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Pro vyšší bezpečnost našich školáků
M

ěsíc září je mimo jiné ve znamení začátku školního roku. Jsem velice rád,
že se mohu v naší základní škole této události
tradičně účastnit. To je již po léta příjemnou
povinností. Výrazně novější tradicí je přítomnost starosty obce na první rodičovské schůzce ve třídě prvňáčků.
Musím říct, že jsem za tuto možnost velice rád.
Nejenže mohu rodiče seznámit s tím, co obec
v rámci školy a obce chystá, ale dozvím se, jaké
věci rodiče trápí. Většinou se nejedná jen o školní
záležitosti a jsem rád, že tak mohu významnou
část těch mimoškolních podnětů rychle realizovat nebo je téměř obratem uvést v činnost.
Například od října dohlíží v ranních hodinách pracovník obce na bezpečné přecházení
dětí v místě křižovatky ulic Ke Křížku a Břízová. Tato služba se již v těchto místech osvědčila
při zvýšené dopravě v čase výstavby kanalizace
na hlavní silnici a setkala se s kladnou odezvou
ze strany rodičů.
Zároveň jednáme s majitelem části přilehlé
komunikace v ulici Břízová o zpevnění komunikace tak, aby děti a rodiče nechodily v kalužích.

Pavel Končel, starosta

Vzhledem k šířce vozovky u odbočky ke škole a frekvenci provozu vede usměrnění provozu v době před
osmou hodinou ranní k větší bezpečnosti školáků.

Svoz tříděného odpadu od nemovitostí
T

o, že se má odpad třídit, je
dnes již samozřejmá věc.
Kromě přínosu pro životní prostředí, by se mělo třídění vyplácet
i finančně. Jelikož má být po roce
2024 skládkování komunálního
odpadu drasticky omezeno a nahrazeno spalováním, bude likvidace směsného odpadu finančně
náročná.
Proto obec Tišice činí neustále
další kroky pro širší možnosti třídění odpadů, nebo jejich efektivnější
zpracování. V krocích, které v této
oblasti činíme, vycházíme ze státní koncepce nakládání s odpady.
V letošním roce byly například podepsány smlouvy na likvidaci bioodpadu a dřevního odpadu, která
bude probíhat zcela zdarma.
Směr odpadového hospodářství
v naší republice se ubírá k tak zvaným chytrým řešením v odpadovém hospodářství, se zaměřením
na systémy PAYT („Zaplatíš, kolik
vyhodíš“) a s ním souvisejícího
„Door to door“ („Sběr ode dveří
ke dveřím“).
Systém zvaný PAYT, tedy „zaplatíš tolik, kolik vyhodíš“, účtuje

svoz směsného komunálního odpadu podle jeho množství, a to podle hmotnosti nebo objemu nebo
jeho frekvence a tím vede občany
k větší pozornosti ke třídění. Obec

pokladu, že umožní občanům co
nejkomfortnější třídění odpadu.
Cílem Evropské unie je v roce 2020
dosáhnout toho, aby se polovina
komunálního odpadu recyklovala.

by jim k tomu ale měla poskytnout
maximální komfort. Obce pak
mohou maximálně využít odpad
jako zdroj, nebudou skládkovat
využitelné materiály. To za před-

Podle posledních dostupných údajů je Česko zatím na 36 procentech.
V rámci této strategie jsme podali žádost na Státní fond životního prostředí o poskytnutí dotace

na nákup plastových nádob na tříděný odpad (plast a papír) o objemu 120 litrů.
Z toho záměru plyne, že každý
majitel nemovitosti (s trvalým bydlištěm) v naší obci bude mít možnost vyzvednout si na obecním
úřadě dva kusy těchto popelnic
(žlutou a modrou). Nádoby budou
po dobu pěti let bezplatně pronajaty občanům a následně přejdou
do jejich vlastnictví. Svoz by se
odehrával jednou měsíčně přímo
od nemovitostí. Jedná se o stejný
systém, jaký byl zaveden před lety
v případě pronájmu kompostérů.
Jestliže budeme s naší žádostí
úspěšní, mohla by se distribuce nádob uskutečnit v prvních měsících
roku 2018.
V případě neschválení dotace
budu zastupitelstvu navrhovat nákup těchto nádob z obecních prostředků, potom by se nákup uskutečnil ve dvou fázích – v roce 2018
zakoupení nádob na plast a v roce
2019 by byly pořízeny nádoby
na papír. Aktuální informace k této
problematice včas obdržíte.

Pavel Končel,

starosta obce Tišice
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Podzimní vítání občánků

V

e čtvrtek 5. října 2017
jsme uvítali do života
v naší obci nové občánky.
Byli to: Richard Maxmilián
Čeleda, Sophia Doupníková, Stella Doupníková, Ellen
Josefina Havelková, Lukáš
Svoboda, Viktorie Svobodová, Kryštof Hütter, Jaromír
Kačer, Vojtěch Javůrek, Teodor Křídlo a Matěj Stoss.
Vzhledem ke kapacitě naší
zasedací místnosti bylo vítání
rozděleno na dvě části.
První
skupina
byla
od 15.30 hod. a druhá

od 16.00 hod. 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)

VÝSLEDKY VOLEB
V NAŠÍ OBCI

V

říjnu jsme rozhodovali o novém složení Poslanecké sněmovny ČR, v níž usednou dvě stovky poslanců. Účast byla mimořádně vysoká, republikový průměr byl
více než šedesát procent oprávněných voličů (60,8).
Voliči naší obce účastí překročili
tento průměr o 1,2 %. I u nás by zvítězila strana ANO 2011, která získala
o téměř 3 % více hlasů (32,58). Více
by si odnesly i strany ODS (15,16),
Česká pirátská strana (11,95), ČSSD
(7,34) a Starostové a nezávislí (7,34).
Naopak méně získala strana SPD
(10,45). Do parlamentu naši voliči
nedelegovali KSČM (4,14), TOP 09
(3,29), KDU-ČSL (1,22).
(nač)

ze zasedání obecního zastupitelstva
VE ČTVRTEK 21. 9. 2017
SE KONALO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZA ÚČASTI 20 OBČANŮ OBCE.
Z PROGRAMU JEDNÁNÍ
JSME VYBRALI TYTO BODY.

dále byl zveřejněn inzerát v Mělnicku a v pražské realitní společnosti. Finance z prodeje se
budou dále investovat do obce tak, jak to bylo
v případě předchozích prodejů majetku obce.
Dům bude prodán novým majitelům za částku
3 200 000 Kč. (Podrobné informace o nových
prostorách údržby přineseme v dalším čísle Tišických rozhledů.)

n PRODEJ NEMOVITOSTI
U KAPLIČKY č. p. 35
Po zakoupení se v domě původně provozovala rehabilitace, posléze v něm byly zřízeny
dva byty pro učitele. Po jejich odstěhování byly
byty na základě výběrového řízení pronajaty.
Z důvodu nutných oprav s vysokou finanční
náročností bylo rozhodnuto o prodeji domu.
V současné době v areálu, patřícímu k této nemovitosti, sídlí údržba. Pro ni se budou hledat
vhodné prostory. Na OÚ byly doručeny 3 nabídky k odprodeji a komise vybrala tu nejvyšší - Jana Hanouska a Kamila Kušniarika, kteří
jsou majiteli zdejší firmy, která vyrábí bazény.
Informace o prodeji byla uveřejněna na webu
obce, na úřední desce před obecním úřadem,

n SMLOUVA NA LIKVIDACI KALŮ Z ČOV
Starosta vysvětlil, že v prvopočátcích fungování kanalizace se kaly odvážely do Spolany
Neratovice. V roce 2010 se kaly začaly používat
na hnojení polí, to bylo pro obec finančně výhodnější. V současné době limity pro využívání
kalů na hnojení nesplňujeme, proto jsme oslovili
opět Spolanu Neratovice, ale ta má již naplněnou
kapacitu. Následně jsme oslovili firmu Patok,
která byla výhodnější než nabídky jiných firem.
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n SCHVÁLENÍ NÁZVŮ ULIC
Nově vznikla ulice k novostavbám K. Kušniarika navazující k ulici Ke Křížku. Ta ponese název Třešňová, dále jde o pojmenování ulice Procházková, která je souběžná s ulicí Pod Chatami.

n POŘÍZENÍ NÁDOB
NA SEPAROVANÝ ODPAD – DOTACE
Od roku 2024 bude ukončena možnost
skládkování směsného odpadu, kterou nahradí
finančně náročnější spalování, proto vzrostou
ceny za likvidaci odpadu. Nyní je vyhlášena dotace na pořízení nádob na odpad. Obec
chce pořídit 400 nádob na plast a 400 nádob
na papír, které by se vyvážely přímo od nemovitostí. Nádoby se budou přidělovat obdobně
jako kompostéry a v případě zájmu by se počet
nádob na obec navýšil.

(Více v článku na 1. straně.)
n NAVÝŠENÍ KAPACITY
POSKYTOVÁNÍ TERÉNNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY V OBCI TIŠICE
Starosta sdělil, že jde o navýšení počtu osob,
kterým může být služba v rámci obce poskytnuta z maximálních 20 na 30 osob. Již nyní máme
v evidenci 23 klientů, kteří potřebují pečovatelské služby. I při navýšení bude cena pro obec
nižší, než byla před lety působící pečovatelka
obce. Poskytovateli služeb obec hradí částku
10 tisíc korun na klienta za rok.(nač)

Byly situace, kdy se porušovala pravidla
S

lavnostního zahájení školního
roku (4. 9.) se zúčastnila i bývalá ministryně školství Kateřina
Valachová, která při této příležitosti poskytla rozhovor pro Tišické rozhledy.

n Jakými profesemi jste prošla
před tím, než jste zasedla do křesla ministryně školství?
Pokud je podtextem otázky,
zda jsem někdy učila, tak ano a to
na vysoké škole. Já jsem ekonomka
a právnička a myslím si, že by ministr měl ovládat hlavně tyto disciplíny, aby byl dobrým „manažerem“
celého resortu. Ve vedení školství
po mnoho let člověk z těchto oborů
nepocházel a dle mého názoru to
bylo hodně vidět.
n Vysoké školy jsou posledním
stupněm vzdělání, jak vidíte ty
nižší?
Nejtěžším „řemeslem“ ve školství jako takovém je dle mého názoru mateřská škola, hned za ní
základní, takže tyto disciplíny jsem
vždy měla jako menší prioritu,
na což, alespoň tak jsem to vnímala, učitelé z ostatních stupňů škol
trochu žárlili.
n Právě změny v mateřských školách, které jste navrhla a následně
byly uvedeny do praxe, rozvířily
hladinu odborné veřejnosti. Konzultovala jsme své kroky s lidmi

Vycházela jsem z faktu, že již 40
tisíc takových dětí je ve školském
systému. Odbory a asociace ode
mě hlavně chtěly garance, aby se
začala měnit situace v podmínkách
pro takovou práci. Začalo se počítat s chůvami a bylo nutné na tyto
zaměstnance sehnat potřebné finance. Je potřeba snížit počty dětí
ve třídách. Všechny potřebné přípravy míří k roku 2020, od kdy by
měly tyto změny platit. Jsem ráda,
že tyto nadcházející změny vyvolaly tak mohutnou reakci, protože se
začal řešit problém, o kterém do té
doby nikdo nemluvil.
  Pokračování na 6. straně
Kateřina Valachová navštívila i Den obce Tišice.
z oboru? Konkrétně, vyjádřil se
někdo z nich, že dvouleté dítě
může být zařazeno do kolektivu
dvaceti pěti dětí, kde je má na starosti jedna učitelka?
Prvotním počinem a hlavním
cílem byla garance zajištění míst
pro pěti, čtyř a tříleté děti. Dále
návrh zněl tak, že v mateřských
školách nesmí být dítě mladší dvou
let. V době, kdy jsem nastoupila
do funkce, bylo v mateřských školách kolem 40 tisíc dětí dvouletých, nedvouletých kolem 10 tisíc.
Při přijetí zákona o garanci míst
pro dvouleté děti jsem vycházela
z celkové republikové situace, kdy

v některých krajích by bez přijetí
tohoto zákona mohlo dojít k rušení
učitelských míst a škol jako takových, což by nabouralo celou školskou síť, která je svým způsobem
unikátní. Z této situace se vymyká
Středočeský kraj, Praha a Brno, kde
je nejvyšší počet dětí. A co se týče
spolupráce s odborníky, své kroky
jsem konzultovala s Asociací předškolního vzdělávání a hlavně s akademickými pracovišti na pedagogických fakultách.
n Vraťme se ale k mé původní
otázce. Jak vy sama si představujete takto početnou třídu s jednou
učitelkou a dvouletými dětmi?

Naučná stezka „Putování tišickou krajinou“
V
rámci oslavy letošního Dne
Země vznikl ve čtvrté třídě
nápad vytvořit naučnou stezku,
která by zdejší obyvatele i případné návštěvníky seznámila s přírodou a historií naší obce.

Žáci ve vytvořených pracovních
týmech po několik následujících
týdnů sbírali informace, kreslili
obrázky a tvořili jednotlivé naučné cedule. Někteří z nich brali svůj
úkol velmi zodpovědně a prací se
zabývali i ve volném čase. Zvláštní poděkování patří Míše Jungové,
která navštívila místního kronikáře,
pana Brodského, aby se dozvěděla
více potřebných historických údajů
a také Petru Vášovi, který se svým

tatínkem provedl v přírodní památce
Jiřina malý entomologický průzkum.
Stezka s názvem „Putování tišickou
krajinou“ byla dokončena v červnu umístěním 11 dřevěných panelů

krátce z obce
OPRAVY NA VEŘEJNÉM
OSVĚTLENÍ

O

výměně svítidel na veřejném osvětlení jsme již
psali několikrát. Jelikož k tomuto účelu nemáme možnost
čerpat dotaci, začneme výměnu po etapách.
Podstatnějším
problémem
je však stav kabeláže veřejného
osvětlení v některých částech
obce. Na základě revizní zprávy
teď řešíme konkrétní poruchy.
Největší problémy se objevily
na větvi, která zasahuje do oblasti ulic Labská, Boleslavská,
Marie Podvalové, Polní a Obecní. V těchto místech bylo nejvíce
výpadků funkčnosti veřejného
osvětlení.
Některé poruchy se v zemi
hledají hůře a opravy jsou časově náročnější. Chci všechny
občany ubezpečit, že na zlepšení situace veřejného osvětlení se
aktivně pracuje.

REKONSTRUKCE POŠTY

Z
Děti, které celý projekt vypracovaly, zvou všechny občany k procházce po naučné stezce. Na trase se dozví mnoho zajímavých informací, o kterých možná do této doby netušili.
s naučnými cedulemi. Její trasa začí- zejí poslední dvě cedule. Návštěvníci
ná v parku u základní školy, je dlouhá stezky se při svém putování dozví
6,5 km a je značena bílými stopami. například o tom, jaký vzácný obojVede kolem místního hřbitova a čis- živelník se v naší obci vyskytuje, jak
tičky odpadních vod k Labi, odkud využít léčivý česnek medvědí, nebo
pokračuje přes přírodní památku proč nechodit na hřbitov o půlnoci.
Jiřina až k rybníku Kal, kde se nachá-  Mgr. Michaela Krejčí, Jan Preisler
V říjnu si všichni žáci Základní školy Tišice v rámci projektového dne prošli celou naučnou stezku. Po cestě je provázeli její tvůrci, kteří jim u jednotlivých zastavení zadávali různé úkoly. Projekt se zdařil, všichni, kteří jsme si stezku prošli,
jsme byli obohaceni o spoustu nových informací. Všem milovníkům přírody, ať
už místním nebo těm, kteří do Tišic zavítají, bych doporučil projít si trasu a strávit tak příjemné nedělní odpoledne.
Mgr. Pavel Jelínek, ředitel školy

ačátkem října započala již
dlouho avizovaná rekonstrukce budovy pošty. Zakázku vysoutěžila firma MASNAP
za částku 1 815 105 korun.
Rekonstrukce bude obnášet
především zateplení, výměnu
oken, dveří a změnu otopného
systému. Nově bude vystavěn
vestibul na boku budovy, což
bude tvořit nový vchod do provozovny pošty. Jak už jsme uváděli, bude zde i nově vytvořen
prostor pro umístění bankomatu, který by mohl být instalován
už v příštím roce.
Součástí úprav bude i navýšení počtu parkovacích míst.
Celá akce má být hotova
do konce letošního roku. Tato
rekonstrukce by měla posunout
kvalitu naší pošty zase o kousek
dál.
(pk)
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
S

tejně jako zápisy za rok 1917 i zápis za rok
1918 začíná líčením velmi špatného počasí.
Dne 11. ledna udeřil silný mráz, ve tři hodiny
odpoledne se přihnala sněhová bouře. Několikrát zasvítil blesk a ozval se hrom, což ani
nejstarší pamětníci nepamatovali, aby v lednu
byla bouřka jako v létě. Počasí se rozhodnulo, už tak velké válečné trápení ještě znásobit.
Za pár dní, 16. ledna se přihnala tak prudká
vichřice, že strhala několik pevných střech
s pálenými taškami, ale i všechny střechy, které
ještě měly došky. Vyvrátila množství stromů
v zahradách i lesích.

Za celý rok 1918 se kronikář zmiňuje jen o dvou
odvodech mladíků, kteří dosáhli 18 let. K odvodu
byli povoláni 4 chlapci, uznán a na frontu ihned
odeslán byl jen Miroslav Kittler z č. p. 42, stejnou
smůlu měl 19. dubna Josef Dvořák z č. p. 8.
Zoufalý nedostatek potravin všeho druhu,
snaha c. k. eráru zajistit zásobování armády
a městského obyvatelstva vedla k dalším a dalším prohlídkám, rekvizicím. Zda někdo nezatajil, neukryl, pro svůj dobytek cukrovou řepu
kontrolovali celníci 11. ledna, měsíc na to byly
ve všech staveních hledány brambory. Většinou
se nic nenašlo, nebo jen nepatrné množství.
Od 13. ledna byly na Obecním úřadě občanům
vydávány potravinové lístky na brambory. Lidem musel stačit 1 kg na osobu a týden. Přísně

čtenáři nám píší...
Jedním z nejčastěji přispívajících čtenářů
do rubriky „Čtenáři nám píší …“ byl pan Milan
Nohejl. Příspěvek, uveřejněný v minulém čísle
Tišických rozhledů, byl jeho poslední. Často se
zastavoval u mne doma s dotazy z historie obce,
ale i s náměty, vzpomínkami. Měl neuvěřitelně
dobrou paměť na data, jména, adresy, rodinné
vazby do několika generací. Bohužel, už nám
nic pro Rozhledy nenapíše, ani se nic zajímavého, co by doplnilo historii obce, nedovím. Čest
jeho památce.
Petr Brodský, kronikář

hlídáni a kontrolováni byli mlynáři. V Červeném Mlýně se 4. května opět převažovalo veškeré obilí k mletí a hotová mouka. Mlynář byl
zřejmě velmi pečlivý – nic, co by se dalo zabavit,
se nenašlo. Hlad ve městech musel být nepředstavitelný. Kronikář doslova píše, že “…. lidé
z průmyslových krajů a měst vycházeli v celých
houfech, ve dne i v noci a vydloubali brambory
na celých polích a nehleděli na to, zda okradou
chudého nebo bohatého“. Tišickým zemědělcům
nezbylo, než organizovat hlídky a pole nepřetržitě hlídat. Úřady vydaly pokyn, aby se na polích
pěstovala více kořenová zelenina – vodnice, tuřín, mrkev. Je totiž lépe skladovatelná, dá se bez
problémů dopravit na velké vzdálenosti, třeba až
na válečná bojiště. Navíc, má velkou výživnou
hodnotu, množství vitamínů.
Z c. k. hejtmanství přišla 15. září další komise
a zjišťovala, kolik vepřů se ve všech popisných
číslech chová, zda přibývají na váze a kolik tedy
bude sádla pro hladovou říši. Hned po žních následoval další soupis sklizeného obilí. Do obce
se 13. září dostavil úředník z hejtmanství a dům
od domu prohlédnul stodoly, sýpky a vše, co
uznal za nadbytečné, za vysoké ceny vykoupil.
Bylo to 12 metrických centů obilí. Zápis o této
události je jedním z posledních, ke kterým došlo
za Rakouska – Uherska.
Přišel 28. říjen, vznikla svobodná Československá republika. Uvádím doslovný přepis oslavy této historické události v Tišicích a sousedních obcích Chrástu a Kozlech:
„Oslava československého státu.
Dne 10. listopadu 1918 konal se průvod z naší
obce, k sousední obci Chrástu kde se přidalo
množství občanů a družiček v selských krojích
a zase s hudbou šlo se ke Kozlům, k chrámu
Páně, kde byla sloužena mše svatá. Po ní následoval návrat na místo, odkud se vyšlo, do Tišic.
Před rozchodem byly zahrány dvě slovanské
písně a sice „Kde domov můj“ a „Hej Slovane“.
Starosta obce pan Josef Kriml poděkoval účastníkům a při rozchodu zaburácelo provolání „Ať
žije Česká republika!“
Je zajímavé, že kronikář, který věnoval v letech
1914 – 1918 mnoho místa popisům válečných

... aneb Tišice 1918
událostí na všech frontách, konec nenáviděné, tragické války, ke kterému došlo, podpisem
příměří 11. listopadu, v zápisech vůbec neuvedl. Zapsal jen, že 12. 11. abdikoval císař Karel I.
Habsburský a několik hodin po něm i německý
císař Vilém II.
Jednou z prvních událostí v obci po vzniku republiky je odjezd haličských uprchlíků, od roku
1915 ubytovaných v tišických rodinách. Do vlasti odjeli 30. listopadu, dva z nich se návratu nedožili, zemřeli a jsou pochováni na židovském
hřbitově v Kostelci n. L. Dále se kronikář zmínil
o „Španělské chřipce“, která tvrdě řádila v celé
zemi, hlavně ve městech, zemřelo na ni mnoho
tisíc lidí. Neuvedl však, zda někdo onemocněl
a zemřel přímo v Tišicích.
Úředníci Národního výboru, kteří řídili dočasně nový stát do prvních voleb, pokračovali
v zajišťování výživy lidu osvědčeným způsobem,
jako úředníci c. k. hejtmanství. Do obce přijel
4. 11. zástupce Národního výboru a prohlédl
ve všech hospodářstvích zásoby obilí. Tentokrát
však hospodáři odevzdávali obilí dobrovolně,
pro pomoc novému státu. Kupodivu dokázali
13. 9. dost obilí před c. k. úředníky uschovat,
protože odevzdali dalších 17 metrických centů.
Stejná situace se opakovala o několik dní později, 23. 11., tentokrát odevzdávali brambory, kolik jich bylo, není uvedeno, je však napsáno, že
dostali velmi vysoké ceny. Dne 17. listopadu se
sešlo obecní zastupitelstvo a schválilo pro československý stát půjčku „Národní svobody“ ve výši
2000 korun.
V letech 1916 – 1918 proběhlo celkem 26
rekvizicí hovězího dobytka. Nechce se věřit, že
z obce, která měla 70 popisných čísel, bylo vykoupeno celkem 222 kusů dobytka. V roce 1916
proběhlo 6 rekvizicí, odevzdáno 29 dobytčat,
v roce 1917 při 12 rekvizicích odevzdáno 92
kusů a v roce 1918 přišli úředníci 9 krát a odvedli 101 kusů. Je pravda, že značná část pocházela
z velkostatku, z Červeného mlýna a ze statku
v Třebošnicích, většina však byla od drobných
hospodářů v obci. Jak se žilo tišickým v prvním
svobodném roce se dozvíte v příštím čísle TR.

Petr Brodský, kronikář

SENIOŘI
NA ZAHRADĚ
ČECH
Počasí našim seniorům
21. září opravdu přálo,
příjemné podzimní sluníčko umožnilo si důkladně
prohlédnout celý areál
výstaviště, v klidu nakoupit to, co jejich zahrádky
potřebují. Většina se nezapomněla zastavit u stánku
našich spoluobčanů Evy
a Petra Kušových, kteří již
tradičně, dlouhou řadu let
nabízí bohatý sortiment
květinové sadby. Senioři
pořádají návštěvu litoměřické výstavy pravidelně
a vždy se těší velké oblibě
mezi místními. Za tuto
a další jimi pořádané akce
jim děkujeme.

Petr Brodský
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Celoroční projekty pro nejmenší
V

e třídě Motýlků vzděláváme dvouleté
a tříleté děti, které vyžadují zvýšenou pozornost učitelek. Některé ještě nejsou plně samostatné a potřebují dopomoc dospělé osoby.
Období mezi druhým a třetím rokem je v životě dítěte velmi důležitým a významným obdobím, ve kterém dochází k intenzivnímu rozvoji
řeči, k výraznému osamostatňování a expanzivnímu rozvoji motorických dovedností, především zdokonalování pohybových aktivit. Dítě
projevuje touhu po poznání, objevování, manipulaci a experimentaci s předměty.
Primární potřebou nejmladších dětí je hra
jako základní prostředek učení, poznávání, prožívání. Proto je náš celoroční třídní vzdělávací
program s názvem „Z pohádky do pohádky“
motivován pohádkami a jeho cíle uskutečňovány především prostřednictvím her, pohádek,
písniček a říkadel. Tyto děti mají mimo jiné také
velkou potřebu pohybu, což jim přináší pohybové hry a vycházky do okolí.

Proto učitelky nejmladších dětí,
L. Nováková a N. Černá, obohatily
třídní program o tyto projekty:
Hýbánky – jde o hravé cvičení, motivované pohádkami, říkadly nebo písničkami včetně prvků jógy.
Dívánky – děti si do mapy pomocí obrázků zaznamenávají různé zážitky z vycházek z blízkého,
někdy vzdálenějšího okolí školky. Učí se dívat se
kolem sebe, pozorovat zajímavé věci, změny v přírodě, rostliny i zvířata.

Zpívánky – jedná se o zpěv jednouchých písniček
s doprovodem různých hudebních nástrojů (harmoniky, kytary, piana, flétny a houslí) za přispění
doprovodu dětí na dětské hudební nástroje, hru
na tělo apod.
Tyto projekty budou završeny závěrečným
divadelním představením pro rodiče na konci
školního roku.
L. Nováková

Život v hlubinách rybníků i pod Pokličkou krátce ze MŠ
KROUŽKY
V
V MATEŘSKÉ ŠKOLE
průběhu letošního podzimu
žáci ze ZŠ Tišice v rámci ekologických výukových programů,
které pro ně připravilo Ekocentrum Koniklec, poznávali přírodu
v okolí své školy, navštívili Dům
zaniklých řemesel v Dolní Vidimi
a absolvovali terénní interaktivní
programy uprostřed CHKO Kokořínsko – Máchův kraj.

Třeťáci se účastnili programu
Život pod Pokličkou v Kokořínském dolu. Nejvíce je bavilo hledání a pozorování vodních živočichů v říčce Pšovce. Pokličky si děti
nejen prohlédly, ale při pokusu, při

kterém se model Pokliček uplácal
z písku a modelíny a zaléval vodou
z konvičky, si zkusily, jak probíhá
selektivní eroze. A úžasně zvládly
i nepřízeň počasí.
V Domě zaniklých řemesel
v Dolní Vidimi si druháci vyzkoušeli hospodařit jako za dob našich
praprababiček. Děti si stloukaly
máslo v máselnici, předly, drátovaly, praly na valše a zkoušely další
polozapomenuté domácí práce.
Čtvrťáci u Máchova jezera pozorovali ptáky. Bádali nad tím, jak
a proč masožravky chytají mouchy.
Řešili rozdíly mezi rybníkem a jezerem. Objevili tajgu a řešili návrat

Děti ze ZŠ Tišice poznávaly přírodu CHKO Kokořínska i okolí své školy.

vlků do naší přírody. Zážitky z tohoto programu děti ztvárnily výtvarně i literárně.
Děti z turistického kroužku putovaly Za tajemstvím pískovcových
skal a odhalovaly tajemství vzniku
pískovcových útvarů na Kokořínsku. A ač se jedná o výukový
program s nejdelší trasou, tak ho
zvládli i prvňáčci, kteří byli velmi
stateční.
U Labe a rybníka Kal žáci prvního, druhých a pátého ročníku odhalovali život ve vodě v rámci programu Do hlubin rybníků, potoků
a řek. Mladší žáci se zabývali životem žab a starší odhalovali vztahy
v ekosystému. Všechny nejvíc bavilo lovit a určovat vodní bezobratlé.
V říjnu se na děti z Tišic znovu
těšíme v Domě zaniklých řemesel
v Dolní Vidimi.
Projekt ekologických výukových
programů finančně podporují Středočeský kraj a Státní fond životního prostředí na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Díky
podpoře jsou v roce 2017 na Mělnicku a na celém území CHKO
Kokořínsko - Máchův kraj výukové
programy pro školy za symbolickou částku.

Mgr. Lenka Winterová,

Ekocentrum Koniklec

VÝUKOVÉ PROGRAMY OČIMA DĚTÍ
O tom, že se všech projektů děti
účastnily s nadšením, svědčí i jejich
komentáře k jednotlivým akcím.

K

dyž jsme přijeli k Máchovu jezeru, rozdělili jsme se do skupinek
a dostali jsme dalekohledy. Pak jsme
pozorovali Máchovo jezero. Ve skutečnosti to není jezero, ale rybník
a založil ho Karel IV. Dřív se jmenoval Velký rybník.
A. Růžičková

A

si ze všeho nejvíc mě zaujala
pověst o jmelí, protože mi přišlo zvláštní, jak může růst jen tak
na stromě. Paní průvodkyně nám
také říkala, že jmelí je poloparazit
a ze stromu si bere jen minerální
látky a cukry si umí vytvořit samo.
Za to dá stromu látky, které jsou
proti tomu, aby na něj nelezli žádní
škůdci a nerostly na něm houby.

A. Strnadová

N

aše paní průvodkyně se jmenovala Lenka Winterová. Ukázala
nám spoustu nových věcí a nových
her. Naučila nás hru „Požár“. Viděli
jsme masožravku rosnatku okrouhlolistou, tu jsme pozorovali lupou.
Chytá hmyz pomocí gelu a měla
tam malé mušky. Pozorovali jsme
dalekohledem různé ptáky, ostrov,
na kterém byl dřív hrad, a viděli
jsme Bezděz.
M. Stárková

Pro tento rok byly otevřeny následující kroužky: Angličtina, tanečky, řečová prevence, flétny a pro
nejmenší děti také keramika.

krátce ze ZŠ
NA JAŘE SPOLEČNĚ
ŠLÁPNOU DO PEDÁLŮ
POTŘETÍ

P

řed třemi lety se nám ve třídě sešla naprosto úžasná
parta dětí i rodičů se smyslem
pro jakoukoli recesi, legraci
i společná dobrodružství.
I napadla nás myšlenka.
Máme nedaleko krásnou cyklostezku a spousta z nás na ni
ještě nevyjela. Co takhle „vytáhnout“ rodiče a kamarády od počítače a udělat něco pro zdraví?
Rozhodli jsme se vyhlásit akci
„Cyklovítání léta“. Trasa vedla
od Labe v Tišicích přes Kostelec nad Labem až do Brandýsa.
Všechny občerstvovací i „cvičící“ zastávky byly báječné, stejně
tak i pizza v cíli. Celá akce nás
tak nadchla, že jsme přidali ještě
podzimní „Cykloloučení s létem“. Uplynulé tři roky se tedy
schází parta nadšenců, kteří
chtějí užít společnou legraci
s kamarády a rodiči. Letošní
loučení s létem mělo úžasnou
účast 26 cyklistů včetně „vozítkových mimin“. Už teď se společně těšíme na jaro, kdy zachováme zaběhlou tradici a znovu
šlápneme do pedálů.
Mgr. Simona Rendeková,
učitelka ZŠ Tišice
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Kocouři v nové sezoně
N

áš šipkařský tým, Kocouři
vod kocoura, si v nové sezóně
nevede vůbec špatně. Výsledky sezony předešlé ho posunuly do vyšší soutěže, takže nyní hraje 2. C
ligu Středočeského kraje. Po pěti
zápasech se drží ve středu tabulky
a dle dosavadních výsledků svých
soupeřů doufají Kocouři v posun
směrem vzhůru. Mají za sebou
pět těžkých zápasů, z nichž se jim
podařilo dva vyhrát. Nyní je čekají
zápasy s týmy, které mají v současnosti v tabulce za sebou, takže postup o pár míst vidí reálně.

Medaile v klubovém designu jsou určeny pro vítěze klubových turnajů, kterých se může zúčastnit každý, kdo si chce zahrát šipky jen pro zábavu.

Středočeská liga je rozdělena na více skupin a soupeři jsou
do nich vybíráni tak, aby byli
vzdáleností k sobě co nejblíže,
takže některé z nich mají Kocouři
za humny, za dalšími soupeři vyjíždějí až do Mladé Boleslavi, Mělníka i Prahy.
Na rozdíl od minulé sezony
nemají nyní Kocouři ambice
Kocouři vod kocoura zvou všechny čtenáře Tišických rozhledů na turnaje v šipkách, které pořádají v restauraci U kocoura každé sudé pondělí od 19.30 hodin. Zde si může zahrát opravdu každý.

Obec Tišice sponzoruje každý aktivně působící spolek v obci. I díky této
dotaci může náš šipkařský tým rozjet další ligovou sezónu.

na postup do vyšší soutěže. Jejich cílem je umístění do pátého
místa, které je finančně ohodnoceno. Ale zde nejsou finanční
odměny v řádech desetitisíců
a výše. Dotace v této lize se pohybuje od jednoho do devíti tisíců. Šipky jsou pro ně hlavně relaxace, ale když chtějí dosáhnout
nějakých výsledků, jsou i o čase.
Aby se z vášně nestala povinnost,
musí s ním rozumně hospodařit.
Naštěstí mají silnou základnu
a hráči v týmu jsou poměrně vyrovnaní, takže se na zápasech bez
problémů zastoupí.
Nová sezona přinesla i několik
změn. Přibyli noví členové - Kristýna Pilátová a David Dvořák. Vanda
Adámková hraje nyní 2. ženskou
šipkařskou ligu za Doroty Záryby.

To ji i vzhledem ke skutečnosti, že
je prvoligovou fotbalovou hráčkou
a členkou republikové fotbalové
reprezentace plně časově vytěžuje.
Zůstává členkou týmu Kocourů, ale
do zápasů nezasahuje.
Další změnou jsou i nová trika,
která jsou spolu s týmem svým designem také o třídu výše. A do celkové prezentace Kocourů vod kocoura
zapadají i týmové medaile, které
určitě patří k těm nejhezčím v jejich
kategorii. Specialitou Kocourů jsou
medaile pro ženy, které jsou určeny
„Pro nejlepší kočku“ a tvoří sérii pěti
medailí různého designu. V plánu je
instalace kamerového systému, který by měl přenášet dění ze zápasů
na televizní obrazovku v restauraci. Této realizace by se měl ujmout
J. Nezbeda.

Na závěr setkání s členy týmu Martinem Vítkem, Jiřím Bělohlávkem a Jiřím Adámkem, kteří poskytli informace k tomuto článku, by
celý tým rád poděkoval svým sponzorům, kterými jsou Obec Tišice, J.
Pauzer, J. Kudrnovský, A. Vobořil
a restaurace U kocoura, za jejich
podporu. Díky nim může tým fungovat a turnaje, pořádané Kocoury,
si díky věcným cenám pro nejlepší
hráče získávají velkou oblibu jak
mezi „profesionály“, tak i amatéry.
Ti, kdo se chtějí dozvědět více
o aktuálním dění ze světa šipek
a Kocourů vod kocoura, najdou
informace na klubovém facebooku.
Stačí si Kocoury vyhledat a dozvíte
se o nich téměř vše.

Naďa Černá,
 Foto archiv Kocourů vod kocoura

Byly situace, kdy se porušovala pravidla

 Dokončení z 3. strany

n Jak jste vnímala skutečnost, že výše úvazků učitelek je stanovována podle počtu žáků a nezohledňuje provozní dobu mateřských škol?
A to je přesně situace, kterou jsem vnímala
tak, že jsou porušována pravidla. Byla jsem poměrně šokována tím, že některé krajské úřady
rozdělují finance, dle tohoto pravidla a ostatní
je nezajímá. Nebyl brán zřetel nejen na provozní
dobu, ale ani na právo učitelek mateřských škol
na vzdělávání, které si vzhledem k nedostatečným úvazkům nemohou vybírat. To jsem vnímala jako absolutně skandální. Bylo to zřejmě
proto, že v situaci před dvěma lety, kdy jsem nastupovala do funkce ministryně, nebyly zajištěny potřebné finanční prostředky na reálný počet
dětí ve školách. Jsem přesvědčena, že se situaci
dařilo řešit a do škol jdou nyní dostatečné finance na pokrytí provozu. Tento problém by měly
6 I TR 160 I zprávy z obce

zcela vyřešit změny platné od roku 2019, kdy dojde ke změně financování škol. A říkám, nikdy
jsem neudělala žádnou změnu, pokud jsem pro
ni neměla dostatečné finanční krytí.
n O tom, že se chystají postupné změny, se ví,
ale mám pocit, že ředitelé škol snad ani nemají
šanci dozvědět se o všem, na co mají právo, jak
v některých věcech postupovat. Snažila jste se
řešit i tento problém?
Určitě ano. Obnovila jsem porady ministra se
zástupci krajských úřadů. Nařídila jsem udělat
speciální poradenskou linku pro mateřské školy,
ale přiznávám, že nefungovala tak, jak by měla.
Dále jsem zavedla elektronický zpravodaj, který
by měl chodit všem ředitelům na e-mail.
n Další otázka je zcela z jiného soudku. V zemích, do kterých přišlo velké množství migrantů se vzhledem k rozdílnosti náboženství
dějí různé ústupky. Mizí křížky z obalů potravin, někde se na školách přestává vařit hovězí

či vepřové maso. Mělo by se vzhledem k této
situaci dle vás něco ve školách měnit?
My samozřejmě dokážeme integrovat děti
cizinců. A co se týče náboženství, mám zcela
jasno. My máme vzdělávání založené na Masarykovské tradici. Jsem na to hrdá a myslím si,
že náboženství do našich škol nepatří. Ani naše
církevní školy nefungují na principu, že by v ní
zapsané děti musely náboženství vyznávat.
n Z celé atmosféry našeho rozhovoru, kdy
mluvíte o školství se zapálením, mě nedá se
nezeptat – připouštíte myšlenku, že byste se
do školství vrátila?
Myšlenku vrátit se zpět k veslu, které nepokládám za Cháronovo, nezatrucuji. Z učitelů, dětí
i rodičů jsem cítila tolik pozitivní energie, že bych
opravdu vizi reformy školství ráda realizovala.

Děkuji vám za rozhovor.

Naďa Černá

Foto: Facebook Kateřiny Valachové

Fotbalový podzim
MUŽI
Muži do sezony nevstoupili
šťastně. Podepsala se na tom i dost
veliká marodka klíčových hráčů
- Prejzek, Pajkrt, brankář Michal
Hádek a další. První tři zápasy byly
celkem vyrovnané, ale bohužel neproměnění šancí nás bodově moc
neposunulo. Zápasy s Vojkovicemi
a Neratovicemi skončily remízově,
ale k výhře chybělo i trochu toho
štěstí. V tabulce jsme na předposledním místě před Mnichovo Hradištěm. 
(pk)
kolo soupeř
výsl.
1. DOBROVICE B – TIŠICE
3:1
2. FC MĚLNÍK – TIŠICE
2:1
3. TIŠICE – VOJKOVICE
1:2
4. NELAHOZEVES - TIŠICE 3:0
5. TIŠICE - LUŽEC
1:4
6. STARÁ BOLESLAV – TIŠICE 4:1
7. TIŠICE – BENÁTKY B
0:1
8. NERATOVICE B – TIŠICE 1:0

STARŠÍ ŽÁCI
kolo
1
2
3
4
5

soupeř
TIŠICE - LIBIŠ
TIŠICE - SAZENÁ
MŠENO - TIŠICE
DŘÍNOV - TIŠICE
TIŠICE - ČEČELICE

výsl.
8:2
18:1
1:0
3:8
3:2

6
7
8

KOSTELEC - TIŠICE
TIŠICE - PŠOVKA B
LOBKOVICE - TIŠICE

0:4
5:0
0:1

Tým dvanácti kluků byl doplněn
o hráče z mladších žáků (za což jim patří velké DÍKY). Ti většinou přehrávají
své soupeře s přehledem. A všechny
vyrovnané zápasy zvládají i díky velké
bojovnosti vítězně. Jen zápas ve Mšeně
se nepovedl, i když bylo držení míče 80
– 20 % pro nás. Jen branky nepřišly. Zatím v tabulce první místo, ale soupeři
se na nás tlačí. Trenér Michal Vítovec

MLADŠÍ ŽÁCI
kolo
1
2
3
4
5
6
7

soupeř
ZÁRYBY - TIŠICE
TIŠICE - OBŘÍSTVÍ
ČEČELICE - TIŠICE
LIBIŠ - TIŠICE
TIŠICE - VŠETATY
STM ČECHIE - TIŠICE
TIŠICE - KOSTELEC

výsl.
1:11
6:2
0:13
2:3
12:0
1:1

Kluci v letošní sezóně hrají velice
dobře. Odehráli jsme několik zápasů, kde jsme byli jasně lepší. Vyrovnaný soupeř byla Libiš. Ale utkání
jsme venku zvládli a vyhráli těsným
rozdílem 2:3
V sobotu 15. října mladší žáci

Starší přípravka Tišic.

Tišická mladší přípravka.
hráli venku o první místo v tabulce s týmem STM Čechie/Vltavan B.
Byla to veliká bitva o to, kdo získá
cenné body. V první polovině zápasu
byli lepší hráči z Čechie, ale nás držel skvělý brankář Matěj Hamerník.
Několik šancí měl i Fanda Korbel
a Honza Pasovský, ale brankář domácích držel do poločasu čisté konto.
V druhém poločase jsme přeskupili
hru a hráli vice na tělo. Tím jsme hru
otočili a měli více šancí. Jednu z nich
proměnil Tomáš Jablončík z dálky.
Bohužel se v posledních minutách
trefil nechytatelně do šibenice domácí Ondřej Kohout a tak jsme si rozdělili po jednom bodu, ale byl to velice
hezký zápas a řekl bych, že zasloužená remíza pro obě strany. Zbývá
poslední zápas podzimu s Kostelcem
a pak budou následovat zimní turnaje v těchto termínech:
19. 11. 2017, 13:30 - 18:30
Milovice
2. 12. 2017, 12:45 - 16:50
UMBRO CUP, Říčany
10. 12. 2017, 08:25 - 12:40
UMBRO CUP, Říčany
14. 1. 2018, 08:25 - 12:40
UMBRO CUP, Říčany
20. 1. 2018, 8:30 - 13:20
Milovice
27. 1. 2018, 13:30 - 19:00
Merkuria Lobkovice CUP
11. 2. 2018, 12:45 - 16:50
UMBRO CUP, Říčany
Chtěl bych všechny kluky pochválit, protože se stále zlepšu-

Tišice přilákaly na padesát vystavovatelů
O
kresní výstava drůbeže
a Místní výstava králíků
a holubů, pořádané naší Základní
organizací Českého svazu chovatelů 30. září a 1. října, přilákaly
na 53 vystavovatelů.

Naši chovatelé se v tak vysoké konkurenci neztratili a téměř
v každé kategorii si některý z nich
odnesl některé z ocenění. Sobotní okresní výstava našim přinesla
4. místo. Místní výstava přinesla ocenění Miloslavu Purnochovi
v kolekci drůbež. V kolekci holubi
byl oceněn Josef Holeček.
Chovatelé v posledním období
uspořádali několik výstav, které
jsou našimi občany hojně navštěvovány. Za jejich aktivitu jim patří
naše poděkování.

(nač) Foto Z. Kváčková

jí a týmovou hrou dělají rodičům
a divákům velikou radost.

Trenér Michal Pasovský

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Tým hráčů a třech dívek, který vede trenér Luboš Pochman, se
v soutěži zatím sehrává. Povedené
zápasy sehráli, s týmem STM Byšice/
Čečelice a Kostelcem, kde brankový rozdíl nebyl tak výrazný. Zápas
s EMĚ Mělník zvládli na výbornou,
kdy Mělník porazili venku skórem
3:7. Před sebou mají ještě dva domácí
zápasy s Lobkovicemi a FC Mělník,
tak je přijďte podpořit a zafandit jim.
Tréninky v zimní přestávce budou opět v Sokolovně ve Všetatech
a to od 16. listopadu každý čtvrtek
od 18:00 do 19:00 hod.
Nejlepším střelcem starší přípravky je Lumír Král s 11 góly.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Kluci z mladší přípravky pilně
trénují a mají z fotbalu upřímnou radost, i když v zápasech jsou
soupeři o něco lepší. Celkem vyrovnaný zápas kluci sehráli s STM
Byšice/Čečelice, kde rozdíl ve hře
nebyl tak výrazný. Musíme pochválit všechny děti, které chodí trénovat a každým dnem se zlepšují.
Tréninky v zimní přestávce budou od 14. listopadu v Sokolovně ve Všetatech a to každé úterý
od 17:00 do 18:00 hod.

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
MÁŠ CHUŤ HRÁT
FOTBAL V TIŠICÍCH?
JE NÁS MÁLO HLAVNĚ
V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH
A STARŠÍ PŘÍPRAVCE!
PODPOŘ SVÉ KAMARÁDY!

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,

KTERÉKOLIV ÚTERÝ NEBO
ČTVRTEK V 16:45 HOD.
KONTAKT
MICHAL PASOVSKÝ
602 261 282
ze sportu I TR 160 I 7

pozvánky
S LAMPIONEM
ZA KOZLOUCHEM

LUNO v nácviku své osmé hry

Letos již podesáté se sejdeme s lampionem v sobotu
4. 11. 2017 v 17 hodin u hřbitova v Kozlích. Tradičně se bude
soutěžit o nejkrásnější světýlko,
které do soutěže můžete přinášet od 15.30 do 16.30 hodin
do parku ke Kalu. Světýlka mohou být z dýní, sklenic i z jiných
materiálů. Nejlepší budou odměněna. Celá akce proběhne
za každého počasí.

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMKU

S poslední uvedenou hrou Dívčí válka na Karlštejně se soubor jen těžko loučil. Uvedl ji celkem pětkrát. Z toho třikrát
před domácím publikem, jednou hostoval v divadle Lípa v Neratovicích a v Olešné u Hořovic.

Tradičně se pořádá první adventní neděli. Ta letos připadla
na datum 3. 12. 2017. Akce začíná od 16 hodin před budovou
OÚ v Tišicích. Prosíme naše
pekařky o napečení do našeho
prodejního stánku. Předem děkujeme.

ivadelní prázdniny nemají
jen divadla zvučných jmen,
ale i to naše, tišické, které si
za sedm divadelních sezón získalo přízeň nejednoho místního
i přespolního. Prázdniny jsou
důvodem, proč se v posledních
číslech Rozhledů neobjevovala
žádná informace z jeho činnosti. Doba divadelního volna šla
jen mimo scénáristku, která již
na jaře hledala námět na hru další.

VÁNOČNÍ KONCERT
V KOSTELE
VŠECH SVATÝCH

Rádi bychom vás pozvali na Vánoční koncert, který se uskuteční dne 27. 12. 2017 od 18 hodin
v kostele Všech svatých v Kozlech. Tentokráte se můžete těšit
na Chrámový sbor u sv. Bartoloměje v Kyjích, pod vedením sbormistryně paní Renaty Polákové.
Těšíme se na společné setkání.

D

Po dvou předešlých kusech, které polechtaly bránice diváků, jsme
sáhli po něčem vážnějším a ryze
českém. Vedla nás k tomu skutečnost, že v příštím roce oslavíme sté
výročí vzniku samostatné republiky. Proto jsme chtěli uvést českou
klasiku. K tomuto výročí nemůže
být snad vlastenečtější hra než ta,
kterou jsme vybrali. Hra Josefa
Kajetána Tyla z doby národního
obrození, kdy se vyšší česká společnost vzhlédla v německé kultuře
a jazyku, bojuje proti poněmčování a vyzdvihuje pravé češství. Je to
hra, ve které poprvé zazněla píseň
Kde domov můj?, která se následně
stala hymnou naší nové republiky.
Klasiky znalý čtenář již ví, že je řeč
jen o jediné hře a tou je Fidlovačka.

Převést tuto hru, která je psána
z části staročeštinou, z části německy, do jazyka přístupného dnešnímu divákovi, byl skutečně oříšek.
Hra je v originálu plná pro ni určených popěvků a písní, ke kterým
není možné sehnat doprovod. I tato
její část se musela ve scénáři vyřešit.
Ale protože soubor disponuje několika dobrými zpěvačkami, bylo
by špatným řešením pěveckou část
vynechat. Je nahrazena písněmi ze
staré Prahy, které do konceptu zapadají a jsou dnešnímu divákovi
známé. Poprvé jsme sáhli po tom,
že budou některé z nich živě doprovázeny na hudební nástroje.
I když je Fidlovačka kusem s vážnou tématikou, našlo se dost prostoru na vtip. Vždyť jen skutečnost,
že bude hrána v podání divadla
LUNO, vyloudí na tvářích skalních
diváků úsměv. V současnosti herci
pilně studují nový scénář a další
zkoušky přinesou jeho úpravu a doladění. Pak už začneme s opravdovým vesnickým uměním a budeme
postavám dávat náš osobitý charakter. A v březnu příštího roku budeme připraveni předstoupit s hrou
Fidlovačka před diváky. Tak nám
držte palce, ať se dílo podaří!
Naďa Černá,
píár manažerka souboru LUNO

OPRAVA KŘÍŽKŮ
POKRAČUJE
Přinášíme fotografii dalšího opraveného křížku, tentokrát toho
u Bikeparku v ulici Na Pastvičkách, který zrekonstruoval, stejně
jako ostatní, Josef Šimonek. Dále
probíhají práce na opravě křížku
u stavebnin v Chrástě.

Smekám klobouk, milé dámy
A

ktivity Tišického KLUBka zaplnily nejednu
stránku našich Rozhledů. A právem. Akce klubkařek jsou nápadité, dotažené do detailu, oblíbené
širokou veřejností. Přesto se stalo, že jedna z akcí,
kterou pravidelně KLUBko pořádá, jakoby unikla
naší pozornosti. Je jí burza dětského a sportovního
oblečení a hraček.
Na tu poslední, pořádanou 7. října jsem vyrazila
a nestačila se divit. Tělocvična naší základní školy byla
do posledního centimetru zaplněna oblečením od nejmenších miminek po dospělé. Byly zde boty, hračky, autosedačka i cestovní postýlky. Vše s cenovkou

a označené číslem. To proto, že každá z prodávajících
maminek má vypracován vlastní seznam, každá prodávaná věc má své evidenční číslo, podle něhož probíhá finanční vyúčtování.
Připadalo mi naprosto neuvěřitelné, že vše roztřídit,
poskládat a označit holky stihly od pátku odpoledne
do půlnoci. Burza je vyhledávanou akcí, protože během chvíle, kdy jsem zde byla, si přišla nakoupit spousta maminek.
Za nenápadnou akcí, jejíž termín si prodávající a nakupující pečlivě hlídají, stojí mnoho hodin usilovné
práce, před kterou smekám pomyslný klobouk.

(nač)
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