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Píší o vás a pro vás
aneb redakční rada, jak ji svým objektivem viděl Pavel Kváček
a texty k jednotlivým členům doplnil starosta Miroslav Brodský
(čtěte na stranách 2, 11 a 12)
Vážení čtenáři Tišických rozhledů!
Není to tak
dlouho, co jsme si
připomněli
vydání 75. čísla
Tišických rozhledů. Již tehdy jsme
občany seznámili
s pionýrskými začátky, postupným
vývojem způsobu
psaní, techniky
zpracování textů
i tisku. Možná neuškodí si některé informace
připomenout. Již proto, že během uplynulých let přibylo nových čtenářů, řada lidí
se do naší obce přistěhovala, mladí dorostli
a někteří dospěli k názoru, že ty naše noviny
jsou, přeci jen, dobrým nositelem informací,
jiní se začali zajímat o dění v naší obci.
Vydání 100. čísla Tišických rozhledů přímo
vybízí k tomu, abychom se ohlédli za tou
dlouhou řadou výtisků a neuvěřitelným
množstvím textů, fotografií a hlavně velikým
množství práce a obětavostí těch, kteří celá ta
léta trpělivě a pravidelně naše noviny vydávají.
Vše začalo v roce 1991 a s myšlenkou vydávat Tišické rozhledy přišel náš první
starosta pan Josef Vít a tehdejší obecní zastupitelstvo tento záměr podpořilo. Ve vydání tzv. „nultého čísla“ tehdy starosta
uváděl důvody, proč k tomuto rozhodnutí
dospěl. Vybírám několik jeho slov: „Obecní
zastupitelstvo, redakční rada, pracovníci obecního úřadu i já osobně jsme se pokusili rozšířit
Vaši průběžnou a potřebnou informovanost o životě v našich obcích Chrástu, Kozlech a Tišicích
tímto sdělovacím prostředkem. Objevují se případy nedůvěry a někdy i nemístná kritičnost
vyvěrající z Vaší neznalosti pravého stavu věcí
a složitosti problémů - tedy z neinformovanosti.
Pokusíme se tedy tuto překážku vzájemné důvěry
mezi námi překlenout mimoosobním stykem,
tímto listem.“ Ve svém úvodníku vybízel
občany ke spolupráci a věřil, že lze předejít
mnohým nedopatřením a posílit důvěru ve
vedení obce. Začátky byly opravdu amatérské, první čísla byla psána strojem a rozmnožována cyklostylem. Tehdejší redakční
radu tvořili Josef Vít, Václav Uher a František Štich, časem přibyla Věra Hovorková
a také já jsem přispíval svou poslední sportovní stránkou. Později se počet členů
redakční rady rozšiřoval až do dnešní podoby.

Postupem doby se měnil i způsob výroby
Tišických rozhledů, svého času se některá čísla
vytvářela i z vystřihovánek různých textů
a kopírováním na Obecním úřadu. Spolupracovalo se postupně s několika tiskařskými
firmami, až jsme se dopracovali k digitálnímu
zpracování a modernímu tisku.
Tradičně vydáváme osm stránek různých
zpráv, sdělení, oznámení, zajímavostí, článků

funkce šéfredaktora vzdal a působí nyní jako
řadový redaktor.
Za jeho dlouholetou a obětavou práci, za
snahu vést naše noviny ke stále lepší kvalitě
a úrovni mu náleží naše poděkování.
Po organizační stránce činnost redakční
rady po celá léta zabezpečuje pan Josef Kratochvíl. Rada byla doplněna novými spolupracovníky a vykazuje dobré výsledky. Vel-

Takto se ladila stovka...
i fotografií a věřte, že není snadné mít dostatečný počet námětů či nápadů, ale hlavně
to představuje neuvěřitelné množství stránek
textů. Redakční rada vždy musí vynaložit
úctyhodné množství práce pro přípravu čísla
do tisku. Dříve naše noviny vycházely jako
„občasník“, tedy vždy, když se „sešlo“
dostatečné množství informací, jež by bylo
vhodné občanům sdělit. Nyní jsme se
dopracovali k pravidelnému vydávání TR
každé dva měsíce. Je také patrná úroveň
novin vydávaných v minulosti pod vlivem
amatérského nadšení a nyní, kdy do našich
domácností zdarma přicházejí na téměř
profesionální úrovni. Je to možné i proto, že
redakční rada je velmi schopná a stabilizovaná, pracuje obětavě a nezištně odvádí
stovky hodin kvalifikované práce. Měli jsme
štěstí, že na počátku se ujal vedení rady pan
František Veselý, který novinářskou praxi
získal jako sportovní redaktor v televizi.
Udával směr, kvalitu a úpravu textů i celkovou úroveň těchto novin a svou dlouholetou činností velmi pozvedl úroveň našich
novin. Pro další období tím „nasadil vysokou
laku“. Po vydání jubilejního 75. čísla TR se

kým přínosem je i skutečnost, že se funkce
šéfredaktorky ujala PhDr. Olga Janoušková,
žena s odbornou kvalifikací a delší praxí
v tisku i tiskárenství. Naše Tišické rozhledy
vede zodpovědně a prostřednictvím dobré
spolupráce s redaktory a s využíváním
moderní techniky ke stále lepší úrovni.
O každé číslo TR je velký zájem nejen u našich obyvatel, ale i u chatařů a našich bývalých občanů či rodáků, rozesetých po celé
vlasti. Ze zpráv, které se k nám dostávají,
víme, že tyto noviny jsou oblíbené a mnozí
nešetří chválou a obdivem k tomu, že i tak
malá obec jako Tišice může vydávat své
noviny - neocenitelný zdroj informací i propagace obce.
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval
všem, kteří se na tvorbě Tišických rozhledů
podíleli dříve i nyní, za jejich píli, snahu
a obětavost, abych poděkoval všem, kteří přispívali svými články, náměty i připomínkami ke vzniku našich místních novin.
Tišickým rozhledům přeji do další stovky, aby
i nadále zůstaly součástí našeho života a byly po
mnoho dalších let nositelem dobrých zpráv.
Miroslav Brodský, starosta
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Představujeme členy redakční rady Tišických rozhledů
PhDr. Olga Janoušková, nar. 1962
Krátce po tom, co se stala
obyvatelkou naší obce,
upoutala na sebe pozornost aktivním zapojením do spolupráce se
školou a spoluorganizováním akcí, které měly
úspěch nejen společenský, ale i ekonomický.
Již v roce 2001 začala
spolupracovat s redakcí TR. Jako absolventka Fakulty žurnalistiky UK mající praxi
v řadě redakcí novin a časopisů a zkušenosti
z tiskáren, byla v redakci TR velmi vítána.
Průběžně svými články i aktivitami v oboru
školství vylepšovala úroveň naší tiskoviny.
V roce 2003 jsem ji požádal, aby převzala
funkci šéfredaktorky po dosud velmi úspěšném F. Veselém, který se rozhodl vydáním
75. čísla tuto funkci ukončit. Olga Janoušková souhlasila a díky svým odborným předpokladům i praktickým zkušenostem, zásobou nápadů a svými příspěvky vede naše TR
na téměř profesionální úrovni. Přejeme, aby
se jí dařilo nejen v této funkci, ale i ve funkci
místostarostky obce Tišice.

Čas, Tišické rozhledy a já
Čas je věc poněkud pomíjivá, rychlost jeho pohybu většinou ani nevnímáme. I já mám pocit, že
to není tak dávno, co člověk řešil problém magické třicítky v kolonce věk. Z tohoto omylu mne
v zásadě vždy vyvedou dvě věci - pohled na mé
děti a vnoučata, jejichž rychlost růstu lze srovnávat snad jen s přírůstky rychle rostoucích dřevin, a pak Tišické rozhledy, když usedám k jejich
přípravě a do hlavičky soupisu námětů zapisuji
další číslo.
Je až neuvěřitelné, že první redakční rada, kterou jsem zažila, připravovala číslo 60! Stejně tak
je k neuvěření i fakt, že má šéfredaktorská
kariéra začala s číslem 75. A dnes držíte v rukou
vydání, kde v záhlaví stojí už stovka… Když si
představím, že do roka vyjde šest čísel, je to již
pěkná řádka let, co žiji spolu s Tišickými rozhledy.
Za ta léta mého působení zůstala jediným pevným bodem redakční rada. Stále stejná, aktivní,

plná nápadů, jen o pár let moudřejší. Jinak se
s technickým pokrokem změnilo snad vše. Od
pořizování jednotlivých příspěvků, přes grafické
zpracování až po samotnou výrobu. Dnes už
všechny příspěvky k šéfredaktorovi putují mailovou poštou, přes flashdisk (to je takové malé udělátko, které se zastrčí do správné dírky v počítači
a pak se na něj uloží mnoho informací) či mail
dále do grafického studia a stejně tak odcházejí
stejnou cestou přímo do tiskárny, kde zjednodušeně řečeno je výstupem z počítače hotová tisková
deska. V praxi to znamená, že odpadla dřívější
cestování s disketami, převozy podkladů a filmů
k dalšímu zpracování. To ale neznamená, že
současná práce je méně časově náročná, naopak
zase delší čas vyžaduje kamarádství s počítačem.
A právě za jeho zvládnutí, za to, jak v zápase
s výpočetní technikou získávají navrch, se musím
svým, dříve narozeným, členům redakční rady
hluboce poklonit. Až budeme společně slavit další
stovku, budou z nás všech v oblasti tisku určitě
skvělí počítačoví odborníci.
Na závěr asi všichni budou přát Tišickým
rozhledům především mnoho dalších čísel a spokojených čtenářů. Já bych jim však chtěla popřát
trochu něco jiného - aby našly brzy nové, mladší
členy redakční rady, kteří zase ty naše Rozhledy
posunou o trochu dále.
Olga Janoušková

Petr Brodský, nar. 1942
Také on patří mezi „mladé“ a činorodé důchodce. Do roku 1995 jsme
občas měli možnost v TR
registrovat jeho působení
ve funkci předsedy TJ
Sokola Tišice, nebo jako
tehdy našeho jediného
včelaře. Této zálibě zůstává věrný a podařilo se
mi ho přesvědčit, aby pokračoval v tradici
po svém otci Josefu Brodském, bývalém řediteli školy, ve vedení obecní kroniky. Vedle
této aktivity je pracovitým redaktorem TR
a svými články ze současnosti i z historie
obce dává našim novinám punc serióznosti.
V poslední době vykonává další službu pro
naše občany jako vedoucí provozu a údržby

místní podtlakové kanalizace. Děkujeme za
spolupráci a věřím, že se v důchodu nenudí.

TR a kronika - kroniky a TR
Pro pravidelné čtenáře TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ není žádným překvapením moje konstatování, že vztah mezi TR a kronikou je velmi
blízký, přímo důvěrný. Nejeden můj článek
začíná slovy: „První zmínka o ... je v kronice
v zápise za rok....“. Co pro kronikáře vydávání
TR znamená, naprosto výstižně napsal do
kroniky můj předchůdce a můj otec, pan Josef
Brodský v zápise za rok 1991:
„Dne 5. dubna 1991 vyšlo nulté číslo občasníku
TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ. V úvodním textu
starosta obce, pan Josef VÍT uvedl, proč se vedení obce rozhodlo pro jejich vydávání. Naznačil, co bude v občasníku zveřejňováno: Zprávy
o činnosti obecního úřadu a o životě v našich obcích, zprávy z kultury a sportu, společenská rubrika, příspěvky občanů, organizací, spolků, inzerce a reklama. Už nad tímto rámcovým programem jsem, jako kronikář, zajásal, jakého budu mít znamenitého pomocníka pro kronikářskou
práci. A proto hned do prvního čísla TR jsem
poslal příspěvek „Radost obecního kronikáře“.
Uvedl jsem v něm, že za 46 let, kdy píšu kroniku,
jsem mnohdy těžko získával podklady pro zápisy
do pamětní knihy. A nyní, kdy se v obci dělá tolik
dobrých věcí, bude má práce usnadněna. Do konce roku 1991 vyšlo 8 čísel občasníku. Redakční
rada pracovala ve složení Josef Vít, František
Štich, Václav Uher.“
A stejně úzký je vztah mezi kronikami a TR.
Kronikářem obce a zároveň členem redakční rady
TR jsem od roku 1997. A jsou to právě kroniky,
z kterých jsem čerpal náměty k mnoha článkům
uváděným v rubrikách „Tišické bejvávalo…“,
„Návraty“ a „Kdo to byl“. Snad se mi daří seznamovat naše občany, zejména ty mladší a ty,
kteří se k nám nedávno přistěhovali, s historií
vesnice, kde žijí. Uvítám další dotazy, náměty, co
by vás, čtenáře zajímalo. Začínám se počítat mezi
„pamětníky“ a někdy těžko odhaduji, že to, co je
pro moji generaci samozřejmostí, může být zajímavou historií pro mladší.

Pokračování na str. 11

Roky plné práce aneb Cesta redakční rady k současnému složení
Každé tištěné periodikum skrývá kdesi na
okraji či v rohu na poslední straně důležitou, zákonem předepsanou rubriku, tzv. TIRÁŽ. Ta obsahuje opět zákonem požadované
údaje a mimo jiné i jména členů redakční
rady, často i s pověřenými úkoly v rámci tohoto kolektivu. Rubrika, která zpravidla čtenářům uniká, má však též důležitý význam
archivní, kdy i po letech lze z ní vystopovat
rozvoj, ale i úpadek jednotlivých tiskovin.
Nejinak je tomu i v našich Tišických rozhledech. Podívejme se proto i na cestu k dnešku
naší rady, v níž ještě do TR č. 56 spolupracovala Věra Hovorková a do TR č. 75 Václav
Uher z původní redakce.
TR27/červen 1995
F. Veselý přijal nabídku nově zvoleného staTR 100/2

osty M. Brodského, aby se ujal práce na obecním časopisu
TR30/prosinec 1995
V. Kváček svou amatérskou zálibu ve fotografii, s kterou již dříve vypomáhal při tvorbě
TR, zaměnil za pravidelnou činnost v radě
TR48/únor 1999
J. Kratochvíl, předseda kulturní a informační komise, se ujímá organizační práce v redakční radě
TR48/únor 1999
P. Brodský jako kronikář obce výrazně posiluje složení rady
TR48/únor 1999
Mgr. J. Slámová, ředitelka ZŠ, vstoupila do redakční rady s cílem mít pro TR dostatek
informací o ZŠ a jejich žácích
TR52/říjen 1999

M. Křížová jako ředitelka MŠ a výborná fejetonistka přijala nabídku připojit se k práci
v redakční radě
TR61/duben 2001
PhDr. O. Janoušková, nová občanka Tišic,
absolventka fakulty žurnalistiky UK a se
zkušenostmi s podobnými periodiky se zapojila do práce v redakční radě
TR71/prosinec 2002
P. Kváček dosud pro obec pracoval s kamerou, nyní s novou technikou převzal po svém
otci práci fotografa v redakční radě
Práce v tomto kolektivu není pro nikoho
uzavřena. Současná redakční rada mezi sebe
ráda přijme nové spolupracovníky s novými
nápady, novými myšlenkami a hlavně s chutí pracovat pro své spoluobčany.
F. Veselý
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TIKANAS INFORMUJE
Dne 5. září nás navštívil jeden z nejvyšších manažerů firmy ISEKI pan Nigel SMITH.
Prohlédl si vakuovou stanici, nechal se informovat o průběhu zkušebního provozu vakuové
sítě i o problémech, které se vyskytnuly a které se nám podařilo vyřešit. Velmi pochválil
způsob, jakým je vakuová kanalizace provozována a zlepšení, která jsme realizovali.
Tak, jak se vakuové i gravitační potrubí postupně provozem čistí, snižuje se četnost selhání
ventilů. I nadále však platí, že jedinou příčinou poruch jsou nečistoty, které v potrubí zůstaly
po montáži hlavních potrubních tras i domovních přípojek a nedovolené látky a hmoty, které
nám do kanalizace splachují neukáznění občané. Dne 15. 8. 2007 naši pracovníci při náhodné
kontrole jedné šachty v Kostelecké ulici zjistili, že je šachta plná splašků až pod ventil, že tedy
neodsává. Po vyčistění našli sací trubku - má průměr 90 mm - zcela ucpanou chuchvalcem
hadrů, co to bylo se nepodařilo rozeznat, snad jednorázové pleny či obvazový materiál.
V tomto případě bylo jednoduché určit, odkud tato nevábně vyhlížející hmota přišla - na
šachtu je napojen jen jeden dům. Přesto nám bylo řečeno: „Od nás to není, my víme co se smí
a nesmí.“ Zcela jinak se zachovala paní Daslíková, také z Kostelecké ulice, ale o několik šachet
dále. Zavolala mi a velmi, velmi se omlouvala, že má strach, jestli nám nezpůsobila nějaké potíže,
že neopatrností spláchnula do WC plastový držáček. Nic se nestalo, držáček prošel ventilem a asi
skončil na česlech v ČOV. Poděkoval jsem paní Daslíkové za zavolání, protože kdyby se držáček
zachytil ve ventilu a ventil se nezavřel, věděli bychom, kde závadu hledat.
Již asi tři týdny provádějí pracovníci Tikanasu předepsané preventivní revize všech šachet
a ventilů, zejména s ohledem na blížící se zimu a také, abychom získali zkušenost, jak šachty
a ventily po půl roce provozu vypadají.
Ještě jednou opakujeme PROSBU, VÝZVU KE SPOLUPRÁCI. Uslyšíte-li, že se z některé
šachty ozývá pískání, hučení, šumění delší než 10 vteřin, nebo se tyto zvuky v rychlém sledu
dlouhodobě opakují, ihned nás zavolejte - jedná se o poruchu funkce ventilu. Děkujeme těm
občanům, kteří již tak udělali i těm, kteří nebudou lhostejní a zavolají.
Volejte tel.:728 952 236 - Brodský, tel. 602 857 539 - Hlaváček, 724 596 163 - Sedliaková nebo
na OÚ.
Petr BRODSKÝ - vedoucí provozu a údržby

Nezapomněli jste?
V polovině srpna jsme zahájili uzávírání
„Smluv o připojení na veřejnou kanalizaci“ a
vybírání úhrady za právo na využívání kanalizace a čistírny odpadních vod v roce 2007. Ke
dni 22. 10. 2007, kdy je tento článek odevzdán
do tisku, bylo vystaveno 231 protokolů o napojení, ale jen 177 majitelů, či uživatelů napojených nemovitostí smlouvu uzavřelo a úhradu zaplatilo. Věříme, že zbývající občané jen
zapomněli, nebo neměli čas zajít do kanceláře
Tikanasu. Abychom uchránili sebe i občany
případných nepříjemností, uvádíme nemovitosti dle ulic a popisných čísel, jejichž majitelé
nebo uživatelé svoji povinnost dosud nesplnili.
Omlouváme se těm občanům, kteří smlouvu
uzavřeli a úhradu zaplatili v době od napsání
článku do vyjití TR.
Na Doubí - č. p. 49, 52, 54, 179
Labská - Kozly - č. p. 11, 13, 29, 65, 71, 76, 80,
81, 115
Labská - Chrást - č. p. 175, 181,
Krátká - č. p. - 47, 48
Ke Křížku - Kozly - č p. 121
Ke Křížku - Chrást - č. p. 193, 202, 325
Lomená - č. p. 89, 142
M. Podvalové - č. p. 157, 285, 324
Obecní - č. p. 116, 134, 299
V Uličce - č. p. 131
Spojovací - č. p. 179, 292, 314
Nová - č. p. 315, 337
V Úvoze - č. p. 145
Lesní - č. p. 300
Na Ladech - č. p. 211
Uzavřít smlouvu a uhradit poplatek můžete
každé pondělí a středu od 17.00 do 18.00 hod.
a každou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin v kanceláři společnosti TIKANAS, ul. Boleslavská
89 (bývalý obecní úřad), případně po telefonické dohodě i v jiném dohodnutém čase tel. čísla jsou na vývěsce u kanceláře.
TIKANAS s. r. o. Tišice

Dětská hřiště
V dubnovém 97. čísle TR jsem reagoval na
dopis našich dětí, které si přály vybudovat
v naší obci dětská hřiště, kde by mohly
„houpat se a blbnout“. Zastupitelé uznali, že
požadavek dětí je oprávněný a následně rozhodli v této záležitosti jednat.
Objednali jsme vypracování tří projektů na
dětská hřiště v Chrástu, Kozlech a Tišicích
u architektky ing. Řehákové, ta zajistila vypracování dokumentace ve velmi krátké době
tak, abychom v termínu
uplatnili žádosti o dotace
na Ministerstvu pro místní rozvoj. Ono je
totiž nejdůležitější vždy zajistit ty
nešastné finanční prostředky. Také nyní
jsme uplatnili žádost
o dotaci na všechny akce v celkovém objemu
1,25 mil. Kč a netrpělivě čekali na vyřízení.
Po prázdninách jsme obdrželi zprávu, že byla
zaregistrována jediná naše akce a to ta nejmenší - vybudování dětského hřiště pro děti
v Kozlech. Celkové náklady dle projektu jsou
ve výši 133 000 korun a dotaci od státu
můžeme získat v úrovni 93 tisíc korun. Podmínkou je zajistit odbornou firmu, která dodá atestované výrobky, sepsat s firmou
smlouvu o dílo a veškerou požadovanou
dokumentaci doručit na MMR do konce října. Tato podmínka bude splněna. Následně bude rozhodováno o přiznání dotace,
v kladném případě firma nastoupí na realizaci a vše musí být hotové do konce listopadu. Věřme tedy, že alespoň park v Kozlech
bude letos bohatší o několik hracích prvků
pro děti.
Miroslav Brodský, starosta

ZPRÁVY

Z

OZ

! OZ schválilo úpravu rozpočtu obce pro rok
2007
! OZ schválilo prodej pozemků (Vášovi
a ing. Vítkovský) a směnu pozemků (P. Koch)
! OZ schválilo záměr zakoupení užitkového
vozidla a přívěsného vozíku pro provozovatele kanalizace
! Petr Brodský informoval občany o stavu
uzavírání smluv a úhrady poplatků za právo
využívat kanalizaci
! starosta obce informoval dále o dotacích
poskytnutých obci v letošním roce
! občané, kterým byla v roce 2002 poskytnuta povodňová půjčka, byli upozorněni na
nutnost splácení
! starosta obce požádal občany o poskytnutí
dokladů za úhradu veškerých paliv

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
! ve dnech 5. - 7. 9. 2007 proběhlo Povodňové cvičení Vltava - Labe 2007, kdy bylo prověřováno spojení a komunikace mezi jednotlivými složkami ochrany obyvatel, záchranného systému a městských a obecních
povodňových komisí
! přislíbená oprava přejezdu železniční tratě
v Tišicích zatím nebyla provedena, přednostka stanice ČD v Neratovicích Jana Veselá
přislíbila provedení opravy v říjnu 2007
! pomoc v získávání dotací podnikatelům
v zemědělství nabízí firma SIGMIN a. s.
(info@sigmin.cz)
! má-li někdo zájem absolvovat školení řidičů manipulačních vozíků, může se informovat na čísle 777700625
! pro příští školní rok bylo požádáno o souhlas se zvýšením počtu žáků ve škole na 120
! Veterinární správa pro Středočeský kraj
upozorňuje, že nadále trvají ochranná opatření k zamezení výskytu moru včelího plodu
! probíhá projektová příprava pro GO rozvodu elektrického proudu v Chrástu pro
ulice U Kapličky a Všetatská
! zřízení druhé přepážky na poště v Tišicích
nezabránilo zbytečnému čekání, proto bude
vedení pošty požádáno o vybavení druhého
pracoviště potřebným počítačovým vybavením
! obec má připravený projekt na stavbu
protipovodňové hráze kolem vakuové stanice
v Kozlech, nyní se jedná o poskytnutí dotace
na realizaci

Základní škola Tišice vás zve
v pátek 16.11. od 8:00 do 18:00
na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8:00 - 11:40 Projektové činnosti dětí
na téma „Jsme součástí přírody“
13:00 - 18:00 Volná prohlídka prostor
školy, promítání záběrů ze školních akcí
uplynulých let na DVD
a interaktivní tabuli
Přijte se podívat a nahlédněte do života
školy, jak se ve škole pracuje a především jaký
v ní panuje duch a nálada
TR 100/3
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Tam je jeho místo
Každá země má svá data, své dny, které v její historii jsou zapsány černým písmem. Jedním
z nich pro naši zem je 14. září. V ten den, v roce 1937, uzavřel svou životní pou stále
nejuznávanější, nejoblíbenější a s mnoha dalšími NEJ ověnčený první prezident naší republiky Tomáš Garrigue Masaryk. Sedmdesátiletého výročí jeho skonu neopomněl vzpomenout
žádný z našich demokratických politiků. Pravda. Záplava květin, věnců, vzpomínek či
slavnostních projevů mnohdy připomínaly politická klišé, avšak osobnost vzpomínaného si tyto pocty
rozhodně zasloužila. I my, dříve narození, kteří jsme první roky svého
života prožili v té první, masarykovské republice, máme své vzpomínky
a zážitky. A stále vnímáme, co Masaryk pro naše rodiče a ostatní tehdejší dospěláky znamenal. Jakou sílu
měl ten, z ohromné úcty a lásky národa vzniklý, tatíčkovský syndrom.
Ten jednoduchý verš - náš tatíček
Masaryček - nás provázel třídami
obecné školy a po onom 14. září
mnohé z nás i se svými rodiči přivedl do nekonečného čtyřstupu, klikatícího se Hradčanským náměstím. Mezi ty statisíce lidí,
kteří po několikahodinovém čekání v tichosti prošly a poklonily se před rakví velikána.
A vzpomínky jdou dál. Třeba i na ta léta po roce 1948, kdy tato osobnost byla vymazána
z našich dějin a z myslí dvou, možná tří generací Čechů i Slováků. Jako všude jinde, sochy T.
G. M. zmizely jak v parku ve Všetatech, tak i před školou v Neratovicích. A v naší obci? Reliéf
T. G. M. na pomníku padlých v Chrástě byl odstraněn a nahrazen rudou hvězdou. I ta,
společně s totalitou, dožila v listopadu 1989 své dny a místo na pomníku bylo opět volné.
Podaří se nalézt původní desku s portrétem T. G. Masaryka? Nepodařilo se. A tak hned první
demokraticky zvolené obecní zastupitelstvo se starostou Josefem Vítem se postaralo o nový
památník. Jaké rozhodnutí však vedlo k jeho umístění v trochu zastrčeném koutku parčíku,
by mohli zavzpomínat pamětníci, tehdejší členové OZ, mezi něž patřil i současný starosta
naší obce. Až potud trochu historie, trochu minulosti. Poj me však k dnešku!
V minulé čísle TR jsme se mimo jiné dočetli, že bylo zadáno vypracování studie na zástavbu
budoucího náměstí v prostoru u nového OÚ. Těšme se! Zdaří-li se tento záměr uskutečnit,
bude obec opět obohacena o další příspěvek k tomu všemu pěknému, co ji už dnes zdobí. Jaké
by však bylo náměstí bez dominanty. Někde jí bývá kašna, jinde pomník či jiný prvek
každému napovídající - ano, tady je střed, tady je těžiště obecního (městského) dění.
Od myšlenky k námětu nebývá daleko. Což takhle přemístit, a tím i zviditelnit pomník s T.
G. M. na místo (jak ukazuje snímek), které jakoby příroda sama přichystala. A následně by
ani nebyl problém s hledáním a vymýšlením názvu tohoto středu obce. Vždy i Tišice mohou
mít Masarykovo náměstí Bylo by to jen skromné vyjádření úcty a díků prezidentu
Osvoboditeli za vše, co pro vznik našeho státu udělal.
F. Veselý

Vítání občánků se v naší obci stalo dobrou tradicí a je potěšující, že je vítat koho. Již podruhé v krátké
době musel tento slavnostní akt pro velký počet dětí proběhnout nadvakrát. Naposledy tedy starosta
11. října 2007 obce přivítal do života 9 holčiček, z toho jedna dvojčátka, a 4 kluky. Tentokrát tedy
třináctka byla š astným číslem a my všem novým malým občánkům Tišic přejeme, aby je to štěstí
provázelo celým životem.
TR 100/4

Podstatnou část veřejného mediálního
prostoru v letošním roce zabíraly diskuze
i politická jednání zaměřené na školství.
Nebylo to jen rozhodnutí o odkladu zavedení státních maturit, či zavedení nových
školních rámcových výukových programů,
ale i v okurkové prázdninové sezóně (jak
se to hodilo!) zjištěné nedostatky v práci
ministerstva školství, které stály židli
dnes už exministryně Dany Kuchtové.
Tak je přirozené, že i my jsme navštívili
ředitelnu naší ZŠ a na to, čím škola žije
dnes jsme se zeptali ředitelky školy Mgr.
Jiřiny Slámové.
Co nového u vás ve škole v začínajícím
školním roce 2007/2008?
„Není toho mnoho. Po personální stránce vše
zůstává při starém. Pro bezproblémový provoz
školy jsme však přes prázdniny museli nechat
zabudovat odlučovač tuků, které ČOV pro svůj
čistící proces nemá ráda. Novinkou a zajímavostí tak zůstává hlavně do běžného provozu
výuky zapojení interaktivní tabule, kterou jsme
zakoupili v závěru minulého školního roku. Je
to úžasný vynález, který napojen přes počítač
dává nesmírně mnoho možností jak vyučujícím,
tak i dětem k názornému doplnění probírané
látky. Jeho součástí je i elektronická tužka tak,
jak ji znají čtenáři ze sportovních televizních
přenosů. V některém z příštích čísel TR čtenáře
s touto tabulí seznámíme podrobněji."
Kolik prvňáčků jste přijali a jaký je
současný stav žáků?
„Do první třídy nám nastoupilo 16 dětí, rovným dílem rozdělených mezi chlapce a děvčata.
Ty doplnily stav žáků školy na 82. Zde však
musím říci, že zatím platný povolený stav 90
žáků by nám v příštích letech, v návaznosti na
rozvoj obce, nestačil. Proto jsme už nyní výhledově zažádali o navýšení kapacity na 120 žáků.
Bude-li naší žádosti vyhověno, začne tento limit
platit od 1. 9. 2008.“
Jak se vám podařilo zachytit nový trend v
zavádění školních vzdělávacích programů?
„Přestože v našem případě se dotýká zatím jen
1. třídy, pracoval na přípravě a rozpracování
tohoto programů celý pedagogický sbor. Jsme tudíž připraveni pro příští léta k zavedení nového
systému i do dalších tříd. Cílem této reformy je
výchova žáků k jinému, výrazně samostatnějšímu, řekněme i tvůrčímu, myšlení. Okolo reformy je stále mnoho diskuzí pro i proti. Tak jen
doufejme, že ve svém konečném efektu skutečně
přinese splnění svých cílů. Náš školní vzdělávací
program je k nahlédnutí na www.tisice.cz,
odkaz Základní škola.
Za uskutečněním tohoto rozhovoru školu
navštívil její absolvent z roku 1940 F. Veselý

Základní škola v Tišicích vás zve
v sobotu 1. prosince 2007
od 14.00 hodin v sále
Na Hřišti
na tradiční
MIKULÁŠSKOU NADÍLKU
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TIŠICE V OBRAZECH Z PTAČÍ PERSPEKTIVY
Starý letecký pohled
na kozelskou školu
z roku 1929
zachycenou pilotem
panem Šastným
z Mlékojed, kde je
dobře vidět původní
pole a nová z července
2007, kde je již místo
polí hustá zástavba
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Pohled na rozcestí U Křížku
s novým Obecním úřadem a vpravo
pohled na tento prostor v roce 1997
Dole Obecní úřad v detailu

TR 100/6

TR100.qxp

24.10.2007

11:21

Page 7

Pohled na ulici Boleslavskou směrem k fotbalovému hřišti
Pohled na železniční tra a ulice Mělnická/Boleslavská
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Pohled na ulici Na Doubí a lipovou alej směrem ke
kostelu Všech svatých a hřbitovu.
Uprostřed vlevo nová zástavba u mateřské školky
a vpravo poblíž Obecního úřadu
A to je stroj, z kterého byly snímky díky pilotu
panu Vítovi pořízeny
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JAKÁ BYLA PRVNÍ NEDĚLE
S DRÁTKOVÁNÍM?

SENIOŘI GRATULUJÍ…
… A PŘEJÍ MNOHO ZDRAVÍ
60 let
Němeček Antonín
Šedivý Jiří
Višinská Bohumila
Vondráčková Miluše
65 let
Rohalová Zlatuška
Zvelebil Zdeněk
Vranová Eva
70 let
Fialová Miroslava
Volf Jaroslav
Zoubek František
75 let
Benešová Marie
Krimlová Eva
Šastná Eva
76 let
Huliciusová Blanka
77 let
Čemusová Jiřina
79 let
Vítová Eva
Drábová Helena
Zemanová Helena
80 let
Růžičková Věra
Svoboda Antonín
81 let
Gombáš Štefan
Vokounová Helena
82 let
Benešová Marie
Šulcová Ruth
83 let
Nepomucká Božena
Šmíd Emanuel
84 let
Vít Karel
Veselá Helena
86 let
Křížová Jaroslava
Zvelebilová Růžena
87 let
Studená Věra
88 let
Vokoun Ladislav
94 let
Černá Růžena
Kulhánková Marie
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v této rubrice, aby tak učinili písemně
nebo telefonicky na OÚ, nebo u některého z členů redakční rady TR.

Naučily jsme se slúčkový (obloučkový) vzor drátování na ořechu, takže ořechů, drátků a dobré nálady
bylo všude plno. Chválíme paní lektorku Alenu a všechny přítomné šikovné maminky i slečny za to, s jakým zanícením se do drátkování pustily. Nápady pro další setkání už máme, takže se příště těšíme.

Zveme děti na vánoční
dílnu s keramikou
V pondělí 12. 11. 2007 od 16.00 a od 17.00
hodin v budově místní pošty, děti budou
tvořit výrobek s vánoční tematikou, který
keramička vypálí dodatečně ve vlastní peci a
vypálený výrobek dodá do týdne nebo dle
dohody, děti si přinesou pouze pracovní
oděv, materiál bude zajištěn.
Cena: 60,- Kč

Zveme maminky a babičky
na podvečerní aranžování
vánočních svícnů
V pátek 14. 12. 2007 od 18.30 v budově
místní pošty, vytvoříme si svícen (ozdobu)
na štědrovečerní stůl, s sebou si přineste
svíčku případně mašli do barvy, která se vám
líbí, zahradnické a normální nůžky a kdo
má, tak tavnou pistoli, ostatní materiál bude
zajištěn. Cena: 200,- Kč

Na obě dílny je kapacita 15 osob, přihlašte se prosím předem u Michaely Binderové,
telefon 777 146 364. Vzhledem k přípravě materiálu je přihláška nutná!

Zveme všechny malé, velké, místní
i přespolní na

Pozvánka od seniorů
z Tišic

1. ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU

Přij te se naladit na letošní vánoční
strunu! Na přátelském předvánočním
setkání starších i mladších v neděli 2.
prosince 2007 od 14,00 hodin v sále
restaurace Na Hřišti Vám k tomu pomůže
Přívoranka pana Valenty se svými sólisty.

Kde: před novým OÚ v Tišicích
Kdy: v neděli 2. 12. 2007
V kolik: v 16.00 hodin
A na co se můžete těšit?
Děti mohou poslat přání Ježíškovi
zazpíváme si koledy
uroníme slzičku u vystoupení dětí z
MŠ a ZŠ
zahřejeme se teplým čajem …..

ÚMRTÍ
FLACHSOVÁ Berta
TISLICKÝ Josef

76 let
27 let

NAROZENÍ
Beáta Buryšková
Adriana Šperlová
Liliana Adášková
Zuzana Furstová
Kateřina Višinská

Chrást 345
Tišice 74
Chrást 284
Chrást 14
Chrást 68

1. 8. 2007
12. 8. 2007
19. 9. 2007
17. 8. 2007
26. 8. 2007

BLAHOPŘEJEME

PODĚKOVÁNÍ

Dne 11. září 2007 oslavili 60. výročí sňatku
manželé Bohumil a Marta Nových.

Rodina Tislických děkuje všem občanům,
kteří se účastnili posledního rozloučení s jejich synem MUDr. Josefem Tislickým, za
projevy účasti i za květinové dary.

Blahopřeje rodina
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S P O R T
FOTBALISTÉ TIŠIC NA DRUHÉM MÍSTĚ
Do podzimní části nového ročníku fotbalových soutěží 2007-2008
vstoupili tišičtí fotbalisté tak, že obě mužstva mužů jsou po 8. kole na
druhém místě, ale jen s nepatrným rozdílem. Zatímco A mužstvu se
v okresním přeboru opravdu velmi daří a je v průběžném pořadí jen
s odstupem jednoho bodu na druhém místě za vedoucími Veltrusy, B
mužstvo je rovněž druhé, ale z opačného konce tabulky III. třídy
skupiny A, tedy předposlední.
Nejen v soutěžích okresního formátu, ale i v těch nejvyšších, je
v podvědomí veřejnosti vždy nejvýše hodnocen výkon prvního
mužstva a z tohoto pohledu může vládnout v očích příznivců tišické
kopané naprostá spokojenost. Tím víc mrzí hráče dosud jediná
porážka a ještě na domácím hřišti, s průměrnými Vojkovicemi. Jak
dopadl duel našich v zápase o 1. místo na hřišti Veltrus se, bohužel,
do uzávěrky tohoto čísla TR nedozvíme.
Výsledky A mužstva:
Tišice - Kly
Tišice - V. Bore
Tišice - Libiš B
Tišice - Byšice
Tišice - Vojkovice
Tišice - D. Beřkovice
Tišice - PTZ Nelahozeves
Tišice - Hořín
Tišice - Čechie Kralupy

3 - 1, branky - Pek 3x
3 - 0, branky - Štráchal ,Tislický, Brzoň
0-0
1 - 0, branka - Brzoň
0-1
1 - 1, branka - Brodský
5 - 0, branky - Brzoň 2x, Štráchal,
Holomek J., Krupička
2 - 1 , branky - Brodský, Vítovec
1 - 1 , branka - Holomek J.

Výsledky B mužstva:
Tišice - Vehlovice
Tišice - Mlékojedy
Tišice - Kostelec
Tišice - Lotos
Tišice - Liběchov
Tišice - Vysoká B
Tišice - Lobkovice
Tišice - Všetaty
Tišice - Záryby B

3 - 1 , branky - Dulík,Stibor,Tislický
0-2
0-3
0-2
2 - 0 , branky - Vlček, Stibor
0-4
1 - 6 , branka - Holomek J.
0-4
1 - 2 , branka - Malý

Žáci a přípravka patří na okrese k průměru
Žáci S. Tišice hrají letos ve III. třídě a jsou v průběžném pořadí na
sedmém místě z 11 účastníků
Výsledky žáků:
Tišice - V. Borek B
2 - 4 , branky - Kraka, Priatka
Tišice - Střezivojice
3 - 3 , branky - Kraka 2x, Priatka
Tišice - Řepín
0-5
Tišice - Záryby
0-4
Tišice - Kostelec
0-6
Tišice - Nebužely
6 - 0 , branky - Priatka 2x, Heinz 2x,
Dudek, Kouba
Tišice - Vysoká
1 - 0 , branka - Bark
Tišice - Ovčáry
4 - 0 , branky - Kraka 3x,Plachý
Ti nejmenší, fotbalový potěr hrající pod hlavičkou mladší přípravky,
jsou zatím uprostřed tabulky na 9. místě ze 17 účastníků. Nejlepším
střelcem, v našem případě střelkyní, je Radka Slavíková, která
zatížila konto soupeřů už sedmi brankami.
Střelci za S. Tišice:
Slavíková Radka 7, Pátek 5, Litera a Slavíková Jarča 3, Terziev a Kowalski 2, Štráchal a Sovany Andrea 1.

Naše přípravka v akci

STOLNÍ TENIS - ROZPIS UTKÁNÍ PRO 1. POLOVINU 2007-2008
REG.PŘEBOR I - TIŠICE A
KOLO DATUM ZAČ.V
1.
PÁ 5.10.
18.30
2.
PÁ 12.10.
18.30
3.
PÁ 19.10.
18.30
4.
ST 24.10.
19.00
5.
PÁ 2.11.
18.30
6.
PÁ 9.11.
18.00
7.
PÁ 16.11.
18.30
8.
PÁ 23.11.
18.00
9.
PÁ 30.11.
18.30
10.
PO 3.12.
18.30
11.
PÁ 14.12.
18.30

UTKÁNÍ
TIŠICE A - DŘÍNOV A
MLÉKOJEDY B - TIŠICE A
TIŠICE A - CÍTOV
NERATOVICE C - TIŠICE A
TIŠICE A - VELTRUSY B
NELAHOZEVES - TIŠICE A
TIŠICE A - POČAPLY
MŠENO A - TIŠICE A
TIŠICE A - NERATOVICE D
LIBĚCHOV - TIŠICE A
TIŠICE A - PŠOVKA

REG.PŘEBOR II - TIŠICE B
1.
PÁ 5.10.
18.30
2.
PO 8.10.
18.00
3.
PO 15.10.
18.30
4.
PO 22.10.
18.00
5.
PO 29.10.
18.30
6.
PO 5.11.
18.30
7.
PO 12.11.
18.30
8.
PÁ 23.11.
18.30
9.
PO 26.11.
18.30

KRALUPY D - TIŠICE B
TIŠICE B - BEŘKOVICE A
NERATOVICE F -TIŠICE B
BEŘKOVICE B - TIŠICE B
TIŠICE B - MŠENO B
NERATOVICE E - TIŠICE B
TIŠICE B - DŘÍNOV B
MLÉKOJEDY C - TIŠICE B
TIŠICE B - KRALUPY C

Tragická dopravní nehoda ze září letošního roku ukončila mladý život kamaráda - sportovce, člena TJ Sokol Tišice,
MUDr. Josefa Tislického. Pepíku - v našich srdcích zůstaneš navždy jako vzor
přístupu ke sportu, který jsi miloval i jako
vzor syna ve vlastní rodině.
Čest Tvojí památce.

Občasník TIŠICKÉ ROZHLEDY vydává Obecní úřad v Tišicích. Redakční rada: Josef Kratochvíl, Mgr. Jiřina Slámová, František Veselý, Petr Brodský, Václav Kváček, Magda Křížová,
Dr. Olga Janoušková, Pavel Kváček (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba a zlom: ZERA GROUP, s. r. o., Brandýs n/L. Evidenční číslo MK ČR E 10708.
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pokračování ze str. 2
A na závěr mého příspěvku do slavnostního 100.
čísla TR znovu již několikrát opakovaná výzva,
prosba. Kronika původní, samostatné obce Tišic
do roku 1960 se údajně ztratila. Nevěřím tomu,
jsem přesvědčen, že ji má někdo doma. Prosím za
sebe, za všechny občany Tišic, ale hlavně za naše
potomky - vra te nám kroniku, patří všem. Vra te
ji osobně - nikdo se na vás nebude zlobit, ani nic
vyčítat, naopak vám budeme všichni vděčni. Při
dnešní reprodukční technice není problém kroniku
okopírovat. Vra te ji třeba anonymně.
Petr Brodský

Josef Kratochvíl, nar. 1937
Velice zaneprázdněný aktivní a sportující důchodce, který nemá nikdy čas
a ten dělí mezi rodinu,
stolní tenis, podnikání
v pojišovnictví, činnost
velmi dobrého zpěváka
s dechovkou, aktivitu
v místním Klubu seniorů
a také Tišické rozhledy,
kde organizuje činnost a práci redakční rady.
V této funkci pracuje prakticky od samotných
počátků a za to mu patří naše uznání a poděkování. Pravidelně také vytváří poslední
stránku TR - sport.

Sportovec v redakční radě
Můj první kontakt s TR a se zveřejněním mých
příspěvků má úzkou souvislost se sportem. Jako
předseda oddílu stolního tenisu Sokola Tišice jsem
začal tehdejší redakční radě dodávat výsledky našeho oddílu v mistrovských soutěžích a vše o dění
v místním stolním tenisu. V roce 1998 jsem pak byl
jmenován členem redakční rady v podstatě na základě služební povinnosti, protože jsem byl zvolen
členem zastupitelstva naší obce s funkcí předsedy
komise pro kulturu, informace a sport. Mým úkolem
bylo podávat zprávy z OÚ, včetně zpráv z jednání
zastupitelstva obce a rovněž se od této doby podílím
na tvorbě TR zejména tím, že mám na starost
poslední, tedy sportovní stránku. Kromě toho pak
jubilea, která časem změnila svou podobu s ohledem na zákon o ochraně osobních dat. Přestože
každý člen RR má své specifické úkoly, je konečná podoba, kterou dostanou čtenáři do rukou,
dílem společným. Jde většinou o kompromisy, kdy
občas musí někdo ustoupit zejména s ohledem na
rozsah či aktuálnost svého příspěvku proti velikosti stránek, které jsou k dispozici. Jsem samozřejmě
rád, když z ohlasu našich čtenářů slyším, že se nám
daří zachycovat a podávat události tak, aby byly
zejména proto, že TR vycházejí jednou za dva
měsíce, pokud možno nejaktuálnější. Myslím si, že
nejen já, ale i ostatní členové RR se budeme snažit,
aby byly TR nejen v současné kvalitě, ale stále lepší,
protože je vždycky co zlepšovat. Josef Kratochvíl

Magda Křížová, nar. 1950
Po celá léta přispívala
pravidelně svými články
do TR a seznamovala čtenáře s činností Mateřské
školky, s jejími ostatními
aktivitami a zajímavými
akcemi. Asi od padesátého
čísla TR se i ona zapojila

do práce v redakční radě, účastní se porad,
navrhuje vhodná témata. Její příspěvky,
někdy i poetického charakteru, bývají výstižné, obsahují více citu, něhy a lyrického
pohledu. Asi proto, že jako ředitelka mateřské školky se s něžností a laskavostí setkává
častěji, než my ostatní. Svou prací redaktorky
TR přispívá k tomu, že naše noviny jsou
i lidsky jemné a slušné.

chytřejší a šikovnější, který uměl používat digitální
fotoaparát a počítač. Na Tišické rozhledy jsem však
zůstal zatížený, i když jsem původně chtěl skončit.
Líbilo se mi podílet se na jejich tvorbě, na jejich zrodu. I když znám obsah nového čísla, vždy netrpělivě
čekám, až se objeví ve schránce a pečlivě si ho prohlížím a celé znova přečítám. Nabídli mi, abych se
v redakční radě stal zástupcem takřka třetiny obyvatel naši obce - seniorů, kteří v té době založili Klub
seniorů Tišice. Dodávám do Rozhledů zprávy o jejich činností a referují o akcích ostatních společenPíši za ty nejmenší
Tak to nějak uteklo, myslím si. Jak je to dávno, ských organizací obce. Fandím Tišickým rozhledům
kdy mě oslovil pan Veselý, abych se svými příspěv- a doufám, že mně zdraví dovolí se na jejich tvorbě
Václav Kváček
ky upsala redakční radě. Přišlo to tak samosebou. ještě nějaký čas podílet.
O dění v mateřské škole se měli dozvědět i ostatní.
V Rozhledech se vždy našlo kousek místa pro pre- Mgr. Jiřina Slámová, nar. 1955
Do práce v redakční radě
zentaci školky. O jejich záměrech, cílech, podmínse zapojila později a jako
kách, trablech, ale i chloubě, co všechno jsme
ředitelka Základní školy
dokázali. A tak píši…
Magda Křížová
přináší více informací
o škole, o dětech a nových
Václav Kváček, nar. 1935
aktivitách, čtenáři TR
Patří mezi zasloužilé
jsou kvalifikovaně inforčleny redakční rady a od
počátku se jeho činnost mováni o dění ve škole i mimo školu. Svou
prolínala s funcí v obecním prací v TR přispěla k jistému oživení tiskozastupitelstvu - měl na viny tím, že zapojila do práce i mladé restarosti životní prostředí. daktory z řad žáků školy. Z článků o ZŠ lze
Svými články systema- usoudit, že Mgr. Slámová se o naši školu, děti
ticky burcoval a vyzýval i zaměstnance stará velmi dobře a přejme si,
občany k ochraně přírody, aby tomu tak bylo stále. Přeji dobré nervy,
k pořádku, úklidu a zlepšování životního stálé zdraví a další rozkvět Základní školy.
prostředí. Pomocí TR organizoval soutěž o nejPřispívám nejen já
lépe upravený dům, soutěž v úpravě hroboPřed několika roky jsem byla jako ředitelka ZŠ
vých míst, kontroloval pořádek po obci a upozorňoval v tisku na nedostatky, omezoval vyzvána ke spolupráci s redakční radou Tišických
kácení stromů a dbal o výsadbu nových dře- rozhledů. Tuto spolupráci jsem uvítala zejména
vin. Pro TR pořizoval fotodokumentaci a svý- proto, že škola je nedílnou součástí obce, je jedním
mi články se snažil o obec krásnější. V posled- z aktivních prvků, které v obci působí. Povědoní době pracuje aktivně v Klubu seniorů a o most o škole se nevytvoří sama a důležitou roli
jeho činnosti informuje občany v TR . Pře- samozřejmě hraje to, jaké má škola možnosti
jeme dobré zdraví a elán do další spolupráce. zejména v přístupu regionálního tisku. Velmi důležitá je možnost, aby žáci sami mohli vytvářet
příspěvky týkající se provozu školy s vlastními
Jak jsem se stal novinářem
pohledy a hodnocením konaných akcí.
amatérem
Škola je dnes chápána jako veřejná služba, proPatřím patrně k nejdéle sloužícím členům
to by měla být otevřená a poskytovat o sobě a svých
Redakční rady Tišických rozhledů. Stal jsem se
aktivitách praktické informace. Prezentace školy
jím náhodou, přesněji řečeno „za trest“. Při jedje nedílnou součástí jejího každodenního života.
nom z jednání Obecního zastupitelstva, kterého
Zahrnuje především komunikaci školy s veřejjsem byl v té době členem, jsem navrhl zakoupit
ností, rodiči, ale také se žáky, kterým škola své
fotoaparát, kterým by se pořizovala dokumentace
služby nabízí. V současné době hraje prezentace
akcí v obci pro obecní archív nebo kroniku. Návrh
školy jednu z nejdůležitějších rolí. To, jak škola
byl zastupitelstvem schválen a fotoaparát zakouvystupuje navenek, je důležité pro získávání žápen. Vznikla otázka, kdo
ků, ale také pro získávání kreditu v rámci obce.
bude tento přístroj obsluhoJiřina Slámová
vat a fotodokumentaci pořizovat. Po zralé úvaze zaFrantišek Veselý, nar. 1929
stupitelů byl pachatel návrDlouholetý, obětavý
hu potrestán a fotoaparát
pracovník
redakce TR,
mu se vším všudy pověšen
celá léta ve funkci šéfrena krk. Tak jsem se stal já,
daktora udával směr v úve svém mládí pouze průměrný fotoamatér, takřka
pravě listu, kvalitě textů
profesionálním fotografem. Pořizoval jsem fotky
a celkové úrovni našich
ze všech kulturních, společenských, sportovních
obecních novin. Jako spori investičních akcí v obci. V té době se začaly
tovní redaktor Čs. teleTišické rozhledy tisknout na nově pořízené kopírce
vize získal cenné zkušeobecního úřadu a vznikla tím možnost do novin
nosti a ty mu také ponakopírovat i fotografie. Rázem jsem byl členem
máhaly úroveň našich TR stále zvyšovat.
redakční rady coby fotograf.
Čas plynul, technika výroby a kvalita Tišických Jeho velikou předností je schopnost vymýšlet
rozhledů se neustále zlepšovala a mně skončil man- nová a nová témata ke zpracování.
Dokončení na str. 12
dát v Obecním zastupitelstvu. Fotografem se stal
TR 100/11
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Vyznačuje se netradičně zpracovanými,
a slohově vybroušenými články, někdy i kritického rázu. Svými zkušenostmi a novými
náměty je velmi platným členem redakční
rady. Za jeho obětavost, dlouholetou spolupráci s vedením obce a kvalitní práci
redaktora mu děkujeme.

Štěstí
Dávají nám ho sudičky do vínku. Někomu více,
někomu méně.Štěstí je mít rodiče, kteří nám
věnují svou lásku a péči, ano, i potřebnou přísnost,
což ovšem oceníme až v letech pozdějších. A mít

dobré učitele, kteří nás připraví do života a posléze
i nalézt spřízněnou duši, která s námi ve shodě
a porozumění prožije léto, podzim i zimu našeho
bytí. A v tom posledním období mít i trochu toho
zdraví, aby lékař, když projedeme tunelem magnetické rezonance a čekáme na výsledek mohl říci:
„Pane (Nováku, Veselý, ale také Klausi či Paroubku), vždy je to docela dobré.“ To se nám život
opět rozzáří. Je to jedno z těch životních, by už
zimních sluníček. A pak, když tu naši radost s ná-

mi sdílejí i přátelé, je to to další hřejivé sluníčko,
bez kterého bychom v tom dnešním přetechnizovaném světě byli nic - byli ztraceni.
Dnešním naším posláním je připravit čtenářům
hezké, líbivé a čtivé tak strašně kulaté sté číslo
TR. A jen na vás, na vaší důvěře k nám záleží,
zda tomu, čím jsme zaplnili dnešních 12 stránek
budete chtít věnovat trochu toho svého času. Ze
svého šuplíku (ne)zapomnění chci vytáhnout
jednu vzpomínku. Také o štěstí. Na našeho předchůdce. A nevadí, že zatímco my se dnes zabýváme současností, on byl posedlý minulostí. Byl to
obyčejný člověk. Jeden z nás. Cestář. Člověk
placený státem, který na svém kole, s lopatou nebo
kosou upevněnými k rámu, projížděl obcí a po celém jejím katastru udržoval vozovky. Tu lopatou
zahodil díru vždy na hromadách podél silnice
připraveným štěrkem, tu posekal kousek škarpy.
Byl to pan Josef Šulc. A jeho mravenčí práce,
nekonečné listování starými kronikami, naslouchání vyprávění těch nejstarších občanů či desítky
a stovky hodin hledání v archivech, přineslo obci
nesmírný užitek. Tak zvaná Šulcova kronika
přináší čtenáři pohled na naše obce od dávné minulosti jejich vzniku až do 70. let minulého století.
I toto dílko mělo svůj š astný okamžik. Ač celé
pojetí kroniky se nese v souladu se sociálním
postavením autora, jeho vydání neprorazilo bariérou totalitních cenzorů. Byl to posléze typický
samizdat. V několika kopiích strojem rozmnožená
kronika šla z ruky do ruky a tím štěstím pro ni, pro
občany i pro obec byla ta naše něžná, sametová a
bůhví ještě jakými přívlastky ověnčená revoluce.
Zdi byly zbořeny a kronika se konečně dočkala
svého vydání.
Ano, i takovou podobu mělo štěstí - a nejen pro
kroniku.

(P. S. Chcete se i vy, noví občané Tišic, seznámit
s historii místa, kde jste se rozhodli žít, založit své
rodiny a z dětí udělat už pravé Tišičáky, pak se
obra te na OÚ, kde ještě několik výtisku je k dostání)
F. Veselý

Pavel Kváček, nar. 1965
Služeb velice ochotného
a obětavého Pavla Kváčka
využívala obec po dlouhá
léta ke spolupráci jako
fotografa a kameramana
při slavnostech Vítání nových občánků. Časem se
spolupráce rozšířila, vytvořil fotogalerii snímků
v zásobníku na OÚ, vypracoval nový informativní plánek obce s názvy všech ulic, ale
hlavně provádí dokumentování všech významných událostív obci. Na fotky i kamerou
zaznamenává dění v oblasti kultury, sportu,
společenských akcí a vše, co je důležité či
zajímavé. Každoročně z pořízených záběrů
vytváří videokroniku, doplněnou komentářem a hudbou. Je velice ochotný, pracovitý
a také odvážný, protože za účelem pořízení
těch nejlepších snímků naší obce neváhá
sednout do letadla Milana Víta, jemuž
vděčíme za to, že našim čtenářům můžeme
nabídnout velmi zajímavé záběry. Od 70. čísla
TR převzal Pavel od svého otce funkci fotografa TR, vede si velmi dobře, vyjadřujeme
mu uznání a přejeme další úspěšné pokračování.
Místo slov za něj hovoří prostřední fotodvoustrana.

Naši gratulanti
Tišické rozhledy...
aneb kam oko dohlédne
Z vlaku, z in-line bruslí,
z kola, či od volantu traktoru.
Přeji Tišickým rozhledům do
další stovky oči stále otevřené, náladu převážně optimistickou a čtenáře netrpělivě čekající u poštovní schránky na jejich nové vydání.
Radka Staňková, obecní zastupitelka
P. S. Je smutné, že chvilku času napsat pár slov
k tak významnému jubileu TR si z členů obecního zastupitelstva s výjimkou starosty a místostarostky - šéfredaktorky TR našel pouze jeho
jediný člen.

Ke každé stovce patří gratulace
A je to sto let, sto dnů či sto kusů něčeho
dobrého či hezkého, vždy je to příležitost
k oslavě a ke gratulacím. Jsem rád, že se
mohu za Spolanu připojit k řadě gratulantů
ke stému vydání Tišických rozhledů. Do
další stovky přeji za nás za všechny, kdo
Tišické rozhledy čtou, hodně úspěchů, dalších dobrých nápadů a vzájemné spolupráce,
která se již také stala tradicí mezi Vaší obcí a
naší fabrikou.
Miroslav Kuliha,
v říjnu ještě generální ředitel,
od listopadu čtenář a příznivec TR
TR 100/12

O pár slov jsme také požádali člověka, který je
s Tišickým rozhledy spjat několika směry - jako
dcera otce, který se na jejich vzniku dlouho
podílel, jako pracovník rodinné firmy, která nám
dlouhá léta TR graficky upravuje a v neposlední
řadě i jako nová obyvatelka obce Tišice…

Jak to vidím já
Před lety jsem žila v Brandýse nad Labem,
ale že budu mít někdy něco společného s Tišicemi jsem ani netušila. Věděla jsem sice,
kde se vesnice s tímto jménem nachází, a to
díky mému spolužákovi a kamarádovi Martinovi, který právě z Tišic pocházel. Že se
jednou, po letech, naši otcové sejdou a navíc
se stanou spolupracovníky, by mě ani ve snu
nenapadlo. Musím se přiznat, že to pro mne
bylo překvapení. Kdyby mi někdo tehdy
řekl, že se stanu i se svou rodinou občankou
Kozel u Tišic, tak bych se mu snad i vysmála.
Jenomže člověk míní a osud mění, platilo to
vždy a platí to i dnes. Ale měla bych se vrátit
ke spolupráci mého otce Lumíra Štrobacha
a Františka Veselého. Jak vlastně jejich
spolupráce začala a kdo byl jejím původcem
opravdu nevím. Otec už v té době pracoval
na vydávání jiných novin a zpravodajů a neustále cestoval po okolí a zajímal se o veškeré
dění. Prostě se najednou u nás pan Veselý začal objevovat a vznikla tak několikaletá spolupráce. S otcem začali připravovat Tišické
rozhledy. Otec byl v tomto směru veliký pun-

tičkář, nikde nesměla být žádná chybička
a tak trávili spoustu času jak úpravou
vzhledu, tak i gramatickou správností. Scházeli se většinou po večerech, oba byli vytíženi
i jinou prací, ale každé číslo muselo vyjít
včas. Prostě dle mého názoru věnovali
úpravě novin spoustu času a já to považovala
v dnešní době za pro mě nepochopitelný
luxus a nadstandard. Moc jsem toho tenkrát
o novinách nevěděla, měla jsem pochopitelně jiné zájmy i pracovní náplň, ale říkala
jsem si, že to snad je v jejich podání nejenom
práce, ale i koníček.
Myslím, že to stejně cítila i kolegyně, která
jim noviny „lámala“. Byla to pro ni práce
většinou několikadenní a já jsem obdivovala
její trpělivost. Finálním úpravám novin před
tiskem přikládali oba totiž velký význam
a snažili se jim vtisknout profesionální podobu. Již tenkrát jsem si říkala, při pohledu
na jejich úsilí, že jsem moc ráda, že lámání
novin není moje práce. A už jenom při těchto
vzpomínkách bych Rozhledům přála do
další stovky vydání, aby nás, občany Tišic,
stále informovaly o všem, co se, dnes i v mé
obci, děje. Dříve jsem si totiž myslela, že
v malé obci každý o všem ví a že noviny jsou
zbytečné, ale dnes vidím, když Rozhledy čtu,
že bych strašně moc zajímavých a důležitých
věcí vůbec nevěděla, kdyby nebylo Rozhledů. Tak a se jim daří!
Hana Perkousová (Štrobachová)

