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Desítky obrázků a drobných dárečků od tuchoměřických školáků zamíří už brzy za seniory v roztocké LDN. Snad jim v nelehkých časech vykouzlí úsměv ve tvářích. Pokud byste se
chtěli se svými dětmi připojit k žákům ZŠ Tuchoměřice a potěšit klienty roztocké LDN, vyrobte velikonoční přáníčko, kraslici či jinou drobnost nebo nakreslete obrázek. Svůj výtvor
pak přineste do úterý 30.3. do schránky při ZŠ nebo do Kostky.
 Kateřina Lapáčková

Pro obecní policii byla v anketě většina hlasujících
pro, 97 proti – to je výsledek ankety,
ve které mohli lidé hlasovat od počátku ledna do 5. března letošního roku. Hlasovací lístky dostávali lidé při platbě za popelnice a vyplněné je vhazovali do urny na obecním
úřadě. Ti, kteří za odpad platili bezhotovostně, dostali do své poštovní schránky společně
se známkou na popelnici hlasovací lístek, který mohli po vyplnění vhodit do schránky na
OÚ. Pravidla hlasování byla nastavená tak, že
za jednu domácnost byl jeden hlas. Možnost
vyjádřit svůj názor využilo 262 domácností
z 570. „Cílem ankety bylo zjistit zájem občanů o zřízení obecní policie v naší obci a také
o případné pořízení kamerového systému,
jehož podmínkou je právě založení obecní
policie. Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili,“ říká místostarosta Martin Růžička.
Výsledky ankety budou jedním z vodítek pro
další kroky zastupitelstva. Ti se budou obecní
policií zabývat na dubnovém zasedání.

Výsledky hlasování
Celkem 262 anketních lístků
Otázka 2:

Otázka 1:

Chtěli byste, aby v Tuchoměřicích vznikla
obecní policie?

163

Chtěli byste, aby policii výhledově doplnil
také kamerový systém v obci?

146
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 Kateřina Kubalová
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Letiště pomáhá
s jarním úklidem
d 29. 3. do 31. 3. 2021 je v plánu jarní blokové čistění komunikací a chodníků, se
kterým nám tentokrát pomůže Letiště Praha.
Do tuchoměřických ulic tak vyrazí stroje, které můžeme běžně vídat spíš na letištních plochách. V tabulce najdete termíny, kdy a kde se
bude uklízet.
Důrazně žádáme občany, aby v daných termínech parkovali vozidla mimo čištěné komunikace. V žádném případě nelze vozidla
odstavit na chodníky či veřejnou zeleň.
 |  Martin Růžička, místostarosta

TERMÍNY ČIŠTĚNÍ V JEDNOTLIVÝCH
ULICÍCH:
29.3. - ulice Ke Kopanině, V Kněžívce,
V Uličce, V Zahrádkách, Příkrá, Pod
Skálou, Pod Marjánkou, V Zátiší, Za
Brodem, Ve Zběrušce, Potoční, U
Pomníku
30.3. - ulice K Lesu, Pod Lesem, Tichá,
Hlavní, Zelená, U Potoka, Panská,
Rovná, Nová, Na Výsluní, Za Kostelem, Školní, U Špejcharu, K Lichocevsi,
K Poště, Krátká, U Pivovaru, Pod
Školou, U Školky
31.3. - ulice Ke Statenicím, Polní,
Dubová, Ke Studánce, Pod Hájem,
Pazderna

Během sobotního uklízení se chceme zaměřit na
přírodní památku Kněžívka, jejíž okolí bohužel
připomíná spíš smetiště. Přijďte přiložit ruku k dílu.
Více na str. 3 »
 Ondřej Kubala

Testujeme první solární lampu

Nezapomeňte na
Sčítání lidu, domů
a bytů 2021
o deseti letech se budeme opět povinně sčítat, a to buď on-line, nebo při terénním došetření. On-line sčítání začne 27. března a potrvá
do 9. dubna. Následovat bude terénní došetření, kdy do domácností vyrazí sčítací komisaři.
Podrobnosti zjistíte na www.scitani.cz.
 -red-

nepřehlédněte
Po letech skončilo polepování sloupů
letáky s informacemi o plánovaných
odstávkách proudu. Dozvědět se
o nich můžete s 15 denním předstihem mailem nebo SMS přímo od
ČEZ. Stačí se na www.cezdistribuce.
cz zaregistrovat. Informace o plánovaných odstávkách najdete také na
webu obce.
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obci je řada míst, která by si zasloužila v noci více světla, ale široko daleko není často napájení veřejného osvětlení. Řešením mohou být v takových situacích lampy, které mají vlastní solární panel.
Za denního světla se nabíjí, v noci pak osvětlují veřejný prostor. Mohou mít však řadu ale, především
schopnost vydržet svítit i během dlouhé zimní noci, když jsou dny jen krátké a často zamračené a lampa se musí zvládnout dostatečně nabít. Technologie jdou však rychle dopředu, a tak jsme se rozhodli,
že je čas solární lampu vyzkoušet. První najdete u Štěrbova mlýna na autobusové konečné. Právě tady
světlo už řadu let chybí. Není náhodou, že se tu lampa objevila už v zimě, to jsou podmínky pro její
provoz nejnáročnější. Intenzita, jakou svítí, je záměrně o trochu menší než u ostatních lamp v obci.
Pro autobusovou konečnou je to dostačující a zároveň se tím prodlužuje doba, po kterou vydrží lampa svítit. Zatím je lampa u Štěrbova mlýna měsíc a půl a její výsledky se zdají být velmi dobré. Pokud se
osvědčí, mohly by být solární lampy dobrými pomocníky i na dalších místech Tuchoměřic.
 Martin Růžička |  Ondřej Kubala
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TUCHOMĚŘICE SE
PŘIPOJÍ K AKCI
UKLIĎME ČESKO
kliďme Česko je dobrovolnická úklidová
akce, která probíhá na území celé České
republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek. Společně v
jeden den. Hlavním jarním úklidovým dnem
v roce 2021 je sobota 27. března.
Jsme moc rádi, že se staneme součástí této
úžasné myšlenky, která funguje již od roku
2014. V tuto chvíli je na akci zaregistrováno
přes 1 000 obcí, spolků, firem, škol i jednotlivých dobrovolníků.
Díky stávající epidemiologické situaci není
moc žádoucí shromažďování osob na jednom
místě. I z tohoto důvodu je úklid rozdělen do
časového úseku od 9:00 do 12:00 hodin. Pytle
i rukavice budou v tomto čase k dispozici ve
sběrném dvoře (K Poště) a dále bude materiál
připraven i ve dvou „pytlomatech“, které budou v ulici Pod Skálou připevněné v blízkosti
č.p. 358 a č.p. 412.
Pokud se pytlomaty uchytí, můžeme je
nastálo připevnit na několika místech v naší
obci. Mohli byste poté při jakékoli procházce
po našem katastru uklidit veškerý nepořádek,
který naleznete. Pak už jen stačí pytel s odpadky odnést ke sběrnému dvoru nebo nám vyfotit (popsat) místo, kde jste ho zanechali a naše
technická četa vše ostatní již zařídí.
 Barbora Boulová, místostarostka

Barevné kontejnery u potoka
těchto dnech obec dokončuje nové stanoviště
tříděného odpadu v ulici Za Brodem. Bude to
třinácté stanoviště tříděného odpadu v Tuchoměřicích. Další stanoviště je v plánu u nového bytového komplexu Gartal v Kněžívce. Občané budou
moci na stanovišti tříděného odpadu odevzdávat
papír, plasty, sklo a případně také nápojové kartony. Drobný nepořádek v blízkosti těchto kontejnerů bude pravidelně uklízet naše úklidová četa.
V plánu bylo také stanoviště v ulici Za Kostelem.
Při výkopu se ale zjistilo, že je pozemek zasíťován
vysokým napětím a vybudovat stanoviště tak bohužel není možné. Na místě vznikla alespoň opěrná zeď, která zlepší podmínky pro výjezd z ulice
Nad Lávkou.  |  Martin Růžička, místostarosta
!!! POZOR !!!
Pro odevzdávání odpadu, který pochází z podnikatelské
činnosti, je podnikatel povinen uzavřít smlouvu s obcí.
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KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS

MRSKEJ SEBOU!
Velikonoce
ožná jste už taky v naší obci potkali pobíhající, poskakující, sportovně oblečené
v tuchoměřických a soustředěně
vyhlížející děti nebo dospělé a říkali jste si, kam se v dnešní době zavřených hřišť
kostelích
a sportovních areálů ženou. To se totiž u nás
Kostel sv. Víta

 ČTVRTEK 1.4. OD 17.00
Zelený čtvrtek – památka Poslední večeře
Páně, bohoslužby – Husův sbor – kapacita
8 osob
 ČTVRTEK 1.4. OD 18.30
Obřad zeleného čtvrtka (mše sv. na památku Večeře Páně) – Chemin Neuf
 PÁTEK 2.4. OD 18.00
Velký Pátek – pašije, v kostele sv. Víta
 SOBOTA 3.4. OD 20.00

Bílá sobota, Velikonoční vigilie

 NEDĚLE 4.4. OD 9.30
Hod Boží velikonoční – Vzkříšení Páně,
bohoslužby – Husův sbor – kapacita 8
osob
 NEDĚLE 4.4. OD 12.00
Velikonoční neděle, Mše sv. ze slavnosti
Zmrtvýchvstání Páně

Husův sbor

 1. 4. Zelený čtvrtek
památka Poslední večeře Páně, bohoslužby
od 17:00
 2. 4. Velký Pátek
Pašije od 17:00
 4. 4. Hod Boží velikonoční
Vzkříšení Páně, bohoslužby od 9:30
HUSŮV SBOR – bohoslužby pravidelně
každou neděli od 9.30 s opatřením – kapacita 8 osob - https://ccsh-tuchomerice.
webnode.cz/
CHEMIN NEUF - www.tuchomerice.
farnost.cz nebo www.chemin-neuf.cz
Online velikonoční bohoslužby z kláštera
Komunity Chemin Neuf (na YouTube
kanále Komunity Chemin Neuf )

v Tuchoměřicích od 26. března do 26. dubna
odehrává soutěž spočívající v individuálním
plnění sportovních disciplín, jako je krátký či
delší běh, výběh do kopce, kladina, slalom, šplh
na prolézačce, skok do dálky, atd. Do závodu se
může přidat kdokoliv z vás, od nejmenších po
ty nejstarší. Účastníci mají k dispozici tištěné archy s náročností dle věku, se seznamem disciplín
a mapkou, začíná se vždy z domova a v souladu
s aktuálními opatřeními vše probíhá v obci a blízkém okolí.
S nápadem přišla Petra Radzová, která za pomoci přátel ze spolku Tuchoměřice společně ce-

Dvě postavy velikonočního příběhu

Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali.
Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu,
který měl vytesán ve skále; ke vchodu do hrobu přivalil veliký kámen a odešel.
Matouš, 58-60
elikonoční příběh o ukřižování Krista utváří
postavy, prostřednictvím kterých se vypráví
zvěst o smrti a zmrtvýchvstání, o přechodu ze smrti
do života. Na jedné straně jsou to Ježíšovi přátelé
-učedníci, příznivci, následovníci a na straně druhé
ti, kteří nebyli Ježíšovi nakloněni - členové židovské
rady, vládci, vojáci. Všichni se podílejí na příběhu,
který si připomínají každoročně křesťané na celém
světě. – Josef z Arimatie, člen židovské rady, vlivný
a bohatý člověk, který nesouhlasil s odsouzením Ježíše, byl jeho tajným následovníkem. Osvědčil svoji
statečnost, když si vyžádal u římského místodržícího Piláta Ježíšovo tělo, sundal jej z kříže a pohřbil

v jeskynním hrobu. K Ježíšovi se tak veřejně přiznal. – Marie z Magdaly (město na břehu Genezaretského jezera) patřila k ženám, které ze svých prostředků podporovaly Ježíšovo veřejné působení.
Když ji Ježíš uzdravil z nemoci, uvěřila jeho učení
a stala se jeho následovnicí. S ostatními ženami sdílela poslední hodiny Ježíšova života, byla přítomna
jeho ukřižování a smrti. Podle Janova evangelia se
Marii u prázdného hrobu zjevil Kristus a požádal
ji, aby své vidění oznámila učedníkům. Marie Magdalská svými skutky prokázala oddanost přesto, že
se tím vydávala v nebezpečí.
 Renata Wesleyová

Svíčka za covidové
pacienty

zhledem k tomu, že už se začíná v médiích ozývat, že ani na Velikonoce nepřijde
rozvolnění, rozhodli jsme se otevřít kostel večer na Bílou sobotu jako symbol nadcházejícího vzkříšení. Chceme lidem umožnit přijít
zapálit svíčku za všechny covidové pacienty,
i ty, kteří už bohužel nákaze podlehli. Mnoho z nás již ztratilo někoho ze svých blízkých. Přijďte na Bílou sobotu 3. 4. 2021
mezi 19:00 a 20:30 zapálit svíčku do Husova sboru za ty, kteří s Covid 19 bojují, i ty,
kteří nás již opustili. Vigilie Bílé soboty je
připomínkou Kristova zmrtvýchvstání, nového počátku. Věřme, že nový počátek čeká
i nás.
 Lucie Vopálková
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lou akci organizuje: “V Tuchoměřicích se vždycky
sportovalo, dlouholetou tradici tady měli Sokolové,
děti i dospělí hrají fotbal. Pokud dnes nechceme jen
sedět doma, můžeme jen vycházkovat, či omezeně
trénovat. Inspirací pro mě byly individuální tréninky mých dětí dle pokynů jejich atletických trenérů. Mým cílem, či spíše plněným snem je, abychom
našli další důvod se trochu hýbat a „společně“ se pobavit - alespoň nad virtuálně sdílenými výsledky“
vysvětluje Petra.
A navíc – odměna v podobě trička s logem
závodu je připravená pro prvních padesát dětských
účastníků soutěže bez ohledu na umístění.
Stačí se přihlásit na mrskejsebou@seznam.cz
nebo se podívat na stránky spolku
www.tuspolecne.cz, kde jsou v záložce
MRSKEJ SEBOU! podrobné informace a inspirativní videa.
 Ivana Matějů a Petra Radzová

V sobotu 13. března se sešlo několik milovníků
zahradničení u odpočívadla V Kněžívce, kde jsem je
učila roubovat ovocné stromky. Po krátké instruktáži s ukázkou si všichni tuto činnost mohli sami
vyzkoušet. Ačkoli počasí nebylo moc vlídné, práce
nám šla od ruky a naroubovali jsme si hned několik
třešňových stromků. Výsledek naší práce se sice ukáže
až za pár týdnů, ale já doufám, že jsem „naroubovala“
trochu lásky k roubování do srdcí účastníků kurzu.
Vždyť pro zahrádkáře není nic pěknějšího než vypěstovat si vlastní rostlinku nebo stromek. Děkuji vedení
obce za podporu.
 Šárka Zemanová

ŠKOLY

Učitelé ze školy a školky
se očkují
d konce února se mohou pedagogové
a zaměstnanci škol registrovat na očkování proti Covidu 19. Zájem je v tuchoměřické škole i školce veliký. „Na očkování
se přihlásila většina pedagogického sboru
i téměř všichni provozní zaměstnanci,“
řekla zpravodaji ředitelka školky Petra

Nosková. Očkovat se chce nechat i většina zaměstnanců základní školy. „Část lidí
už dostala první dávku. Kromě jednoho
zaměstnance chtějí očkování využít vlastně
všichni. Hlavně doufáme, že se nám splní
přání rychle se vrátit do školy,“ dodává s povzdechem ředitelka školy Iva Zavadilová.
 -red-

Březnová výzva
proti nudě
istanční výuka už se táhne dlouhou
dobu, a dokonce se k ní vrátily i děti
z první a druhé třídy. Je jasné, že když
se pomalu nikam nesmí, děti se začínají
doma nudit, je pro unavené rodiče, kteří někdy řeší i existenční problémy, těžké
skloubit zábavu dětí s tvrdou realitou pandemie.
U vlastního dítěte jsem zjistila, že je potřeba ho na chvíli zaměstnat i jinou prací
než jen školou na počítači. To byl asi prvotní impuls pro plánování výzvy, dalším
bylo určitě postesknutí mé kolegyně, paní
učitelky, chtěla pro své žáky zajistit nějaký
hravý doplněk, kterým by se zaměstnaly,
a ještě by si tím udělaly radost.
A tak se zrodila březnová výzva, která
obsahovala plán na 28 dní – symbolicky
je ukončena na mezinárodní den učitelů.
Každý den tak dítě může udělat něco, co
by třeba v ten den běžně nedělalo. Hledala jsem způsob, jak spojit splněné úkoly
s možnou interakcí dalších dětí. Inspirovala jsem se u našich sousedů, nebušickou
školou a použila aplikaci Padlet, která
slouží ke zveřejňování fotografií, videí
a dalších odkazů. Musím říct, že to, jak
se k tomu děti postavily, mě překvapilo
a zároveň velmi potěšilo. Jsem ráda, že tyto
aktivity podporují i sami rodiče, za což jim
touto cestou děkuji. To, že děti sdílejí své
nápady a výrobky, je pro mě tím největším
oceněním. Někdy mám totiž pocit, že už
mě mají za totálně střelenou asistentku.
V současné chvíli už piluji dubnovou
výzvu, nějak totiž cítím, že minimálně část
dubna ještě strávíme v domácím prostředí.
Jak se dětem v březnové výzvě daří, se
můžete přesvědčit na školní nástěnce na
webových stránkách školy.
 Zuzana Škvorová
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Distanční výuka
ve školce
istančně se v těchto dnech neučí jen
školáci, ale i děti, které mají do školy nastoupit od září. „Mateřská škola má
povinnost zajistit vzdělávání distančním
způsobem pro děti, pro které je předškolní
vzdělávání povinné,“ vysvětluje ředitelka
školky Petra Nosková. „Paní učitelky Pavla a Daniela rodičům jednou týdně posílají
tipy na aktivity a povinné pracovní listy. Až
distanční výuka skončí, všechno si společně
prohlédneme a obrázky si vyzdobíme třídu.“
Tuchoměřická školka ale myslí i na menší
děti. I ty dostávají úkoly, aby jim čas doma
lépe ubíhal. „Věřím, že maminky jsou tvůrčí
a schopné s dětmi pracovat samy a určitě se
nechceme někoho dotknout. Doufám, že úkoly i pro menší děti maminky uvítají. Už se
všichni těšíme, až toto období skončí a budeme fungovat normálně,“ dodává Petra Nosková.
 Kateřina kubalová

Než se musely brány naší školky kvůli pandemii
zavřít, stačily paní učitelky nachystat maškarní rej.
 MŠ Tuchoměřice

Páťáci budou od letoška dostávat na rozloučenou s tuchoměřickou školou kromě pamětní mince také vystřihovánku školy. „Věřím, že děti budou na naši školu nejen kvůli těmto malým pozornostem od obce s láskou
vzpomínat celý život,“ dodává místostarosta Martin Růžička. Vystřihovánky nechala obec vyrobit ve třech
verzích obtížnosti. Nejjednodušší je určena pro předškoláky ve školce, aby si mohli vybarvit a postavit školu, do
které budou od září chodit. Pro děti ve školce jsou určené také omalovánky naší školy.
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ŽIVOT V OBCI

Duben v zahradě

ejprve mi dovolte začít trochu netradičně.
Jaro je období restartu přírody. Období
zrození nového života, kdy zvířata v okolí naší
obce vyvádějí svá mláďata. Respektujte prosím
tuto skutečnost při venčení svých psů. Mějte
vždy své čtyřnohé miláčky na vodítku, kdykoli
vstoupíte do lesa, na pole či louku. Váš pes vyhřátý z tepla domova či zateplené boudy, vykrmený vysoce kalorickou stravou dávkovanou
přesně podle doporučení veterinárních lékařů
je pro mláďata a jejich rodiče vyhladovělé po
dlouhé zimě nerovným soupeřem. Myslete
prosím na to, že pes je šelma, která loví i jen pro
zábavu.
Duben je měsíc, na který se většina pěstitelů
těší. Počasí je již teplejší, slunce má větší sílu, ale
spolehnout se na něj ještě nemůžeme. Musíme
mít na paměti, že nějaký ten zatoulaný mrazík
přijít může. Většina rostlin začíná růst. Napilno
máme v zelinářské části zahrady.
V dubnu vyséváme semena letniček, bylinek a mnoha druhů zeleniny. Semenáčky
vyjednotíme nebo rozsadíme včas, než si budou konkurovat. Růst plevele zastavit nelze,
a proto nezbývá, než jej odstraňovat i s kořeny

OZNÁMENÍ

Očkování psů a koček
proti vzteklině.
V obci Tuchoměřice (u obecního úřadu)
provede veterinární lékař MVDr. Milan
DUDEK, reg. KVL 3901 hromadné očkování psů a koček proti vzteklině.

a nenechat vykvést. Pokud máme výsevy a sadbu ve skleníku nebo fóliovníku, nezapomínáme kromě zálivky a kontroly škůdců a chorob
také větrat. Většinu vytrvalých rostlin a dřevin
je třeba na jaře přihnojit. Věnujeme se také trávníku. Pokud jsme jej nepřihnojili již v březnu,
přihnojíme nyní. Také je vhodné trávník dobře vyhrabat, případně utužený povrch ošetřit
vertikutátorem nebo prořezávacími hráběmi.
Doséváme vyleželá místa a substrátem dosypáváme místa propadlá. Začínáme s pravidelným
sekáním. Od poloviny dubna je vhodná doba
pro zakládání nových trávníků. Okrasné cibuloviny, zvláště narcisy, tulipány a hyacinty, které
odkvetly, nenecháme tvořit semena. Pozor na
slimáky a hlemýždě, kteří nám snadno zničí klíčící a mladé rostliny. Odstraňujeme je sběrem,
používáme různé návnadové přípravky. Sadbu
košťálovin a salátů, kterou vysazujeme na záhony, chráníme bílou netkanou textilií. Také ředkvičky pěstované pod textilií dozrají dříve. Ředkvičky vyséváme postupně od začátku dubna.
Cukety a některé další teplomilné zeleniny můžeme začít vysévat koncem měsíce. Opět se vyplatí mít netkanou textilii aspoň v pohotovosti.

tředočeský kraj v souvislosti s pandemií lehce omezil autobusovou dopravu.
V naší obci se to týká autobusu 312, linky 322,
která jezdí z Veleslavína na Kladno a zastavuje
v ulici Ke Kopanině i linek 323 do Kolče a 342
do Slaného, které zastavují pod dálnicí.
Z jízdních řádů linek 322, 323 a 342 vypadlo v první polovině března několik málo ranních a podvečerních spojů.
V případě linky 312 zmizely dočasně z jízdního řádu dva pozdní večerní spoje z Tucho-

Cena za očkování proti
vzteklině – 100 Kč.

Prosíme chovatele, aby předváděli svá
zvířata jednou osobou, použili respirátor
FFP2 a dodržovali doporučený odstup
2 metry.
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 Pavel Cihlář, starosta

Středočeský kraj omezil autobusy

v sobotu 15. května 2021 od 13.00
do 14.00 hod.

Zájemci o očkování předvedou zvířata
a předloží očkovací průkazy. V případě,
že pes nemá vystaven očkovací průkaz, je
možné po dohodě s veterinárním lékařem
založit nový. Při očkování je možné také
zakoupit přípravky proti vnitřním
a vnějším parazitům nebo naočkovat psa
a kočku sdruženou vakcínou.

Na záhony vyséváme od druhé poloviny měsíce
pór. Sadbu okurek zatím necháme v pařeništi
nebo fóliovníku. Čas přemístit ji na záhon přijde v polovině května. Začínáme sklízet chřest.
Sklízíme bělené stonky nebo chřest zelený nebělený. Starší ovocné stromy je možné ještě
tento měsíc přeroubovat. Místa na kmenech
poškozená mrazem (mrazové desky) je třeba
ošetřit. Poškozenou část odřežeme až do zdravé
a natřeme štěpařským voskem. Kmínky ovocných stromků poškozené okusem je třeba rovněž ošetřit. Pokud je borka okousaná po celém
obvodu kmínku, lze stromek ještě zachránit
tzv. přemostěním. Seřízneme oba okraje rány,
připravíme si něco jako rouby a na koncích je
naplocho seřízneme. Borku zářezy uvolníme od
kmene a zasuneme pod ni přemosťující výhon.
Ošetříme štěpařským voskem. Počet přemostění záleží na průměru kmene.
Vysazujeme ještě okrasné i ovocné dřeviny.
Zakládáme živé ploty ze stálezelených dřevin.
Seřízneme natě okrasných trav. Vysazujeme
hlízy mečíků, montbrécií. Je nejvhodnější doba
pro přesazování pokojových rostlin.

Únoroví oslavenci
Miloslava Horáčková 80 let
Miloslav Šípek		
70 let
Gratulujeme k životnímu jubileu a přejeme mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti
do dalších let.

měřic do Prahy a také večerní autobus ve
20:45 z Bořislavky do Tuchoměřic. Ten byl
zaveden teprve v nedávné době jako večerní
posílení intervalů. Aktuálně má minimální
využití. Bude mít však náhradu v podobě
spoje linky 322 z Veleslavína ve 20:35, kterým
můžete přijet do Kněžívky na novou zastávku
Tuchoměřice, Ke Kopanině.
Než půjdete na autobus, podívejte se, jak
Vám to přesně jede. Více informací najdete na
obecním webu Tuchoměřic.
 Ondřej Kubala

Slova s vůní Itálie
Bruschetta pomodoro
Jméno italské pochoutky se vyslovuje
brusketa a pokud si oblíbený předkrm
objednáte, můžete se těšit na opečený
chléb potřený směsí z česneku, olivového
oleje, soli, rajčat a bazalky. „Je to venkovské jídlo, na které lidé využívali chléb
z předešlého dne,“ vysvětluje Marco
Seripa šéfkuchař tuchoměřické restaurace
MUMU.
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DO NAŠEHO LOGISTICKÉHO CENTRA BUŠTĚHRAD
PRÁVĚ HLEDÁME SKLADNÍKY/SKLADNICE
NA VŠECHNY SKLADOVÉ POZICE

212
Kč/hod.
Nástupní hodinová mzda
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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 3/2021, vydáno: 25.3. 2021;
náklad: 640 kusů; Šéfredaktorka: Kateřina Kubalová: tuchonoviny@gmail.com; uzávěrka dalšího
čísla: 10.4.2021

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
ŚůĞĚĄĚŽƐǀĠŚŽƚǉŵƵŬŽůĞŐǇŶĂ
Uzávěrka inzerce je vždy 10. den v daném měsíci.
Sýpka
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kláštera

^ŬůĂĚŶşŬ
EĄƉůŸƉƌĄĐĞ͗
ͲǀǇŬůĄĚŬĂǌďŽǎş

VWőHGD
KRGLQ

www.outuchomerice.cz
7
YVWXSQp.Ā

^Ğƌ

EĄƉů

ͲŵŽŶƚĄ

z 03/21

T

INZERCE

Rychlý a stabilní internet za výhodné ceny již od 250 Kč měsíčně.
Pro přenos internetu používáme moderní technologie a routery Mikrotik.
Nově instalujeme i k zákazníkům gigabitové technologie.

Nabídka tarifů:
16 Mb/s levný tarif pro nenáročné uživatele (s roční úhradou za 250 Kč)
30 Mb/s tarif vhodný pro běžné uživatele (s roční úhradou za 350 Kč)
100 Mb/s tarif pro náročné uživatele a sledování moderní IPTV (s roční úhrádou za 457 Kč)
Na přání umíme rychlost až 1000 Mb/s.

Doplňkové služby, které dále nabízíme:
Chytrá televize, která se Vám přizpůsobí. Více než 180 programů.
Vyzkoušet si ji můžete na 7 dní zdarma přes naší síť.
Zpětné sledování až 7 dní, pořad si můžete pozastavit a pustit později.
Televizi máte všude v EU, kde se připojíte k internetu.
Je možné sledovat IPTV i např. na chatě v mobilu přes aplikaci.
Nabízíme pevné telefonní linky, bez placení paušálu, platíte pouze to, co provoláte.

Smlouvy bez závazků.
Smlouvy bez datového omezení.
Tradice a zkušenost v oboru více než 20 let.

Volejte nám na naší nonstop hotline
777 774 221

8 www.outuchomerice.cz

Nebo nám napište na
obchod@sys-data.com

