandemie byla mimo provoz. S
letošním koncem léta jsme ji s vidinou návratu k
normálu opět pokusně spustili, ale další covidová omezení nočního života v hlavním městě bohužel znamenají, že autobus nemá využití. Jeho
provoz tak dočasně končí.
 Ondřej Kubala
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Reagujeme na anketu, upravujeme jízdní
řád linky 322
a podzim jsme se vás ptali, jak byste si přáli
upravit jízdní řády, posílit autobusy nebo
kam by měly jezdit nové linky. V několika desítkách podnětů, které jste poslali, byl i požadavek
na lepší přestupní vazby mezi linkami 312 a 322
a také na posílení spojení s Letištěm, OC Šestka
a Divokou Šárkou. Právě úpravu jízdních řádů
linky 322 se podařilo projednat v rekordně krátké
době díky vstřícnosti Integrované dopravy Středočeského kraje. Co se tedy mění?
První změna nastala už v neděli 12. prosince.
Linku 322 řada z Vás využívá tak, že na ni chcete přestoupit z našeho autobusu 312 u Outletu
nebo na zastávce v ulici Ke Kopanině. A to směrem na Kladno i směrem na Letiště. V některých
případech však byly přestupní časy mezi linkami
312 a 322 jen minutové a přestup nebyl spolehli-

vý. Řadu těchto konkrétních těsných přestupů se
podařilo upravit, aby zde byla větší časová rezerva.
Další zásadní změna přijde hned od 1. ledna.
Nově pojedou všechny spoje linky 322 přes zastávku Tuchoměřice, Ke Kopanině, a to i v brzkých ranních a pozdních večerních hodinách.
Dosud v tento čas autobusy 322 minuly Tuchoměřice po dálnici. Z Kněžívky tak vznikne od začátku roku další spojení na Kladno i k metru A
v nové časy. Brzy ráno a pozdě večer tím získávají
Tuchoměřice další autobusy, které doplňují stávající linku 312, byť zastavují na kraji obce v Kněžívce.
Ani ostatní návrhy z ankety nezapadly. O řadě
z nich začínáme jednat a prověřujeme dopravní i
finanční možnosti zda by je bylo možné zavést.
 Ondřej Kubala

Rozpočet na rok 2022
astupitelé na prosincovém zasedání zastupitelstva jednomyslně schválili návrh rozpočtu ve
výši cca 63,44 mil. V dokumentu, který byl vyvěšený na úřední desce přitom došlo k několika změnám, které naleznete podrobně popsané v zápise ze
zasedání zastupitelů.
Rozpočet na příští rok je výjimečný zejména z
důvodu využití naspořených financí z let minulých.
Schválený rozpočet je tedy schodkový. Částečně
budou využity peníze z účtu na obnovu infrastruk-

tury (cca 6 mil) a z naspořených financí z účtu obce
(cca 6,7 mil). V roce 2020 byl hospodářský výsledek
+ 8.968.753,41 Kč a v roce 2019 + 6.898.161,26
Kč. I přes neuzavřený rok 2021 víme, že budeme i
v tomto roce hospodařit s kladným hospodářským
výsledkem. Nechceme proto polevit v investicích a
budování nových projektů. Plánů na příští rok je
mnoho. Budeme dělat vše proto, aby se co nejvíce
z nich zrealizovalo. Na mnohé akce budeme žádat
dotace, abychom šetřili obecní kasu. Bohužel ne na

Adventní čas ve školce
ěhem adventu jsme měli ve školce napilno.
S dětmi jsme si povídali o adventu, vyráběli
adventní věnce, zdobili třídy, pekli cukroví, vyráběli přáníčka. Navštívil nás Mikuláš, Anděl a Čert
s nadílkou. Pro rodiče jsme připravili vánoční vystoupení pod rozsvíceným vánočním stromem.
Zpívali jsme koledy, pouštěli plovoucí svíčky,

rozkrajovali jablíčka a čichali vůni františků.
Navštívili jsme místní knihovnu, kde jsme si
prohlédli výstavu „Filipínské Vánoce“ s laskavým
vyprávěním paní knihovnice, a také místní husitský kostel, kde si děti prohlédly Betlém a poslechly si příběh o narození Ježíška.
Ve čtvrtek 16.prosince jsme měli ve školce

Výplňové materiály, tedy například bublinkovou
folii, můžete nově odkládat do červené popelnice
u školy. E-shopy ji znovu využijí a pomůžete tak
životnímu prostředí. Další červenou popelnici
najdete u školky.
 |  Kateřina Kubalová

vše je možné některé dotační tituly využít.
V příští roce bychom rádi dokončili rekonstrukci
budovy CETIN (rozšíření ZŠ), na kterou jsme získali dotaci ve výši cca 6,2 mil. Dále je v plánu vybudování kanalizace v ulici Za Kostelem a Na Stráni a
projektuje se také výměna vodovodního potrubí v
dalších ulicích. Další finance jsou určené na vybudování chodníků v nebezpečných úsecích a mnoho
dalšího. Držte nám palce, abychom toho co nejvíce
zvládli.
 Barbora Boulová, místostarostka

Štědrý den. Slavnostně jsme si vyzdobili stoly,
děti jsme seznámili se staročeskými zvyky, čekali
jsme společně na Ježíška a zazpívali mu koledy. A
protože máme ve školce hodné děti, Ježíšek přišel
a přinesl dárečky.
Přejeme všem spoluobčanům krásné vánoční
svátky a hodně zdraví.
 Kolektiv MŠ
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Tříkrálová sbírka
2022 už se chystá
letos budou Tuchoměřicemi procházet koledníci a vybírat peníze do tradiční Tříkrálové sbírky. Děti převlečené za tři krále vyrazí do
ulic v neděli 9. 1. 2022 od 14:00. Stejně jako v
loňském roce je možné přispět také do online
kasičky. Jednou z možností je bankovní převod s přiděleným variabilním symbolem pro
Tuchoměřice 1968 nebo platba pomocí přiloženého QR kódu. Podrobnosti najdete na
www.trikralovasbirka.cz.
Vybrané peníze podpoří výstavbu Komunitního centra sv. Anežky v Praze 2 a Komunitního centra sv. Zdislavy v Kolíně. Pomohou také
lidem v Bělorusku a Uzbekistánu.
Koledníci i dospělý doprovod se může hlásit u Markéty Debroise (tel: 739 183 643,
marketa.debroise@seznam.cz) nebo u otce Alaina.
 Kateřina Kubalová

Horská dráha na dosah ruky
ž za pár dní by se měl v tuchoměřickém outletu otevřít Majaland. Pokud to epidemiologická situace dovolí, měli by se první návštěvníci do
největšího krytého zábavního parku u nás podívat
27. prosince. Hlavním lákadlem má být dvanáct
nejmodernějších atrakcí. Chybět mezi nimi ne-

bude 220 metrů dlouhá horská dráha, na které se
každou hodinu sveze až 550 lidí rychlostí 40 kilometrů v hodině, až deset metrů vysoké kolotoče,
třiatřicetimetrová skluzavka, obří houpačky či
autodrom. Chybět ale nebude ani dětské divadlo,
hračkářství či restaurace.

 Majaland Praha |  -red-

ZVEME VÁS
PROSINEC

24.12. / PÁTEK / od 8.00
www.ba-zu-ka.cz

24.12. / PÁTEK / od 16.00
www.tuchomerice.farnost.cz

24.12. / PÁTEK / od 22.30

26.12.

od 9.30

www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

31.12. / PÁTEK / od 15.00
sboru www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

LEDEN

9.1.

od 14.00

www.tuchomerice.farnost.cz
www.ccsh-tuchomerice.webnode.cz

24.12. / PÁTEK / od 23.00
www.tuchomerice.farnost.cz

19.1.

od 18.00

v kostele Husova sboru

21.1. / PÁTEK / od 19.00
 Zuzana Škvorová
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Tenkrát v Tuchoměřicích
yly doby, kdy v Tuchoměřicích v zimě
padal sníh a řádně mrzlo. Dle vyprávění
pamětníků napadl sníh v listopadu, neroztával
a ležel až do jara. V obci byly zamrzlé rybníky
- v Kněžívce to byla Balačka, v místě dnešního parkoviště před obchodem byla Koukalka,
rybník byl i u Kadeřábků a u Štěrbova mlýna.
Všude tam se v zimě bruslívalo. Moudré hlavy

na tehdejším Místním národním výboru ale v
70. letech usoudily, že rybníky nejsou potřeba a daly je zavézt. Za bruslením se tak od té
doby musí mimo obec, třeba na Čermačku do
Kněževse nebo na Štěpánkův mlýn pod obcí.
Bruslit se dá také na Pazderně, nebo v posledních letech na hřišti TJ Sokol.
 archiv Petra Jiráska |  Petr Jirásek

Zimní radovánky v Tuchoměřicích. Na jaře se led sekával na šify, na kterých se kluci vozili a bojovali.

Jaro 1991 na Čermačce.

Adventní aukce
a sbírka pro Evu
a Tomáška
letos jsme konali dobro. V létě jsme díky
Pohádkovému lesu podpořili částkou 11
800 Kč Nadační fond Šance onkoláčkům
a na sklonku roku jsme ve společné aukci
a sbírce nastřádali částku 18 900 Kč. Tuto
částku jsme zaslali mamince Evě, která trpí
plicní hypertenzí a čeká na komplikovanou
transplantaci srdce a plic, a také jejímu synovi Tomáškovi, který kromě autismu trpí ještě
dětskou mozkovou obrnou. Věříme, že si letošní svátky užijí s menšími starostmi.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
nám věří a podporují nás v našich nápadech.
Vážíme si každé částky ať byla symbolická
nebo překračovala mnohonásobně symbolický limit.
Letos se dražila háčkovaná sada z dílny Helči Svobodové.

 |  Ba-ZU-KA
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Mikulášský koncert
.12. se po dlouhé pauze kostel sv. Víta v adventním čase rozezněl krásnými tóny. Malí
kytaristé nacvičili pod vedením Anežky Matouškové ansámblové vystoupení amerických country
písní. Obraz plachetnic na moři zahrála na klavír
Kačka Pospíšilová, na jazzovou notu přeladil svou
suverénní hrou Štěpán Korda. Potom již prostor
před oltářem zaplnil početný sbor a muzikanti.
Flétna, housle, lesní roh a violoncello ve spojení
s klavírem, marimbou a zvonkohrou je obsazení,

které dokáže vykouzlit mnoho různých zvukových charakterů. Od bohatého symfonického
zvuku až k břeskné barvě orchestrionu. Koncert
byl nejen plný originálních písní a aranží, ale i zrakových vjemů. Magickým momentem bylo zjevení postavy Mikuláše a andělů na kůru. Potemnělý
kostel a záře svic při závěrečné „Tiché noci“. Rozdovádění čerti tančící mezi ohništi před kostelem.
Teplý čaj a punč. Byl to osvobozující, radostný a
dojemný zážitek.
 Martin Růžička |  -red-

Ve středu 8. prosince se kotelna u školy zaplnila
dětmi, rodiči a především nádhernými výrobky školáků. K dostání byly perníčky, ozdoby na stromek,
kalendáře a mnoho dalšího. Vánoční jarmark vynesl
4587 korun, které využije školní družina na nákup
kreativních potřeb.
 Tereza Ilková

Listopadoví
oslavenci
Hana Skurovcová 70 let
Karel Růžička 80 let
Zdeněk Kovář 75 let
Karel Zítek 75 let
Václav Pekárek 70 LET
I letos naši školáci natrénovali vánoční vystoupení. Kvůli covidu se ale tradiční koncert v Husově sboru
nemohl konat. Díky moderním technologiím si ho ale budeme moci vychutnat v pohodlí domova. Škola
vystoupení natočila a v nejbližší době si ho budeme moci pustit. Podrobnosti najdete na webu školy a na
stránkách obecního úřadu.
 Tereza Ilková
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Všem jubilantům gratulujeme a do
dalších let přejeme mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti.
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I s covidem jsme zvládli spoustu akcí Hlavně zdraví
letošním roce jsme se opět museli řídit taktovkou Covidu. Místo dubnového pálení
čarodějnic tak vznikla Čarodějná stezka v lese.
Sklidila velký úspěch a chceme na ni navázat i v
příštím roce. Dětský den se přelil do akce Hurá
léto, která získává své příznivce zejména díky
dobrovolným hasičům ze Středokluk a jejich
bublinkové pěně. Konal se i Pohádkový les – naše
srdeční záležitost, která přináší nejen nadšené
děti a rodiče, ale také peníze na charitu. Povedl
se i Lampionový průvod a Strašicesta. Adventní
tvoření bylo kvůli covidovým opatřením ko-

mornější. I tak jsme ale dokázali vytvořit vánoční
atmosféru a děti odcházely šťastné a spokojené.
Na rok 2022 chystáme tradiční program. Naším
největším nepřítelem ale nejspíš nebude Covid,
nýbrž chybějící dobrovolníci. Největší dík proto
patří těm, kteří vytrvali a také novým tvářím, které nás nenechaly ve štychu a pomohly v dobách
největší nouze. Doufáme, že nám zůstanou noví
kamarádi nakloněni a podpoří nás i na dalších akcích. Všem přejeme krásné vánoční svátky a také,
aby rok 2022 byl výrazně lepší než rok, kterému
právě zvoní hrana.
 Ba-Zu-Ka

Přidejte se

Tušení v době covid time

aše tradiční akce určené obyvatelům
Tuchoměřic jako Masopust, Den Sousedů, Vanoční Jarmark opět vzaly za své s ohledem na epidemickou situaci.
S velkou radostí se nám podařilo potkat
se v září na Soutěži gulášů. Omezení nás donutila hledat nové směry, a tak vznikla skvělá
rodinná sportovní soutěž Mrskej sebou!, kde
si rodiny i jednotlivci mohli zkusit poměřit
výdrž a sílu s ostatními. Zkuste to i Vy! (www.
tuspolecne.cz/mrskej-sebou/).
Krásné bylo také setkání na kopci Pod Bělohradem příznačně nazvané “Svařák“, kde
se bobovalo a ochutnávalo, co kdo přinesl. A
máme nově Youtube kanál, kde můžete shlédnout divadelní představení z minulých let!
Chcete se s námi podílet na akcích, zahrát
si divadlo, zazpívat si? Napište nám! www.
tuspolecne.cz. Za spolek přeji krásný adventní
čas a těšíme se na vás v roce 2022.

ákazy kultuře obecně nepřejí. Na druhou
stranu nutí hledat nové cesty. Uplynulý rok
tak byl pro Tušení velmi přínosný. Nutno ale dodat, že bez finanční podpory obce a lidí, kteří nám
fandí, bychom tento čas nepřestáli. Co všechno se
dělo? Třeba, když se loni v prosinci nesmělo zpívat, vznikl on-line adventní kalendář a betlém v
okně ordinace. Letos se v něm zabydlely panenky,
které vyrábějí holky na kroužku Bambola.
V březnu jsme spolu se statenickými přáteli vytvořili hned několik uměleckých objektů v krajině
- Jarní bránu u soutoku potoků, dřevěného hada
z klacků na sv. Jiří a pašijovou proměnu proutěného kříže v květinové srdce v parku na Parádnici.
Na jaře přišlo uvolnění. Mohli jsme tak nacvičit
s dětmi vystoupení na červnovou Noc kostelů a
Pouť k sv. Vítu. Výtvarníci a keramici připravili

 Jan Chyba

inzerce

íky covidu jsme v roce 2021 nemohly uspořádat skoro nic z našich pravidelných aktivit.
Místo tradičního setkání na MDŽ jsme našim
členkám předávaly finanční poukázky, nekonala
se ani Mikulášská besídka pro seniory nebo zájezd
do Polska. Alespoň jsme si ale užili Ředhošťské
trhy, kam jsme vyjeli s dvacítkou lidí na začátku
října. Věřím, že rok 2022 bude příznivější. Všem
lidem z Tuchoměřic přeji za Svaz žen krásné Vánoce a mnoho štěstí a hlavně zdraví do nového
roku.
 Alena Jiravová

krásnou výstavu v Sýpce. Kytaristé si zahráli u
společného táboráku.
Letošní školní rok jsme na nic nečekali a brzký
start byl znát. Dospělý sbor La Folia se dostal do
formy a došlo také k fúzi se Statenickým sousedským sborem, čímž to vzniklo těleso čítající přes
30 zpěváků, které zpívá na akcích v obou vesnicích. Po vánočním zpívání se chystá na Pašije.
Děti nacvičily hned dva programy písní. A Betlém? Ten nezmizel. Pánové Martin Hlaváč a Míla
Matějů pod supervizí Veroniky Seydlerové a Barbary Pospíšilové vyrobili krásný Betlém v Rákosí.
Jakoby se i přes bláznivou dobu plnou strachu a
obav stále našla energie, nápady a chuť tvořit krásné věci kolem nás. Pro děti, pro sebe, pro ostatní,
pro nás všechny... Krásné Vánoce a mnoho zdraví
v novém roce Vám přejeme z Tušení.
 Jana Vöröšová

obec TUCHOMĚŘICE vás srdečně zve na

2. tuchoměřický obecní ples

CENY INZERCE v Tuchoměřickém zpravodaji

Vložený list (dvě strany inzerce) 10 285 Kč vč. DPH
celá stránka: 4 840 Kč vč. DPH
1/2 stánky: 2 420 Kč vč. DPH
1/4 stránky: 1 210 Kč vč. DPH
1/8 stránky: 605 Kč vč. DPH
Řádková inzerce: 12,10 Kč vč. DPH

(min 3 řádky, max. 10 řádků) Při dlouhodobé spolupráci možnost individuálně stanovené ceny.

Kontakt: tuchonoviny@gmail.com
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.

29. ledna 2022 v 19:00 h
Kulturní dům Kněževes
hraje kapela Premium Band
doprovodný program, tombola
předprodej vstupenek na obecním úřadě
od 3. 1. 2022., vstupné 150,- a 200,- Kč.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti
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ilovník a znalec nejen tuchoměřické historie Petr Jirásek vydal
před pár dny vlastním
2tKetK2ै2F[
nákladem novou knihu. Útlá publikace popisuje
život pilota a generála letectva Josefa Kally, do jehož širší rodiny autor patří. „Sestavení díla nebylo snadné. Na cestě za dávnou historií a lidským
osudem bylo nutné nalézt a vyslechnout žijící
pamětníky, navštívit mnohé archivy a prostudovat množství archiválií, pořídit kopie fotografií
 ǃǑǡǎǹa ΠǤǹΛ
ȍƵǤȚǲȝऺ
mnohéȓǲǴǦΠǎȚ
další časově
náročné úkoly,“ popisuje v
ǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀǲȀȒǎǺƶǆΒुtǺǤǄǡ
předmluvě Petr Jirásek. Kniha je k dostání přímo
ȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎȍȐȀǹȐΠǺȀȝȚुXȀ
u autora: petr.jirasek08@seznam.cz
ȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆǺǎǺƵȐΒȓȚƵȚु
ǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ ǊȀ ǴǦȓǎǲ Δ ǯǎǊǺǏ
ǊȀǴΒु ǎȕǎǹǎ ΔǎǴǹǤ ȀȍƵȚȐǺǑ
ǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚुXƵǊƵǺǏƵǺƵȚǴȝΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ ȐΛǄǡǴǏ ȓȍȀȚȒǎǃǑ
ǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎǄǡ ƵǺǤ ȍȀǊ ȓȚȐȀǹǎǺǎǹȀǄǺǏȀΔȀǄǎु?ǊȀǄǡȚǑǴ
ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵȚǄǎऺ ǹƶ ǺǎǯΔΛȕȕǦ
ΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀȒǎǺǤǴΛƵǺǎΔΛȚƶǡǴ

Ten umí to
a ten zas tohle

z 08ैࡶࡵ

T

à´ŇøŇĄ®Þ¡

uchoměřice jsou plné šikovných řemeslníků. Máme tu automechanika, instalatéra nebo třeba švadlenu. Do zpravodaje
chystáme bezplatnou burzu,
nebo ǄǡǄǎ
chcete-li
ǎΠƶȒǦǹȍȒǤǄǡƶΠǦȚΠΔुǃƵǃǦǴǏȚȀुXȀǊǴǎǹǺȀΠƶȒǦु ?ǊȀ
ǃǑǡǎǹ ΠǤǹΛ
přehled řemeslníků. Pokud
do ní chcete být
ǡƵΠǺƶȓǺǎǯǲȐƶȓǺǑǯȕǦȀǃǊȀǃǦΔȐȀǄǎुeǎȍȍȒǎȓƵǊǦǺΛǺǦǺǑǲȀǴǤǲȚȐȓΒǊȀ
zařazeni,
napište eǤ
nám ǯǎȚȒǎǃƵǺǎǄǡƵȚȍƵǤȚǲȝǴǎǡǄǎ
do konce ledna na
ǴȀȚΛ ǯȓȀȝ ȍȒǦǯǎǹǺǏ ǺƵ ȍȐƶǄǤ
Ǥ ȀǊȍȀǆǤǺǎǲु
mail: tuchonoviny@gmail.com.
ȀȚȝǤǴǎǯȕǦǹȀǡȀȝǯǎȕȚǑΔΛȝǦȚǯǎΠǦȐǲƵƵǃƵΠǏǺΛ
ȍȒǎǺǎȓǎǺǦǊȀȚǎȍǴƵƵΠƵǴǤȚǦΠƵǆ
ǲǎ ǲȀȝȍƶǺǦु FƵ ΠƵǡȐƶǊǄǎ ǯǎ ΠƶȒǦ Δǎ ΠǺƵǹǎǺǦ  ǎȓƵǺǏ ȀΔȀǄǎ ȝǲǴƶǊƶǹǎ
ȓǲǴǤΠǺǦुFƵȀǲȐƵȓǺΜǄǡΠƶǡȀǺǎǄǡǲΔǎȚȀȝǴǤȓȚȀ- ΔȐȓȚΔǑ ȓȚȀȍǲȀȝ ǊȀǴΒु ǎȕǎǹ
ȍƵǊǲΛऺ ǯǤȒǤǺǲΛऺ ȀǄȞǺΛऺ ǡΔǑΠǊǺǤǄǎु XȀǲȝǊ ǯȓȀȝ ƵǺǎȓǹǦǹǎȓȚȀȍǲȝΔΛȚȐǡǺȀȝȚ
ǚƵΠȀǴȀΔǏǴȝȓǲΛȝȐǆǎǺǏȍȐȀȓǲǴǤΠǎǽǺƵȓǎǹǎǺȀ ǆǎǺǏ ȀΔȀǄǎ ǊƶΔƶǹǎ ΠΔǴƶȕȜ ǲ
ȓȝǄǡǏऺǯǎǆƵȓǯǎȓǲǴǤǊǤȚुXǎǲǤǺǛȓǲƶƵǆǦǺȓǲƶΠǎǴǦ ǺǎǃȀ ǹȀȕȚȀΔƶǺǦु FƵ ȓȚȐȀǹǎ
ǯȓȀȝ Δǎ ΔȐǄǡȀǴǺǏ ǚƶΠǤ ΔΜΔȀǯǎु t ȍȒǦȍƵǊǑ ȍȀ- ǹΛǺǎǺǎǄǡƶΔƶǹǎǺǎǹȀǄǺǏ
ȚȒǎǃΛ ΔΛǊƵȚǺǑ ΠƵǴǏΔƶǹǎ Ƶ ǯǎȕȚǑ ȚƵǲǏ ȍȒǤǡǺȀǯǦ- ȍȒǎȓƵǊǤȚ ǺǎǃȀ ΔΛȓƵǊǤȚ ǲȀȓƵ
ǹǎुeƵǲǏǲƵǊǎȒƶΔǎǲǯǎȕȚǑǺƵȐΒȓȚƶƵȍȀȚȒǎǃȝǯǎ ǆƵȓऺƵǃΛǊȀΠǤǹΛȒƶǊǺǑΠƵǲȀ
ǊȀȓȚ ΔȀǊΛ Ǥ ǤΔǤǺु XȀǊȀǃǺǑ ǯǎ ȚȀ ȓ ȍȀΠǊǺǦǹǤ ǯǎǹȐƶΠु
8
I NǹǑǴǤ
Z E RΔΛCE
Tu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA
J ǲȀǺǄǎ
2 0ȍȐΔǺǦ
19 | 5ǊǎǲƶǊΛ
ΔǺǦ ǊǎǲƶǊΛ
ǃΛǄǡȀǹ
8
ǲǎǊǴȝǃǺƵǹǤुXȀǲȝǊȍǑȓȚȝǯǎǹǎȚΛǲΔǎऺǯǎȚȒǎǃƵ
Ȁ
ǃ
ΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔǺǑǹƵǄǎȕǲΛऺȍȀȍǴȀǊΛΔǆƵȓȓǲǴǤǊǤȚऺƵǃΛǯǎǺǎȍȀȕǲȀǊǤǴǹȐƶΠऺǺƵ ȓƵǊǤȚǺǑǲȚǎȐǏǊΔȀȝǴǎȚǲΛऺǡǴƵΔ
ǹǤǲȐƶȓǲΛु t ΠƶȒǦ ȓǲǴǦΠǦǹǎ ǡǴǦΠΛ
ǲȚǎȐΜ ǯȓȀȝ ΔǎǴǹǤ ǄǤȚǴǤΔǏु FƵ ǊȀǃȒǎ ΔǑȚȐƵǺǏǹऺ ǹǺǑǺǲΛ Ƶ ȓǎǊǹǤǲȐƶȓǲΛु t Π
ǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ ǺƵǊΠǎǹǺǦ ǆƶȓȚ
ǃǎΠǹȐƵΠǏǹǹǦȓȚǑΔΛǊȐǦȚΛǲΔǎƵǄȝǲǎȚΛƵǊȀ
ǹǎǆǦǲΒु KǊ ǡǴǦΠ ȀǊǴȀǹǦǹǎ
)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H
ǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔǑȚȐƵǺǏǹǦȓȚǺȀȓȚǤऺ
ȝǄƵȚǤǺǤǹƵȚȐǤǄǤƵǺƵॵǆȚǤहȝǲƵȚΛǺΛƵǹƵȚȐǤ- tƶǺȀǄुEƶǹǎআǴǤȍȐƶΠǊǺǏȍƵȒǎǺǤȕȚǑऺȓȚǤǡǺǎǹǎ ƵǡǴǦΠΛȝǹǦȓȚǦǹǎǊȀǊȀǃȒǎΔ
ǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹǎǲΔǑȚǤǺΛȝȐǆǎǺǏ
ǆǤƵǺƵॶ
ǯǎȕȚǑ ǯǎǊǺȝ ΔƶȐǲȝ ȒǎǊǲΔǤǆǎǲु =ǎ ȚȒǎǃƵ ΔΛǃȐƵȚ ƵǃΛȀȓǄǡǴΛुXȐΒǃǑǺǑȓǲǴǦΠǦǹ
Ǌ ȓȍȐƶΔǺΜ ȚǎȐǹǦǺ Πǹǎȕǲƶǹǎऺ eΛȍǤǄǲǏǯǦǊǴȀ]ǦǹƵȍȐƵȍΒΔȀǊǺǑΔΠǺǤǲǴȀΔǎǹǑȓ- ȐΛǄǡǴǎȐȀȓȚȀȝǄǦȀǊȐΒǊΛुFǎǯȍȀΠǊǑǯǤǺƵΠƵǆƶȚǲ ȓȝȕǎǺǦु XȀǲȝǊ ȓȍȐƶΔǺΜ Țǎ
19.12. odpoledne se odehrála premiéra autorské-KUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD
cování. Amatérští herci se předvedli nejen jako
ȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎȐȀΠȍƵǊǺȀȝु
ȚǑǹƵȚȐǤǄǎुǊǎǯȕǦȍƵȓȚΜȒǤȍȒǤȍȐƵΔȀΔƵǴǤȀǹƶǆǲȝ
ǲȝ ΠƶȒǦ ǹȝȓǦǹǎ ȓǲǴǤǊǤȚ ǄǤǃȝǴǤ ȍǑȓȚȀΔƵǺȀȝ Πǎ ǲΔǑȚΛΠǹǑǺǦǃƵȐΔȝƵǊȒǦΔǎȓǎ
ho divadelního představení na motivy Komedie o divadelníci, ale i jako skvělí muzikanti a tanečníci.
ΠǛȝƵǺǄǤƵǴǎऺǄȀǯǎȝȓȝȕǎǺΜƵǺƵȓȀǴǎǺΜΔǎȍȒȀΔΜ
ȓƵΠǎǆǲΛǤΠǎȓǎǹǎǺु@ǤȓȚΛǴǤǃǎǆǲȝƵǹƵǯȀȐƶǺǲȝ
narození
J.A. Pitínského
KOMETA .
Jednotlivé obrazy byly dokresleny koledami, které
ǴƵǴȀǲ Ƶ Πǎ ȓΜȐƵ XǎǄȀȐǤǺȀु
࣬X͏͑ȖǠȐǧ
ȩǤ ȖȏǌǜȈǋTETA
 YøÂŇ²®ÂàĢŇâéÞÏâé
ǺƵ ȓȝȕǎǺǦ ǯǎ ǤǊǎƶǴǺǦ ȓǲǴǤǊǤȚ ȍȐƶΔǑ Δ ȍȐΒǃǑǡȝ
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obrazů
o
Vánocích.
Jsou
Vánoce
kometa?
zazněly z kůru v podání sborů La Folia a Statek do
tisȣȨǺȣȦǋ͑Ȗ͑ǋȊǋǙǤ͝ȦǋȅǜǋȰȈȰǤȦǌǠȖȐǼȣȨǺǠǋȊǺ͑FǤOverni
Nebo úklid? Nebo pečení cukroví? Nebo kapr? nických Sborových Sousedů za varhanního doǋȣȖȊǺ࢜]ǼȏȳȣȖȈȦȏ͑ǠǧǜǼ͝ǋǙȳǚǋȰǺȐǺȰǤǠ͘ȩǺȊȐǥ
A jak to bylo když se narodil Ježíšek? I to jsme se provodu L. Novákové. Průvodkyní představení
Noční
N
ȫȣǋǱǤȰ͘ȩȖȰ͑ȖȦǤȏȳ͑ȐǺȰȨ࣭ΔΛȓΔǑȚǴȝǯǎEƵȐǄȀ^ǎVyužijte
našich
nakonec
dozvěděli? 19 členný ochotnický soubor - Tetou Kometou byla skvělá herečka, režisérka a
tisk
ȐǤȍƵऺǲȚǎȐΜȝǃǎΠǹƶǴƵȐȀǲΔƵȒǦǤȚƵǴȓǲǏȓȍǎǄǤƵǴǤȚΛ
novýchsložený
služeb
jak z dětí, tak z dospělých nám předvedl scénáristka v jedné osobě Ája Marečková. ObrovΔȚȝǄǡȀǹǑȒǤǄǲǏȐǎȓȚƵȝȐƵǄǤEhEhु
originální zpracování všech klišé, která s sebou ský entuziasmus, energie a radost byla přítomna v
Vánoce v našich myslích i inzerce
skutcích přinášejí. Ka- každém okamžiku.
 Jana Vöröšová |  -redždý
obraz
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náladu,
jiné
překvapivé
zpraTu c h om ě ř i c k ý Z P R AVO DA J
2 0 19 | 5 8
INZERCE
1 hodin

t-Servic
gh

K
UÁL
N
A
M
LETÁKY ES`ÂÏøŇâŇø÷É´Ň0éÂ²
LE
KA
KY
Í
N
L
D
O
Í
T
AČN ENDÁŘE S
A
ÍR
P
A
P
L
Í
A
N
NÉ K LKY DOPIS
NÉ
A
K
Y
K
NÍ OBÁ IZITKY LETÁ SKY
N
E
V
D
A
Í
K
ÁV
Á
AČN tisku
T
e-shop
N
ŘE
E
Á
Z
D
E
N
R
E
P
L
ACE
AC
É KA
P
N
A
N
P
Ě
Í
T
TY NÁS ÁLKY DOPISNÁKY K
TY
B
T
O
E
VNÍ
VN
TKY L IKACE P
I
Z
I
V
A
ÁVK zakázek
UBL- stop
Non
NPříjem
P
NPÁ
Í
Y
N
G
L
O
O
L
T
A
inzerce
Y KAT
Y
ÁL
YK
DÁŘE S
U
K
N
Á
T
A
E
M
L
A
Y
KA
K
K
Í
OLN
Í DES
T
N
S
Č
E
A
Ř
PÍR
ENDÁ PISNÍ PAPÍR
L
A
K
É
N
Y DO TÁKY KA
KA
K
L
Á
B
NÍ O
KY LE DESKY
T
I
KY
Z
I
V
A
NÍ tiskuŘE
Č
ÁVOvK
A
T
e-shop
uŘE
N
E
s
erni
k
DÁ
EZti do
N
R
E
P
L
E
A
C
K
A Noční TĚNNÉ
AP
Í PAP
Využijte
našich
S
N
VWőHGD
S
Á
I
6ìSND
N
P
O
Y
T tisk
KRGLQ Y K
K
služeb
WXFKRPěőLFNpKR
LKY Dnových
Á
ÁK
B
T
O
E
Í
L
NOiåWHUD
N
Y
V
K
YVWXSQp.Ā
T
P
I
E
IZ
CE P
V
A
K
A
I
K
L
V
B
Á
U - stop
zakázek
Non
NPříjem
pNÍ
YP
G
LNÍ
O
O
L
T
A
S
T
A
E
YK
DÁŘ
y

e

)HVWLYDO1RNWXUQDY5iNRVtYiV]YHQDSőHVWDYHQtGLYDGHOQtVH[H

)

KUDQDPRWLY\URPiQX91H]YDOD

1 hodin

y

t-Servic
gh
e

Tuchoměřický zpravodaj:

CENY
INZERCEŇøŇfî
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ȞȒƵǊȀǃǄǎeȝǄǡȀǹǑȒǤǄǎআt?ǺǑǦΔǄǎࡶࡵࡶऺࡶࡹࡶࡺࡻ
ȒƶǊǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎ
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ǲȀΔƶǤǺΠǎȐǄǎࡵࡴ?ǆैȒƶǊǎǲ
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