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Budování kanalizace:

Plán splněn, ale bez problémů to nebylo
V

nedávné době byl dobudován nejtěžší úsek kanalizačního řadu v naší obci. Jednalo se o výstavbu v ulici Boleslavská a několika přípojek do bočních ulic. Průběh výstavby byl více než složitý - zhotovitelská firma nedodržela plánovaný termín dokončení stavby, jak se ukázalo, na spodní vodu a její intenzitu nebyla firma připravena. Dokončení tohoto úseku přineslo značnou úlevu, zároveň zanechalo spoustu “šrámů“ na duši těch občanů, kterých se výstavba
bezprostředně dotýkala. Co z toho vyplývá, kdy se v další výstavbě bude pokračovat, jak výstavbu vidí sám starosta? Zkrátka otázek je víc než dost. Proto jsme se na bližší informace zeptali právě starosty obce - Pavla Končela.

n Pane starosto, jak z vašeho pohledu dopadla výstavba kanalizace v ulici Boleslavská a v souvisejících částech?
Jak už bylo řečeno, termín, který byl smluvně garantován, nebyl

dodržen, a to dokonce dvakrát. Původní termín dokončení zmíněné výstavby kanalizace byl stanoven na 31. 8. 2015. Zhotovitel (firma IMOS s. r. o.) zažádal z důvodu ztíženého čerpání spodních vod a na základě navýšení délky gravitačních přípojek
o prodloužení původně plánovaného termínu, a to do
18. 9. 2015. Se zvýšenou hladinou spodních vod se samozřejmě počítalo, ale realizace vrtů a následné čerpání bylo
mnohem náročnější, než byl předpoklad. Šest specializovaných firem odmítlo provést vrty, z kterých
by bylo možné odčerpávat spodní
vodu. Nakonec se podařilo domluvit jednu z nejlepších firem v republice, která vlastní speciální techniku
na vrtání a čerpání spodní vody ve
zvlášť obtížných podmínkách.
Co se týká gravitačních přípojek,
tak se oproti původnímu projektu

navýšily délky s ohledem na nově
vybudované nemovitosti nebo docházelo ke změnám například z důvodu změn při umísťování sběrných šachet.
Bohužel firma nedodržela ani
nový termín a od 19. 9. do 25. 9.
2015, kdy stavbu dokončila, ji každý den běželo penále ve výši cca
16 000 Kč (výše penále bude 0,1 %
z výsledné ceny díla).
Celkově z průběhu celé stavby
nejsem příliš nadšen, ale to nejsem sám. Bohužel se při systému dotací dostává obec do vleku
událostí. Představa, že se při nespokojenosti investora například
stavba zastaví, je nereálná. Při
každém zásadnějším problému
ve výstavbě hrozí odebrání dotací. To jen na vysvětlenou. Není to
prostě tak jednoduché jako když
si občan pozve domů řemeslníka
a když není s jeho prací spokojen,
tak se s ním rozloučí. Obec musí

uspořádat výběrové řízení, které
se většinou řídí jen nejnižší nabídkou uchazečů, pakliže mají požadované reference. Po výběru zhotovitele má obec jen minimální
možnost ovlivnit průběh stavebních prací, zvlášť, když jsou finance na akci z dotačního titulu.
n Jak celá akce dopadla finančně?
Vysoutěžená cena této akce byla
20 450 000 Kč. Jelikož došlo k některým zásadním změnám oproti původnímu projektu, podařily se uspořit významné finanční
prostředky. Výsledná částka, která
bude známa po zaměření skutečného provedení stavby, by se měla pohybovat kolem 16 050 000 Kč. Nejzásadnější změnou je ponížení plochy opravy vozovky, kterou upravila
Krajská správa a údržba silnic. Jelikož to byla neuznatelná část dotace,
nemělo by to mít negativní vliv při
kontrole stavby dotačním orgánem.
(Pokračování na 3. straně)

Nový kontejner na textil a obuv
O

byvatelé Tišic si velmi rychle zvykli na kontejner určený pro textil a obuv, který je instalován u budovy obecního úřadu. Zájem občanů o třídění textilu nás navedl na myšlenku instalace dalšího kontejneru. Ten byl
v průběhu září umístěn před sběrným dvorem.
Tentokrát jsme zvolili služby společnosti TextilEco a. s., která nabízí výhodné podmínky svozu. Tato společnost zpracuje 600 až
700 tun měsíčně. Z tohoto množství se podaří větší část oblečení zachránit tak, aby mohlo posloužit
svému původnímu účelu, zbývající třetina se zpracuje pro průmyslové využití. Poměrně malý zbytek je

odpad, který se energeticky zhodnocuje. Přirozenou součástí je spolupráce v neziskových projektech
se společnostmi jako jsou: Nadace
SOVA, ADRA, SOS TEXTIL OLOMOUC, ČČK, ARMÁDA SPÁSY
a další, kde je využíváno takto sesbírané oblečení.
Do kontejneru patří veškeré oděvy, boty, hračky (měkké,
tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky, povlečení atd.
Do kontejneru nepatří
Oděvy mokré, plesnivé, znečištěné
zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.
Děkujeme občanům za tak velký
zájem o třídění textilu.

Pavel Končel
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Nový člen zastupitelstva
T

omáš Jablončík: Narozen v roce
1984, v Tišicích žije od roku 1995
s menší pauzou 2006 až 2010. Zaměstnán od roku 2007 v České spořitelně
jako firemní bankéř. Aktivně se věnoval
fotbalu jako trenér přípravky. Do obecního zastupitelstva kandidoval poprvé.
n Do obecního zastupitelstva jste kandidoval ve
volbách na podzim minulého roku. Jaká byla
v té době představa
vaší práce pro obec?

Dlouhodobě pracuji ve finančním sektoru. Mám zkušenosti s financováním veřejného a neziskového sektoru, nyní se převážně věnuji financování společností do obratu
60 mil Kč. Dále mám zkušenosti se
získání a průběhem dotačních titulů. Tyto své zkušenosti chci zúročit
i v práci pro obec.
n Nyní jste nastoupil do funkce zastupitele. Změnily se s ročním odstupem vaše cíle, kterých byste chtěl
v této funkci dosáhnout?
Mé cíle se obdobím nezměnily. Chci

se věnovat převážně financím a kontrole v tomto směru.
n V návrhu říjnového zasedání obecního
zastupitelstva je vaše jmenování do funkce předsedy finanční komise. Jaké máte
zkušenosti v tomto oboru a na které problematiky se chcete nejvíce zaměřit?
Co se týče finanční komise, seznámil jsem se s výkazy obce a rozklíčoval určité body již jako člen komise. V tuto chvíli není konkrétně
bod, na který bych se chtěl zaměřit.
V tuto chvíli je to spíše komplexní
přehled.
(nač)

Nová kanalizace se oživuje
J

iž několik měsíců žije naše obec
výstavbou kanalizace. A i když
se v současné době zdá, že je tato
akce u konce, opak je pravdou.
Podtlaková kanalizace představuje specifický způsob odkanalizování s odvodem splaškových odpadních vod od jednotlivých nemovitostí k jejich likvidaci v čistírně odpadních vod, takže položením hlavního řadu a vybudováním přípojek práce nekončí, ale
možná ta důležitější začíná.
Protože, jak už jsme řekli, nejedná se pouze o potrubí a šachty, ale
o velmi sofistikovaný vzduchotěsně
uzavřený systém stavebních i technologických prvků a zařízení, jehož „srdcem“ je podtlaková stanice a její „tepny“ a „žíly“ tvoří hlavní a vedlejší kanalizační řady. Proto
v této době probíhají velmi důležité
práce spojené s umisťováním ventilů do jednotlivých sběrných šachet
a současně i kontrola jejich správné
činnosti. V podstatě ventil je hlavním symbolem a jakousi vlajkovou
lodí každého podtlakového systému. A proč je tak důležitý? Právě on totiž zajišťuje, aby podtlak ze
systému neunikal a aby se odpadní vody z jímky správně odčerpaly a poslaly na svou cestu do čistírny. Jeho kouzlo spočívá jednoduše
v tom, že se otevře pouze v případě, když se naplní jímka splaškovou
vodou z domovních přípojek, jímku doslova vysaje do řadu a po jejím vyprázdnění se zase uzavře. To
probíhá automaticky bez jakékoliv další energie, tj. ventil nepotře-

buje elektrickou přípojku ani žádnou údržbu od majitelů nemovitosti jako u tlakové kanalizace, což pro
ně je velká výhoda a úleva. Protože
ale podtlaková kanalizace není perpetuum mobile, tak samozřejmě
elektřinu přece jenom potřebuje,
a to v podtlakové stanici, kde jsou
„svaly“ systému – vývěvy, odsávající z celé kanalizační sítě vzduch

třebuje „mozek“. Tím je řídící panel ve vakuové stanici. Prostřednictvím monitorovacího kabelu položeného podél všech stok do sběrných šachet k ventilům si „mozek“
hlídá, zda někde nedošlo k nedovření ventilu, a tím i úniku podtlaku. A pokud ano, hned to příslušný ventil „nabonzuje“ obsluze. Zde
je na místě položit si otázku, proč

a tím si veškeré odpadní vody přisávají do několikakubíkového tanku. V něm se splašky akumulují před odčerpáním na čistírnu odpadních vod. Pouhých 50 – 70 kPa
provozního rozpětí podtlaku stačí
na „přisátí“ splaškových vod i z desítek kilometrů dlouhých stok podtlakového systému. A aby byl systém alespoň trochu i inteligentní,
což by mu nesporně slušelo, tak po-

se případně ventil nezavře? To proto, že v Tišicích jsou v šachtách ventily pístové a tedy píst nedosedne do
svého sedla s těsněním. A příčina?
Ta je vcelku zřejmá. Dovření ventilu něco brání. Dětská plenka, hygienická potřeba, plastová láhev, tyčinka
pro čistění uší a další. Všechno pracovníci Tikanasu Tišice již zažili a nic
z toho do kanalizace nepatří. Pokud
někdo podobné předměty do kana-

lizace splachuje, měl by si uvědomit,
že nejenže porušuje kanalizační řád,
ale současně i zbytečně startuje svého souseda z obsluhy kanalizace, který musí k šachtě dojet třeba o půlnoci, ventil otevřít a příčinu problému
přímo v terénu odstranit.
V právě realizované stavbě v ulici Boleslavská bude také nově sledován i stav, kdy se naopak ventil neotevře a v jímce se hromadí splašková voda. Překročení maximální nastavené hladiny vody
ve sběrných šachtách tedy obsluze také neujde a zabrání se tak zaplavení ventilu a přeplnění šachet. Další práce, především montáž hlavního monitorovacího panelu, budou ještě probíhat i v listopadu za účasti anglického dodavatele technologie firmy ISEKI VACUUM SYSTEMS LIMITED (dále jen
ISEKI) a budeme samozřejmě o jejich postupu naše občany na stránkách TR informovat.
Závěrem ještě možná připojme zajímavou informaci, že firma
ISEKI je jedním z cca pěti výrobců podtlakových kanalizačních systémů na celém světě a žádný není
z ČR. Tito výrobci ventilů jsou i nositeli
vlastního a stále se vyvíjejícího knowhow pro návrh, realizaci a provoz
podtlakového systému odkanalizování. V případě Tišic jde o systém REDIVAC od britské firmy ISEKI a veškeré ventily jsou dle britských norem
testovány na minimálně 250 000 cyklů
(1 cyklus = otevření a zavření ventilu
a trvá 3 až 10 vteřin).
Ing Petr Švanda, hlavní technolog,
Ing. Ondřej Švanda

ze zasedání obecního zastupitelstva

P

oslední zasedání zastupitelstva se konalo 2. 9. 2015 v zasedací místnosti OÚ Tišice. Původní program jednání měl jediný
bod – složení slibu nového zastupitele obce, kterým je Tomáš Jablončík (ČSSD). Ten nastoupil na
uvolněné místo po J. Horčíkovi.
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Zasedání bylo rozšířeno na návrh starosty o schválení dodatku smlouvy na výstavbu kanalizace. Starosta vysvětlil, že dodatek
řeší posun termínu dokončení výstavby kanalizace z 31. 8. 2015 na
8. 9. 2015 v ulici Boleslavská a na
18. 9. 2015 v ulici Labská. Dále

v souvislosti s ním informoval, že
obec na výstavbě kanalizace ušetří
přibližně 4,5 mil. Kč - v ulici Boleslavská nebude prováděn nový povrch po celé šíři ulice, ale jen v oblasti výkopu. V průběhu výstavby
došlo k navýšení délky gravitačních
přípojek a k potížím při odčerpává-

ní spodní vody. Přípojky byly prodlouženy asi o 230 m z důvodu žádostí občanů o jejich změny. Obojí přineslo jak časové, tak i finanční
navýšení. Dodatek týkající se prodloužení termínu dokončení, ale
také úspor, byl schválen deseti z jedenácti zastupitelů.
(nač)

Nejen hrady z písku
N

ejen ty jsou stavbami, které rostou v areálu zahrady mateřské školy. Roste zde stavba daleko rozsáhlejší a to nová třída. V polovině
září se k velkému nadšení dětí objevila na stavbě těžká technika, pomocí níž došlo k vylití základů betonem.
Do konce roku by chtěla provádějící firma, podle slov jednatele Zbyňka
Šnajdra, zvládnout hrubou stavbu. To znamená svislé konstrukce, konstrukci krovu z vazníků a snad i krytinu.
V příštím roce by měly navazovat výplně otvorů, rozvody elektro, ústřední topení a zdravotně technická instalace (voda, kanalizace). Následně úpravy povrchů. Doufejme, že stavbě bude přát počasí, aby v plánech nemuselo
dojít k velkým škrtům. 
(nač)

Budování kanalizace: Plán splněn, ale bez problémů to nebylo
(Dokončení ze strany 1.)
n Od kdy budou nově napojení
občané kanalizaci využívat?
Ještě musí proběhnout kolaudace celé stavby, ta je v důsledku zdržení prací také ve skluzu. Nebude to úplně jednoduché, protože
si stavba vynutila oproti původnímu projektu více změn, které musí
být oficiálně zapracovány. Následně
se s vlastníky nově napojených nemovitostí sepíší smlouvy o provozování. Předpokládám, že uzavírání těchto smluv proběhne začátkem
nového roku. Chci na tomto místě
zdůraznit, že se občané nemusejí bát, že něco propásnou. Včas je
k podpisu smluv vyzveme.
n Kdy předpokládáte pokračování ve výstavbě kanalizace v naší
obci?
Samozřejmě bychom znovu
chtěli využít pro další výstavbu kanalizačního řadu dotace. Věřím, že
se nám bude dařit jako dosud a finanční prostředky na další výstavbu brzy získáme. Je mi jasné, že
chcete slyšet konkrétní termín, ale
je to věštění z křišťálové koule. Nic-

méně můj předpoklad je, že další výstavba je reálná do tří až čtyř
let. Následovat by měla propojka
do Tišic v ulici Ke Křížku a Na Pastvičkách plus slepé ulice navazující
na ulici Boleslavská.
n V rámci výstavby kanalizace došlo k významným omezením autobusové dopravy v obci. Po znovu zprovoznění dopravy v ulicích
Boleslavská a Labská však docházelo k problémům. Už je vše
vyřešeno?
Ano, občané se na mě s tímto
problémem obraceli. Autobusový
dopravce včas nepřehrál elektronické jízdní řády v autobusech a řidiči jezdili stejné trasy jako v době
objížďky. Tuto záležitost jsem reklamoval a od 5. října došlo k nápravě.
n S výstavbou kanalizace se zhoršil i stav komunikace. V těchto
dnech by měla začít oprava hlavní silnice v ulici Mělnická, nebylo by lepší opravit hlavní silnici
v ulici Boleslavská, která je více
poškozená?
Hlavní silnice, tj. silnice II/331 je
ve vlastnictví Středočeského kraje,

není tedy v naší pravomoci určovat pořadí oprav. Plně vám dávám
za pravdu, ulice Boleslavská by si
opravu zasluhovala mnohem více
a v tomto duchu se Středočeským
krajem vedeme jednání. Ale jelikož
nebyla jistota, že se oprava vozovky
časově nestřetne s výstavbou kanalizace, byla pro letošní rok vybrána
ulice Mělnická. Předpokládám, že
se podaří domluvit se Středočeským krajem opravu ulice Boleslavská na příští rok.
n Zde se vrátím k dalším plánům
v budování kanalizace. Nový povrch v ulici Mělnická je tedy
pro vlastníky nemovitostí v této
a v přilehlých ulicích „zárukou“,
že v několika dalších letech se
s budováním kanalizace v této
části nepočítá?
Po opravě povrchu se tento nesmí narušit po dobu pěti let. Předpoklad, s ohledem na již zmíněnou
propojku do Tišic je, že se kanalizace v ulici Mělnická bude budovat až
po zmíněné lhůtě pěti let.
n Pokud vše vyjde podle vašich
představ, mohla by mít celá “hlavní“ silnice v příštím roce nový po-

vrch. Může se na nový povrch těšit i chodník u hlavní silnice, kdy
se začne s jeho opravou?
Jak již bylo avizováno, uskuteční
se oprava chodníku podél celé hlavní silnice, ta měla začít již v tomto roce. Ovšem z důvodu návrhu
na rekonstrukci veřejného osvětlení v této lokalitě se oprava chodníku posune tak, abychom vše zkoordinovali. Oprava chodníku by tak
měla začít v březnu 2016.
Pane starosto, děkuji vám za rozhovor a věřím, že se plány v realizaci
investičních akcí v obci podaří uskutečnit.
Naďa Černá

narození
* Nikola Uhrová
* Tereza Jarošová
* Kateřina Velenská
* Matěj Daslík
* Vojtěch Kavín

úmrtí
 Jaroslava Beranová
 Jaroslav Mrázek

Rekonstrukce zahrady mateřské školy v plném proudu
D

opoledne 1. října, přesně podle dohodnutého harmonogramu, najel do areálu zahrady
mateřské školy nevelký bagr. Ten doslova během
několika minut odstranil ze zahrady herní prvky,
některé z nich využívaly děti přes třicet let.

Zaměstnanci firmy LandScapePro pod vedením inženýrky Lucie Radové v první fázi připravili terén pro další práce a spolu s ředitelkou a zástupkyní ředitelky detailně probírali rozestavení
nových herních prvků. Po betonáži patek, výsad-

bě stromů a zeleně, úpravě ploch kačírkem a mulčem bude následovat vlastní rozestavení herních
prvků a sestav. Před vlastním zahájením probíhala
výroba navržených herních prvků. Celou realizaci
by firma chtěla dokončit do konce října.
(nač)
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
V

aneb bylo světlo

minulém čísle Tišických rozhledů jsem psal o událostech,
které měly nějaké kulaté výročí.
Úmyslně jsem vynechal jednu událost z roku 1925. Bez přehánění se
domnívám, že patří mezi nejdůležitější události, které se v Chrástě v minulém století odehrály. Říká
se, že 19. století bylo stoletím páry
a 20. století je po právu nazýváno stoletím elektřiny. Koncem října to bude 90 let od okamžiku, kdy
Chrást vstoupil do století elektřiny.

První chrástecký kronikář pan
Karel Podval v roce 1924 zapsal:
„Poblíž obce postaveno bylo elektrické vedení, spojující Neratovice s Dražicemi. Tím vznikla myšlenka zavésti proud i do naší obce,
což by jistě přispělo k jejímu rozvoji. Nedošlo k tomu, protože náklad
finanční zdál se býti příliš veliký.“
Hned na začátku zápisu za rok 1925,
jako nejdůležitější událost roku kronikář zapsal: „Myšlenka na zelektrizování obce se objevila znovu. Byla příliš
lákavá než aby se přes ni jen tak přešlo.
Dne 7. ledna předložen byl rozpočet,
rokováno o něm, sháněly se informace a již o měsíc později byla věc uskutečněna. Částka 47 000 Kč byla zaplacena hotově a zbývajících 13 000 Kč
opatří se zatím půjčkou. Dne 20. října
1925 byla provedena kolaudace elektrického vedení v obci.“
Dnes se nechce věřit, že od schválení stavby obecním zastupitelstvem
až po kolaudaci uběhlo jen 9 měsíců. Schvalovací řízení bylo určitě značně jednodušší, výběrové řízení na dodavatele se nekonalo, proto-

Náš nejstarší dochovaný pohled (Kozly z let 1898 – 1907) vydaný kozelským
obchodníkem Juliem Götzlem.
že na elektrifikace obcí v této oblasti měly monopol Družstevní závody
v Dražicích nad Jizerou. Za tuto krátkou dobu vybudovaly odbočku z primární sítě k transformátoru, který
stál v dnešní Labské ulici, v těsném
sousedství domu č. p. 115, v ulicích
osadily několik desítek dřevěných
sloupů, propojily je mnoha kilometry drátů. Součástí projektu a dodávky
bylo vybudování veřejného osvětlení.
Bohužel v kronice není, ani v dalších
letech, uvedeno, jak rychle postupovalo napojování jednotlivých nemovitostí, ale lze reálně předpokládat,
že trvalo několik nejbližších let, než
se svítilo ve všech chrásteckých domech, protože domovní přípojky si
platili majitelé domů sami a i rozvod
proudu po domě byl náročný jak na
provedení, tak i finančně.
A jak to bylo v Tišicích a Kozlech?
Ve farské kronice jsem našel v zápise za rok 1925 následující text: „Obec
Chrást zřídila si elektrické světlo a po-

hon z Dražic. Kozelští a Tišičtí nechtějí o tom ani slyšet, ač v jiných věcech
dovedou býti pokrokoví. Chrástecká
obec tím vyčerpala téměř celý svůj kapitál, ale za to mají velikou výhodu.“
V Tišicích byla elektrifikace provedena v roce 1929, v Kozlech až roku 1933.

…a také „všechno
už tu bylo“
Obecní úřad nedávno vydal novou
pohlednici Tišic. Pěknou, se zajímavým grafickým řešením. Byl jsem požádán, abych nahlédl do historie, jak
to bylo s vydáváním pohlednic našich obcí v minulosti. Vydávání pohlednic má u nás opravdu dlouhou
tradici. Kdy vyšla první a kdo ji vydal,
není nikde zapsáno. Ale nebude se to
příliš lišit od nejstarší pohlednice Kozel, kterou mám u sebe. Podle zobrazených staveb a porovnáním se zá-

Od června nový pohled Tišic
N

ápad na vydání nového pohledu
obce vznikl na podzim loňského
roku. Jeho první návrh byl vytvořen během jara 2015, jeho finální verze byla vydána 8. června 2015.
Na jeho grafické podobě se podíleli dva
autoři. Návrh, kresba krajiny podle geografické mapy a celková kompletace pohlednice je dílem Jany Preislerové. Kresby zajímavých a typických objektů obce

ztvárnil Mgr. Daniel Vysloužil, výtvarník,
grafik nakladatelství MAROLI, ilustrátor
učebnic a knih pro mládež. Nový pohled
je k dostání na obecním úřadě za cenu
3 Kč. Vydání „klasického“ pohledu obce
Tišice, kde budou znázorněna typická
místa a objekty v několika fotografiích, se
plánuje v příštím roce.
Myšlenka netradičního vykreslení naší
obce na pohlednici je svěžím větrem v její
propagaci. 
(red)

krátce

Senioři v Litoměřicích
P

ro svůj tradiční podzimní zájezd na Zahradu Čech v Litoměřicích si nemohl
pořádající Klub seniorů vybrat lepší počasí.

Také zvěsti, že bude letos slabší účast vystavovatelů, se ukázaly jako liché, opak byl
pravdou. Takže stačilo mít řádně naditou peněženku a byl spokojen každý. Kdo se
dlouho rozmýšlel a nakonec nejel, ten může litovat, ale má možnost to napravit opět
na jaře, kdy tišičtí senioři určitě v Litoměřicích chybět nebudou.
(jk)
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pisy v kronikách lze určit, že pochází z let 1898 – 1907. Je na ni již škola,
postavená v r. 1898 a původní „Stará hospoda“, dnes č. p. 27, zbouraná
v r. 1907 a podoba obchodu Julia Götzla, který tuto a několik dalších pohlednic vydal. V období mezi
r. 1907 a r. 1913 se dům č. p. 14 zcela přestavěl do podoby, jakou má dnes
a kterou všichni dobře znáte – je to
prodejna smíšeného zboží, provozovaná Vietnamci. Několik kozelských pohlednic vydal pan Jan Hanžlík, válečný invalida, který si „vysloužil“ trafiku. Stála hned za kozelskou kapličkou, dnes je tam nakládací rampa. Poslední kozelská pohlednice, kterou mám, je dvojjazyčná z období Protektorátu 1939 – 1945. Kdo ji vydal, není uvedeno. Nejstarší pohlednice z Chrástu je přibližně z r. 1925, vydala ji pražská firma Vyšohlíd. Stejně
jako v Kozlech, i v Chrástě vydával pohlednice obchodník, zřejmě z reklamních důvodů. Stanislav Hošek vydal
několik pohlednic. Jednu, z let před
r. 1933 mám, ukazuje dnešní ulice Boleslavskou, Všetatskou a U Kapličky.
Tišickou pohlednici v originále nemám. Z kalendářů, které již několik let vycházejí a otiskují staré pohlednice z Mělnicka, jsem dvě naskenoval. Pocházejí z r. 1930 a 1934.
Ukazují ul. Mlékojedskou, Okružní
a Mělnickou. Nejzajímavější je obrázek kapličky se zvoničkou, která stála
v dnešním parčíku před řeznictvím.
Všechny pohlednice, které mám,
ale i mnoho historických fotografií,
si mohli prohlédnou účastníci Dnů
obce – pokud navštívili stánek kronikáře.
Petr Brodský - kronikář

krátce z MŠ
Kroužky ve školce
Pro velký zájem byly v tomto školním roce opět otevřeny zájmové
kroužky. Řečovou prevenci a výchovu provádí logopedická asistentka
Naděžda Černá, kroužek keramiky Petra Jarčicová, hru na flétny vyučuje Bc. Ludmila Nováková, angličtinu Mgr. Natálie Hrozinková a Kateřina Pavlovová vede sportovky a nově i zpívánky.

Výlet do Dinoparku

Páťáci členy
vlády či poslanci
V

pátek, 25. září, se „páťáci“
z naší školy vypravili na výlet do Prahy, do Parlamentu ČR.
Díky panu V. Binderovi se nám
totiž naskytla možnost prohlédnout si všechny prostory parlamentní budovy, i ty, které běžným
návštěvám nejsou zpřístupněny.

První dobrodružství nás čekalo hned u vstupu, když jsme každý jmenovitě procházeli bezpečnostní bránou. Naštěstí nikdo „nepípal“,
a tak jsme mohli v klidu za doprovodu pana průvodce, kterým byl tajemník podvýboru pro státní vyznamenání, zahájit prohlídku. Měli jsme velké štěstí, hned v prvním sále se chystala slavnost předávání nového „Řádu
Elišky Přemyslovny“. Vešli jsme akorát
do posledních příprav, kdy už se zde
scházeli hosté a umělci. Děti si tu popovídaly s panem Ladislavem Frejem.

V bludišti chodeb jsme si mohli
prohlédnout různé historické státní
listiny, fotografie významných osobností českých dějin. V jednací síni poslanecké sněmovny se z nás na chvíli stali páni poslanci a poslankyně,
z některých členové vlády a na křesle předsedy vlády se nás vystřídalo
několik. V zasedací místnosti organizačního výboru sněmovny zdobené krásným gobelínem Cyrila Boudy nás pan průvodce seznámil s historií Thunovského paláce. Návštěva kanceláře místopředsedy sněmovny J. Bartoška pak byla sladkou tečkou, všichni jsme na rozloučenou dostali čokoládu. Nádherně prosluněnou Valdštejnskou zahradou s bílými
pávy a jezírkem s obrovskými kapry
jsme prošli k metru a pak už vláčkem
hurá domů. Krásný výlet plný pohody ve všech určitě zanechal mnoho
dojmů.
Simona Rendeková

ZŠ Tišice pořádá v pátek 4. 12. od 17 do 19 hod. v sále na hřišti

ADVENTNÍ JARMARK
Děti ze školy vystoupí s krátkým programem. K prodeji budou výrobky
dětí a šikovných maminek či babiček. Pro děti budou připraveny
tvořivé dílny (výroba vánočních dekorací, přání, malování perníčků...)

V polovině září zažily děti z naší
mateřské školy nezapomenutelný
výlet do Dinoparku v Praze. Výletu
se zúčastnily děti ze dvou starších
oddělení. Ráno jely vlakem do Prahy, (pro někoho to byla premiéra
stejně jako jízda po eskalátorech).
Pak šly procházkou do Dinoparku, který je za stanicí metra Českomoravská ve Vysočanech. Na střeše Galerie Harfa děti viděly spoustu
dinosaurů, líbili se zvláště ti, kteří
se hýbali nebo vydávali zvuky. Děti
také navštívily 4D kino, kde shlédly film o dinosaurech. Na oběd se
do školky vracely opět vlakem, plny
nevšedních dojmů a zážitků. Velice nás potěšilo, jak děti celý výlet zvládly.
Byly moc šikovné a tak věříme, že tento výlet vlakem určitě nebyl poslední.

Tradiční podzimní akce
Dýňobraní
se
v naší mateřské školce jistě stane tradiční
akcí podzimu. Snažili jsme se s dětmi
vyrobit co nejkrásnější a nejstrašidelnější dýně. Na fotografii můžete posoudit, jak se nám tvoření povedlo. Věříme,
že příště se k nám
přidají i rodiče dětí. Za celý kolektiv bychom rádi poděkovali manželům
Brodským, kteří nám věnovali své osobně vypěstované dýně. Děkujeme.

vánoční odpoledne s jarmarkem v MŠ
V pátek 18. prosince 2015 od 15.30 hodin se koná v Mateřské škole
Tišice „Vánoční odpoledne s jarmarkem“. Během vánočního odpoledne budou probíhat vánoční dílny, uskuteční se vystoupení dětí z jednotlivých tříd a bude možné zakoupit si vánoční výrobky (svícny, ozdoby apod.) a osvěžit se lahodným mokem. Srdečně zveme nejen rodiče a děti, ale i širokou veřejnost.
(ln)

Po stopách Praotce Čecha
Z

a poledního slunce v úterý 15. 9.
2015 se autobus plný dětí z družiny vydal k místu údajného prvního
osídlení Čech – k bájné hoře Říp. „Podejdeme pod tuto horu. Tam dětem,
skotu odpočineme.“ Vystoupili jsme
a prošli lipovou alejí až k úpatí Řípu.

Na informačních cedulích jsme se seznámili s přírodními i historickými zajímavostmi této hory. „Praotec Čech
ráno vstal a vydal se sám jediný vzhůru na temeno Řípu tichým lesem plným
ještě nočního šera.“ My na rozdíl od něj
jsme na horu někteří vyběhli, někteří vyfuněli. Cestou jsme si chvilku oddychli

na „Mělnické vyhlídce“. Už jsme mysleli,
že kopec ani neskončí. Najednou se před
námi les otevřel a my stanuli před turistickou chatou s občerstvením na vrcholu
hory. „Vizte to je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem a strdím oplývající.“ Všichni jsme se pustili do svačiny,
koupili na památku suvenýry a pak nás
čekala prohlídka rotundy. Pana průvodce jsme po jeho výkladu zasypali spoustou otázek. „Vítejž země svatá, nám zaslíbená. Zachovej nás zdravé, zachovej
nás bez ourazu.“ V duchu těchto slov
jsme se skutáleli z kopce dolů. Příjemně
unaveni a plni dojmů jsme vyrazili zpátky k domovu.
Simona Rendeková
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Luno jede
na plné obrátky
P

Společenský sál
v novém kabátě

O

d poloviny září probíhají práce na zateplení společenského sálu. Jen co vyrostlo kolem budovy lešení, byla demontována střešní krytina, zesíleny vazníky na
požadovanou nosnost a položena střešní
tepelná izolace, s ní i nové kontralatě a latě.
V době uzávěrky tohoto čísla Rozhledů
probíhaly práce na zateplení obvodových zdí
a natažení „perlinky“. Po výměně oken bude
začištěno vnitřní a vnější ostění a položeny
vnitřní a venkovní parapety. Současně bude
položena nová střešní krytina. Poslední fází
bude finální úprava omítkou.
V rozhovoru se zhotovitelem, kterým je
firma Rybář, jsme se dozvěděli: „Naše firma
se bude snažit výrazně zkrátit dobu realizace.
Pokud nám počasí dovolí, chceme být s pracemi hotovi do poloviny listopadu, ale protože
se z velké části jedná o venkovní práce, počasí
nám může náš plán výrazně pozměnit.“
Po zateplení sálu nebo alespoň výměně
oken, která jsou již z velké části ve fázi rozkladu, se volalo již mnoho let. Díky dotaci,
kterou se na tuto akci podařilo získat, mohlo být celkové zateplení budovy realizováno.

(nač)

pozvánka
Pozvánka
na adventní
koncert
„Dobryj večir - je název ukrajinské koledy, kterou jsme si
moc oblíbili“. A kdo? Kapela KaPři, která vznikla v roce
2006 v Centru pro mládež
v Příchovicích v Jizerských
horách.
KaPři patří mezi přední kapely, které v republice doprovázejí setkání mládeže a duchovní programy. Jejich tvorba je inspirována folkem, jazzem i klasickou hudbou. Do vánoční atmosféry společných rodinných
večerů, odpočinku po dlouhém
dni, tajuplnosti Štědrého večera a zastavení ve spěchu adventních příprav vás přijedou naladit 19. 12. 2015 od 15. hodin
v kostele Všech svatých v Kozlech. Naším přáním je, abyste
při poslechu této muziky prožili radost a pohodu dobrého
večera.
Všechny vás srdečně zveme.
Jarmila Habartová
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o odehrání představení, která se konají
vždy na jaře, si dopřává divadelní spolek
LUNO divadelní prázdniny. Pro některé to ale
úplně neplatí. Během nich, se již pilně pracuje na scénáři pro další vybranou hru. Ze dvou
námětů pro další hru, kterými byly pohádka
nebo klasika, byla vybrána varianta druhá a to
hra, jejímž autorem je jeden z největších divadelních klasiků – William Shakespeare a jeho
Zkrocení zlé ženy. Výběr nebyl opravdu jednoduchý, ale nakonec vyhrála jediná myšlenka – není důležité, co se bude konkrétně hrát,
ale hlavně aby byla legrace a hru si užili nejen
diváci, ale i herci, kteří na poslední hře Rusalka nechali kus svých sil.
Hra plná zápletek, ve které světem protřelý Petruchio s nadhledem a překvapujícím klidem krotí zlou, hubatou, hádavou a věčně nespokojenou Kateřinu, před kterou utíkají všichni ženiši a doufají, že v jejich náručí skončí její
mladší sestra – krásná Bianka. Ta si se svými ženichy pohrává a koketuje, aby před všemi dala
přednost šlechtici z Pizy Lucenciovi, který z lásky k ní předstírá, že je profesorem znalým cizích
jazyků. Kateřina po několika nečekaných „lekcích“, které pro ni připraví její muž a pod jeho
vedením i sloužící, zcela pochopí filozofii manželství, kde prohraná bitva vede k vítězství v celé
válce. To si ne úplně uvědomuje Petruchio, který
má pocit, že respekt a kázeň ženy a svrchovaná
vláda muže vede ke šťastnému manželství. Hlav-

ní myšlenka hry, napsané v roce 1594, kdy poslušná chytrost ženy vyhrává válku mezi mužem
a ženou, platí od 16. století až po současnost.
Již první zkouška, na které se herci seznamovali s charakterem postav, se základním pohybem a gesty, vyvolávala opravdové salvy smíchu,
protože hra je postavena na pohybovém ztvárnění, do kterého vkládají herci velkou energii.
Hra je doplněna o živý hudební doprovod a nečekané hudební a pohybové vsuvky. Proto se pro
nastudování zvolily zkoušky nejen celého souboru, ale i zkoušky individuální, kdy se herci budou zaměřovat na vlastní pohyb a mimiku.
K výběru hry, kterou diváci budou moci shlédnout na jaře, řekla ředitelka divadla: „Poslední hra
byla asi tím nejlepším, co jsme do této doby odehráli.
Přinesla nejen obrovský úspěch, ale i značnou únavu celého kolektivu. Proto jsme si chtěli při zkouškách další hry užít zábavu a legraci. Víme, že nová
hra je náročná, ale plně věříme, že přesto přinese to,
co tolik potřebujeme – pohodu, zábavu a legraci pro
nás, ale hlavně pro diváka.“ Scénáristka, která je režisérkou hry a představitelkou Kateřiny, měla jasný úkol a první zkoušky nasvědčují, že bude splněn. Pro tuto hru rozhodla i slova představitele
Petruchia pronesená na adresu režisérky: „Pokud
jsi ochotná zvolit hru, ve které tě budu nejen já, ale
i ostatní dusit, minimálně tak, jako dusíš ty nás
na zkouškách, pak si myslím, že není o čem přemýšlet.“ Pokud se tedy vzájemně „nezadusíme“, má se
divák opravdu na co těšit.

Naďa Černá, píár manažerka souboru

Po stopách křížku v Tišicích
V

srpnových Tišických rozhledech byl uveřejněn článek
o renovaci kříže v Tišicích (při hlavní silnici Mělník – Stará Boleslav na
odbočce do Mlékojed) s výzvou,
zda by někdo z pamětníků mohl
podat informaci o jeho původu.
Rekonstrukce kříže nemohla být
provedena zcela autenticky – chybí nápis i datace, protože obojí bylo
v době zahájení opravy zcela nečitelné. Na tuto výzvu do redakce došel příspěvek Milana Nohejla, který,
tak jak jsme slíbili, uveřejňujeme.
Vážená redakce, v článku týkajícím se opravy kříže je uváděno, že
jedním z důvodů proč nelze dohledat, kdy a proč byl kříž postaven, je
ztráta kroniky obce Tišice. Tuto kroniku se snažil hledat v letech 1989 –
1990 Jiří Nohejl a to v domě starosty, který zastával úřad v letech válečných, u jeho pravnučky a současné
majitelky. Kronika nalezena nebyla,
má se za to, že se ztratila, nebo byla
důkladně schována.
O původu kříže nevím, ale vím, že
v dřívějších dobách neměl poslání jen
církevní, ale byl i důležitým rozcestníkem. Vlevo od něho vedla cesta do
Staré Boleslavi, vpravo se šlo ke kostelu v Kozlích. K nápisu, který na kří-

ži byl: ten byl renovován, dle mé paměti, kolem roku 1950 a to lakýrníkem a písmomalířem Josefem Etčerem z Tišic. Je až s podivem, že v té
době byla renovace vůbec provedena.
J. Etčera jsem sledoval při práci – nápis byl stříbrný na černém podkladě.
Text si bohužel nepamatuji, ale měl
více slov než nápis na kříži v Chrástě, kde je tento text: „Zhotoven nákladem zbožných občanů chrástec-

kých roce 1880“. Kříž tišický se lišil
typem písma, to mělo gotický charakter, našinci byl obtížně čitelný a tedy
i špatně zapamatovatelný. Porovnám-li provedení tišického kříže, tak
jak ho mám v paměti, s chrásteckým,
mají hodně shodných znaků, mohly
by tedy být „vrstevníky“. To též koresponduje s církevním postupem Antonína Slavíčka (*1813 v Tišicích),
který byl v roce 1867 děkanem a vikářem v Brandýse nad Labem, v roce
1881 děkanem a proboštem kapituly
sv. Kosmy a Damiana ve Staré Boleslavi. Ale typ písma, který byl zvolen na
kříži v Tišicích, by ho svým původem
mohl posunout i o desítky let nazpět.
Bez zajímavosti není, že vedle kříže stála v minulosti malá trafika
a byla zde zbudována požární studna, která nebyla nikdy použita. Též
si pamatuji, že v Tišicích byl ještě jeden kříž a to za hostincem pana Poslta (bývalá restaurace U Matějků)
směrem k Červenému mlýnu.
Velmi děkujeme M. Nohejlovi za
zajímavý příspěvek, který možná inspiruje některého z pamětníků k napsání jiné vzpomínky či zaslání fotografie týkající se tohoto kříže. Příspěvek je možné zaslat na e-mailovou
adresu: tr@tisice.cz nebo odevzdat
na obecním úřadu. 
Redakce

Aktuálně z fotbalu

výkony předvedeme v závěru podzimní sezony, tak budu nadmíru spokojen. 
Trenér Michal Vítovec
Zápasy:

Lužec - Tišice 3:1 (Trédl Matouš!!!), Tišice - Kostelec 4:0 (Štráchal Radek 2x, Krajč Ondra, Semerák Tobiáš), Horní Beřkovice - Tišice 3:4 (Štráchal Radek 2x, Červinka Jakub, Oplt Tomáš), Tišice
- FK Kralupy 0:7, Tišice - Dynamo Nelahozeves 4:1 (Oplt Tomáš
2x, Formánek Jan, Trédl Štěpán),
Velký Borek - Tišice 7:0, Tišice –
Mšeno 1:3 (Štráchal Radek).

starší přípravka
Hledáme
nové fotbalisty
narozené
v roce 2004 - 2010

Muži vyhráli nad Libiší 4:0.

muži
Začátek podzimní sezóny pro
naše chlapy začal trochu s obavami, protože soutěž startuje začátkem srpna v době dovolených.
Tým v tu dobu nebyl kompletní. První zápas, víc než absence,
tak neproměňování šancí mělo za
následek ztrátu dvou bodů. První
mistrovské utkání skončilo remízou. Na pokutové kopy byli úspěšnější hosté ze Mšena 0:1 (PK). Pak
přišlo několik zápasů s Počaply,
Veltrusy, Kralupy, kde byl prostor,
a kluci si mohli vyzkoušet nacvičené herní situace. Prověřit nás měla
Pšovka a Vysoká. Kromě prvního
zápasu, jsme neztratili žádný bod
tím pádem Tišice zaslouženě tabulku OP vedou !!!
Před námi je ještě několik zápasů, ale těžší zápas bude ve Velkém
Borku a pak doma s Vojkovicemi.
Budeme klukům držet palce.
Odehrané zápasy:

Sokol Tišice - Mšeno A 0:0 (0:0)
Pen: 3:4, Horní Počaply - Sokol
Tišice 0:4 (0:2) Dokoupil, Karlík 2x, Lauda, Sokol Tišice - Veltrusy 8:1 (2:0) Novák, Prejzek Tomáš 2x, Lauda 3x, Veselý, Toman,
FK Kralupy 1901 - Sokol Tišice
0:3 (0:1) Lauda, Toman, Prejzek Tomáš, Sokol Tišice - FK PŠOVKA B
5:3 (3:0) Prejzek Tomáš, Toman,
Vostřel, Dokoupil, Brzoň, Viktoria
Všestudy - Sokol Tišice 1:6 (0:5)
Toman, Lauda, Prejzek Tomáš 3x,
Dokoupil, Sokol Tišice - Libiš B
4:0 (2:0) Toman Jaroslav 3x, Prejzek
Tomáš, Sokol Tišice - FK Vysoká
4:2 (3:0) Toman, Štráchal, Karlík,
Vostřel, AFK Hořín - Sokol Tišice
1:5 (0:1) Lauda 2x, Prejzek Tomáš,
Štráchal 2x !!!, Sokol Tišice - Dolní Beřkovice 5:1 (4:1) Prejzek Tomáš 4x, Toman.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TABULKA MUŽI

TJ Sokol Tišice
FK Pšovka Mělník B
SK Slavia Velký Borek
FK Vysoká
SK Vojkovice
Sokol Libiš B
SK Mšeno
Sokol Dolní Beřkovice
SK Viktorie Všestudy
AFK Hořín
LIAZ Vehlovice
TJ Sokol Dolany
TJ Sokol Obříství
FK Kralupy 1901
AFK Veltrusy
TJ Sokol Horní Počaply

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
8
6
7
6
4
3
5
4
3
3
2
1
2
1
0

0
1
0
0
0
3
4
0
1
2
0
1
2
1
1
0

1
0
3
0
1
1
0
1
1
0
3
2
2
0
0
1

0
1
1
3
3
2
3
4
4
5
4
5
5
7
8
9

44:9
33:16
26:06
40:22
44:11
15:12
24:27
17:31
13:17
21:20
22:23
21:28
13:24
9:27
15:47
9:46

28
26
21
21
19
19
17
16
15
13
12
10
9
8
5
1

starší žáci
Po úspěšném letním soustředění nás
čekalo velké očekávání v podobě velkého hřiště. Musím kluky (a Andreu
Sovány, která nám vypomáhá, když
nemá zápas za Slavii Praha) pochválit.
Z přechodu do starší kategorie měli
obavu asi všichni, ale od prvních zápasů je jasné, že tyto obavy byly zbytečné. Tým se semkl a každý nechá na
hřišti vše, co v daný okamžik může.
Nejlepší zápas jsme odehráli s Dynamem Nelahozeves. Soupeř byl po pěti
kolech stále neporažen, ale od nás odjel s prázdnou. Soupeři jsme hned
odebírali balon a přesnou kombinací
se dostávali do šancí. A obranná hra
byla téměř bezchybná. Když takové

Naše parta tišických dětí byla s příchodem podzimu v novém ročníku
zařazena do sk. B, kde nám čelí ambiciózní týmy jako Sokol Libiš, Labský Kostelec, kralupská Čechie nebo
mělnická Pšovka. Celkem bylo začleněno v této skupině 8 družstev,
ze které první dva postupují do jarní části elitní skupiny. Nešťastná prohra s Pšovkou nás trochu zarazila,
ale následné tři po sobě jdoucí vítězství naše ambice o nejlepší umístění ve skupině B potvrzují. Naší snahou ve fotbalovém oddíle je začlenit
naše děti mezi nejlepší družstva našeho okresu. Souhra, bojovnost, týmová spolupráce, herní kvality ale
i některé nedostatky, jako je malý
počet dětských fotbalistů nás brzdí
ve snaze se celkově vyrovnat nejlepším družstvům, nejen našeho okresu.
Proto přijmeme sportovně talentované děti, které chtějí hrát a zúčastnit se
mnoha napínavých okamžiků, které
sportovní hra jako fotbal přináší.
Více na http://fotbaltisice.cz/
starsi-pripravka.html

Trenér J. Jantoš

mladší přípravka
Odehráli jsme zatím 5 utkání - 3 vítězství, 2 porážky. Nyní jsme v tabulce na 5. místě z 9 mužstev. Celkové

skóre 37:41. Nejlepší střelci: O. Terziev 21, L. Král 8, D. Kříž 3, S. Langmann 3. Dáváme dost branek, ale
bohužel hodně inkasujeme a na to
se nyní s druhým trenérem Davidem
Langmannem zaměřujeme nejvíce,
jelikož hodně branek je zbytečných,
následujících po našich chybách.
Chtěl bych pochválit všechny kluky,
protože většinou jsou na trénincích
v hojném počtu. Další informace najdete na našich stránkách.

mini přípravka
Naši nejmenší pilně trénují,
v úterý a čtvrtek, a je vidět, že je to
baví. Trenér Jirka Svoboda se snaží jim předat něco ze svých dlouholetých zkušeností. Jsou mezi nimi
šikovné děti, které se posunují výkonnostně směle dál.
Podrobné informace o tišickém
fotbale naleznete na: http://www.
fotbaltisice.cz/

stolní tenis
Stolní tenisté
zahájili

P

o letní přestávce se stolní
tenisté Tišic opět zapojili
do soutěží mělnického regionu.
Tentokrát naši účast narušuje přestavba, přesněji nutnost zateplení hrací místnosti restaurace Na hřišti. Bylo nutno dojednat se soupeři změnu hrací místnosti pokud možno záměnou domácí-hosté a na jaře při odvetách
učinit totéž. Zatím mají naši zástupci sehráno po dvou zápasech. A mužstvo, posílené letos
dvěma hráči z Neratovic, nejprve prohrálo se S. Všetaty A 8-10
a v druhém svém utkání remizovalo ve Mšeně s tamním áčkem
9-9. V obou zápasech se neratovické posily ukázaly ve výborném
světle. B mužstvo si nejprve poradilo na stolech Dolních Beřkovic
C s domácími 14-4 a v druhém zápase dokázalo remizovat ve Mšeně
s jejich B mužstvem 9-9. Nezbývá
než věřit, že stavební firma dodrží harmonogram prací a že druhou polovinu soutěže už budeme
moci hrát ve skutečně domácím
prostředí a hlavně, že bude možnost tréninků. Josef Kratochvíl
TJ Sokol Tišice vyhlašuje
nábor mladých
fotbalových talentů.

Ze zápasu mladší přípravky Tišice – Kostelec.

Talentované děti ročníkŮ
2001 - 2010 mohou jejich
rodiče přivést na trénink
každé úterý nebo čtvrtek
od 17:00 nebo kontaktovat
předsedu Michala
Pasovského: 602 261 282
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pozvánky

Sběratel víček

A

si nejúspěšnějším sběratelem víček v akci „Přijďte s víčky pro holčičky“ je Martin Vejman.

S lampionem
za Kozlouchem
poosmé
Sobota 7. 11. v 17 hodin. Na
podzim se tradičně vydáme
s lampionem na putování za místním strašidýlkem Kozlouchem
k rybníčku Kal. Sraz je u hřbitova
v Kozlech. Zažijeme dobrodružství
a v cíli i velký OHŇOSTROJ!
Soutěžíme o nejkrásnější světýlko. Světýlka do soutěže přinášejte v sobotu od 15:30 do 16:30 hodin k rybníčku Kal.

9. rozsvícení
vánočního stromku
Neděle 29. 11. v 16 hodin. Přijďte se chvilku zastavit v předvánočním shonu a společně ochutnat
vánoční cukroví, šálek svařeného vína či čaje a to před Obecním
úřadem v Chrástě. Prosíme naše
pekařky o napečení do prodejního stánku na obě pořádané akce.

Koncert
ve Staré Boleslavi
Sobota 26. 12. od 16 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Vánoční koncert v podání Komorního orchestru Far Musica, pěveckého sboru Boleslav z Mladé Boleslavi, pěveckého sboru Bojan
a Chrámového sboru Václav
z Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. V jejich provedení zazní vánoční Oratorium de Noël od Camilla Saint-Saënse a jiné vánoční
skladby. Všichni jste srdečně zváni.

Adventní jarmark
Základní škola Tišice pořádá
v pátek 4. 12. od 17 do 19 hod.
v sále Na hřišti Adventní jarmark. Děti ze školy vystoupí
s krátkým programem. K prodeji
budou výrobky dětí a šikovných
maminek či babiček. Pro děti budou připraveny tvořivé dílny (výroba vánočních dekorací, přání,
malování perníčků...)

Vánoční odpoledne
s jarmarkem
Pátek 18. 12. od 15.30 hodin se
koná v Mateřské škole Tišice „Vánoční odpoledne s jarmarkem“.
Během vánočního odpoledne budou probíhat vánoční dílny, uskuteční se vystoupení dětí z jednotlivých tříd a bude možné zakoupit
si vánoční výrobky (svícny, ozdoby apod.) a osvěžit se lahodným
mokem. Srdečně zveme nejen rodiče a děti, ale i širokou veřejnost.

Holokrci a Milan
Pitkin v Tišicích

Ten již do školky v rámci sbírky přivezl celkem 17 pytlů víček.
„Martin do akce zapojil snad každého, koho potká. „Nakazil“ nás
všechny tak, že jsem se přistihl,
že již nedokážu ponechat bez povšimnutí víčko, které na mě kouká,
když jdu do kontejneru hodit plasty.“ přiznal pobaveně Martinův
otec Václav Vejman. 
(nač)

K

apela Holokrci, která úspěšně působí na klubové scéně už desátým
rokem, se rekrutovala ze zkušených muzikantů z různých kapel.
Díky tomu na jejich vystoupeních můžete zaslechnout jak bluegrass,
folk, tak českou klasickou country i rock.
O tom se mohli přesvědčit návštěvníci jejich vystoupení konaného
17. října v sále restaurace Na hřišti. Před plným sálem vystoupili spolu se
členem Banjo Bandu Ivana Mládka, komikem a hercem Milanem Pitkinem. Na jejich vystoupení se rozhodně nikdo nenudil a oni tak potvrdili
svou pověst, že jsou opravdu veselá partička. Za zorganizování tohoto večera patří poděkování hlavně Kateřině Pavlovové a Aleši Javůrkovi, kteří
své kamarády z kapely pozvali, aby vystoupili v Tišicích.
(nač)

Podzimní vítání občánků. V úterý 13. října 2015 jsme uvítali do života v naší obci nové občánky. Byli to: Tereza Jarošová, Marie Kolářová, Anna Kozáková, Barbora Říhová, Adéla Sinecká, Filip Smola, Nikola Uhrová a Matyáš
Vacek. Začátek byl až v 16.00 hod., aby se mohli zúčastnit i ti, kteří jezdí později z práce. Po krátkém kulturním vystoupení dětí z místní základní školy přivítal pan starosta všechny přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a pro miminka malý dáreček na památku. Noví občánkové se již tradičně pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá akce probíhala jako vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů a její průběh byl poklidný a nesl se v rodinném duchu.
(ld)

Přednáška o proměnách polabské krajiny

V

pátek 11. prosince 2015 od 19 hodin se v zasedací místnosti Obecního úřadu Tišice bude konat přednáška s názvem Historie vytažená z bahna. O proměnách krajiny, zvláště té polabské, bude povídat
Petr Pokorný z Univerzity Karlovy v Praze, autor mnoha vědeckých
i populárních knih a článků na téma vývoje přírody, civilizace a krajiny.
Půjde o historii mnohem starší, než jaká je zapsaná v dokumentech
a kronikách. Řeč bude o historii, jejíž stopy nacházíme na archeologických
nalezištích a v bahně usazeném kdysi dávno na dně slepých říčních ramen
a černav. Kudy teklo Labe, když podél jeho břehů ještě táhli mamuti a sobi?
Byl všude jenom les, když Českou kotlinu začaly kolonizovat první skupiny zemědělců? Jakou krajinou procházel Praotec Čech, než vystoupil na
horu Říp? Co se z toho můžeme dozvědět o naší současnosti a nás samotných? O výsledky svého bádání nad těmito a dalšími otázkami se přednášející podělí s posluchači a rád s nimi bude o těchto otázkách diskutovat.
Obec Tišice srdečně zve všechny občany.
(jp)

inzerce
n Prodej ledvického
uhlí, doprava, ukládka zdarma. Tel.: 800 112 000.
n Koupím stavební pozemek v Tišicích, Chrástě
nebo Kozlech (i ve staré zástavbě). Tel. 777 668 654.
n Nabízím doučování matematiky a fyziky pro základní školy. Tel.:
604 215 625.

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,
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