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Oprava chodníku a související
práce se rozjely naplno
V

době vydání tohoto čísla
Tišických rozhledů je rekonstrukce stávajícího chodníku
u hlavní silnice v plném proudu.
Dalo by se říci „konečně“! Tento chodník byl vybudován před
čtyřiceti lety a jeho stav už je
na hraně použitelnosti. Za jeho
současnou podobu však mohou,
krom stáří, i časté zásahy z důvodu pokládky inženýrských sítí
v těchto místech.
Abychom práce maximálně zefektivnili, dojde zároveň k pokládce nového vedení veřejného osvětlení, které je uloženo právě pod
tělesem chodníku. V úseku, kde se
chodník nachází, bude s největší
pravděpodobností provedena i výměna některých sloupů a svítidel
veřejného osvětlení. Jeho částečná
rekonstrukce by měla přinést větší
spolehlivost osvětlení v těchto místech, významné úspory na spotřebě elektrické energie a kvalitativní
zlepšení ve svítivosti.
Veřejné osvětlení je jednou z oblastí, které by se i v budoucnosti
měla věnovat výrazná pozornost.
Pavel Končel, starosta
Foto: Naďa Černá

Zhotovitelská firma využívá příznivého počasí a práce pokračují i o víkendech.

Součástí opravy chodníku je i pokládka nového
vedení veřejného osvětlení.

Práce na rekonstrukci se naplno rozjely počátkem února.

Nová kontejnerová stanoviště na odpad
J

elikož se stále zvyšuje počet obyvatel, musí na tuto skutečnost obec
reagovat. Jednou z oblastí, kde se tento nárůst projevuje, je množství
vyprodukovaných odpadů.
Z tohoto důvodu vzniklo nové stanoviště pro tříděný odpad. Je umístěno v ulici Marie Podvalové u veřejného hydrantu. Instalovány jsou zde
kontejnery na plasty a sklo. Dále se bude navyšovat počet velkoobjemových kontejnerů na sběrném dvoře. Současně upozorňujeme a žádáme
občany, aby při ukládání odpadů do velkoobjemových kontejnerů tento
odpad připravili tak, aby bylo možné maximální využití těchto kontejnerů.
Jedná se hlavně o nábytek, který je nutné před uložením demontovat. Stejně tak zabírají místo pro další možný odpad nesložené papírové krabice či
nezmáčknuté PET lahve.
OÚ Tišice

info
info

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TIŠICE 8. DUBNA 2016. PODROBNOSTI V ČLÁNKU NA STR. 5.
SLUŽBU ROZESÍLÁNÍ INFORMACÍ E-MAILEM VYUŽÍVÁ 73 OBČANŮ. PŘIHLASTE SE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE I VY.
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krátce
CO NOVÉHO
NA SÁLE?

V

minulém vydání TR
jsme vás informovali
o realizaci zateplení a nové
fasády na budově společenského sálu. Ale tím vše neskončilo.

Jelikož většina zařízení
sálu a příslušenství pochází
z doby jeho výstavby (devadesátá léta), započala postupná obnova i v interiéru budovy. Již se realizovala výměna
vodovodních baterií na toaletách, vymalování celého
objektu a v druhé polovině
ledna proběhlo i zbroušení
a nalakování parket. Dále je
v letošním roce naplánována
výměna všech topných těles
a další obměny budou následovat v roce příštím.
Asi největší „organizační“ změnou je rozhodnutí
o zákazu kouření v sále. To
platí pro všechny pořádané
akce – plesy, zábavy, besídky, sportovní utkání, divadlo,
soukromé akce. Toto rozhodnutí, spolu s postupnou modernizací interiéru, přinese
příjemnější prostředí pro
všechny návštěvníky.
Věříme, že všechny realizované kroky povedou k větší
spokojenosti návštěvníků našeho společenského sálu. (pk)

Opravy komunikací budou
pokračovat
S

tav komunikací je jedním ze
zásadních a finančně nejnáročnějších problémů, které obec řeší.
Abychom podstatným způsobem
zlepšili stav našich komunikací je
nezbytné každý rok, krom místních
oprav výtluků, realizovat i generální
opravy celých ulic.

V posledních letech se takto opravily
ulice V Úvoze (2014), Hasičská (2015)
a v letošním roce by měla zásadní opravou projít ulice Sokolská. Samostatnou
kapitolou jsou komunikace s nezpevněným povrchem. Často se jedná o ulice, kde v posledních letech proběhla
výstavba nových domů a tento typ
komunikací výrazný nárůst dopravního zatížení zkrátka nevydrží a ulice
připomínají spíše tankodrom. Udržet
v solidním stavu komunikace s nezpev-

Další z ulic s nezpevněným povrchem, která prošla rekonstrukcí, je ulice
U Zastávky.
(foto nač)
něným povrchem je při zvýšené dopravě takřka nadlidský úkol. Protože
klima bylo koncem roku 2015 mírné,
započala další etapa oprav těchto komunikací v půli prosince, kdy byly
provedeny opravy v ulicích K Lesu
a U Trati. Pokračovalo se v ulicích
Okružní a Krátká, tady ale z časo-

vých důvodů proběhla jen částečná
oprava. Mohu ale slíbit, že se do těchto míst v brzké době mechanizace
znovu vrátí a opravy budou pokračovat, stejně jako i v dalších místech
obce, kde nám ulice bez zpevněných
povrchů dělají problémy. 

Pavel Končel, starosta

BEZPEČNOSTNÍ
PŘELIV DOKONČEN
V minulém čísle TR jsme
uveřejnili informaci a foto
o výstavbě bezpečnostního
přelivu u jezera – pískovny.
Přeliv je dokončen, uvádíme jeho konečnou podobu.
V letošním roce zbývá vyčistit strouhu, propojující
přeliv s Labem.  (foto nač)

ze zasedání obecního zastupitelstva
POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V ROCE 2015 PROBĚHLO
17. PROSINCE ZA PŘÍTOMNOSTI
DEVÍTI ZASTUPITELŮ
A PATNÁCTI OBČANŮ.
MEZI NEJDŮLEŽITĚJŠÍ BODY
ZASEDÁNÍ PATŘILY:
n ROZPOČET OBCE NA ROK 2016
K tomuto bodu starosta uvedl, že oproti vyvěšenému rozpočtu došlo ke změně. Ještě koncem
roku byl splacen krátkodobý úvěr. Prostředky,
které byly v novém rozpočtu určeny na jeho splátku se přerozdělily na opravu komunikací, kde je
částka navýšena na 6.350.000 Kč, (je zde zahrnuta
i oprava chodníku podél ulic Mělnická a Boleslavská). Zastupitelstvo rozpočet obce schválilo.
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 5/2015
Paní Magda Bělochová objasnila položku
příjmů, do které se promítla dotace na novou
třídu mateřské školy a promítl se i nárůst příjmů z daní fyzických osob. Na straně výdajů
figurovala položka za elektřinu, výdaje na výstavbu nové třídy MŠ a zateplení budovy společenského sálu. Po zaúčtování všech položek
došlo k úspoře přes 160 tisíc.
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n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ PROSINEC
(PRAVOMOC STAROSTY)
Protože od posledního zasedání do konce
roku může dojít k povinnosti realizovat některé platby, které by spadaly svým charakterem do kompetence zastupitelů, ale vzhledem
k zákonem daným termínům by nebylo možné
zastupitelstvo právoplatně svolat a tím platby
odsouhlasit, schválili zastupitelé starostovi pravomoc schválit samostatně rozpočtové opatření.
Tato pravomoc je udělena pouze na měsíc prosinec. Na příštím zastupitelstvu bude starosta
o provedených finančních pohybech informovat zastupitele a občany.
n PŘÍSPĚVEK PRO TJ SOKOL TIŠICE
Každoročně je do rozpočtu TJ Sokol Tišice
převáděna částka za pronájem restaurace a poplatek z loterií, celkem se jedná o 140 tisíc korun. V minulých letech byla tato částka schvalována v rámci rozpočtu, ale po změně legislativy
je nutné schválit k tomuto účelu smlouvu. Zastupitelstvo odsouhlasilo, že finanční prostředky budou Sokolu převáděny nadále.
n ŽÁDOSTI O DOTACE NA ROK 2016
Starosta přednesl žádost o dvě dotace na rok
2016 a to 40 tisíc z Fondu hejtmana Středočeského kraje na Den obce a z Fondu rozvoje
obcí a měst na výstavbu hřiště v areálu základní školy. Tento fond v současnosti prioritně

podporuje výstavbu školek, škol a sportovišť.
V areálu základní školy by mělo být vybudováno multifunkční hřiště, které je projektováno tak, aby se dalo zastřešit a vznikla tak
krytá tělocvična. Ta bude sloužit nejen pro
potřeby školy, ale i občanům na sportovní a volnočasové aktivity. Žádost o dotaci by
neměla překročit částku 4 miliony korun.
K tomuto bodu jednání se rozproudila živá diskuze, ve které se občané dotazovali na podmínky možného využití tělocvičny pro veřejnost
a sportovce. Dle dohody s vedením školy by
neměl být žádný problém v poskytování prostor
občanům s tím, že na základě dotačních podmínek nesmí být vybírán po dobu 5 let poplatek
za pronájem. Proto bude muset být vyřešena
forma úhrady nákladů spojených s pronájmem
prostor (náklady na elektřinu, topení,).
V závěrečné diskuzi se občané dotazovali
na opravu šachet v ulici Boleslavská, které se začínají propadat. Starosta uvedl, že o zmiňovaném
problému ví a již probíhá reklamační řízení, ale
řešení situace je na straně majitele komunikace,
což je Středočeský kraj, a zhotovitele kanalizace.
Další dotaz směřoval k opravám komunikací,
přesně k částce, která je vyčleněna na komunikace a opravu chodníku. Starosta uvedl, že
z celkové částky 6.350.000 je počítáno na rekonstrukci chodníku 4.200.000 Kč (více v článku na 1. straně).
(nač)

Údržba cest je v zimě náročnější
S

něhová peřina přikryla v polovině ledna celou naši republiku. U nás nedosahovala výšky jednoho metru, jako na vrcholcích
Šumavy, ale i několikacentimetrová vrstva si vyžádala větší úsilí
na udržení provozuschopnosti
komunikací. Do ulic vyjížděli
s technikou nejen zaměstnanci
údržby obce, ale vypomáhal i Karel Hradec a uličky v Tišicích protáhl, jako sousedskou výpomoc,
Karel Kaucký.

a základní školy. Velkým přínosem
pro okamžité udržení zmiňovaných
ploch byly kontejnery se solí, umístěné u těchto zařízení. Zimní údržba
komunikací je náročná nejen časově, ale i finančně. Pro zajímavost
uvádíme, že na jednorázový posyp
komunikací a ploch padne jedna
multikára soli, která představuje
částku 7.000 Kč. Proto dvě multikáry soli, které dostane obec zdarma
od Spolany Neratovice, jsou příjemnou finanční úsporou.
(nač)

Součástí údržby byla i veřejná
prostranství před zdravotním střediskem, poštou, obecním úřadem,
udržovaly se plochy kolem mateřské

Mobilní kontejnery se solí pomohou
okamžitě řešit stav povrchu chodníků a prostranství na nejexponovanějších místech. 
(foto nač)

Nový monitoring funkce odsávacích ventilů

Nový displej monitoringu.

Demontovaný starý panel monitoringu.

tišičtí podnikatelé //

B

V posledním vydání
TR popsal Ing. Švanda změny, ke kterým
došlo v systému monitorování
funkce
odsávacích ventilů
ve sběrných šachtách
nové části kanalizace, a také vysvětlil,
jaké výhody přinese
pro obsluhu nový,
moderní displej monitoringu. Přinášíme
fotografie, které ukazují markantní rozdíl
mezi starým a novým zařízením. (pb)

BOLÍ VÁS ZÁDA? ZKUSTE MASÁŽ!

olí záda, šíje, ruce, nohy? Ve většině případů se zachováme jako ve známém polském filmu – spolkneme prášek. Ten zabrání cítit bolest,
ale problém neřeší. Co se vlastně se zády, s našimi svaly děje? Profesionální masér pro sportovní a rekondiční masáže Vašek Fröhlich
vidí problém jinak: „Ve většině případů je bolest způsobena jednostrannou, neustálou zátěží svalu, který se pak stáhne a začne mačkat na nerv.
A to je to, co nás bolí. Masáží sval uvolníte, začne se prokrvovat, proudí do něho lymfa s vodou a tím se sval pročistí. Jedná se vlastně o detoxikaci
svalu. Proto po uvolnění většího množství problematických míst může zákazník cítit malátnost až nevolnost, bolest hlavy. To je vlastně známka
toho, že byla ošetřena problematická místa.“
K získání osvědčení „masér“
musí zájemce prokázat znalost
svalů, vědět, které jsou při jednotlivých pohybech zapojovány,
znalost jednotlivých kostí, ale
i potřebnou legislativu a hygienické normy. Vašek Fröhlich pracuje jako mobilní masér, masáže
provádí na smluveném místě –
na adrese, kde bydlí, nebo doma
u zákazníka, na jeho pracovišti.
Pokud někdo ze zákazníků pracuje v Praze, není problém, aby
masíroval ve vybavené místnosti v manželčině fotoateliéru.
„Před několika lety jsem podnikal, ale mohu říct, že mě masáže
naprosto pohltily a vnitřně mě
uspokojují, takže se chci věnovat
pouze jim. Když vidím zákazníka, který si po masáži připadá jako znovuzrozený a hned si
sjednává další termín, je to pro
mě ta největší odměna. Reference

a doporučení jsou nejlepší reklamou
a mám pocit, že se dostávám do povědomí tišických občanů.“ Chce si
nadále zvyšovat svou odbornost
a v budoucnu poskytovat i speciální masáže zaměřené na lymfatický
systém a problémy s páteří.
Co by mělo být pro nás tím spouštěčem, abychom při bolestech

místo pilulky zvolil masáž? „Ač se
může zdát, že pouze hájím své zájmy, jsem přesvědčen, že masáž by se
měla stát pravidelnou součástí života každého. Lidé pečují o svá auta,
domácí mazlíčky, vlasy a vizáž vůbec, ale o svaly, které jsou důležitým
článkem veškerého pohybu, téměř
vůbec. Masáž sval udrží v dobrém

stavu, prodlouží jeho aktivitu.
A pokud jsem tímto nepřesvědčil,
pak radím- přirozený pohyb a neopomíjet pitný režim.“
Pro občany Tišic a blízkého
okolí má Vašek Fröhlich připraveny speciální ceny, kdy například nejžádanější masáž zad a šíje
v délce 45 minut nabízí za 350 Kč,
relaxační masáž celého těla v délce 120 minut za 800 Kč (zahrnuje
masáž zad, šíje, nohou a rukou).
Podrobnou cenovou nabídku najdete na jeho webových stránkách.

Naďa Černá
Všetatská 412, Tišice – Chrást
(zelený dům vedle stavebnin)
tel.: 702 889 112
(masáž si můžete objednat
po dohodě v libovolném čase)
e-mail: frohlich@profesionalni-maser.cz

www.masaze-tisice.webnode.cz
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O čem jsme psali před 10 lety
D

élka života je pojem relativní – jak v jedné své forbíně definoval Jan Werich. Pro
někoho je deset let polovina, nebo třetina života, pro jiného jen pár let zpátky. Hlavně pro
ty prvně jmenované a pro více než 700 nových
obyvatel, o které se naše obec za deset let rozrostla, jsme se rozhodli u příležitosti „kulatého“ 150. čísla TR, nahlédnout do té dávné - nedávné minulosti a připomenout, čím žila naše
obec a o čem psaly Tišické rozhledy v r. 2006.
V uvedeném roce vyšla čísla TR 90 – 95, redakční rada pracovala ve složení Jiřina Slámová,
František Veselý, Petr Brodský, Václav Kváček,
Magda Křížová, Olga Janoušková a fotograf Pavel Kváček.
V únorovém čísle TR 90 a potom i ve všech
po celý rok jsou informace o postupu výstavby
kanalizace. Ještě v tomto čísle vyjádřil starosta
M. Brodský naději, že zdravý rozum zvítězí nad
úředním šimlem a pozastavená dotace bude obnovena a výstavba bude pokračovat. Nestalo se
tak, další peníze jsme nedostali, pokládání vakuového potrubí bylo ze dne na den přerušeno
– obnoveno bylo až v minulém roce, po dlouhých 9 letech. Vakuová stanice a ČOV byly v té
době prakticky dokončeny, takže po malých dodělávkách a nutných zkouškách byla kanalizace
do provozu uvedena v březnu 2007. Dále jsme in-

formovali, že po neuvěřitelných 24 letech ukončil
pan Ota Kejř funkci rychtáře našich baráčníků.
Novým rychtářem byl zvolen pan Jiří Šedivý.
O březnové povodni a o všem, co s ní souviselo, psaly TR 91. Velmi důležitou informací
bylo, že se podařilo odvrátit placení velmi vysokého penále 11 mil. Kč za nesplnění podmínek
pro dotaci na plynofikaci. K odběru plynu se
totiž přihlásilo méně nemovitostí, než vyžadovala dotace.
Na první straně č. TR 92 bylo popsáno slavnostní otevření nové budovy obecního úřadu.
Za účasti ministra Milana Urbana se konalo
29. 5. Desítky občanů si prohlédly zatím prázdné
prostory, bez nábytku. Další člen vlády, ministryně školství Petra Buzková k nám přijela 12. 5.
odhalit pamětní desku na domě č. 35 v Kozlech,
připomínající, že v tomto domě žil předválečný
poslanec, filozof dr. František Mráček.
TR 93 v úvodním článku vysvětlily, proč jsou
kvalitním asfaltovým povrchem opravovány
jen některé ulice, bez ohledu na to, že jiné by to
potřebovaly více. Podle přidělených účelových
dotací se směly opravit jen vozovky v ulicích zaplavených při povodni v r. 2002 a vozovky poškozené při výstavbě kanalizace.
V občasné rubrice „Redaktoři z naší školy“
popsali páťáci své dojmy z výletu do husitského
Tábora a třeťáci napsali, jak se jim líbil Karlštejn.

O změnách ve vnitřním vybavení našeho kostela Všech svatých, ke kterým došlo za posledních
100 let, napsal kronikář.
Hlavním námětem říjnových TR 94 byly volby
do OZ, konané 20. 10. Na prostřední dvoustraně
volební strany představily své kandidáty a volební programy. Učitelky H. Kohoutová a M. Křížová
podrobně informovaly o tom, co je nového v ZŠ
a MŠ. Kronikář uveřejnil první část toho, co zjistil
o našich bývalých občanech, kteří působili v Československých legiích za 1. světové války. Druhá
část vyšla až v č. TR 101.
Poslední, prosincové číslo TR 95 podrobně
informovalo o výsledcích voleb do Obecního
zastupitelstva, o ustavujícím zasedání. Starostou
byl jednomyslně zvolen pan Miroslav Brodský,
místostarostkou PhDr. Olga Janoušková. Jen
pro zajímavost uvádíme, že z tehdejšího zastupitelstva dodnes v zastupitelstvu působí Pavel
Jelínek, Bohuslav Štolba, Zdeněk Zvelebil, Radka Staňková a byl tam i Jiří Horčík. Společnost
TIKANAS informovala občany o úspěšné kolaudaci celé stavby, o závěrečných přípravách na najetí vakuové kanalizace a čistírny, o personálním
obsazení. K najetí pak došlo v březnu 2007. A nechce se věřit, že to bude už 10 let, co jsme čtenářům představili nového řezníka v Chrástě pana
J. Kudrnovského – „DIVOČÁKA“.

Petr Brodský, kronikář

UKONČENÍ SBÍRKY VÍČEK

info

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, NA PŘÁNÍ MONIKY A PAVLA REJNARTOVÝCH BYLA UKONČENA SBÍRKA VÍČEK,
POŘÁDANÁ VE PROSPĚCH JEJICH DCER MICHAELY A NATÁLIE.
MANŽELÉ REJNARTOVI DĚKUJÍ VŠEM, KTEŘÍ TOUTO CESTOU JEJICH DCERY PODPOROVALI.

krátce
PŘI ŠKOLE OTEVŘEN
ČTENÁŘSKÝ KLUB
ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Z

ákladní škola Tišice zahajuje činnost Školní
knihovny pro žáky školy. Žáci
si mohou domů půjčit knihy
nejrůznějších žánrů. Knihovna se může pyšnit i moderní
současnou dětskou literaturou, o kterou je velký zájem.

Zároveň se otvírá ČTENÁŘSKÝ KLUB, kde se jednou za měsíc na 90 minut sejdou děti nad
knihami. Pro žáky bude připraven
zajímavý program, který nenásilnou formou vtáhne dítě do světa
knižních hrdinů. Klub není věkově omezen, může ho navštěvovat
prvňáček, který ještě téměř nečte,
ale i zdatný čtenář z páté třídy.
Chceme dítěti pomoci s výběrem
knih, rozvíjet čtenářskou gramotnost a hlavně přiblížit knihu jako
důležitou součást života, kde najde nejen pobavení ale i poučení.

Michala Křídová
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Můžeme žádat o příspěvek
na výměnu kotle
P

okud vlastníte starý neekologický kotel na tuhá paliva
s ručním podáváním a zvažujete
koupi nového kotle nebo systém
vytápění chcete nahradit jiným
účinným nízkoemisním tepelným
zdrojem, pak tak zvaná „Kotlíková dotace“ je určena pro vás.
Předmětem podpory přidělované fyzickým osobám – konečným
uživatelům bude:
n tepelné čerpadlo
n kotel na pevná paliva
n plynový kondenzační kotel
n instalace solárně-termických
soustav pro přitápění nebo
přípravu teplovodního vytápění
n»mikro« energetická opatření

Cílem tohoto programu je snížení znečištění ovzduší z malých
spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť, využívajících tuhá
paliva. „Nová kotlíková dotace“
má jiná pravidla než v předcházejících letech. Lze vyměnit kotel
na pevná paliva za jiný zdroj, který
musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků.
Uznatelné náklady pro Středočeský kraj jsou od 15. 7. 2015, to
znamená, že již tuto topnou sezonu mohou majitelé rodinných
domů vyměnit kotel na tuhá paliva za nízkoemisní tepelný zdroj.
Při výměně starého kotle nezapomeňte pořídit fotografie zapojení kotle na otopnou soustavu
a do komínového tělesa (jinak by
nemohla být dotace uznána).

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ
n I. kolo výzvy:
od 15. 1. 2016 do 15. 9. 2016
n II. kolo výzvy:
od 3. 10. 2016 do 29. 12. 2017
V žádosti o dotaci Středočeský
kraj požádal ministerstvo životního prostředí o částku cca 500 milionů, která je vyčleněna na realizaci dílčích projektů fyzických
osob.
Zájemci si mohou na krajském
úřadě vyzvednout informační
brožurky a žádosti v tištěné podobě. Samotné podání žádosti je
možné buď osobně na podatelně
kraje nebo doporučeně poštou,
kdy rozhodující bude datum odeslání žádosti.

PODROBNOSTI O PŘIDĚLENÍ DOTACE NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH STŘEDOČESKÉHO KRAJE:

HTTP://WWW.KR-STREDOCESKY.CZ/WEB/ZIVOTNI-PROSTREDI/KOTLE/

Náš malý opravdový lyžák
O

prvním lednovém víkendu
vyrazily děti z přírodovědně – turistického kroužku naší
školy do horského střediska Rejdice, které leží přímo na hranici
Krkonoš a Jizerských hor. Zde se
odehrál jejich první opravdový
„lyžák” v životě.
Přestože to ještě několik dnů
před odjezdem vypadalo se sněhem všelijak, počasí se umoudřilo
a na místě nás čekalo příjemné překvapení v podobě krásného slunečného počasí a čerstvé sněhové nadílky. Po dobré večeři a ubytování
v příjemné horské chatě jsme se vydali na obhlídku okolí. Pak už nás
čekal večerní program, při němž si
děti nacvičily a vzájemně předvedly několik scének na téma bezpečné
chování na svahu. Druhý den ráno
vyrazili natěšení lyžaři na sjezdovku a skupinka turistů na pěší výlet
k rozhledně Štěpánka. Odpolední

program byl ve znamení bobování,
sáňkování, koulování a stavění sněhuláků. Našlo se i několik nezdolných lyžařů, kteří s velkým nasazením pokračovali v pilování nově
nabytých dovedností. Krásný den
byl zakončen slavnostním pasová-

ním novopečených lyžařů a vymýšlením vtipných básniček o našem
pobytu. V neděli dopoledne jsme si
naposledy zalyžovali a po obědě už
následovala chvíle loučení, na kterou se nikdo z nás moc netěšil.
Ráda bych poděkovala všem,

kteří se postarali o bezvadnou atmosféru a mým malým turistům
za jejich krásné chování a obrovské
nadšení při všech aktivitách. Náš
horský víkend jsme si užili opravdu naplno a moc se těšíme na další
společné výlety! Michaela Krejčí

Předškoláci na návštěvě ve škole
P

o roce se předškoláci znovu
ohlásili na návštěvu do školy, kam drtivá většina z nich
od září zamíří. Pod vedením
učitelek Magdy Křížové a Kateřiny Pavlovové se 13. ledna objevili před hlavními dveřmi školy.
Po krátkém přivítání se rozdělili do dvou skupin. První
skupina zavítala do třídy k paní
učitelce Slámové, kde si společ-

ně povídali. Poté, co sdělili své
zážitky z nového prostředí, jim
paní učitelka pustila výukový
program na interaktivní tabuli,
kde děti skládaly obrázek z puzzlí a počítaly příklady z matematiky. Že už se brzy stanou
školáky, stvrdily svým podpisem na tabuli. Druhá skupina dětí si zatím s průvodkyní,
paní učitelkou Kohoutovou,
prošla celou školu. Děti viděly

Zápis do mateřské školy již v dubnu
Ř

editelka Mateřské školy Tišice, Mgr. Tereza Netíková, v souladu se všemi právními předpisy stanovila termín zápisu do MŠ
Tišice na 8. 4. 2016 od 13 do 17 hodin.
Zákonní zástupci, kteří mají zájem o umístění svého dítěte
do této školky, si zde ve stanovených termínech vyzvednou a následně odevzdají žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2016/2017. Místo, termín a čas pro podání žádostí budou zveřejněny na: www.ms-tisice.cz, facebooku MŠ Tišice
a na nástěnkách v šatnách každé třídy mateřské školy. Předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, případně má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro
trvalou kontraindikaci. U zápisu zákonný zástupce předloží:
občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, Legalizovaný pobyt cizinců v originále. V daném termínu rodič odevzdá:
vyplněnou žádost k přijetí, vyplněný evidenční list.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TIŠICE PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/17
n Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
a děti s odkladem povinné školní docházky.
n Děti s trvalým pobytem v obci Tišice
(podle data narození, od nejstaršího po nejmladší).
n Věk dítěte (podle data narození).
Děti, které nejpozději 31. 12. 2016 dosáhnou věku tří let.
n Děti, které nejpozději k 31. 8. 2016 dosáhnou věku 3 let k pravidelné celodenní docházce bez trvalého bydliště v obci Tišice.
Mgr. Tereza Netíková, ředitelka mateřské školy

V PŘÍPADĚ, ŽE: žádáte o zařazení dítěte
do logopedické třídy, máte dítě s jakýmkoliv
handicapem, dítě bude pravděpodobně potřebovat asistenta pedagoga a žádáte o zařazení dítěte do běžné třídy, na zápis nečekejte
a objednejte si co nejdříve konzultaci s ředitelkou školy a speciálním pedagogem MŠ.
ZÁPIS DO SPECIÁLNÍ TŘÍDY
PRO DĚTI S VADAMI ŘEČI
A KOMBINOVANÝMI VADAMI:
K zápisu do této třídy je potřeba si domluvit
co nejdříve individuální konzultaci u ředitelky Mgr. Terezy Netíkové na tel.: 776 102 613
či mailem – ms@tisice.cz. Požadavky a kritéria
jsou stejné jako k zápisu do běžné třídy.
NAVÍC BUDETE POTŘEBOVAT:
n doporučení ze školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum – SPC
nebo pedagogicko-psychologická poradna PPP)
n doporučení včetně diagnózy pro účely vzdělávání k zařazení do speciální třídy od jiného
odborníka (logopeda, pediatra, neurologa,
psychologa atd.)
n pokud zatím nikam nechodíte, doporučíme
vám vhodné SPC pro vaše dítě
n pokud vaše dítě potřebuje pedagogického asistenta, je nutné to uvést v odborném doporučení.

jednotlivé třídy, šatnu, modulovou třídu, ředitelnu, jídelnu
i místnosti školní družiny. Velký zájem u nich vyvolalo setkání s kostíkem, který slouží jako
didaktická pomůcka při výuce
o lidském těle. První dojem ze
školy se vyvedl, děti si odnesly
jasnější představu o tom, co je
příští školní rok vlastně čeká.
A my se na všechny těšíme.

Pavel Jelínek

krátce z MŠ
MŠ PŘIJME UČITELKU

M

ateřská škola Tišice,
okres Mělník, přijme
kvalifikovanou učitelku mateřské školy na celý úvazek.
Nástup 22. srpna 2016. Životopis s průvodním dopisem
zasílejte na e-mailovou adresu:
ms@tisice.cz.

PODĚKOVÁNÍ

P

oděkování patří obci Tišice za příspěvek, který poskytla dětem z mateřské školy
na školku v přírodě.
Příspěvek na pobyt byl navýšen
o částku na ocenění a odměny dětem při zvládání celého programu.
Tuto podporu přivítali nejen rodiče
přihlášených dětí, ale i učitelky, které s dětmi odjíždí jako doprovod.
Poděkování si zaslouží i Autodoprava Kaucký Tišice, která nejen
pravidelně plní kontejner na papír
v MŠ, ale vždy sběrový papír v celém kontejneru účelně přeskládá,
aby byl maximálně využit.
TR 150 I 5

Roste v Tišicích
softballová hvězda?

K

dybychom měli jmenovat
nejoblíbenější sporty u nás,
určitě se na prvních místech objeví fotbal a hokej. Když bychom
se na sport ze stejného úhlu podívali v Americe, pak se na před-

stolní tenis
STOLNÍ TENISTÉ
I NADÁLE ÚSPĚŠNÍ

J

ak dokazuje pohled na tabulky obou regionálních
soutěží, reprezentují naši hráči
svou obec vzorně. Přes potíže
se sálem během sezóny se drží
stále mezi nejlepšími třemi,
takže spokojenost. Přehled dosud nezveřejněných výsledků:
RP I
Neratovice D - Tišice A  6 - 12
Tišice A – D.Beřkovice B  16 - 2
Mlékojedy A - Tišice A  1 - 17
Všetaty A - Tišice A
13 - 5
Nelahozeves B – Tišice A 0 - 18
Tišice A - Kralupy B 
15 - 3
RP II
Pšovka C – Tišice B 
11 - 7
Tišice B - Mlékojedy B  12 - 6
Tišice B - D.Beřkovice C  15 - 3
Mšeno B - Tišice B 
5 - 13
Tišice B - Nelahozeves D  12 - 6
Nelahozeves C - Tišice B  11 - 7
RP I
1. TJ Sokol Všetaty A
2. TJ Sokol Tišice A
3. TJ Sokol Dřínov
4. SK Mšeno A
5. Sokol Mělník - Pšovka A
6. TJ Kralupy B
7. TJ Neratovice D
8. TJ Start Mlékojedy A
9. Sokol Dolní Beřkovice B
10. TJ Dynamo Nelahozeves B
11. TJ Neratovice E
12. TJ Sokol Všetaty B
RP II
1. Sokol Horní Počaply
2. Sokol Mělník - Pšovka B
3. TJ Sokol Tišice B
4. TJ Dynamo Nelahozeves C
5. Sokol Mělník - Pšovka C
6. SK Mšeno B
7. TJ Kralupy C
8. Sokol Dolní Beřkovice C
9. TJ Start Mlékojedy B
10. TJ Dynamo Nelahozeves D
11. TJ Sokol Byšice

ních místech pomyslné tabulky
umístí americký fotbal a baseball.
Ten druhý si své příznivce získává
i u nás. Jeho rychlejší a na prostor
měně náročnou verzí je softball.

Ten je v Americe výhradně ženskou záležitostí, ale v Evropě tomu
tak není. V tomto článku se ale nebudeme bavit ani o mužské, ani o ženské
softballové lize, ale o lize těch úplně
nejmladších – hráčů do deseti let (tzv.
TBall). Mezi ty patří Adam Cyprian,
člen týmu SK Joudrs Praha, hráč, který si ze Zlatého superpoháru hráčů
do deseti let odnesl v dovednostní
soutěži Masters 12. místo v odpalu.
n Adame, hned v úvodu článku
jsem zmínila Zlatý superpohár,
mohl bys čtenářům Tišických
rozhledů přiblížit, o jakou akci
se jedná?
Je to turnaj, který je pro hráče do deseti let pokládán za největší v celé
Evropě. A protože se ho účastnily
i týmy ze zámoří, řadí se i mezi prestižní světové akce. Tohoto turnaje
se účastnilo 24 týmů, namátkou
bych jmenoval Čínu, Litvu, Slovensko, Rakousko, Španělsko, Maďarsko a všechny nejlepší týmy z naší
republiky. Tento turnaj se skládá ze
dvou částí – z vlastní hry a dále pak
z takzvaných Masters, což jsou jednotlivé dovednosti, potřebné ke hře,
například běh, odpal na dálku. Je to
proto, aby se ukázala i kvalita jednotlivých hráčů, nejen celého družstva. Za tyto jednotlivé položky získává tým body a ty ho mohou dostat
i na celkově lepší umístění v turnaji.

Což byl i náš případ. Ve hře jsme
skončili devátí, ale body za Masters nás vyhouply na celkově
šesté místo. Já jsem byl
v Masters nominován
do soutěže v odpalu
a zde jsem ze 72 hráčů
skončil na dvanáctém
místě a to je pro mě
velký úspěch.
n Začali jsme povídání o nejprestižnější, dá se říci světové
soutěži. Jak si vede
tým Joudrs v republice?
Z mistrovství republiky jsme si
přivezli třetí místo. A k tomu bych
rád řekl něco jiného: soutěže pro
děti naší kategorie jsou ve světě ojedinělé. Takže málokterý hráč jiné
země si může v deseti letech zahrát
na mistrovství své republiky.
n V některých sportech začínají
společně chlapci a děvčata. Jak je
to u softballu?
Úplně stejně. Za hráče do deseti let
mohou hrát společně kluci a holky.
Však také na Zlatém superpoháru
byl tým Víly z Merklína, který byl ze
samých holek. Od deseti let se dělíme na chlapecké a dívčí týmy a také
na softballisty a baseballisty. V této
nejmladší kategorii hrají turnaj společně oba styly. Platí i další věc jako
u jiných sportů, mladší hráč může
hrát za starší. Já jsem byl již hodněkrát
„povolán“, abych hrál i za starší kluky.
n Jak dlouho softball hraješ, kolikrát týdně trénuješ?

Adam Cyprian s částí svých turnajových trofejí. Pohár, který přinesl,
získal s týmem starších žáků, kteří si
ho z nejmladší kategorie půjčují jako
posilu. 
(foto nač)
Hraji dva roky a na trénink do Prahy jezdím třikrát týdně. Trénuji ale
i doma, kde mi maminka vyrobila
tréninkovou „klec“, ve které piluji odpaly. Často jsou o víkendech i turnaje.
Netrénujeme jen fyzickou kondici či
techniku, ale musíme zvládat i taktiku.
n Takže dost časově náročné a to
i pro rodiče. Jaká je potřebná výstroj pro tento sport?
Nutná je helma, pálka, rukavice
a speciální boty podobné kopačkám
– spiky. Součástí povinné výbavy
na turnajích jsou i hráčské kalhoty,
podkolenky, čepice a dres. A ten musí
být zastrčený v kalhotách. Za nedodržení tohoto pravidla bychom mohli být rozhodčím vyloučeni.
n Jak tuším, tvou nejsilnější stránkou je odpal. Jaký ten má pravidla,
co musíš umět?
Musím umět co nejdál a nejpřesněji odpálit. Podle toho, jaký proti
mně momentálně stojí soupeř, tak si
vybírám, kam míček umístit. S touhle
taktikou nám pomáhá trenér, se kterým máme domluvená gesta. Musíme se trefit do dané výseče, jinak je
to neplatný odpal. Já nepatřím mezi
nejrychlejší běžce, takže se soustředím „na pálku“. Mým snem je jednou
hrát za českou reprezentaci a zahrát si
i v Americe nebo jinde ve světě.
Musím přiznat, že se mě Adam
spolu s maminkou, která byla přítomna našemu rozhovoru, snažili zasvětit
i do pravidel tohoto krásného sportu,
leč to se nepodařilo. A tak doufám, že
se alespoň povedl rozhovor s nadějným
tišickým softballistou. Naďa Černá

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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Aktuálně z fotbalu – jaro 2016
ročník 2003 a ml. Kluci odmakali
oba turnaje na jedničku a vybojovali výborné 3. a 1. místo.
TURNAJ
16. LEDNA 2016
Tišice – Lobkovice 0:0, Tišice Česká Lípa 0:2, Tišice – Cítov 1:1
(Krajč), Tišice – Řepín 7:1 (Oplt 3,
Červinka 2, Štráchal, Kuchař), Tišice – Veltěž 1:0 (Vít), Tišice – Kostelec 6:0 (Oplt 3, Himl, Vít, Krajč 1).
KONEČNÁ TABULKA:
1. Česká Lípa 
18 bodů
2. Lobkovice 
13 bodů
3. Tišice 
11 bodů
4. Cítov 
10 bodů
5. Řepín 
4 body
6. Kostelec 
4 body
7. Veltěž 
0 bodů

Starší přípravka.

MUŽI
Muži zahájili zimní přípravu
14. ledna venkovním čtvrtečním
tréninkem. Tréninky jsou zaměřeny hlavně na zvýšení fyzické kondice. V úterních trénincích, v hale
gymnázia, trenér Radek Zámečník
přidává i více techniky.
PŘÁTELSKÉ ZÁPASY JARO 2016
7. 2. 16:00 neděle, ČAFC „B“ –
Tišice, hřiště U. T. ČAFC 2:3
20. 2. 14:00 sobota, Tišice – Škvorec, hřiště U. T. ČAFC
25. - 27. 2. soustředění Monínec
28. 2. neděle - Kostelní Hlavno –
Tišice, hřiště Hlavno nebo Dřísy
čas zatím není upřesněn.

PŘÁTELSKÝ ZÁPAS
ČAFC - TIŠICE 2:3 (0:2)
První letošní přátelský zápas Tišice sehráli, na umělé trávě ČAFC.
V první polovině zápasu Tišice
měly více šancí, dařila se i kombinace. Nastřelena tyč a břevno soupeřovy branky. Do poloviny zápasu
skórovali Tomáš Brzoň a Michal
Novák, po přestávce se domácí
dostali více do hry a hru vyrovnali
na 2:2. Vítězný gól za Tišice vstřelil
na 2:3 Petr Lauda.

STARŠÍ ŽÁCI
Tréninky v hale jsme si zpestřili halovými turnaji v Neratovicích pro

ROZLOSOVÁNÍ MUŽI OP JARO 2016
KOLO
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

DEN
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
neděle
sobota

DATUM
12. 3.
19. 3.
26. 3.
2. 4.
10. 4.
16. 4.
23. 4.
1. 5.
7. 5.
14. 5.
22. 5.
28. 5.
4. 6.
12. 6.
18. 6.

HODINA
14:30
15:00
15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SOUPEŘ
Mšeno-Tišice
Tišice-Horní Počaply
Veltrusy-Tišice
Tišice-FK Kralupy 1901
FK Pšovka Mělník B-Tišice
Tišice-Všestudy
Libiš B-Tišice
FK Vysoká-Tišice
Tišice-Hořín
Dolní Beřkovice-Tišice
Tišice-Velký Borek
Vojkovice-Tišice
Tišice-Vehlovice
Dolany-Tišice
Tišice-Obříství

TJ Sokol Tišice - oddíl kopané Vás zve na

MAŠKARNÍ PLES
SOBOTA 19.3. 2015 ve 20 hod.
RESTAURACE »» NA HŘIŠTI ««
HRAJE SKUPINA »» KARYNA ««
bohatá tombola
vstupné 120 Kč

TURNAJ
23. LEDNA 2016
Kluci odvedli super výkon a již
před posledním zápasem jsme měli
jisté vítězství v turnaji, na kterém
byl nejlepším brankářem vyhlášen
náš Vojta Pokorný.
Tišice - Lobkovice 3:2 (Semerák 2,
Oplt 1), Tišice - Vraňany 6:2 (Semerák 3, Krajč 2, Oplt), Tišice Straškov 2:1 (Oplt, Červinka), Tišice - Neratovice 1:1 (Oplt), Tišice
- Nehvizdy 1:0 (Oplt), Tišice - Libiš 1:3 (Krajč).
TABULKA TURNAJE:
1. Tišice 
13 bodů
2. Lobkovice
13 bodů
3. Straškov 
10 bodů
4. Libiš 
10 bodů
5. Neratovice 
6 bodů
6. Nehvizdy 
4 body
7. Vraňany 
3 body

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Trenér Ján Jantoš děti pilně připravuje na jaro v Sokolovně Všetaty.
Pro zlepšení hry a kondice jsou přihlášeny tyto turnaje:
Milovice ročník 2005 14. 2. 2016
- dopoledne, Milovice ročník
2005 21. 2. 2016 - odpoledne,
Milovice ročník 2005 6. 3. 2016
- dopoledne, Benátky n. J. ročník 2006 9. 4. 2016 – dopoledne, Olšany u Prostějova ročník
2006 25. 6. 2016.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Odehráli jsme turnaj v Neratovicích dne 23. 1.
Tišice - Libiš 0:2, Tišice - Brandýs n. L. 2:4, Tišice - Lobkovice
0:2, Tišice - Ovčáry 1:1, Tišice - Č.
Kralupy 0:4
Naši střelci: Lumír Král 1, David
Kříž 2.
Umístění na 6. místě.

krátce
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ
VÝKONNÉHO VÝBORU
TJ SOKOL TIŠICE Z. S.
1. Bylo provedeno rozdělení
funkcí – výkonný výbor bude nadále pracovat jako 9členný (s volbou každý člen výboru souhlasil).
RSDr. Bohuslav Růžička

statutární zástupce
Michal Pasovský

předseda fotbalového oddílu
Petr Kouba
místopředseda fotbalového oddílu
Martin Preisler

sekretář fotbalového oddílu
Pavel Jelínek
 vedoucí oddílu stolního tenisu
Bořivoj John

člen výkonného výboru
Jiří Štráchal

člen výkonného výboru
Martin Prošek

člen výkonného výboru
Martin Terziev

člen výkonného výboru
KONTROLNÍ ORGÁN
Karel Běloch

předseda kontrolní komise
Jiří Svoboda

člen kontrolní komise
Michal Vítovec

člen kontrolní komise
2. Výkonný výbor poděkoval
bývalým členům výkonného
výboru za odvedenou práci
ve prospěch TJ Sokol Tišice.
3. V rámci organizačních záležitostí bylo schváleno, že jednání výkonného výboru bude probíhat pravidelně každý měsíc, v případě potřeby se bude scházet operativně dle
potřeb. RSDr. Bohuslav Růžička

stolní tenis
TURNAJ
O PUTOVNÍ POHÁR
STAROSTY TIŠIC

S

tolní tenisté Sokola Tišice
uspořádali mezi Vánocemi
a Novým rokem tradiční turnaj o Putovní pohár starosty
Tišic.
Sešlo se 11 hráčů, aby se systémem každý s každým pokusili Pohár získat. Po konečném
účtování nakonec nečekaně
zvítězil nejmladší účastník,
dvanáctiletý Lukáš Kratochvíl.
Využil toho, že žáci nastupovali
v každém utkání s náskokem
5-0 a to už většina dospělých nedokázala smazat. Každý z účastníků pak obdržel malý dárek.

(jk)
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pozvánky
TIŠICKÉ KLUBKO ZVE
NA TANEČNÍ ZÁBAVU

N

ámořnický styl připlouvá
do naší obce. Kombinace červené, bílé a modré ovládne nejen letošní jaro, ale i naši zábavu. Kotvičky, mašle, čepice a sluneční paprsky
rozzáří sál pro dobrou náladu.
Tišické KLUBko zve všechny námořníky na svoji taneční plavbu s názvem „Bez moře i bez pláže, KLUBko
tančit dokáže“. Vyplujeme v sobotu
9. dubna v 20:00 hodin na sále restaurace Na Hřišti v Chrástě.
U kormidla bude celý večer hudební skupina PLUS, kterou vystřídají
s tradičním vystoupením v námořnickém holky z klubka.
Tombola a jiné překvapení je
v podpalubí připraveno. Vstupenky
si rezervujte od 21. 3. u paní Blanky
Janouškové, telefon: 728 479 303.

Premiéra nové hry LUNA
již tento pátek!

U

vedení hry na motivy díla
Williama Shakespeare –
Zkrocení zlé ženy – již doslova
stojí za dveřmi. Vždyť první diváky LUNO přivítá již tento pátek.
Hru plnou zápletek, akčních
scén a humoru by si neměl nechat
ujít žádný z příznivců tišické divadelní společnosti, ale ani ten, kdo
tento spolek ještě neviděl v akci.

Přijďte se i vy podívat jak se stalo,
že zlá, hubatá a hašteřivá Kateřina
se proměnila v mírumilovnou ženušku svého Petruchia.
(nač)
Divadelní společnost LUNO
uvede hru Zkrocení zlé ženy
v termínech:
Pátek 26. 2. 2016  od 18.30 hod.
Sobota 27. 2. 2016  od 18.30 hod.
Neděle 28. 2. 2016 
od 15 hod.

MAŠKARNÍ PLES
n 19. 3. 2016 od 20:00 hodin pořádá
TJ Sokol Tišice oddíl kopané Maškarní ples. Sál restaurace Na hřišti.

charitativní sbírka
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016

C

harita Česká republika v prvních lednových dnech pořádala
16. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci obcházeli městy a vesnicemi po celé ČR.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již od začátku
a to od roku 2001. Sbírka je určena,
stejně jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem
v nouzi u nás i v zahraničí.
V Tišicích se podařilo získat
7 967 Kč z celkové částky 112 821 Kč.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijali koledníky a přispěli do jejich pokladniček.
Stejné díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas
ve prospěch pomoci druhým. V Tišicích koledovaly dvě skupinky. První koledovala ve středu dopoledne
a tvořili ji žáci základní školy z Libiše a druhá byla tradiční – tišická,
tvořená Michaelou Mitošinkovou,
Kristýnou Malou a Annou Pourovou
ta koledovala v sobotu dopoledne.
Obě skupinky vedla paní Jitka Mitošinková.
Velké poděkování patří obci Tišice
a jejich čelním představitelům, za pomoc a podporu při konání Tříkrálové
sbírky.

Hana Jarská,
 koordinátorka Tříkrálové sbírky

ve Farní charitě Neratovice
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Rekonstrukce zahrady není u konce
K

oncem minulého roku najela
na školní zahradu technika,
která jí v průběhu následujících
měsíců dala zcela jiný charakter.
Byť již v zahradě školky stojí několik nových herních prvků, její
rekonstrukce není u konce.
V současnosti se realizuje stavba nového pískoviště v zadní části
areálu a po dokončení nové třídy

se uvede do provozu dětmi očekávaný prvek, kde hlavní roli bude
hrát voda. Podaří-li se získat v dalším dotačním titulu finance na prvek, který nahradí nevyhovující
hrad v přední části, bude hlavní
podoba zahrady mateřské školy
u konce.
Nyní zbývá dořešit problém,
který trápí všechny uživatele, a to
její co nejrychlejší zatravnění.

V současné době je po vydatném
dešti téměř nemožné zahradu
využívat. Učitelky ze zkušenosti
ví, že postupným zatravněním
ploch a střídavým využíváním
dojdou s dětmi brzy do vytouženého cíle.
(nač)

Nové herní prvky jsou v neustálém
obležení dětí. 
(foto nač)

info 

M

DALŠÍ ÚSPĚŠNÁ DOTACE

ateřská škola Tišice uspěla se svým projektem v dalším dotačním titulu - „Podpora
logopedické prevence v předškolním vzdělávání
2016“ vyhlášeným ministerstvem školství.
Projekt s názvem „Chceme, aby nám všichni rozuměli“ vypracovaly učitelky Bc. Ludmila Nováková
a Naďa Černá. Získaná částka, 30 tisíc korun, je pro-

jektem určena na vybavení logopedického oddělení
potřebnými výukovými pomůckami. Mezi ty patří didaktické pomůcky zlepšující kvalitu a úroveň řečového
projevu, pomůcky ke správnému vyvození jednotlivých hlásek, ale i ty, které podporují jemnou motoriku
a grafomotoriku. Výuka v tomto oddělení bude zaměřena na prožitkovou výuku a zlepšení pohybového
projevu dětí, který úzce souvisí s rozvojem řeči. (nač)

