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Další etapa kanalizace
již v tomto roce

V

předchozích vydáních Tišických rozhledů
jste dostávali průběžné informace o přípravách na pokračování výstavby kanalizačního řadu v naší obci.
Jelikož náš systém podtlakové kanalizace je
finančně náročnější, nedařilo se dlouhá léta
navázat na prvotní výstavbu. Nyní zastupitelstvo
rozhodlo, že se v tomto roce uskuteční další etapa v budování kanalizace. Jedná se o pokládku
v ulici Boleslavská. Je to nejnáročnější úsek jak
z hlediska vysoké hladiny spodních vod, tak
i z hlediska odklonu dopravy. Přes svou náročnost byla zvolena právě tato etapa výstavby
kanalizace a to z důvodu zamýšlené rekonstrukce hlavní silnice, kterou již několik let plánuje
Středočeský kraj. V případě, že by se rekonstrukce této komunikace uskutečnila před pokládkou

krátce
VĚTŠINA KOMPOSTÉRŮ
MÁ SVÉ MAJITELE

T

éměř tři stovky kompostérů, získaných v rámci
dotace, již mají své majitele.
Kompostéry si mohli občané odvážet domů již v prosinci.
Mnozí vyčkali až do ledna, kdy
spojili platbu poplatků za svoz
směsného odpadu s žádostí o přidělení kompostéru. V současné
době se zvažuje možnost přidělení zbývajících (necelých 60 kusů)
do základní a mateřské školy či
majitelům chat v našem katastru.

kanalizace, nesměli bychom několik let do nového povrchu zasahovat.
Výstavba kanalizace v ulici Boleslavská je plánována od dubna do srpna 2015, zakázku získala
ve výběrovém řízení firma IMOS s. r. o. za cenu
20 482 570 Kč bez DPH.
Komunikace bude v místě, kde bude aktuálně
pokládka probíhat, uzavřena v plné šíři, práce
budou členěny do etap. Majitelům domů v této
lokalitě by měl být v rámci prací umožněn přístup do nemovitostí, bez možnosti průjezdu další dopravy. Po ukončení prací je dalším záměrem v co možná nejkratším časovém horizontu
zrekonstruovat i chodník podél hlavní silnice.
Obecní zastupitelstvo by mělo na svém příštím
zasedání schválit finální model financování této
akce. V tuto chvíli je na výstavbu schválena obec-

ním zastupitelstvem částka 10 mil. korun z obecních prostředků, a to 5 mil. z úspor a 5 mil. z obecního rozpočtu roku 2015. Dva miliony korun máme
garantovány jako dotaci ze Středočeského kraje.
O další prostředky se stále ucházíme ze Státního
fondu životního prostředí. V tomto fondu nám
byla přislíbena částka 9 mil. korun, ale jelikož jsme
realizaci neuskutečnili v minulém roce, byla nám
tato dotace pozastavena a rozhoduje se o jejím přidělení v těchto dnech. O další prostředky budeme
žádat znovu i Středočeský kraj, s kterým vedeme
i jednání o potažení nového povrchu komunikace
v ulici Boleslavská. V případě, že bychom neuspěli
v dotačních titulech, bude obec čerpat úvěr u bankovního ústavu. Tento úvěr by byl v maximální výši
10 mil. korun a byl by splacen nejdéle do čtyř let.

Pavel Končel, starosta obce Tišice

Dotace výrazně pomáhají
spolufinancovat nákladné investiční akce
T
išice se stále rozvíjejí velmi
vysokým tempem. Abychom
pro tento rozvoj vytvořili vhodné
podmínky, je třeba maximálně
využít všech finančních zdrojů,
které stát nabízí. Zda i v tomto roce
se bude obec snažit získat finance
potřebné k realizaci nákladných
investičních akcí pomocí vypsaných dotačních titulů, odpověděl
starosta obce Pavel Končel.
Dotace jsou cestou jak výrazně
zvýšit šanci na vybudování potřebné občanské vybavenosti v obci.
Proto budeme, tak jako v uplynulých letech, žádat o dotace i v roce
2015. V tom jsme se zastupiteli
zajedno a dokládá to i schválené podání žádostí o dotace, které
byly odsouhlaseny na posledním
zasedání zastupitelstva. Konkrétně budeme žádat o dotaci na kulturní akci Den obce Tišice, která
si za dva ročníky získala velkou

oblíbenost nejen našich obyvatel. Dále budeme podávat žádosti
o dotace na nákladné projekty,
jakými jsou výstavba kanalizace
v ulici Boleslavská a výstavba nové
třídy mateřské školy.
n První dva body jsou zcela jasné,
podpora kultury a další pokračování ve výstavbě kanalizace jsou
chvályhodné projekty. Ale výstavba
další třídy mateřské školy? Vždyť se
školka rozšiřovala v roce 2011.
Ano, naše mateřská škola se rozšiřovala před několika málo lety.
V současné době má tři třídy, ale
demografická studie naší obce avizuje, že dětí bude stále přibývat.
Proto je podporován záměr výstavby další třídy v MŠ. Tím vyřešíme
stále svízelnou situaci rodičů nejmladších dětí, kteří marně žádají
o umístění dítěte ve školce. A jako
krásná tečka, věřme, že za úspěšnou realizací přístavby, se jeví

záměr vedení mateřské školy, aby
nová třída byla prioritně využívána pro logopedickou prevenci dětí.
To znamená, že by děti s vadou
řeči (kterých neustále přibývá)
měly speciální prostory a už dnes
i vyškolené učitelky, které jim s problémy s výslovností pomohou.
V případě, že by se postupem
let počet dětí snižoval, byly by tyto
prostory skvělým místem například pro zřízení denního stacionáře
pro seniory. Každopádně je dobré
vědět, že zastupitelé při schvalování
podobných záměrů nežijí jen dneškem, ale pečlivě zvažují budoucí
využití případných investic. Jelikož
se na příštím zasedání obecního
zastupitelstva budou ještě upravovat částky, o které budeme na
jednotlivé projekty žádat, budeme
o jejich přesné výši občany informovat v příštím čísle TR.

Pokračování na 2. straně.

ZÁPIS DĚTÍ do mateřské školy se koná 9. DUBNA 2015
 více v jednotlivých článcích 
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Dotace výrazně pomáhají spolufinancovat
nákladné investiční akce

Pokračování z 1. strany.

n I když se v posledních letech podařilo realizovat náročné projekty, nesetkáváte se s otázkou,
proč se dotace nevyužijí na něco jiného?
To určitě ano a přidal bych další dvě, které slýchám v souvislosti s dotacemi nejčastěji – Proč se
nežádá o více dotací a proč se nežádá o dotace na
komunikace. Odpovím postupně. Všechny dotace jsou účelové, to znamená, že je lze využít jen
na konkrétní účel, který podporuje dotační titul.

Dotační tituly vyhlašují například ministerstva,
kraje atd. Obec nemůže ovlivnit, na co bude dotační titul vyhlášen. Může se pouze rozhodnout, zda
o vyhlášenou dotaci zažádá či nikoli.
O více dotací nežádáme z prostého důvodu - každá dotace se musí spolufinancovat, to znamená, že
obec musí dodat část svých finančních prostředků
na realizaci každé akce. Na spolufinancování dalších
akcí by obec už v letošním roce neměla prostředky.
A ke třetí nejčastější otázce - pokud by byla
někdy vypsána dotace na obecní komunikace,

okamžitě jdeme do toho! Jak všichni víme,
jejich stav je velkým problémem. Dotační tituly podporovaly v posledních letech bohužel
rozvoj komunikací například k logistickým
centrům. Klasické komunikace v zástavbě,
které bychom potřebovali řešit my, nebyly ve
velké většině podporovány. Nezbývá nám než
si přát, aby vyhlašované dotační tituly více
odrážely potřeby naší obce.

Děkuji vám za rozhovor

Naďa Černá

co nás zajímá

K

analizace, komunikace, sportoviště, počet míst v družině
– určitě body, na které padne často řeč. Jsou ale i jiné věci kolem
nás, o něž se občané zajímají.
Svědčí o tom i příspěvek Milana Nohejla. Ten se snažil vypátrat
stáří stromu, který doprovázel jeho
dětství, ale i dětství těch nejstarších pamětníků, protože jak ve své
„studii“ píše: „…i ti nejstarší, kteří
ho vídali každý den, ho pamatují
jako vzrostlý strom.“ Řeč je o dominantě plácku V Olšinkách, zde rostoucím topolu. M. Nohejl nelenil
a loňského jara, kdy stín stromu
padal do ulice, vyrazil s metrem
a porovnáním délky stínu svého
a topolu zjistil, že jeho koruna sahá
do úctyhodných 30 metrů. Kmen
má obvod 640 cm a průměr 2 metry. Stáří stromu je odhadováno na
sto let. Ale dejme slovo autorovi
příspěvku: „Stáří topolu jde jen
stěží odhadnout, protože jeho růst
je závislý na přísunu vody. V tomto

směru měl tento topol štěstí. V místech kde stojí, tekl potůček, který byl
později zatrubněn a vléval se do rybníku. Dnes podmínky již tak dobré
nejsou. S vytěžením pískovny u Mlékojed došlo k poklesu spodních vod,
potůček zmizel a v místě, kde byl
kdysi rybník je nyní minibikepark.
Topol ale žije dál. Zasloužil by větší ohleduplnosti a péče – fyzické
i péče z hlediska správního. Je možné
prohlásit ho za „Významný krajinný
prvek“ s vyšším statutem ochrany.
Zaslouží si to. Snad bude jednou
i „Státem chráněný.“
Nejen hmotnými statky je člověk
živ. Pohled na krásný strom, louku,
řeku nás nabíjí energií a dělá ves
krásnější k životu. A na to bychom
měli všichni pamatovat.
(nač)
Pozn: V příštím vydání Rozhledů
přineseme rozhovor s arboristou
Miloslavem Wachem,který spolupracuje s obcí v rámci úpravy stromů a zeleně.

zprávy z OÚ
NOVÝ PROTIPOVODŇOVÝ SYSTÉM
Koncem února byla dokončena instalace
posledních pěti hlásičů nového protipovodňového systému. Zkoušky slyšitelnosti ukázaly
nutnost úpravy ozvučení z jednotlivých hlásičů. Slyšitelnost a instalace nosičů se upravovala i na základě upozornění občanů, protože
v některých částech obce byla špatná srozumitelnost mluveného projevu. I nadále mohou
občané, kteří zaznamenají problémy se slyšitelností systému, toto nahlásit na obecním úřadě,
aby se případné chyby dořešily.

ZMĚNA CENÍKU INZERCE
V TIŠICKÝCH ROZHLEDECH
Změna grafického vzhledu Tišických rozhledů, kdy od října 2014 vychází v celobarevném
provedení, přináší vypracování nového ceníku
inzerce v tomto občasníku. Cena bude vycházet z nákladů na jednu tištěnou stranu. Nový
ceník bude uveřejněn na webových stránkách
obce po odsouhlasení zastupiteli.

NOVĚ ZAVEDEN SBĚR KOVŮ
Od ledna 2015 nabývá účinnost novela
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vyhlášky ministerstva životního prostředí,
která ukládá obcím povinnost zavést tříděný
sběr kovů a bioodpadu. V naší obci se bioodpad třídí již od loňského roku, kdy je v období od dubna do listopadu ve sběrném dvoře
umístěn velkokapacitní kontejner na tento
druh odpadu, což je plně v souladu s vyhláškou. Nově je zaveden sběr kovů. Každý první
pátek a sobotu v měsíci bude v areálu sběrného dvora umístěn kontejner na sběr kovů. Ten
bude vždy v pondělí odvezen. Přistavení kontejneru na kov bude v případě zájmu ze strany obyvatel rozšířeno. V návaznosti na tuto
změnu dojde i k novelizaci obecní vyhlášky
o sběru a třídění odpadů.

ÚHRADA POPLATKŮ
Začátek roku je ve znamení povinné platby
poplatků za svoz odpadu, kanalizaci a za psa.
Poplatky lze uhradit v hotovosti do pokladny
obce na obecním úřadě nebo bezhotovostní
platbou na účet obce 3024171/0100, kdy je
nutné správně uvést variabilní a specifický
symbol. VS= číslo části obce a číslo popisné
(Tišice – 1; Chrást – 2; Kozly – 3; Chaty – 4),
SS 222 (za kanalizaci), SS 101 (poplatek za

komunální odpad), SS 102 (poplatek za psa).
Výše poplatku za kanalizaci je 1 200 Kč za
osobu v trvale obydlené nemovitosti, 2 000 Kč
pro rekreační objekty bez trvalého pobytu.
Splatnost poplatku je možná jednorázově
do 31. 3. nebo ve dvou stejných splátkách do
31. 3. a do 30. 9. Výše poplatku za svoz
komunálního odpadu je 500 Kč za fyzickou
osobu. Splatnost poplatku je možná jednorázově do 31. 1. nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 1. a do 30. 6. Poplatek za psa
je splatný do 31. 3. A to ve výších 120 Kč,
300 Kč a 60 Kč. Podrobné informace získáte
na webových stránkách obce - www.tisice.
cz/obecni-urad/uredni-deska nebo přímo
na obecním úřadě.

TIŠICE V KOSTCE
V měsíci březnu bude do všech domácností
zdarma distribuována informační brožurka
Tišice v kostce. V této informační tiskovině jsou uvedeny všechny základní informace o obci - důležité kontakty, úřední hodiny,
dopravní spoje bezprostředně se týkající naší
obce. Aktualizovaná verze brožury je nyní
v tisku.
(nač)

Zápis do MŠ

zprávy z OÚ

Z

ápis na školní rok 2015/16 se koná ve čtvrtek
9. 4. 2015 od 13.00 – 17.00 hod v MŠ Tišice ve
třídě Berušky. K zápisu přineste: rodný list dítěte,
občanský průkaz jednoho z rodičů, Žádost o přijetí dítěte (zde potvrzení od lékaře o zdravotním
stavu dítěte a o řádném očkování) a Evidenční list.
Tiskopisy k zápisu si můžete vyzvednout
v MŠ Tišice od března denně mezi 10.00 – 16.30
hod. Formuláře si vezmete domů, kde je vyplníte.
Po vyplnění žádosti a potvrzení lékaře se tato odevzdá v MŠ při zápisu. Na základě žádosti vyhotoví
ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (do třiceti dnů), které buď obdržíte poštou, nebo
si je vyzvednete přímo v MŠ.
Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Tišice pro školní rok 2015/2016 budou uveřejněna na
webových stránkách: www.ms-tisice.cz.
Ludmila Nováková, zástupkyně ředitelky

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2015

C

K zápisu do prvního ročníku, který se konal 5. 2. 2015, se
dostavilo 33 dětí. 27 z nich požádalo prostřednictvím svých
zákonných zástupců o přijetí do školy, 6 z nich požádalo
o odklad. Těšíme se na všechny budoucí prvňáčky.

oživené tradice

N

ení tomu tak dávno, kdy Masopustní průvod masek patřil ke
každoročnímu veselí na vesnici před
nástupem období půstu, počínající
Popeleční středou. Medvěd s medvědářem, kobyla, zvaná klibna, žid,
bába s nůší, kominík, turek, slaměný
a mluvčí průvodu masek „Strakatý“, který žádá o povolení průvodu
starostu, každého majitele stavení
a hostinského pak o vstup. Není to
dávno, kdy průvod šel i naší obcí, ale
bezmála padesát let to bude.
V tomto roce prastará tradice,
v minulosti spojená nejen s maškarním úterkem, ale i s tučným čtvrtkem
a taneční nedělí, opět ožije! Malý průvod se vydá na cestu obcí. Malý určitě
ne počtem masek, ale jejich vzrůstem.
Do nich se převlečou naši nejmenší –

děti z mateřské a základní školy. Těch
několik vyšších masek ztvární učitelky
a učitelé i někteří rodiče. Pod vedením
Strakatého, za doprovodu vozembouchu, bubnu, harmoniky, a chrastítek
se vydají na cestu od základní školy
k obecnímu úřadu a odsud k restauraci Na hřišti. Na zastávkách u obchodu v Kozlech, obecního úřadu a hřišti
předvedou tradiční veselení masek.
Věříme, že za své úsilí budou hlavně
malé masky pohoštěny, což k masopustnímu průvodu neodmyslitelně
patří. V tradici se pamatuje i na stětí
klibny, která jako zázrakem po požití
oživujícího moku opět ožije.
Kdo má chuť, může se k průvodu
připojit a přijít i v masce. Upozorňujeme ale, že do průvodu patří masky
tradiční (řemeslníci, selky, smrt-

Starosta Pavel Končel převzal pomyslnou pohádkovou štafetu od J. Melena, který byl tím, kdo zahájil akci Čtení ve školce, a usedl před třicet dětí
s knihou pohádek v ruce. Pohádky o zvířátkách nikdy dětského posluchače nezklamou, takže chvilka s těmi nejmenšími pro něho byla milým
zpestřením pracovního dne. 
Foto N. Černá

Trousení a bučení...
B
abička mi často vyprávěla o svém dětství.
Mimo jiné říkávala, že když přišla domů
ze školy, musela jít pomáhat rodičům na pole
nebo pást dobytek na louku. Na večer pak
dobytek hnali zpět do chlévů a cestou domů
dobytek „trousil“, po vesnici tak běžně zůstávala kravská lejna nebo koňské koblihy.
Dnes už je dobytek v domácích chovech spíše
výjimečným jevem a z prašných cest se staly udržované asfaltové komunikace. I přesto je dnes na sil-

ka, dráb, vodník, ras, apod.). Takže
případné spidermany, princezny
a Makové panenky prosíme nechat
doma. Průvod od základní školy vyjde v sobotu 28. února ve 14 hodin.
Vítání jara a vynášení Morany je
dalším ze zvyků, vážících se k venkovu. Slaměná postava, převážně
v černobílých barvách, ozdobená
vejdunky, symbolizující smrt byla
vynášena ze vsi a vhozena do vody
či pálena. S jejím koncem byla ze vsi
vynesena zima a vše špatné. Nastupovalo „Líto“, které symbolizoval
zelený stromek podobný máji, zdobený obarvenými vajíčky, stužkami, kokardami, řetízky, papírovými
holubičkami a dalšími ozdobami
především v červené a zelené barvě.
Pestrobarevný průvod dětí a učitelek se za doprovodu hudebních
nástrojů vydá na cestu od mateřské
školy směrem k budově obecního
úřadu. Zde předvedou krátký program plný zpěvu, tance a lidových
říkanek a vydají se k základní škole.
Odsud společně půjdou k náplavce,
kde pustí po vodě Moranu a vládu
ve vsi převezme „Líto.“ Akce proběhne 20. března, průvod vyjde
v 8.15 hodin od MŠ. Srdečně zveme
všechny, kteří chtějí vidět, jak se děti
na vítání jara připravily.
Spolupráce obou našich škol dala
vzniknout dvěma akcím, které si
zaslouží znovuzrození.
Naďa Černá
Poznámka: Fotoreportáž z obou
akcí přineseme v dubnovém vydání Tišických rozhledů.

nicích, chodnících a veřejných prostranstvích stále
„natrouseno“. Lidé odhazují slupky od ovoce, obaly
od sušenek, pet láhve nebo cigaretové nedopalky.
A kdo nebo co je na vině? Normy dnešní
společnosti, podle kterých už asi není ostudou
odhazovat odpadky. Stvořili a nastavili jsme je
my, jednotlivci, obyvatelé vesnic a měst. Základní roli ale, myslím, hraje výchova v nejužším
rodinném kruhu. Děti se učí metodou pozorování, ukládají si vzorce chování svých rodičů,

harita Česká republika
letos pořádala 15. ročník celostátní akce Tříkrálová
sbírka. Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto
projektu již od začátku a to od
roku 2001. Sbírka je určena
na pomoc lidem v nouzi u nás
i v zahraničí.
Děkujeme všem, kdo se na
sbírce podíleli - koledníkům ze
Základní školy Libiš s vedoucí skupinky Šárkou Vébrovou
a tišické skupince s vedoucí Jitkou
Mitošinkovou. Velké poděkování patří obci Tišice za pomoc
a podporu při konání Tříkrálové sbírky. V Tišicích se podařilo
získat 4 586 Kč z celkové částky
107 375 Kč. Děkuje všem, kdo
vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Hana Jarská, koordinátorka
REGISTRUJTE SE PRO ZASÍLÁNÍ
ZPRÁV E-MAILEM NA:
WWW.TISICE.CZ,
ODKAZ INFORMACE E-MAILEM.
SLUŽBU JIŽ VYUŽÍVÁ 61 OBČANŮ.
POPLATEK ZA PSY
A KANALIZACI JE SPLATNÝ
DO KONCE BŘEZNA 2015
OD DUBNA BUDE PŘISTAVEN
VE SBĚRNÉM DVOŘE
VELKOKAPACITNÍ KONTEJNER
NA BIOODPAD.
KAŽDÝ PRVNÍ PÁTEK A SOBOTU
V MĚSÍCI JE VE SBĚRNÉM DVOŘE
PŘISTAVEN KONTEJNER
NA SBĚR KOVŮ.

narození

* Ella Vondráčková
* Tomáš Linek
* Barbora Nováková
* Jakub Cvrk
* Kristýna Pešanová

úmrtí

 Božena Nováková
 Zdenka Nováková
 Marie Košnerová
 Věra Studená
 Jaroslava Kaslová
 Ladislav Flachs

a v době dospívání či dospělosti je často kopírují.
Jak aktuální je Nerudova báseň Dědova mísa!
Ať už se jedná o úklid odpadků, úctu ke starším nebo pozdravení sousedů, nic dnes již není
samozřejmé. Vychované děti a slušní dospělí
jsou už spíše ojedinělým a pro mne osvěžujícím
jevem než pravidlem.
Víte co ještě s oblibou říkávala babička? “To
i ten dobytek aspoň zabučel …“
R. Hoffmannová
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Tišičtí podnikatelé

V

tomto čísle uveřejňujeme poslední
nabídku z činností firmy Ideastav,
kterou jsme postupně představili ve dvou
předchozích vydáních.
Nabídka úseku - Pneuservis – autoservis, jistě
zaujme v období jarního přezouvání kol. Nabízí
Balíček služeb pro osobní a užitkové vozy:
-

PŘEZUTÍ A VYVÁŽENÍ
USKLADNĚNÍ NA ½ ROKU
KONTROLA OLEJE A PROVOZNÍ KAPALINY
KONTROLA BRZD
KONTROLA OSVĚTLENÍ, STĚRAČŮ
+ VIZUÁLNÍ KONTROLA PODVOZKU
-----------------------------------------CENA CELKEM: 700 Kč (včetně DPH)

telefon: 733 640 184
e-mail: stastny@ideastav.cz

D

íky profesionalitě a vybavenosti provozovny Řemesla - kovovýroba může firma zákazníkům poskytnout široké spektrum
služeb z oblasti kovovýroby a zámečnictví.
Realizuje i větší zakázky, volí individuální přístup a pokud možno krátké dodací lhůty. Mezi
nabízené služby patří například výroba: výtahových šachet * ocelových konstrukcí * balkonů
a lodžií * zábradlí * mříží * dveří, vrat, bran* přepážek a stěn * výloh * přístřešků * stožárů * bezpečnostních dveří * rohoží * regálových systémů.

telefon: 774 822 016
e-mail: polasek@ideastav.cz

B

etonárka nabízí výrobu a prodej betonových směsí, dopraví beton až na místo a pomocí vlastního mobilního čerpadla
ho uloží i na špatně dostupná místa.
Co vám nabízí? Výrobu a prodej betonových směsí. Ve svém sortimentu vyrábí betony
typu C dle ČSN EN 206-1, potěry se zaručenou pevností, vodostavební beton, provzdušněný beton. Dále pronajímá techniku.

telefon: 774 822 014
e-mail: halama@ideastav.cz

IDEASTAV

stavební společnost

www.ideastav.cz
PROVOZOVNA: v.z.ideastav a.s.
Mělnická 158, Tišice
telefon: 739 101 010
www.ideastav.cz
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…aneb JZD - co to bylo, jak to bylo (1. část)

aše bývalá spoluobčanka,
paní Libuše Hovorková,
roz. Königová, která žije ve Velkém Borku, se „na stará kolena“
rozhodnula doplnit si vzdělání a
přihlásila se na Akademii třetího věku.
Jako téma jedné seminární
práce si vybrala „Zakládání JZD
v 50. letech“ s využitím toho, co
našla v rodinných dokladech, co
jí vyprávěla maminka, co si sama
pamatovala a co jsme spolu našli
v kronikách. Jejím dědečkem byl
pan Alois Souček. Za moji pomoc
mi celou práci poskytnula a dovolila, abych ji použil pro Tišické rozhledy. Musel jsem ji trochu upravit
a zkrátit, protože celá by byla
nad možnosti otištění. Pojednání
o historii českého družstevnictví
si můžete přečíst na webových
stránkách obce, v odkazu „Tišické rozhledy“, kde je uveřejněno
plné znění první části. K otištění
v novinách jsme dali přednost
faktům, týkajících se naší obce.
Ptal jsem se mých vnoučat, co
znamená zkratka JZD – nevěděla.
Takže pro nejmladší generaci, je
to zkratka pro Jednotné Zemědělské Družstvo, členům družstva se
říkalo „jézeďáci“.
Paní L. Hovorková napsala:
Na internetu jsem objevila
stránku „Paměť národa“. Při pročítání příběhů, které pamětníci
vyprávějí, jsem si uvědomila,
kolik neštěstí a slz přinesla padesátá léta mým předkům. Začala
jsem tuto historii sepisovat před
pěti lety pro vnoučata. Teprve
nyní, po smrti maminky, jsem
však v pozůstalosti našla doklady

o tom, kolik hrůz přede mnou,
tehdy ještě dítětem, tajili.
Cituji z Kroniky obce Chrást,
tak, jak to zapsal kronikář Josef
Brodský:
„V měsíci říjnu 1952 došlo
k významné události v životě
naší vesnice. Z iniciativy předsedy MNV bylo konáno několik
informativních porad se zemědělci o společném družstevním
hospodaření. S jednotlivci pak
byly prováděny přesvědčovací
akce. Jedním z rozhodujících
argumentů byla okolnost, že soukromě hospodařící zemědělci
nebudou schopni plnit požadavky
dodávek, jak je předepisuje státní
pětiletý hospodářský plán. A tak
22 aktivních zemědělců podepsalo přihlášku do JZD. Byl zvolen
přípravný výbor pro JZD III. typu,
tzn. ustájení hovězího dobytka
ve společných kravínech, vepřů
ve vepřínech, rozorání mezí a zcelování pozemků do velkých lánů.
Družstevníci budou odměňováni
z výsledků hospodaření družstva
podle odpracovaných pracovních
jednotek. Nové JZD přivezlo řepné řízky pro dobytek, 10 m3 dřeva
pro družstevní pařeníky, zakoupilo nákladní auto pro odvoz hnoje a zeleniny a požádalo o úvěr
u Státní banky. Družstvo mělo
20 krav, 9 prasnic, 3 telata, 9 jalovic, 6 býků, 32 vepřů, 105 slepic
a 5 kohoutů.
Žně v roce 1954 byly úspěšné,
dodávky obilí splnilo družstvo
na 103 %. Přesto došlo na konci
r. 1954 k likvidaci JZD. Sedláci
nevstoupili do družstva s láskou
a nadšením, jak bylo důrazně
určeno představiteli naší vlády.

Počáteční elán chrásteckých
družstevníků nestačil překonat
všechny potíže. Objevily se záporné jevy: špatná pracovní morálka,
řevnivost mezi družstevníky, rozkrádání úrody z polí. Bylo jasné,
že družstvo nedosáhne plánovaných příjmů. A tak se družstevníci
věnovali více svým záhumenkům,
aby zachránili existenci rodiny.
V srpnu 1957 se v obci koná
mimořádné zasedání rady ONV.
Předseda ONV konstatuje, že
soukromí zemědělci nemohou
stačit tempu „zvyšování zemědělské výroby“ a je tedy třeba ustavit
nové JZD. Náměstek předsedy
KNV poukázal na nedostatky
při založení prvního JZD. Radě
MNV (Místního národního
výboru) bylo uloženo do 21. 8.
1957 ustanovení nového přípravného výboru pro založení druhého JZD. Ten byl založen a 1. 1.
1958 zahájilo nové JZD činnost.
Hospodařilo na 50 ha zemědělské půdy a mělo 25 členů. Začalo se slibně rozvíjet. Počáteční
stav dobytka byl 17 kusů skotu
a 19 vepřů (členy družstva byli
nejprve totiž bezzemci). Po žních
byl proveden nábor mezi většími
sedláky a výsledkem „přesvědčovacích„ akcí bylo rozšíření členské základny o 40 zemědělců.
V závěru r. 1958 má tedy družstvo
65 členů (50 žen a 15 mužů). Ženy
byly převážně zemědělské dělnice.
K dalšímu rozšíření družstva došlo
v r. 1959, družstvo má už 95 členů
a 176 ha půdy.“ Tolik kronika.
(Druhou část příběhu – dopad
na rodinu L. Hovorkové - přineseme v dubnových Tišických rozhledech)
Petr Brodský

Prosba o spolupráci při zajištění školních akcí

P

rosíme o podporu v pořádání akcí pro
děti, rodiče a obyvatele obce a to formou
daru toho, co k jejich zajištění potřebujeme.
Uvítáme PLNĚ FUNKČNÍ hudební nástroje,
především harmoniku (30 kláves, 32 basových

knoflíků), buben, basu a jiné. V tuto chvíli nám
schází malý žebřiňák (tažený člověkem). Kdo by
chtěl pomoci, prosíme, kontaktujte Mateřskou školu Tišice, telefon: 315 696 499 mobil: 776 102 613,
e-mail: ms@tisice.cz)
Děkují učitelky z MŠ

ze vzpomínek pamětníka

K

olotoč času se opět potočil o dekádu
kupředu. A každá taková dekáda, to jsou
otevřené dveře ke vzpomínkám na události dávné či ještě současností dosažitelné, na události
tragické a bolestivé a posléze, v tomto výročním
roce, i radostné.
Takový je právě načatý rok 2015. V rámci oslavných a nadšených tirád, ke kterým budeme míti
dostatek příležitostí ve slavných květnových dnech,
začátek roku provázela pietní a bolestivá vzpomínka

na osvobození osvětimského vyhlazovacího tábora
smrti Rudou armádou. Všechny demokratické státy světa se skláněly před vzpomínkou na milióny
vyhaslých životů za těmi osvětimskými ostnatými
dráty. A jako kapka do moře bolestí a zmařených
životů zapadá i osud dvanácti našich spoluobčanů
včetně pětiletého Petra a devítileté Eriky Tausigových, kteří se ze dne na den proměnili v nasládlý dým z osvětimských spalovacích pecí. Při už
70letém výročí patří jim naše vzpomínka. F. Veselý

Zpívání pro radost

krátce z MŠ
NOVÉ ZABEZPEČOVACÍ
ZAŘÍZENÍ

K

oncem ledna bylo v mateřské škole nainstalováno nové
bezpečnostní zařízení, minimalizující riziko vstupu nepovolaných osob do budovy školky.
Všechny vchody do ní jsou
trvale uzamčeny a rodiče či osoby
pověřené k vyzvedávání dětí si dveře otvírají osobním kódem dítěte.

OD ÚNORA OTEVŘEN
NOVÝ KROUŽEK

N

a naší škole začal nově působit kroužek sborového zpěvu
pod vedením učitele Jiřího Hieke,
který letos nastoupil jako třídní
učitel 5. ročníku.
n Proč jste se rozhodl vést ve škole
tento kroužek?
No, jsou vlastně dva důvody, proč
jsem se takto rozhodl. Ten první
je, že je to taková rodinná tradice.
Už můj dědeček, když začal učit,
tak založil pěvecký kroužek. Pamatuji si, že se tehdy přihlásilo snad
60 dětí a měli zájem i dospělí. Moje
maminka, když nastoupila poprvé jako učitelka a byla ve věku, ve
kterém jsem nyní já, také založila
pěvecký kroužek…, a logicky, teď to
vychází na mě. A ten druhý důvod
je, že jsem chtěl dětem poskytnout
příležitost. Příležitost scházet se se
svými kamarády a přitom si pro
radost zazpívat.

Máte s vedením kroužku již
nějakou zkušenost?
Abych pravdu řekl, nemám a upřímně - měl jsem z toho dost strach.
n Kolik dětí se přihlásilo a z kterých ročníků?
Nebudete mi věřit, ale momentální stav předčil mé očekávání. Do
pěveckého sboru dochází 20 dětí!
Mám radost z toho, že jsme se sešli
v různých věkových kategoriích. Je
to takový „mišmaš“ ze všech tříd.
n Jak často se s dětmi scházíte
a jaký repertoár máte?
Scházíme se každé pondělí od 13:30
hodin. Co se týče repertoáru, snažím
se s dětmi zpívat takové písničky, které by jim udělaly radost. Zaměřuji se
na písně z pohádek a inspiruji se písničkami, které jsem v dětství zpíval já.
n Budete vystupovat i veřejně?
Pokud ano, kdy?
To už záleží na samotných dětech
n

a posluchačích. Mohu vám jen slíbit,
že budete mít možnost si nás poslechnout dříve, než byste očekávali.
n Máte již nějaký název pro tento
sbor?
Kdepak. Název vzejde časem a chtěl
bych, aby s touto myšlenkou přišly děti.
n Učíte ve škole hudební výchovu
i v jiných třídách. Myslíte, že mají
dnešní děti vztah ke zpěvu a hudbě?
Já doufám, že ano. Přes všechny
hi-tech hračky, co dnes děti mají,
doufám, že se najde v jejich čase
chvíle, kdy si pustí nějakou píseň
nebo si s mamkou zazpívají.
n Čeho byste chtěl se sborem
dosáhnout?
Tak to je jednoduchá otázka.
Chtěl bych rozdávat radost a zbytek
ukáže čas.
Děkuji za rozhovor a přejeme
mnoho úspěchů a radosti z vaší
práce.
Hanka Kohoutová

Sovy na návštěvě ve škole
V

pátek 16. ledna žáci naší školy prožili zajímavé
dopoledne. S výukovým programem Desatero
sov přijeli naši známí ze sdružení Ornita, se kterými
spolupracujeme již několik let.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací ze
života sov, které žijí v naší republice. Nyní už víme, které
sovy jsou na našem území vzácné, které lze spatřit v naší
obci a jak to můžeme zjistit. Nejzajímavější byla pro děti
ukázka živých exponátů. Mohly si je zblízka prohlédnout
a některé i pohladit. A která sova se dětem líbila nejvíc?
Většina by odpověděla, že sovice sněžní, známá z filmů
o Harry Potterovi. Ta ale bohužel u nás běžně nežije.
Zaujal také výr velký, puštík obecný a kalous ušatý. Už se
těšíme na další návštěvu z Ornity. 
M. Lazáková

O

d druhého pololetí školního roku je zařazen do
mimoškolních aktivit mateřské
školy kroužek Řečové prevence, který je zaměřen na zlepšení
komunikačních schopností především dětí předškolního věku.
Náplní kroužku bude rytmizace řeči, zlepšení fonematického sluchu, jemné motoriky
a motoriky mluvidel, rozvoj slovní zásoby a schopnosti vyjádřit
se. Více o jednotlivých kroužcích
na www.ms-tisice.cz.
(nač)

VÝMĚNA HERNÍCH
PRVKŮ V AREÁLU MŠ

O

becní úřad se ve spolupráci s mateřskou školou
již tradičně snaží o neustálé
zlepšování podmínek v tomto
zařízení, některé akce se mohly
zrealizovat jen díky dotacím.
Posledním počinem této spolupráce bylo umístění domečků pro děti v areálu školky, kde
si děti rády hrají.
V současné době připravujeme výrazně náročnější projekt,
a to výměnu herních prvků, které jsou na zahradě školky nainstalovány od jejího postavení, tj.
pomalu čtyřicet let. Naplánováno je umístění herních prvků
z akátového dřeva, které jsou
homologovány pro mateřské
školy. Tento typ herních prvků
velmi dobře zapadne do prostředí u lesa a je u dětí velmi
oblíben. I na tuto akci budeme
žádat v letošním roce o dotaci.
 Tereza Netíková, ředitelka MŠ

Flétnička a kamarádi

V

tomto školním roce jsme zahájili v naší mateřské škole nový
kroužek hry na flétnu. Projekt
„Flétnička a kamarádi“ je zaměřen
na správné brániční dýchání, zdokonaluje dovednosti v oblasti hrubé a zejména jemné motoriky.
Do projektu jsou přihlášeny
děti ve věku od čtyř let. Schází se jednou týdně. Učí se hrát
pomocí not, které představují
pejskové a kočičky. S nimi si děti

hrají, povídají, plní úkoly a učí se
hrát jednoduché dětské písničky.
Hra na flétnu odstraňuje tělesné
a fyzické napětí vede ke zklidnění
dětí, k tvořivosti, rozvíjí smysly,
koordinaci ruky a oka, navozuje
příjemnou atmosféru a přináší
radost z hudby.
Největší odměnou pro mne jako
lektorku je, že děti hra na flétničky
baví a na kroužek se těší.

Ludmila Nováková
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Luno opět sáhlo po klasice

M

razík, Hrátky s čertem, Prodaná nevěsta, Babička – hry,
které uvedla divadelní společnost
LUNO. Společnost, která jde cestou zpracování klasiky v lidovém
pojetí.
Po čem LUNO sáhne nyní, to je
otázka, na kterou chce znát odpověď nejeden jeho fanoušek. Dlouho
si členové souboru pohrávali s myšlenkou vybrat něco z Shakespeara,
už se pracovalo i na scénáři. Ale
protože v něm nebylo malých rolí a
v souboru jsou dva maturanti, kteří musí do svých hlav vtěsnat zcela jiné texty, dali všichni přednost
střízlivému zhodnocení situace
a jako svou další hru vybrali operu
od Antonína Dvořáka – Rusalku.
Scénář, který je opět koncipován jako činohra se zpěvy, je dávno

listárna
Vážená redakce,
chtěla bych vám povědět příběh, který se váže k roku 1914.
Týká se mého dědečka, který
byl za I. světové války na frontě v Srbsku. Dne 6. září 1914 se
narodila moje maminka, jeho
dcera. Dědeček přijel na pár
dní domů, maminku viděl jen
3 dny. Pak zase odjel na frontu
a už se nikdy nevrátil. Zemřel
rok před skončením války. Nám
po něm zůstala jen vzpomínka a
fotografie na pomníku padlých
v I. světové válce. Pomník za ta
léta, kdy v Kozlech stojí, chátral.
A teď přijde to, proč vám
píšu. Chtěla bych vaším prostřednictvím poděkovat všem,
kdo se podíleli na opravě tohoto pomníku. Díky všem, hlavně panu Šimonkovi a obecnímu úřadu. Oprava se opravdu
povedla a konečně se ti stateční
chlapíci dočkali důstojného ocenění za to, že položili své životy
za nás, kteří jsme je vlastně ani
nepoznali. Jediná upomínka na
mého dědečka je fotografie na
zmiňovaném pomníku.
Hluboce se skláním před statečností těchto lidí a před utrpením, které museli na frontě prožít. Položili životy za své rodiny,
a za svou vlast. Ještě jednou moc
děkuji za opravu.
Hana Zoulová,
rozená Svačinová
Redakční poznámka: Požádali
jsme paní Zoulovou o doplnění informací. Jejím dědečkem
byl František KOŠ, který bydlel s rodinou v Kozlech, č. p. 3.
Nepadl přímo v boji, ale jako
zdravotník se nakazil tyfem
a zemřel 19. 6. 1917.
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napsán. Herci již studují své role
a zkouší kroky na improvizované scéně. Ve hře je pamatováno
na neodmyslitelné árie i trochu
humoru. Herci chtějí pobavit
a podat co nejlepší výkon. Na tomto
svém standardu soubor nic nemění.
K malým změnám, ale během divadelní pauzy přeci jen došlo. Spolek
posílí představitelka Cizí kněžny
– Zuzana Langrová, své první kroky
na scéně protančí Katka Preislerová.
Tou větší je změna na postu režisérském. Pavel Kváček – mistr hejblátek a blikátek - předal režii Nadě
Černé, aby se mohl naplno věnovat
vymýšlení nečekaných efektů.
Na co se může divák těšit? „Na
poetický příběh, který se více méně
jen z důvodu počtu herců a jejich
pěveckých schopností jen mírně liší
od originálu. Všichni mají velkou
chuť do práce a zkoušky jsou nečekaně efektivní, plné poctivého přístupu.
Dáváme důraz na kvalitní mluvený
projev, na propojení originální hudby s textem, osvětlení scény a její

moderní podobu.“ řekla režisérka.
Pod jejím vedením herci ztvárňují
své role opravdu promyšleně, sami
přichází s nápady. Nejen hrají, ale i
tančí a zpívají.
Pěvecký projev je pod taktovkou
Ludmily Novákové. Ta má nejen
nádherný hlas, ale i zkušenosti se
sborovým zpěvem. Zajistila klavírní doprovod pro všechny zpívané
árie a to v podání Ivany Šafránkové, profesorky neratovického
gymnázia. „Jsme souborem, kde
má každý člen svou nezastupitelnou
roli. Někdo má schopnost z klasiky
napsat hru jako ušitou pro náš soubor i ji režisérsky vést, jiný si poradí
s návrhy kostýmů, někdo s vymyšlením osvětlení, dekorací a efektů.
Jsme schopni se projevit i pěvecky
a neschovávat se za playback. Mužská
část souboru hravě vymyslí a postaví

scénu, kterou ozvučí, nasvítí, a ten
kdo má jen chuť hrát, sedne a šije
oponu či maluje kulisy.“ Vysvětluje
chod souboru jeho „sbormistryně“
a ředitelka L. Nováková.
Společnost se představí ve dvou
večerních vystoupeních určených
převážně pro diváky, kteří si chtějí
vychutnat naše divadelní představení se vším všudy, a v jednom představení odpoledním, kde očekáváme
především dětského diváka. Divadelní představení se odehrají v sále
restaurace Na hřišti a to v pátek
10. dubna od 19 hodin, v neděli
12. dubna od 15 hodin a 18 hodin.
Všichni herci věří, že si po shlédnutí nové hry nejeden divák řekne
– jsou fakt dobří! A žádný divák
nebude odcházet zklamán.
Naďa Černá
píár manažerka souboru

Divadelní představení RUSALKA se odehrají
v sále restaurace Na hřišti a to v pátek 10. 4. 2015
od 19 hod., v neděli 12. 4. 2015 od 15 a 18 hod.

poděkování

V

elice si vážíme pomoci všech, kteří se zapojili do sbírky plastových víček pro naše dcery Natálku a Michalku. Věříme, že každé víčko, které se použije na dobrou věc
a neskončí pohozené mezi ostatními odpadky, může napomoci k jejich léčbě.
Pro informaci uvádíme malou rekapitulaci: doposud bylo
nasbíráno a odvezeno 3.798 kg plastových víček - je to neuvěřitelné množství. Byla za ně získána finanční hotovost 22.113 Kč.
Tyto peníze jsou uloženy na účtu a čekají na použití ve prospěch
našich dětí. S největší pravděpodobností budou použity tento rok,
kdy dcery čeká operace a poté náročná rehabilitace. Právě na pooperační péči bude finanční částka použita, protože kvalitní rehabilitace by měla být tím největším přínosem. Doufáme, že operace
a rehabilitace posune děvčata zase o krok dále k běžnějšímu životu.
Velice děkujeme za prokázanou podporu formou finančních příspěvků na konto veřejné sbírky pořádané ve prospěch
Michalky a Natálky. Na kontě se sešlo do této doby 22.500 Kč
Tyto finanční prostředky budou použity v souladu s podmínkami této sbírky.
Moc vám všem děkujeme Monika a Pavel Rejnartovi

Víčka se před naložením zváží. Při dalším svozu
přesáhne celková hmotnost nasbíraných víček
čtyři tuny.

aktuálně z fotbalu
vede přihrávka nebo nepromění
šance? Nevadí, příště to bude lepší. Jen nepovolit a hrát ve stejném
nasazení a s chutí.

Michal Vítovec, trenér

muži

TURNAJ
V NERATOVICÍCH

mladší přípravka

T

urnaj se díky menšímu počtu
mužstev hrál každý s každým
2x. Měl jsem velké obavy, abychom dokázali konkurovat ostatním mužstvům.
Ale obavy byly zcela zbytečné,
jelikož děti si se zápasy poradily výborně a i ohlasy od diváků
a trenérů byly velice dobré. Byli
jsme jediní, kdo „obral“ Kojetice
o body, když jsme po velice pěkných
akcích otočili zápas ze stavu 0:2 na
2:2. Chci poděkovat všem dětem,
které byly nominovány. I když
Terezka byla po nemoci, odehrála
super turnaj, což platí samozřejmě
o všech dětech. A pro mne nejhezčí
koncovka na turnaji bylo vyhlášení
nejlepšího hráče: Ondry Terzieva!
Málem mi ukápla slza. Byl to pro
mne velký zážitek z celého turnaje
a radost ze třetího místa.
Naše skóre: 15:5
Sestava: O. Terziev 5, T. Krajčová 4, M. Trédl 4, J. Krůtová 2,
O. Luňák, D. Pokorný, D. Kříž.

Martin Terziev, trenér

starší přípravka

Č

as zimního období je na
vrcholu a tím i v naší kategorii starší přípravky nabírá kolotoč
našich přihlášených turnajů na
obrátkách.
Od posledního zhodnocení se
naši svěřenci účastnili další „várky“ bojů o nejcennější poháry, kdy
rozhodně nezklamali. Na turnajích
pro věkově starší děti patříme mezi
nejmladší týmy. Naše filozofie je
hlavně nabrat bohaté zkušenosti,
hrát vyrovnanou hru se zkušeněj-

šími týmy, nebo porovnávat naši
a soupeřovu práci s fotbalovou
mládeži, kde hraje velkou roli zázemí týmů. Přesto i v malém fotbalovém klubu dokážou tišické děti
herně přehrát výběr talentovaných
svěřenců z velkých klubů. Pro nás
trenéry ze všech věkových kategorií, lidí z vedení klubu a obce,
sponzorů, včetně rodičů dětských
fotbalistek a fotbalistů, jsou právě
takové výsledky naší společné práce odměnou a skvělým vysvědčením.
Jan Jantoš, trenér

V

Odehráli zatím jeden přátelský zápas na umělé trávě Meteoru
Praha se Sokolem Škvorec. I když
se naši hráči dostavili na utkání
v menším počtu, tým byl kvalitní
a herně přehrál soupeře s výsledkem 8:3 pro Tišice.
Letošní zimu jsme se přihlásili
do Českého poháru a jsme nalosováni do druhé skupiny: AFK Veltusy – Sokol Tišice (3:2), Sokol Tišice
- TJ Kly (odehráno), 28. 2. 13:30
PTZ Nelahozeves – Sokol Tišice
(hř. Nelahozeves).
Ve dnech od 19. – 22. 2. měl tým
mužů intenzivní soustředění ve
sportovním areálu Českého Dubu,

kde se trenér soustředil na kondici
a sehranost pro nadcházející zápasy. První mistrovské utkání je nalosováno na neděli (doma) 8. 3. kdy
to, doufejme, odskáče FK Pšovka
Mělník B. Martin Brabec, trenér

STARÁ GARDA
V TŘEBORADICÍCH

stará garda

Stará garda se zúčastnila zimního turnaje v Třeboradicích. Turnaj
se odehrál na umělé trávě a každý zápas trval 20 minut. Mužstva
nastupovala s brankářem a pěti
hráči v poli. Po odehraných pěti
zápasech jsme v konečném zúčtování obsadili 4. místo.
Sestava a počet branek: Lenc,
Terzie (2x), Mach, Vítovec, Preisler,
Toman P. (1x), Toman J. (1x), Kačer
(4x), Dudek (2x), Pochman (1x).

Antonín Kravcov

stolní tenis
POHÁR STAROSTY PRO J. FABIÁNA

mladší žáci

zimním čase jsme se zúčastnili těchto halových turnajů:
Benátky nad Jizerou: Turnaj se
nám vůbec nepovedl. Z pěti zápasů jsme zaznamenali pouze jednu
remízu, jinak prohry a skončili
jsme na posledním 6. místě.
Neratovice: Tento turnaj nás
zastihl v dobré formě. Kluci už od
první minuty měli obrovskou chuť
hrát fotbal a soupeře jsme přehrávali. Jen nás znovu brzdilo to, že
nedáváme branky. Ale na rozdíl od
předchozích turnajů jsme už stříleli z každé pozice. V zápase o 3. místo
jsme jediného našeho přemožitele
na turnaji drtili, ale bohužel nedali
branku. Tak došlo na penalty, které jsme vyhráli (penalty proměnili
Pokorný, Bruner a znovu Pokorný)
a radovali jsme se z medailí. Organizátor je neměl připravené, tak je
koupili Brunerovi a dětem k jejich
radosti předali na tréninku.
Milovice: Nejlepší náš turnaj,
i když podle posledního 6. místa
by se to nezdálo. Jsem za tento turnaj moc rád, je vidět, že dokážeme
hrát s „každým“. S takto bojovným
a i fotbalovým výkonem je radost
kluky trénovat. A že se občas nepo-

V

tradičním termínu, mezi Vánocemi a Novým rokem, uspořádali stolní tenisté turnaj o Putovní pohár starosty Tišic.
V neděli 28. 12. 2014 nastoupilo dvanáct hráčů, aby bojovali o pohár,
který měl už tři roky ve svém držení Pavel Rubín. Podle očekávání se
do finále dostali, obhájce P. Rubín a Jirka Fabián. Boj to byl takový,
jaký má finále mít. V rozhodujícím setu to vypadalo, že obhájce bude
i letos úspěšnější, ale závěr setu rozhodl v posledních míčcích pro sebe
nekompromisním útokem Jirka Fabián. Po zásluze pak na závěr turnaje
převzal z rukou starosty P. Končela Putovní pohár, který bude mít ve
svém držení až do příštího ročníku, kdy se pokusí jej obhájit. Bronzový
stupínek si vybojoval Zdeněk Válek a bramborovou medaili si odnesl
Mirek Brodský. Kromě poháru pro vítěze si všichni účastníci odnesli
věcné ceny, které z valné části zajistil právě vítěz, J. Fabián. Takže sportu
zdar a pinčesu zvlášť.

STOLNÍ TENIS PO OBRÁTCE

H

ned po Novém roce se naplno rozjely odvetné zápasy v obou
okresních soutěžích.
Obě naše mužstva sehrála do uzávěrky těchto TR po třech zápasech, když A mužstvo jednou zvítězilo a dvakrát prohrálo, opačně pak
B mužstvo jednou odešlo poraženo a dvakrát zvítězilo. V průběžné
tabulce je A mužstvo v RP I na šestém a B mužstvo v RP II na třetím
místě. Řadu zápasů našich zástupců ovlivnila absence hráčů většinou
z pracovních důvodů.
Josef Kratochvíl

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie
se nevracejí. Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
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TANEČNÍ ZÁBAVA
TIŠICKÉHO KLUBKA

T

Ohlédnutí za vánočním koncertem

išické KLUBko vám přináší
možnost jedinečné zábavy
a nespoutané radosti. KLUBko
vás zve 18. dubna 2015 na sedmou
taneční zábavu tentokrát na téma:
„Týýý jo, je tu RIO !“

Fantazii se meze rozhodně
nekladou, čím pestřejší a rafinovanější kostým si vezmete, tím hezčí budete mít zážitek. Škrabošky,
čelenky s peřím, třásně, lesklé látky,
květinový potisk, barevné košile
a paruky, to vše se může. Neváhejte
tedy a přidejte se k nám – pojďme
se společně v Reji masek, I víru
tance a Oslnivých barev pobavit
a rozveselit. Hudební skupina PLUS
zahraje k tanci oblíbené pecky, holky z KLUBka roztančí sál v rytmu
samby, čeká na vás překvapení
večera, tombola a sambadrom.
Předprodej a rezervace vstupenek probíhá od 30. 3. 2015 u Blanky
Janouškové, tel. 728 479 303 nebo
e-mailem: klubko@tisice.cz. Cena
vstupenky činí 150,- Kč. Vstupenky
jsou slosovatelné. 
(rs)

pozvánky
28. 2. 2015 – Masopustní průvod masek – od základní školy
v Kozlech – k obecnímu úřadu
– a restauraci Na hřišti. Pořádají
mateřská a základní škola. Sraz
ve 14 hodin u budovy ZŠ.
20. 3. 2015 – Vítání jara a vynášení Morany – průvod dětí,
zpěvy, tanečky, básničky. Od MŠ
Tišice, k budově obecního úřadu, základní školy a na náplavku
v Kozlích. Začátek v 8.15 hodin
od budovy MŠ.

NÍŽE POŘÁDANÉ AKCE
SE KONAJÍ
V SÁLE RESTAURACE
NA HŘIŠTI
21. 3. 2015 – Tradiční sportovní ples – začátek ve 20 hodin
10. 4. 2015 – Divadelní představení Rusalka – divadelní společnost LUNO, začátek v 19 hodin
12. 4. 2015 – Divadelní představení Rusalka – divadelní společnost LUNO, začátek v 15 hodin
12. 4. 2015 - Divadelní představení Rusalka – divadelní společnost LUNO, začátek v 18 hodin
18. 4. 2015 – Taneční zábava
Tišického KLUBka – začátek ve
20 hodin. Hraje hudební skupina PLUS.
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P

rogram i provedení vánočního koncertu, konaného
27. 12. 2014, opět nezklamaly posluchače, kteří do posledního místa
zaplnili náš kostel Všech svatých.
Po několika úvodních skladbách
a koledách, které nejdříve samostatně
přednesly Pěvecký sbor HARMONIE
z Loun a Chrámový sbor VÁCLAV ze
Staré Boleslavi, v jedné z nich zazněl
i velebný zvuk našich varhan, nastoupily před oltář oba soubory. Společně
zahrály a zazpívaly skladbu známého
zpěváka, houslisty a vedoucího folklorního souboru Hradišťan Jiřího

Jak se povídalo
o Svaté zemi

V

Pavlici, mši „MISSA BREVIS“. Posluchači nadšeným potleskem ocenili
výkony jak sólových zpěváků, tak
i sboru a muzikantů, kterým v chladu kostela křehly prsty, na skvělém
provedení to však nebylo znát. Závěr
vánočního koncertu byl tradiční
– všichni, posluchači i účinkující si
společně zazpívali nejkrásnější koledu
„Narodil se Kristus Pán, veselme se“.
Poděkování za nevšední a krásný zážitek patří organizátorům,
manželům Habartovým a obecnímu
zastupitelstvu za finanční podporu.

Petr Brodský

Jen malou připomínku pro ty,
kteří nejsou častými návštěvníky
koncertů vážné, klasické hudby.
Mezi jednotlivými částmi, větami symfonií, nástrojových koncertů, mší se netleská. Odměna
a uznání uměleckého výkonu
patří až na konec, po provedení všech částí díla. A jak poznat
kolik částí dílo má, kdy je opravdu konec? Jednoduše – po zaznění posledních tónů se dirigent
obrání čelem k posluchačům
a lehce se ukloní.

Malování s Kryštůfkem

závěru uplynulého roku navštívil Tišice Břetislav Tureček se svým poutavým povídáním
o Vánocích a zvyklostech ve Svaté zemi, které doprovázel promítáním fotografií z této oblasti.
Zaplněnou zasedací místností obecního úřadu se nesla příjemná sváteční atmosféra. Posluchači se u kávy a čaje
dozvěděli mnoho zajímavostí a dostalo se jim od přednášejícího také odpovědí na jejich dotazy. Tato netradiční akce se
setkala s úspěchem. A protože posluchači odcházeli opravdu
spokojeni, organizátoři chtějí v pořádání podobných akcí
pokračovat. Hotovost získaná z dobrovolného vstupného
bude použita právě na uvedení dalších pořadů.
(jp)

S

outěž Malování s Kryštůfkem se v roce 2014 stala
pro více než 2100 dětí hezkým zážitkem. O dvanácti vítězných obrázcích ve dvou věkových kategoriích rozhodlo finálové internetové hlasování.
Tyto obrázky se staly součástí kalendáře pro rok 2015.
U nás v obci se této soutěže zúčastnily děti na květnovém
dětském dni pořádaném Tišickým KLUBkem. Kryštůfka představil dětem Záchranný sbor středočeského kraje
pod záštitou Nadačního fondu Kryštůfek a společnosti
Kapitol a. s. V kategorii do 10 let získal 6. místo obrázek
právě kreslený u nás na dětském dni rukou Vaška Veselky
z Neratovic. Jeho obrázek je umístěný v kalendáři pro
měsíc duben. Blahopřejeme. Kalendář si můžete prohlédnout na http://www.krystufek-zachranar.cz/kalendar. (rs)

Byli to skutečně bratři!

K

rátce po vyjití posledního čísla
TR mne navštívil pan Daniel
Strnad s tím, že má pro mne a pro
čtenáře TR vysvětlení, jak to bylo
s tragédií rodiny Košnerových za
I. světové války. Potvrdil mi
domněnku, že tři Košnerové - Jan,
František a Václav na pomníku
padlých byli opravdu bratři. Přinesl mi ukázat celou řadu dokladů
a fotografií z rodinného archivu,
které dokazují, že rodina Košnerů
patřila mezi významné kozelské
rodiny již před více než 150 lety.
Dědou bratrů byl Václav Košner,
narozený 1797, který byl obchodníkem – „handlířem“ s dobytkem.
Do historie Kozel se významně
zapsal tím, že postavil domky s čísly popisnými 34, 44, 46, 47, 57.
Otcem padlých bratrů byl František Košner, o kterém víme jen, že

převzal obchod dobytkem od otce
Václava.
Nejstarším z jeho synů byl Jan
Košner, narozený 1867. Před válkou měl vážnou známost, pro kterou koupil snubní prsten – zlatý, se
dvěma bílými a jedním červeným
kamínkem. Byl odveden na frontu předtím, než prstýnek své milé
předal. Jako vzácná památka je
prstýnek v rodině dodnes, předává
se z generace na generaci. Jan padl
15. 9. 1917 v Srbsku.
Prostředním synem byl František, narozený 11. 10. 1877. Zůstal
věrný rodinné tradici a pokračoval v obchodu s dobytkem. Měl
s manželkou pět dětí, jako další
vzácná památka je jejich společná fotografie, zaslaná za otcem na
frontu, kterou c. k. armáda poté, co
20. 8. 1918 padnul, vrátila s osob-

ními věcmi rodině. Jeho vnučkou
je paní Božena Chrudimská, roz.
Leštinová, která dodnes žije se svou
rodinou v Krátké ulici. Pan Daniel
Strnad, kterému patří vřelý dík za
poskytnuté informace a obětavou
spolupráci při psaní tohoto článku,
je tedy jeho prapravnukem.
O nejmladším z bratrů Václavovi,
narozeném v roce 1879 se ví jen to,
že žil v domku č. p. 2 vedle pomníku padlých, měl jednoho syna. Padl
7. 9. 1916 na ruské frontě.
Jedním ze zajímavých dokladů,
které jsem si mohl prohlédnout, je
sešitek, do kterého musel František
zapisovat, od koho krávu koupil,
evidenční číslo pasu této krávy
a komu ji prodal. Takže evidence
a pořádek musely být již dávno
před Evropskou unií.

Petr Brodský, kronikář

