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Ptačí chřipka za humny
P

očátkem února jsme obdrželi informaci, že byl
v katastru Kostelce nad Labem zjištěn výskyt aviární influenzy (ptačí chřipky). Státní veterinární správa vyhlásila i pro přilehlé katastry mimořádná veterinární opatření. Text opatření je umístěn na webu obce
a na obecní vývěsce. Chovatelé ptactva by měli zamezit přístupu volně žijících ptáků ke svým chovům.

Nemoc se přenáší trusem ptáků. U tohoto typu ptačí chřipky nebyl dosud zaznamenán přenos na člověka,
virus přenáší převážně vodní ptactvo. Žádáme občany,
aby sledovali informace, které se k této problematice váží.
Pro nahlášení podezření na nemocné ptáky nebo konzultaci je zřízena speciální telefonní linka 720 995 204. 

Pavel Končel, starosta

zápisy do škol
TERMÍNY:
Zápis dětí do ZŠ Tišice
6. dubna 2017
Zápis dětí do MŠ Včelička
9. května 2017
PODROBNĚJI NA 5. STRANĚ

Sněhová nadílka sice přinesla mnoho starostí s údržbou silnic a chodníků, za to vykouzlila nádherné pohledy na okolní přírodu, plné pohádkové poezie.
Ze sněhu se asi nejvíce radovaly děti. Ty ze školky chodily pravidelně „lopatovat“ na kopec nad sběrným dvorem. Poděkování patří zaměstnancům údržby
obce, kteří pravidelně kopec před zimou posekají, aby to dětem pořádně fičelo.
Foto N. Černá a Z. Kváčková

Tříděním šetříme životní prostředí
S

polečnost ASEKOL, která pro
naši obec zajišťuje svoz recyklovatelných odpadů ze sběrného dvora, vydává každý rok „Certifikát environmentálního vyúčtování“, ve kterém uvádí, k jakým
úsporám zodpovědným sběrem
těchto odpadů došlo, jaký vliv to
mělo na životní prostředí.

Z certifikátu vyplývá, že občané naší obce v roce 2015 vytřídili
a do sběru odevzdali 104 televizorů, 48 monitorů a 1 361 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili
55,74 MWh elektřiny, 2 788,60 litrů
ropy, 244,17 m3 vody a 2,12 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 12,15
tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 48,62 tun.
Zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektric-

ké energie pro domácnost až na
4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů
ropy potřebných až k sedmi cestám
do Chorvatska, jsou to impozantní
čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání
10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou pro chod

notebooku po dobu necelých 5 let.
Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
Výsledek za rok 2016 společnost
ASEKOL teprve zpracovává, až ho
obec obdrží, určitě bude v TR uveřejněn.
Petr Brodský

Od začátku února je na sběrném dvoře umístěn lis pro zvýšení efektivity odvozu tříděných odpadů.
Foto Z. Kváčková

Pro větší
bezpečnost

S

tále se snažíme zkvalitňovat
situaci v našich školských zařízeních a jsem rád, že se nám daří
každý rok přichystat něco nového.
Řešíme však i dopravně bezpečnostní situaci v blízkosti školy a školky.
Poté, co se před několika lety zpevnily
parkovací plochy v ulici Labská u odbočky ke škole, navazuje v letošním
roce na tuto akci další etapa. V plánu
je pokládka zámkové dlažby před obchodem potravin v Kozlech, kde jsou
nebezpečné výškové rozdíly a dále se
bude realizovat výstavba zcela nového chodníku přímo ke škole. Věřím,
že se v těchto místech nejen výrazným
způsobem zlepší vzhled komunikací,
ale zcela zásadním způsobem se zvýší bezpečnost chodců, kteří zamíří do
místního obchodu, nebo do naší školy.
V době vydání tohoto čísla Tišických rozhledů, by měly práce na této
akci být již v plném proudu, komplikací by mohly být jen ztížené klimatické podmínky. 
Pavel Končel
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Máte nevrácené knihy z knihovny?
R

ád bych naše spoluobčany
a čtenáře informoval o aktuálním dění v Místní lidové
knihovně Tišice. Knihovna, která
se nachází v prvním patře budovy
obecního úřadu, má v současné
době cca 4000 knih různých žánrů, od dětské literatury přes literaturu pro mládež a pro dospělé.
V omezeném množství je i naučná literatura. Otevírací doba pro
veřejnost je každé pondělí od 14.00
do 16.00 hodin, každé sudé pondě-

lí od 18.00 do 20.00 hodin a každou
lichou středu od 18.00 do 20.00 hodin. Kromě klasické výpůjční služby organizujeme i návštěvy dětí ze
základní a mateřské školy.
Nákup knih provádíme na základě průzkumu u čtenářů, hradí ho obecní úřad. Ten v loňském
roce nechal přidělat i nové regály.
V současnosti jsou v knihovně již
novinky konce roku 2016 a začátku roku 2017. Čtenáři, kteří předají
knihovně e-mailovou adresu, jsou
o novinkách informováni.

Nový chodník v ulici Školní přispěje k vyšší bezpečnosti nejen školních dětí.

Foto N. Černá

aktuálně
» K 28. únoru 2017 ukončila svou živnost Věra Hovorková, provozující obchod
pro zahrádkáře a chovatele. V současné době probíhá
výprodej veškerého zboží.
» Od začátku února jsou
znovu otevřeny potraviny
v Tišicích (původně Baloz).
Otevírací doba je denně od
7:00 do 20:30 hodin.

Díky nezměrnému úsilí knihovnice Věry Kalašové se konečně podařilo zdokumentovat historii nevrácených výpůjček. V průběhu tohoto roku budou těm, kteří mají doma
nevrácené knihy, doručeny upomínky. Prohlédněte domácí knihovničky,
a pokud zde naleznete knihy, které
byly zapůjčeny z knihovny, neváhejte je vrátit. Po případném zjištění, že
knihy již nemáte nebo byly poničeny
dejte tuto informaci na níže uvedený
e-mail. Hlavně apeluji na navrácení
tak zvané „povinné literatury, o kte-

rou je mezi studenty velký zájem.
Chtěl bych tímto poděkovat V. Kalašové za rozšíření služeb naší knihovny a digitalizaci dat. Čtenářům Rozhledů přeji mnoho krásných chvil
strávených u pěkné knihy.
Na adresu frantisek.stich@seznam.cz můžete zasílat dotazy, připomínky a podnětné návrhy. Na
stránkách www.knihovnatisice.estranky.cz se dozvíte veškeré aktualizace, informace o knihovním fondu, novinkách.

František Štich, knihovník

Zvláště pro obyvatele se sníženou pohyblivostí je přístup do prodejny potravin
v Kozlích velmi komplikovaný. Vyrovnání terénu pro ně bude velkou pomocí.

Foto Z. Kváčková

Z OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK SCHVÁLENÝCH ZASTUPITELSTVEM OBCE V PROSINCI 2016
n OZV o nočním klidu. Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Vyhláška stanovuje výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná. Konkrétně jsou vyjmenovány akce: noc
z 31. prosince na 1. ledna, plesy – Hasičský, Chovatelský,
Sportovní, zábava KLUBka, Staročeské máje, říjnová zábava restaurace Na hřišti, Den sousedů (Spojovací ulice),
Pálení čarodějnic (30. 4.), Den obce Tišice.
n OZV k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně. Každý je povinen počínat si tak, aby nezpůsobil znečištění ulic a jiných veřejných prostranství. V případě jejich znečištění je každý povinen, znečištění odstranit. V případě znečiště-

ní výkaly zvířete, tyto neprodleně odstraní osoba, která
má v dané chvíli zvíře v opatrování. Vlastník nebo uživatel veřejné zeleně je povinen zeleň udržovat pravidelnou
sečí, minimálně 2x do roka. Na plochách veřejné zeleně
je mimo jiné zakázáno zeleň poškozovat či znečišťovat,
na ní stát, zastavit či jezdit motorovými vozidly, mimo
určená místa stanovat, tábořit a rozdělávat oheň.
n OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v obci Tišice. Zakazuje se
vstupovat se psy a vodit psy na hřiště v obci – hřiště Na
Pastličkách, sportovní areál v Chrástu, hřiště u MŠ a ZŠ,
hřiště v parku v Kozlech. Mapa obce, která je přílohou
k vyhlášce, vyznačuje místa, kde je zakázán volný pohyb
psů a jejich výcvik.
(nač)

ze zasedání obecního zastupitelstva
POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SE KONALO
VE ČTVRTEK 15. PROSINCE 2016
ZA PŘÍTOMNOSTI 14 OBČANŮ OBCE.
NA PROGRAMU JEDNÁNÍ BYLY,
KROM JINÝCH, TYTO BODY:
n ROZPOČET OBCE NA ROK2017
– rozpočet obce byl řádně vyvěšen na úřední desce a vývěsce před obecním úřadem a každý občan
měl možnost se s ním seznámit. K tomuto bodu
měl připomínku zastupitel Chobotský, který nesouhlasil s financováním akce vybudování vodovodního řadu v ulici K lesu obcí. Starosta vysvětlil, že vodovodní řad vždy financovala obec, jedná se o obecní pozemek, přípojky k jednotlivým
domům si financují vždy občané sami. Rozpočet
obce byl schválen v předkládané podobě.
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n OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
– do té doby platná vyhláška obce sdružovala několik vyhlášek, tu je nutné po nové právní úpravě nahradit jednotlivými vyhláškami.
A to vyhláškou stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Tišice, vyhláškou k zajištění čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně a vyhláškou o nočním klidu. V návrhu byla
i vyhláška o využívání plakátovacích ploch, ale
protože budou probíhat dílčí změny v plakátovacích plochách, bude tato vyhláška přesunuta
k projednání na příští zasedání zastupitelstva.
n VYHLÁŠKA O VOLNÉM POHYBU PSŮ
je doplněna mapou míst, kde se mohou psi volně pohybovat.
n ÚZEMNÍ PLÁN
– zhotovitelem byla odsouhlasena firma, která
pracovala na vytvoření předcházejících územ-

ních plánů a to firma Kadlec K. K. Nusle, s. r. o.
Žádosti o změnu ÚP se podávají přibližně do
konce února. Zastupitelstvo po té bude schvalovat jednotlivé žádosti.
n ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
– nejprve byly projednány změny v likvidaci
bioodpadu, které zajišťovala firma AVE. Tato
služba byla zpoplatněna. Nově vybraná firma N
a N Košátky bude likvidovat bioodpad zdarma,
placen bude pouze odvoz (více v článku Nová
firma na likvidaci bioodpadu na 3. straně).
n ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI
dodatek ke smlouvě s firmou Ave, která doposud obci účtovala cenu za odvoz směsného odpadu za osobu a popelnici. Nyní se bude cena
účtovat za jednu vyprodukovanou tunu. Předpokládaná úspora se odhaduje na 80 tisíc ročně. Svezený odpad z obce se bude vážit v areálu
bývalého SZP (kovošrot).
 Ze zasedání zastupitelstva vybrala N. Černá

Kam po ukončení páté třídy?
K

aždý rok, kdy naši školu
opouští páťáci, aby k prvnímu září zasedli do lavic jiných
škol na druhém stupni, lámou si
jejich rodiče hlavu nad tím, do
které školy vlastně své dítě nasměrovat.
Aby měli to přemýšlení o něco
jednodušší, zavítali k nám 10. ledna
vedoucí pracovníci Základní a mateřské školy Všetaty Mgr. Bc. Renata Kurzveilová – ředitelka a PaedDr. Stanislav Poddaný – zástupce
ředitelky na setkání s rodiči v rámci projektu OP VVV. Krátce po nich
pozvání přijali i vedoucí pracovníci Gymnázia Františka Palackého
Neratovice Mgr. Aleš Jinoch – ředitel školy a Mgr. Petr Palička – zástupce ředitele. Základní a mateřská škola Všetaty je spádová škola pro děti z Tišic navštěvující druhý stupeň a přijetí na GFP Neratovice je prestižní záležitostí. Všichni
hosté nejprve prezentovali příchozím rodičům svoje školy, představili v kostce její fungování, směřování a její silné stránky. Tyto zajíma-

vosti ilustrovali velkým množstvím
fotografií a videí. Po krátké prezentaci přišla řada na četné dotazy rodičů, na které všichni hosté ochot-

ně odpovídali. Věřím, že rodiče byli
spokojeni a hlavně mají zase o něco
více jasno v tom, kterým směrem se
bude jejich dítě nadále ubírat, pro-

Nová firma na likvidaci bioodpadu
D

alší možností, jak ušetřit obecní peníze, je uzavření smlouvy s novou firmou na svoz a likvidaci bioodpadu. Do současnosti tuto službu prováděla firma AVE, která účtovala nejen odvoz, ale i samotnou likvidaci.
Nově vybraná firma N&N Košátky s. r. o. provozuje kompostárnu, proto nabízí likvidaci bioodpadu zdarma, zpoplatněn bude pouze odvoz. Příznivější bude i frekvence odvozu kontejneru, umístěného ve

sběrném dvoře. Ten bude prováděn téměř obratem po
objednání. V plánu je zakoupení nového kontejneru
a štěpkovače, k jehož pořízení se bude snažit obec využít některý z dotačních titulů. Obecní kontejner pak
budou moci občané využívat celoročně a ne jen po časově vymezenou dobu, jak je tomu nyní. Po zakoupení štěpkovače bude možné likvidovat i větve do konstrukčních možností zařízení.
Popelnice na bioodpad, které někteří obyvatelé využívají, budou provozovány tak, jako doposud. (nač)

poděkování
ŽIVOT NÁM BOHUŽEL NEPŘINÁŠÍ VŽDY JEN TO HEZKÉ,
NĚKDY NÁS DOKÁŽE ZASKOČIT ZPRÁVOU Z NEJHORŠÍCH.
Stalo se tak i 30. prosince 2016, kdy po
dlouhé nemoci navždy odešel náš spoluobčan pan Pavel Kváček. Člověk, který pro
obec pracoval dlouhé roky. Zachycoval veškeré kulturní dění v obci na fotografie i videa, jeho objektiv nechyběl při žádné zásadní akci v obci. Velmi se zajímal o zdejší dění a každoročně natáčel videokroniku
obce. Jeho aktivity však byly mnohem širší, spoluzakládal divadelní spolek Luno,
kde se stal i jeho prvním režisérem, byl dlouholetým členem redakční rady Tišických rozhledů. I přes vážné zdravotní problémy ke všemu přistupoval vždy s neobyčejnou energií a fortelem. Pavel Kváček se nesmazatelně zapsal do historie naší obce a patří mu velký dík a uznání.

Pavel Končel, starosta
Odchod Pavla Kváčka je velkou ztrátou pro divadelní soubor Luno. Pavel byl jedním ze zakládajících
členů souboru, byl neviditelnou silou, která rozjížděla celý ten stroj zvaný „divadlo“. Vymyslel a vyrobil konstrukci pro celou scénu, bez které by se divadlo neobešlo. Realizoval osvětlení, ozvučení, v průběhu let se stal mistrem ve výrobě dokonalých rekvizit.





První čtyři uvedené hry vedl režisérsky,
na prvních dvou hrách se podílel textově. Nejen vystoupení souboru, ale i přípravy a nácviky zaznamenával pomocí kamery a fotoaparátu. Tím v průběhu let zachytil celou činnost souboru.
Stavba scény, jejíž je autorem, bude rok co
rok připomínat jeho nasazení a zapálení
pro divadlo. Jeho práce bude vidět po celou dobu, co bude soubor LUNO existovat.
Na společně prožitá léta nezapomenou
členové divadelního souboru LUNO Tišice.

Od roku 2002 byl Pavel Kváček členem redakční rady Tišických rozhledů. Do každého čísla přispíval svými fotografiemi, zachycujícími společenské, kulturní a sportovní dění v obci, dokumentoval její proměnu a rozvoj. Přicházel s novými náměty a nápady. Všichni členové redakční rady v něm
měli spolehlivého kolegu, který byl se svým fotoaparátem u každé události v obci. Mnohaletou prací pro
obecní občasník a svým kamarádským přístupem
se navždy zapisuje do historie Tišických rozhledů.

Členové redakční rady TR

tože přechod na novou školu bude
jedním z nejdůležitějších životních
kroků jejich dítěte vůbec.
 Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

inzerce
n NABÍZÍM TYTO SLUŽBY:
pronájem dodávky s řidičem,
autodopravu, vyklízení nemovitostí, stěhování, mezinárodní dopravu, prodej starožitností, půjčovnu dekorací, sběratelské předměty. Barbora Vaisová, Tišice – Chrást 186, telefon:
777 188 534
n FIRMA MIKROMETAL
V CHRÁSTU PŘIJME zaměstnance na pozice Operátor CNC
a Seřizovač CNC, zkušenosti na
obdobných pozicích jsou výraznou výhodou, ale ne podmínkou. Nabízíme HPP na dobu neurčitou, dobré platové podmínky a 13. plat. Životopis a krátký průvodní dopis posílejte na
e-mail: jobs@mikrometal.cz

NOVÝ
ÚZEMNÍ PLÁN
DLE NOVELY STAVEBNÍHO
ZÁKONA MUSÍ OBEC TIŠICE
POŘÍDIT A VYDAT DO ROKU
2020 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN.
VYZÝVÁME OBČANY,
ABY SVÉ ŽÁDOSTI PODÁVALI
DO KONCE ÚNORA 2017
NA OBECNÍ ÚŘAD TIŠICE.
»»» FORMULÁŘE JSOU
KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH OBCE «««
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
Z

ápis za rok 1915 v „Pamětní knize v Tišicích 1914 – 1938“ zabírá neuvěřitelných
64 stran. Je pravdou, že čistého textu bez obrázků, výstřižků z dobových novin je právě polovina – 32 stránek. Věřte, je velmi těžké vybrat a uspořádat velké množství informací, zajímavostí, které podrobně popisují těžký život
tišických občanů ve druhém válečném roce.
Postupovat chronologicky, podle událostí by
bylo dosti nepřehledné. Rozhodnul jsem se
proto popsat události podle jednotlivých aspektů, pojmů.

ústav“, který vydával nařízení a vyhlášky s cílem
získat přehled o množství obilí k semletí i osevu,
mouky, skotu, koz, ovcí. Tyto pokyny přicházely ještě častěji než pozvání k odvodům a nesmírně zatěžovaly obecní samosprávy, starosty. Uvedu jen několik příkladů těchto vyhlášek a nařízení, vč. opatření, která prováděl OÚ pro zajištění zásobování:
» v únoru se rozhodnul OÚ zakoupit nějaké žito
pro zajištění obživy nemajetných občanů. Žito
bylo uloženo v Červeném mlýně

Jako červená nit, se celým rokem táhnou informace o vojenských odvodech a povolávání
odvedených na frontu. Je to to nejsmutnější čtení. Odvody se konaly prakticky každý měsíc, někdy i dvakrát v měsíci. Pravidelně byli povoláváni
mladíci, kteří dosáhli 18 let, neustále se zvyšovala
horní věková hranice, před odvodní komise byli
nakonec zváni muži ve věku 47 až 50 let. Někteří byli u odvodu opakovaně, tak jak se zmírňovaly požadavky na zdravotní, fyzický stav a ubývalo výjimek z vojenské povinnosti. Většinou krátce po uznání odvedeného k boji „za císaře pána
a jeho rodinu“ přišel rozkaz k nástupu k určenému útvaru. Zvláštní rozkazy dostali někteří železničáři. Byli posíláni na Podkarpatskou Rus – do
dnes polské Haliče, kde vypomáhali sloužit na tamějších železničních stanicích. Osudné se to stalo panu Josefu Krulichovi z č. p. 65, který při službě zahynul, pohřben byl v Přemyšlu. Doma zanechal manželku a 7 dětí.
Je obdivuhodné, s jakou důsledností a vytrvalostí fungovala císařská a královská (dále jen
c. k.) byrokratická mašinerie. Ministerstva a následně c. k. hejtmanství se snažila, za každou
cenu, zajistit zásobování armády, ale i obyvatelstva potravinami. Byl zřízen „Válečný obilní

» 10. 5. – soupis dobytka

» 3. 5. - vypracovat seznamy obilím osetých ploch
» 25. 5. - vyhlásilo Rakousko válku Itálii, ihned
následovaly další soupisy a seznamy
» 10. 6. – bez ohlášení přijela z Brandýsa n. L.
do obce komise dvou úředníků, doprovázených
strážmistrem. Provedla důkladnou prohlídku
statku v Třebošnicích a v Červeném mlýně, žádné
přebytečné obilí, ani mouku nenašla. Potom začala hledat v obci, od čísla k číslu. Starosta zakročil, když prohlásil, že v obci již nic není, naopak
je všeho nedostatek. C. k. úředníci starostovu slovu uvěřili a v dalších prohlídkách nepokračovali.
» 29. 7. – byla svolána schůze všech občanů.
Účelem bylo stanovit, kolik moučných zásob
bude potřeba zajistit pro nemajetné občany tak,
aby vystačily do žní v roce 1916. Byla zvolena
tříčlenná komise z vážených občanů, která dostala za úkol tuto mouku zajistit.
» 31. 7. došlo z c. k. okresního hejtmanství nařízení, aby každý majitel pozemku nahlásil, kolik pšenice, žita, ječmene a ovsa bude zasívat na
podzim 1915 i na jaře 1916. Obecní sluha p. Fr.
Cvrk obcházel hospodáře a pořizoval požadované seznamy.

... aneb Tišice 1915
» 11. 8. přišlo z c. k. ministerstva vnitra „Poučení pro
zemědělce a mlynáře“, kterak se smí s obilím a mlýnskými výrobky obchodovati. Prodávat se smí jen Válečnému obilnímu ústavu. V 10 odstavcích bylo podrobně popsáno jak, kdy, kolik, komu. V jednom odstavci bylo stanoveno, že zemědělec si smí pro každého člena své rodiny ponechat 400 gramů obilí na den.
Během žní si pro pomocníky při sklizni směl ponechat 500 gramů obilí na den. Stejně přísně byly stanoveny krmné dávky ovsa, otrub, ječmene pro koně.
» V posledních odstavcích jsou stanoveny tresty
za nedodržení pokynů. Bude-li zemědělec k prodeji přinucen úředně, dostane o 10 % nižší cenu.
Za hrubé porušení předpisů hrozilo 1 rok vězení,
nebo finanční pokuta až do 20 000 korun.
» 22. 9. vydal c. k. „Úřad pro válečnou péči“ výzvu ke sbírání vlny, vlněných i bavlněných látek
i oděvů a také kaučuku a gumových výrobků.
» 15. 10. museli všichni držitelé orné půdy vyplnit další archy s rubrikami, pro vyplnění množství obilí a mouky, které doma ještě mají. Soupisy
prováděl řídící učitel ze Všetat František Urban.
Dne 6. 12. se do obce dostavila komise, složená
ze tří občanů sousedních obcí a tišického starosty
a dům od domu kontrolovala, zda množství obilí
a mouky odpovídá seznamům z 15. 10.
» 15. 12. obcházel obecní sluha Josef Cvrk znova všechny hospodáře a sepisoval veškerý dobytek, kozy, ovce.
Výsledkem všech uvedených opatření byl strach
z hladu v příštím roce. Proto každý, kdo měl i malý
kousek půdy, se snažil na podzim zasít pšenici i na
polích, kde se dříve pěstovala zelenina a cibule.
Pokračování v příštím čísle Tišických rozhledů

Petr Brodský – kronikář

Kanalizace a čistírna odpadních vod mají výročí

V pátek 10. února 2017 to bylo přesně 10 let od okamžiku, kdy byla slavnostně uvedena do trvalého provozu vakuová kanalizace a čistírna odpadních vod.
Na vakuové stanici se k historickému okamžiku sešli pracovníci společnosti TIKANAS a také několik členů obecního zastupitelstva v čele s panem starostou
Miroslavem Brodským, který v 11 hod 42 min spuštěním vývěv uvedl vakuovou stanici do provozu. Historicky prvním napojeným uživatelem se stal pan David Krbec v ulici Nové, který to stihnul ještě v sobotu odpoledne.
Petr Brodský, kronikář
4 I TR 156

Nová učitelka v MŠ
P

o čtyřech měsících od zahájení školního roku došlo ke změně v pedagogickém obsazení mateřské
školy. Markéta Pelikánová, působící od září, odešla
na mateřskou dovolenou. Od února nastoupila nová
učitelka Denisa Ryndová z Mělníka.

zápisy
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY VČELIČKA
V TIŠICÍCH

Z

Je jí 40 let, doposud učila v MŠ Nelahozeves. Původní profesí je prodavačka a přes práci provozní pracovnice v ZŠ Kly se dostala až k dětem v mateřské škole. Vystudovala předškolní a mimoškolní pedagogiku
v Čelákovicích a podle jejích slov je tomu velice ráda.
Práce s nejmenšími dětmi ji nesmírně baví a naplňuje.
Miluje vycházky do přírody, je společenská, ráda jezdí
na kole, baví ji návštěvy kina, divadla a četba knih. Přejeme jí v nové práci mnoho úspěchů a ať se jí v naší mateřince líbí. 
(ln)

Spolupráce s rodiči byla vidět

ápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2017/2018
se uskuteční v úterý 9. května
od 13.00 do 17.00 hodin.
Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018,
ve které naleznete podrobné informace k zápisu, včetně kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, je dostupná na úřední desce obce Tišice, webových stránkách mateřské školy
- www.ms-vcelicka.cz a na nástěnkách v šatně každé třídy.
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy

ZÁPIS DO ŠKOLY

Z

V

pátek 16. 12. 2016 se uskutečnil tradiční Adventní jarmark v sále restaurace Na hřišti organizovaný Základní školou Tišice.

Již před pátou hodinou odpolední se sál zaplnil rodiči, dětmi a dalšími návštěvníky, kteří mohli shlédnout přibližně dvacetiminutové vystoupení dětí z kroužku mažoretek, tanců a dětí ze školní družiny. Moderování akce se ujali sami páťáci a společně zazpívaná píseň Čas vánoční byla
tečkou za jinak úspěšným vystoupením.
Poté se všichni rozešli k jednotlivým prodejním stán-

kům a tvořivým dílnám, kde si za menší obnos mohli vyrobit či zakoupit, co se jim jen zachtělo. A že bylo
z čeho vybírat. Kromě výrobků šikovných učitelek a dětí
byly letos pulty plné i výrobků z rukou šikovných maminek. Chtěl bych jim touto cestou poděkovat, že si jednoho podzimního večera udělaly čas a společně se s paní
vychovatelkou Husákovou a Jelínkovou sešly ve škole, kde z přírodních materiálů vyrobily krásné vánoční
předměty, po kterých se na jarmarku jen zaprášilo, a kterými jistě udělaly radost nejednomu návštěvníku.
Pavel Jelínek

Opět po roce čtení ve školce

ápis do prvního ročníku Základní školy Tišice pro školní rok 2017/2018 se
koná dne 6. 4. 2017.
Do 30. 4. 2017 musí rodiče, kteří chtějí žádat o odklad povinné školní docházky svých dětí,
odevzdat žádost o odklad povinné školní docházky se všemi požadovanými doklady (vyjádření
pedagogicko-psychologické poradny, odborného lékaře nebo
klinického psychologa). Rodiče
k zápisu přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte.
Mgr. Pavel Jelínek,
ředitel ZŠ Tišice

ze života školy
» MŠMT schválilo dotaci z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného
vykazování“ ve výši 480 648 Kč.
Tato dotace bude použita na
plat speciálního pedagoga, dalšího vzdělávání pedagogických
zaměstnanců, doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem a nákup speciálních pomůcek pro integrované žáky
» zápis do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se bude konat
dne 6. 4. 2017

N

a rok byla přerušena akce
čtení ve školce, kdy za dětmi přicházely zajímavé osobnosti,
aby jim přečetly pohádku.
Na tuto velmi příjemnou akci
jsme navázali opět po roce, kdy
naše pozvání přijal pan Petr Brodský, kronikář obce. A svým elánem

Petr Brodský navštívil třídu nejstarších dětí již v prosinci, kdy si za jeho pomoci děti vyrobily svíčku ze včelího vosku.
opravdu nešetřil, dětem přečetl
hned několik pohádek a na závěr
jim velmi zajímavě povídal o včel-

kách, protože je též dlouholetým
včelařem. Za příjemné chvíle s pohádkou děkují děti a učitelky.(nač)

» 31. 3. od 17:00 hod. se v sále
Na hřišti uskuteční Velikonoční
jarmark. Po krátkém vystoupení
dětí z družiny si všichni budou
moci vyrobit velikonoční ozdoby v tvořivých dílnách nebo zakoupit plno výrobků z rukou šikovných maminek
» Děkujeme firmě A-Klimastav
s. r. o. za sponzorský dar na vzdělávání ve výši 30 000 Kč.  (pj)
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Když chci něco dělat,
vždy si na to najdu čas
V

anda Adámková – když ji uvidíte běhat po fotbalovém hřišti, řeknete si „Ten kluk to s míčem vážně umí“, když s ní budete mluvit, poznáte, že se díváte do tváře milé, sympatické
dívky, která ví, co chce, která od svých prvních krůčků žije sportem. Je to dívka, která je v tišickém sportovním světě ve svých sedmnácti letech opravdu vidět.

n Vando, tvojí hlavní „parketou“ je fotbal. Od
kdy se mu věnuješ, za které kluby jsi hrála?
Do Tišic jsem se přistěhovala, když mi bylo deset
let. Takže nejsem ryzím odchovancem zdejšího fotbalového klubu. S fotbalem jsem začínala ve čtyřech
letech mezi kluky v Motorletu Praha. Hned asi po
půl roce jsem se dostala do pražské Sparty. Tuším, že
v roce 2005 jsem začala za tento klub hrát první žákovskou ligu. Zde jsem byla při tom, když jsme získali titul mistryň republiky. Krátce na to jsem odešla do Slávie. Někdy v té době jsme se stěhovali do
Tišic a já tady začala hrát za kluky, protože děvčata mohou hrát do určitého věku v dívčím i chlapeckém týmu. Určitě chci zdůraznit, že i když jsem hrála
za prestižní klub, tišický fotbal pod vedením trenérů
Štráchala a Terzieva mi dal strašně moc. Naučili mě
z mužského fotbalu, věci, se kterými jsem se nesetkala. Hrála jsem tvrdší fotbal, nenechala jsem se od
míče odstrčit. Za Tišice jsem hrála tři roky.
n To byla tvoje fotbalová historie. Jaká je současnost?
V současnosti hraji za Duklu Praha, kam jsem
přestoupila v září loňského roku. Jsem členkou
jak juniorského, tak ženského A týmu. V obou
kategoriích hrajeme I. ligu.

ma lety, kdy jsem byla náhradnicí na EURO.
Ale před odletem do Itálie jsem se zranila, podstoupila jsem operaci klíční kosti. Takže to krátké reprezentační štěstí se ke mně otočilo zády.
Ale nedá se říci, že bych s fotbalem nevyjela „do
světa“. V polovině února jsem odletěla s juniorským týmem Dukly na třídenní turnaj do Ameriky, do Las Vegas. Mám možnost v dubnu odletět se spoluhráčkou do Kanady na výběrový
camp, kam se sjíždějí z celé Ameriky a Kanady
ti, kteří vybírají hráčky do univerzitních týmů.
Zde se zúčastním tréninků v některých týmech,
odehraji nějaké zápasy… Sjede se sem kolem sto
padesáti hráček z celého světa, které mohou získat stipendium na některé z amerických univerzit. Osobně to beru jako zkušenost, ne jako pokus o umístění v některém z týmů. To je hodně
vzdálený sen.
n Zmínila jsi zranění. Takže ženský fotbal se
v rukavičkách nehraje?
To rozhodně ne! Někdy mám pocit, že ženy
jsou schopny daleko surovějších zákroků než
muži. Pro mě osobně fotbal po této stránce znamenal několik kolenních ortéz, operaci klíční
kosti a ramene, která mě z fotbalu vyřadila na
půl roku.
n Jak vidíš náš ženský fotbal v porovnání se
světovými kluby?
Pokud bych se opovážila toto hodnotit, viděla
bych hlavní problém ve financích. U nás jdou do
ženského fotbalu nesrovnatelně nižší peníze, než
je tomu ve světě. Zde je doménou fotbal mužský.
Když ligová a reprezentační fotbalistka chodí do
zaměstnání, na rozdíl od fotbalistů, nemůže tréninkům věnovat tolik času, kolik je pro světovou
konkurenci třeba. Pokud má někdo představu,
že ženy fotbal „živí“, velmi se mýlí. Skutečnost je
s muži a světem nesrovnatelná.

Ke všem svým aktivitám si Vanda přibrala i trenérství nejmladších fotbalistů v minipřípravce.
n Hrát za dvě kategorie znamená i dvakrát tolik tréninků?
Nejen tréninků, ale i zápasů. Za dorostenky trénuji čtyřikrát týdně a to se domů z Prahy
dostanu hodně pozdě, protože trénujeme až do
osmi hodin. Zde galantnost neplatí, takže kluci
a muži mají v trénincích přednost. S ženami trénuji třikrát týdně, v některých dnech mám tréninky s oběma družstvy. Někdy odehraji dva zápasy za den.
n Fotbal ti zabírá velkou část tvého času, ale
musí zbýt i čas na studium…
Studuji střední zdravotnickou školu, obor
bezpečnostně právní činnost. Takže zaměření policejní, které spadá pod ministerstvo vnitra. Opravdu se snažím ve škole co nejméně chybět a velmi si vážím toho, že jsem podle potřeby
z výuky uvolňována.
n Hraješ za prvoligové týmy. Pokukuješ i po
reprezentační kariéře?
Kdo by k ní nevzhlížel! Ale doposud jsem
neměla štěstí. To se na mě usmálo před dvě6 I TR 156

n Fotbal pro tebe není jen hráčská kariéra, ale
v poslední době i trenérská…
Ano, udělala jsem si trenérskou licenci pro kategorii od nejmenších po starší žáky. V Tišicích trénuji spolu s Janem Preislerem minipřípravku. To je
kluky věku pět, šest let. Jsem jejich hlavní trenérkou. Pokud se nemohu tréninku zúčastnit, spolupracuji s Honzou, který vede trénink podle dohodnutých pravidel. Je to úplně jiný pohled na fotbal.
Zaujmout deset takhle malých kluků, uhlídat je,
aby se nic nestalo a přitom se něco naučili, je vážně
složité. Nyní jsem schopna ocenit tu mravenčí práci všech zapálených vesnických trenérů, kteří malým klukům věnují tolik času. Ale tahle práce mě
opravdu baví a posunula mě ve fotbale zas o kus
dál. Vidím, jak malí kluci, kteří toho ještě moc neumí, hrají s nasazením, zápalem s obrovským srdíčkem. To je pro mě nesmírně inspirující.
n Než se dostaneme k šipkám, nemohu se nezeptat i na tvé nadšení coby fanynky tišických
fotbalistů?
Sama vím, co dokáží diváci pro tým udělat. Jak
dokáží vyhecovat, jak dobře se hraje. U nás se ženskému fotbalu tolik nefandí jako jinde. Některé zahraniční mezistátní zápasy jsou pro svou atmosféru pro mě nezapomenutelné. Mezi ně patří turnaj

Od září loňského roku je Vanda Adámková členkou týmů Dukly Praha.
v Německu, který jsem odehrála za Slávii. S ním je
spojený i můj největší fotbalový zážitek, kdy jsem
v boji o třetí místo v zápase s Bayernem Leverkusen
vstřelila gól. Naši chlapi hrát fotbal umí a zaslouží
si, aby je někdo, zvlášť „venku“, podpořil. Snažíme
se s partou kamarádů jezdit na jejich zápasy a udělat jim ten správný „kotel“, aby se jim dobře hrálo.
n Ty jsi členkou našeho historicky prvního šipkařského týmu Kocouři vod kocoura. Jak ses
k šipkám dostala a kde na ně bereš čas?
Čas od času jsme si s partou poseděli v hospodě.
Ale jen tak sedět a klábosit nás nebavilo, tak jsme
si zahráli šipky. V tom čase parta kamarádů kolem
mého otce uvažovala o založení družstva a tak jsem
s nimi začala hrát, protože mě šipky nejen baví, ale
viděla jsem, že spoustu toho, co šipky znamenají,
mohu využít i ve fotbale – soustředění, koncentrace, koordinace těla, odehrát co nejlépe za tým. Hraji nejen tady, ale i I. ženskou ligu za Doroty Záryby. A kde nato beru čas? Já si myslím, že když člověk skutečně něco chce, čas si na to najde vždycky.
Co Vandě Adámkové popřát více? Aby se jí dařilo jako hráčce, jako trenérce fotbalu nebo jako člence šipkařských týmů? Tomu, kdo dělá věci s nasazením a srdcem přejeme, aby se mu dařilo na všech
frontách. A mezi takové lidi Vanda určitě patří.
Naďa Černá, Foto poskytla V. Adánková

Nezapomenutelná škola v přírodě
T

říkrálový týden prožili žáci
čtvrté a páté třídy na statku
v Oucmanicích (nedaleko Ústí nad
Orlicí). Na pár dní se z nich stali kamarádi Františka Lenocha,
chlapce, který zde žil před 100 lety.
Spolu s ním opustili moderní svět
plný techniky a s nadšením připravovali dřevo na pečení vánočky v hliněné peci, tkali náramky, vyráběli svíčky a v brzkých ranních hodinách krmili domácí zvířata. Běhali po zasněžených loukách, koulovali se a objevovali stopy zvířat. Po výborné večeři a nabitém programu uléhali do postelí v pokojích s názvy Brčálník, Rákosník, Lesík, Holubník, Mraveniště… Atmosféru této povedené školy
v přírodě asi nejlépe vyjádřili samotní účastníci…
„Když jsem přijel, tak jsem nevěřil svým očím. Statek byl obrovský a hned začalo sněžit.” Š. Sosonovec. „Měli jsme pokoj Lesík. Hodně
jsme se naučili. Nejvíc mě bavilo tkaní, stopy, ptáci a poznávání bylinek.
Oslík Amos byl nejlepší.” K. Sahulová. „Naučili jsme se poznávat stopy
zvířat a vůně bylinek, které jsme neznali.” Petra L. „Škola v přírodě se mi

moc líbila. Byli jsme skvělá parta.” P.
Šťastná. „Dělali jsme budku pro ptáčky, upekli jsme vánočku a byla moc
dobrá. Našli jsme stopy myšice, srnce a zajíce. Byla to nejkrásnější škola v přírodě.” E. Krausová. „Po návratu z celodenního výletu jsme měli
program v Sýpce, kde jsme poznávali bylinky jako heřmánek, pelyněk,
máta, lípa, černý bez, šalvěj, dobromysl, mateřídouška a my z nich měli
udělat čaj.“ N. Hašková. „Nejvíc mě
bavilo bobování, koulování s panem
učitelem a programy s lektorem Tondou.” Š. Litterová. „Byla tam krásná
zvířátka, třeba oslík Ámos, kůzlátka,
a ve čtvrtek v noci se narodila tři morčátka. Jeden den byl fakt super, protože jsme sekali dřevo a vyráběli svíčky.
A každou noc nám četl pan učitel horor. Byla to nejlepší škola v přírodě”
N. Krausová. „Uběhlo pět dní a museli jsme jet domů. Nakonec doma je
doma. Tahle škola v přírodě je ale nezapomenutelná.” F. Štich. S poslední větou čtvrťáka Fandy Šticha souhlasí nejen děti, ale také všichni učitelé, kteří budou na tento krásný týden dlouho vzpomínat.

M. Krejčí, M. Křídová,

J. Preisler, učitelé

Příprava na fotbalové jaro

V turnaji pořádaném ve sportovní hale neratovického gymnázia obsadili
starší žáci 2. místo.

Z

MUŽI

imní přípravu jsme zahájili
10. ledna úterními tréninky
v neratovickém gymnáziu (posilování, cvičení, footsal). Ve čtvrtek
kluci běhají v okolí Chrástu a Tišic. Teplotní podmínky nám zatím
nedovolují trénovat na hřišti.
V sobotu 4. 2. bylo sehráno přípravné utkání Tišice - Slavia Radonice (OP) – hřiště ČAFC, v sestavě:
Driml, Brodský, Vítovec, Šmajda,
Pajkrt, Lauda, Novák, Brzoň, Prejzek, Toman, Šulc.
Výsledek: 4:3, branky: Prejzek
2x, Šulc, Toman.
Druhý den v neděli 5. 2. mužstvo
odjelo na soustředění do Českého
Dubu. Od třetí hodiny bylo domluveno přátelské utkání s Mnichovo-

hradišťským SK, kde soupeř nasadil
velice mladý a běhavý tým.
Sestava: Polman, Driml, Brodský, Vítovec, Fabián, Vostřel, Pajkrt, Lauda, Kopejska, Brzoň, Šulc.
Výsledek: 2:4, branky: Fabián 2x.
V sobotu 25. 3. 15:00 bude odehráno mistrovské utkání Tišice – Mělník.

T

šipky
DRUHOU POZICI KOCOUŘI NEOPUSTILI
Po příjemném průběhu oslavy ukončení první poloviny sezony jsme opět skvěle vykročili do dalších bojů o postup
do 2. ligy. Začali jsme
s mužstvy ze spodní
části tabulky, kde vítězství nestojí tolik sil,
ale přispívá k dobré
psychice mužstva potřebné do dalších zápasů s těžšími soupeři. Trochu jsme podcenili zápas s DC Zdiby, ale skvělou bojovností našeho muž- Logo týmu zdobí nově upravené prostory, v nich
stva, jsme zápas do- se při týmovém turnaji vyfotili hráči se zátáhli k vítězství. Na stupcem sponzora, kterým je, tak jako v přípapředních místech vý- dě všech aktivních spolků, obec Tišice. Ta spolsledkové listiny se kům na činnost přispívá částkou 5 000 Kč ročně.
Foto N. Černá
drží i dva členové na- 
šeho týmu. Martin Vítek je na třetím místě statistiky hráčů, Jiří Adámek
na pátém. Výsledky: Kocouři - Darts Centrum Chlumecká Praha 13:5,
Zdiby DC-Kocouři 7:11, Kocouři - ATF Kostelní Hlavno 13:5(jb)

stolní tenis
TURNAJ O POHÁR STAROSTY TIŠIC

STARŠÍ ŽÁCI

rénují stejně jako muži v gymnáziu v Neratovicích. Kluci
jsou přihlášeni na turnaje v Říčanech a to v termínech 26. 2. a 4. 3.
Na první turnaj byli nominováni: Pokorný, Brodský, Himl, Novák,
Štráchal, Semerák, Formánek, Trédl, Kuchař, Červinka.
Kluci v silné konkurenci v turnaji v Říčanech skončili na 8. místě.
(mp)

Letos poprvé v historii se turnaj O pohár starosty Tišic ve stolním tenise
uskutečnil ne mezi vánočními svátky, ale proběhl druhou sobotu nového
roku 2017. Sešlo se 9 hráčů, aby poměřili své kvality v systému hry každý
s každým. Putovní pohár z rukou pana starosty převzal Pavel Jelínek, který za sebou zanechal na druhém místě Pavla Dudka a na třetím Zdeňka
Válka. Spokojeni nakonec odešli všichni zúčastnění, neboť si příjemně zasportovali a pan Josef Kratochvíl, zakladatel oddílu stolního tenisu v Tišicích, musel být potěšen, že tradice turnaje zůstala zachována a pink ponk
v obci má budoucnost. 
(pj)
TR 156 I 7

LUNO se chystá dobýt Tišice
Ž

ádat Vlastu o to, aby ženy mužům, kteří si relaxují na Karlštejně, praly špinavé prádlo, byl od
Přemysla čirý nerozum. Nemohlo
to vyvolat nic menšího než to, že se
Kazi, Šárka, Alena, paní Ofka, ale
i císařovna budou snažit pod vedením Vlasty dobýt Karlštejn.
To je hlavní zápletka nové hry, kterou divadelní spolek LUNO uvede
již v březnu, pod názvem Dívčí válka na Karlštejně. Hru na motivy filmového muzikálu Noc na Karlštejně
a divadelní hry Dívčí válka pro soubor napsala jeho scénáristka. V současnosti již soubor pilně nacvičuje
na sále restaurace Na hřišti, kde každá hra nabírá ten opravdový divadelní ráz. Ve hře nebudou chybět klíčové
scény, zpěvy ani oživení o nové prvky. Všichni členové věří, že se diváci
budou bavit minimálně stejně dobře,
jako se herci baví na zkouškách. Po
posledním uvedeném kusu (Zkrocení zlé ženy) si soubor řekl o něco pro
odlehčení, aby mohl nabrat dech pro
další hru, na které již scénáristka pilně
pracuje. A protože ta bude uvedena
v roce stého výročí vzniku republiky,

pozvánky
AKCE
10. 3. 2017 od 18.30 hodin –
LUNO, Dívčí válka na Karlštejně



11. 3. 2017 od 18.30 hodin –
LUNO, Dívčí válka na Karlštejně



 12. 3. 2017 od 15 hodin –
LUNO, Dívčí válka na Karlštejně
Více v článku na této straně
 18. 3. 2017 od 20 hodin –
Sportovní ples, sál restaurace
Na hřišti

bude i ona odrážet toto významné jubileum. Ženy z právě uváděné hry bez
pochyby dojdou svého a budou společně s muži vládnout na Karlštejně.
Divadelní soubor věří, že on dobude
srdce svých diváků. Naďa Černá,

píár manažerka souboru

Foto Petr Kühn

Pá - 10. 3. 2017

od 18.30 hodin

 6. 4. 2017 pořádá Klub seniorů zájezd na akci „Tržnice Zahrady Čech“. Cena zájezdu je 170 Kč, odjezd je v 9.00
hodin od autobusových zastávek. Odjezd z Litoměřic bude
ve 14.30 hod. Přihlášky přijímá
předseda KS pan Černý, telefon
721 382 260.

So - 11. 3. 2017 

od 18.30 hodin



DIVADELNÍ HRA
DÍVČÍ VÁLKA NA KARLŠTEJNĚ
BUDE UVEDENA
V TERMÍNECH:

Ne - 12. 3. 2017  od 15.00 hodin
Všechna představení se odehrají v sále restaurace Na hřišti v Tišicích (areál fotbalového hřiště).

8. 4. 2017 od 20 hodin – Ples
Tišického KLUBka, sál restaurace Na hřišti. Více v článku na
této straně.

CHIC AFRIKA - já tak rád trsám, trsám
Z

avřete oči a vyslovte Afrika. Co vás napadne? Jaký obrázek se vám vybaví? Někdo si
představí Velkou pětku – tzv. BIG 5 – kam patří lev, slon, leopard, nosorožec a buvol.

Někomu před očima plápolá oheň, kolem kterého pomalovaní domorodci tančí rituální tance.
Jiný si vybaví hliněné chatrče se slaměnou střechou
a kolem ve vyprahlé savaně pasoucí se dobytek.

Afrika je kontinent plný barevných domorodců,
divoké zvěře, neprostupné buše, bezbřehého moře
žhavého písku, nejdelších řek, deštných pralesů,
vysokých hor, okouzlující přírody, rudých západů
slunce, vůní akácií, hlasů divočiny. Možností jak si
AFRIKU užít na taneční zábavě je spousta. Vítáme
styl safari nebo styl massai, lovce v khaki kraťasech,
válečníky s kopími, domorodce oblečené v pestrých
barvách a vzorech s turbany nebo v afru, výrazné

korále a vrstvené náramky, tuniky s pestrými ornamenty, ale i tlumené barvy písku či zvířecí motivy.
AFRIKU roztančíme v sobotu 8. dubna od
20 hodin na sále restaurace Na hřišti v Chrástě.
Hraje skupina PLUS, předtančení, tombola i host
jsou jako vždy součástí programu. Vstupné 150 Kč,
rezervace vstupenek u paní Blanky Janouškové, tel:
728 479 303, e-mail: bl.janouskova@seznam.cz.

Na zábavu zvou Holky z KLUBka

Ohlédnutí za Vánočním koncertem

Ráda bych poděkovala Chrámovému sboru Václav a komornímu orchestru, pod vedením paní Marie
Nohynkové, za krásný Vánoční koncert v kostelíku v Kozlech, kde zazněla Česká mše vánoční od J. J.
Ryby. Přilákala posluchače, kteří si chtěli touto krásnou muzikou zpříjemnit dobu vánoční. Tento sbor
zde zpíval již poněkolikáté a vždy s velkým úspěchem. Proto budeme rádi, když mezi nás opět někdy
zavítá. Také bych ráda poděkovala našemu OÚ, který každý rok přispívá finanční částkou, aby se tyto
koncerty mohly konat. Takže velké díky všem. 
(jh)
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