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Rekonstrukce pošty jde do finále
V

eškeré naše kroky směřovaly k tomu, aby se rekonstrukce budovy pošty uskutečnila do
konce roku 2017. Celá akce byla
ovšem výrazně odkázána na spolupráci České pošty s. p.

Bylo třeba přepojit veškeré sítě
a nainstalovat novou přepážku,
kterou musí uhradit obec. Bohužel přístup České pošty s. p., která neposkytla dostatečnou součinnost při přesunutí provozu, způsobil komplikace v časovém rozvržení stavebních prací. Neméně komplikované jednání bylo s firmou na
výrobu nové přepážky pro zrekonstruované prostory.
Rekonstrukce zahrnuje zvětšení
parkoviště, celkové zateplení, změnu otopného systému, instalace sprchového koutu a klimatizace. Snažíme se zkrátka maximálně zkvalitnit
podmínky pro klienty i personál. Politikou České pošty s. p. je však rušení poboček na vesnicích, naše aktivita není v souladu s jejich strategií.

Rekonstrukce budovy pošty, parkovací a výjezdové plochy jde do svého finále.
Nicméně se v našem snažení nevzdáváme. Věřím, že v době vydání
tohoto čísla Tišických rozhledů budou již zrekonstruované prostory pro

občany k dispozici. Finálové úpravy
fasády se uskuteční až za příznivějších klimatických podmínek. V souběhu urgujeme naši žádost na instala-

Foto Z. Kváčková
ci bankomatu v budově pošty. Jednání jsou na všech frontách velmi složitá, ale pracujeme na tom, aby se vše
podařilo.
Pavel Končel, starosta

Obecní údržba se přestěhuje do nových prostor
P

ro každé technické služby města nebo obecní údržbu je
zásadní kvalitní zázemí. U nás měli údržbáři „základnu“ v areálu obecní nemovitost v ulici U Kapličky č.p. 35.
Jelikož zde obec pronajímala obecní byty, nebyla tato kombinace nejšťastnější. Po vyhodnocení celé situace se obecní zastupitelstvo rozhodlo uvedenou nemovitost prodat a finanční prostředky mj. investovat do nového zázemí údržby, které
bude splňovat požadavky pro tento provoz. Nové sídlo obecní
údržby vznikne v areálu hasičské zbrojnice. Dojde zde k přístavbě budovy zbrojnice tak, aby plnohodnotně sloužila jak
našim hasičům, tak právě zmíněné obecní údržbě. Na přilehlém pozemku bude možné vybudovat kvalitní kryté stání pro
techniku a prostory pro posypový materiál. V tomto areálu
bude možné vybudovat opravdu důstojné zázemí pro letní
i zimní údržbu obce.
Pavel Končel, starosta

Návrh exteriéru přístavby budovy hasičské zbrojnice. Přístavba je navržena nad prostorami
kadeřnictví a klubovnou členů
sdružení dobrovolných hasičů.
Studie zachycuje pohled od pošty a z ulice Hasičská.
Pohled na současný stav budovy hasičské zbrojnice. 

Další výstavba kanalizace

J

ak jsme vás již informovali, bude se v letošním roce realizovat pokládka kanalizačního řadu v ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách.

Zároveň dojde k zprovoznění kanalizace v ulici Mlékojedská, U Jezera,
U Strouhy a U Lípy. Do konce března proběhne výběrové řízení na zhotovitele a následně může započít výstavba. Jelikož je další rozšiřování kanalizace jasnou prioritou, byla v průběhu ledna podána žádost na Fond životního prostředí o dotaci na výstavbu další etapy. Jedná se o ulice Všetatská,
U Kapličky, Pražská, Duhová a U Trati. Jestliže budeme s naší žádostí znovu úspěšní, můžeme tuto etapu velmi brzy realizovat. Zároveň pracujeme
na přípravě dalších etap.
Pavel Končel, starosta

Foto Z. Kváčková

krátce
OD 1. 1. 2018 ZMĚNA VÝŠE POPLATKU
ZA ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
TRVALE OBYDLENÁ NEMOVITOST:
1.300 KČ ZA OSOBU ROČNĚ
REKREAČNÍ OBJEKT BEZ TRVALÉHO POBYTU:
2,200 KČ ZA OBJEKT ROČNĚ


Více v článku na 2. straně
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krátce
BIOODPAD

S

ezonní svoz bioodpadu
probíhá v obci do speciálních plastových odvětrávaných
hnědých nádob. Služba je placená, občané si mohou nádoby buď zakoupit, nebo pronajmout. K tomu platí každý za
svoz dle velikosti nádoby.
Cena služby svozu - objem 120 l

488 Kč/sezona
Cena služby svozu - objem 240 l

843 Kč/sezona
Cena pronájmu - objem 120 l

266 Kč/sezona
Cena pronájmu - objem 240 l

315 Kč/sezona
Cena nové nádoby - objem 120 l

1.029 Kč
Cena nové nádoby - objem 240 l

1.210 Kč
Svoz probíhá 1x za 14 dní, každý lichý týden v úterý od března
do listopadu dle kalendáře svozů.
Dále je sezonně umístěn kontejner na bioodpad ve sběrném dvoře. Svoz probíhá od začátku dubna do konce listopadu. Služba je
zdarma. Kompletní informace
na: www.tisice.cz/obecni-urad/
obcan-na-urade/.
(nač)

JAK JSME VOLILI
PREZIDENTA REPUBLIKY

P

rvní kolo volby prezidenta republiky proběhlo ve dnech
12. a 13. ledna 2018.

Volební účast v obci Tišice byla
61,17 %, což prezentuje účast 1 068
voličů z maximálního počtu 1 746
voličů. Platných volebních lístků
bylo odevzdáno 1 065.
Jednotliví kandidáti získali
v naší obci následující počet hlasů:
Miloš Zeman
376
35,30 %
Jiří Drahoš
291
27,32 %
Michal Horáček 108  10,14 %
Pavel Fischer
104
9,76 %
Marek Hilšer
100 
9,38 %
Mirek Topolánek 58
5,44 %
Jiří Hynek
16
1,50 %
Petr Hannig
8
0,75 %
Vratislav Kulhánek 4 
0,37 %
Do druhého kola jsme delegovali na prvním místě Miloše Zemana
a Jiřího Drahoše na místě druhém.
V kole druhém, které proběhlo 26.
a 27. ledna 2018, voliči v Tišicích
pořadí otočili. V naší obci těsné
první místo získal Jiří Drahoš se ziskem 50,30 % (573 hlasů), Miloš Zeman od našich voličů získal 49,69 %
(566 hlasů). Volební účast v naší
obci v druhém kole prezidentských
voleb byla 65,56 %. Prezidentem
republiky byl zvolen Miloš Zeman,
který ve druhém kole prezidentských voleb získal 51,36 %. (nač)
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Zeleň na hřbitově nebyla
zvolena šťastně
N

a obecní úřad již delší dobu směřují stížnosti na škody, které se na místním hřbitově objevují v souvislosti s rozrůstáním kořenového systému zdejších lip.
Jelikož nebyl v minulosti výběr těchto stromů do
areálu hřbitova příliš šťastný, musíme tuto situaci řešit tak, aby nedocházelo k dalším škodám na hrobech.
Pravidelně se na lípách dělají odborné zásahy, ale to
problém příliš neřeší. Kořeny stále více prorůstají do
hrobů a ničí je.
Je to velmi citlivá záležitost, a tak k ní i přistupujeme. Bohužel doporučení dendrologa je v tomto smyslu jasné, musíme na hřbitově vysázet vhodnější typ
stromu či keře. To sebou samozřejmě nese odstranění současných stromů. Věřím, že se řešení této nepříjemné záležitosti setká s pochopením občanů. (pk)
Kořenový systém vysázených lip ničí přilehlé hroby.
Na doporučení dendrologa budou stromy odstraněny
a areál hřbitova bude osázen vhodnějším typem dřevin. 
Foto Z. Kváčková

co a kdy zaplatit

S

nad každého našeho občana
se týká některý z místních
poplatků. Obecní vyhlášky řeší
poplatky za užívání veřejného
prostranství, poplatky ze vstupného, za provozování výherních
hracích přístrojů.
Některé poplatky platí naši
obyvatelé pravidelně a týkají se
velké většiny z nás. Proto uvádíme přehled těch nejdůležitějších
s částkou a termínem splátky.
Poplatky je možno uhradit buď v hotovosti na obecním
úřadě v úřední dny nebo bezhotovostní platbou na účet obce
3024171/0100. Účet obce je stejný pro všechny typy poplatků.
VS= (číslo části obce a číslo
popisné) Tišice – 1, Chrást – 2,
Kozly – 3, Chaty – 4
SS= 222 - poplatek za kanalizaci, 101 - poplatek za komunální
odpad, 102 - poplatek za psa

Odpadovému hospodářství věnuje obec velkou pozornost. Ve sběrném
dvoře probíhají úpravy povrchu celého areálu.

n POPLATEK ZA ODVÁDĚNÍ
A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
» 1.300 Kč/osoba/rok - pro trvale
obydlené nemovitosti
» 2.200 Kč/objekt/rok - pro rekreační objekty bez trvalého pobytu
Splatnost poplatku jednorázově do
31. 3. nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 3. a do 30. 9.

n KOMUNÁLNÍ ODPAD
» 500 Kč/rok pro fyzickou osobu,
která má v obci trvalý pobyt (další
podrobnosti na webových stránkách obce)

Splatnost poplatku jednorázově do
31. 1. nebo ve dvou stejných splátkách do 31. 1. a do 30. 6.

n PSI

» 120 Kč/rok za prvního psa
» 300 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
» 60 Kč/rok za každého psa, jehož
držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého příjmu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 3. 
(nač)

Kompletní informace na: www.tisice.cz/obecni-urad/ obcan-na-urade/.

Ulice Akátová je další komunikací, na které dochází
k pokládce nového povrchu. Protože je tato komunikace dostatečně široká, byl v první fázi úpravy vybudován
nový chodník. Následně bude položena v celé ploše komunikace zámková dlažba. Počítá se i s instalací dvou
lamp veřejného osvětlení. 
Foto R. Havlíček

Rekonstrukcí interiéru prošla restaurace Na hřišti. Nejzásadnější změnou je odstranění dekorace ze stropu.
Ta nevyhovovala hygienickým podmínkám.

Personální změny
v našich školských zařízeních
V

mateřské škole i v základní škole došlo ke změnám ve
složení pedagogických pracovníků. S novými učitelkami, které
vzdělávají naše děti v obou školských zařízeních, vás nyní seznámíme.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
K první personální změně došlo již
koncem loňského roku a to v mateřské škole. V listopadu odešla asistentka pedagoga Jarmila Habartová. Na
její místo od 1. prosince 2017 nastoupila Eliška Blahušová. Ta své profesní
zkušenosti v práci s dětmi teprve nabírá, ale s dětmi má bohaté zkušenosti v oblasti pořádání volnočasových
aktivit. „Práce s dětmi mě doslova
nadchla a chtěla bych se jí v budoucnu
věnovat profesně a to na pozici učitelky
v mateřské škole. Nyní pracuji se dvěma chlapci ze třídy Včelky, ke kterým
jsem byla jako asistent pedagoga přidělena.“ Eliška Blahušová chce v září
zahájit studium předškolní a mimoškolní pedagogiky. Maturitní zkouška
z tohoto oboru je pro výkon učitelky
v mateřské škole nezbytná.

ním připravit nejstarší děti co nejlépe na vstup do základní školy.
V budoucnu by se chtěla zaměřit
na studium hry na klavír, protože
k hudební výchově má velmi blízko. „Všechny činnosti, které souvisí s profesí učitelky mateřské školy,
mi jsou blízké, ale hra na klavír mě
uchvátila a chtěla bych se jí věnovat
individuálně. Písně, rytmika a pohyb vůbec jsou pro zdravý vývoj dítěte potřebné a této části naší práce
budu věnovat velkou energii.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Ke konci ledna odešla ze základní
školy Mgr. Michala Křídová, která na
škole působila čtvrtým rokem. Odešla za příjemnějšími - mateřskými
povinnostmi. Její odchod je pro školu velká ztráta, neboť paní učitelka
je výborný pedagog, u dětí i u rodičů velmi oblíbený. Nerozloučili jsme
se s ní ovšem úplně, neboť kroužek
mažoretek a dramatický kroužek povede i nadále stejně tak jako školní
knihovnu. Kolektiv zaměstnanců základní školy pevně doufá, že se za tři
roky opět vrátí.

Mgr. Michaela Nusková se nejlépe cítí mezi nejmladšími žáčky základní školy.
život. A opravdu mi vyhovuje škola spíše rodinného charakteru než
školy s prvním i druhým stupněm
a s několika třídami od jednoho ročníku. Líbí se mi, že v malých školách
se děti navzájem znají. Mají k sobě
daleko lepší vztah než v anonymním
prostředí velkých škol.“ Paní učitelka je kvalifikovaná pro výkon učitelky na prvním stupni, má státní
zkoušku z německého jazyka, který
může vyučovat i na stupni druhém.
Michaela Nusková se zajímá
o výtvarnou kulturu. Ráda na-

vštěvuje výstavy, galerie. Je jí blízká i turistika a hory, to jak v zimě,
tak i v létě. „V tuto chvíli se na zdejší škole se vším seznamuji – s dětmi,
s prostředím, se svými kolegy. Vše
na mě působí mile. Děti jsou živější,
zvídavé, jejich naturel mi plně vyhovuje. Škola je velmi dobře vybavena
a má velké plány do budoucna. Jsem
opravdu spokojena.“
Přejeme všem novým pedagogickým pracovnicím hodně úspěchů v jejich novém působišti.
Text a foto - nač

Být učitelkou nejstarších dětí mateřské školy zcela vyhovuje Zuzaně Viktorinové.
Další novou tváří v kolektivu
pedagogických pracovníků v naší
školce je Zuzana Viktorinová. Ta
nastoupila od 1. února 2018 na
pozici učitelky ve třídě Včelky.
Nahradila v přímé pedagogické
činnosti ředitelku mateřské školy, Mgr. Terezu Netíkovou, která
odešla na mateřskou dovolenou.
Zuzana Viktorinová studuje prvním rokem předškolní a mimoškolní pedagogiku v Čelákovicích.
Jak sama říká: „K předškolním dětem mám velmi blízko, protože stejného věku jsou i mé děti.“ Pozice učitelky je pro ni nová, ale nastoupila s velkou chutí a odhodlá-

Na postu učitelky našich prvňáčků ji od 1. února nahradila Mgr.
Michaela Nusková. Ta na prvním
stupni ZŠ učí již sedmým rokem
a po většinu své praxe učila právě
první a druhou třídu. „Tišická škola
mi splnila vše, co jsem si od nového
působiště přála. V první řadě jsem
chtěla učit na malé škole. Vyučuji prvňáčky, což mi zcela vyhovuje.
Ideální je pro mě i dojíždění z Neratovic.“ Michaela Nusková nehledala
místo učitelky v místě svého bydliště. „Do jedné základní školy v Neratovicích chodí mé děti, v druhé jsou
děti mých přátel. Chtěla jsem zcela oddělit svůj soukromý a profesní

Eliška Blahušová je asistentem pedagoga ve třídě Včelky.
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO

... aneb „OSMIČKOVÉ“ roky u nás

L

etošní rok 2018 patří mezi ty s „osmičkou“
na konci. Řada z nich se v minulosti nějak
zapsala do naší historie – některé dobře, některé tragicky. Pokusím se nahlédnout do kronik a pomocí zápisů, fotografií i vzpomínek
přiblížit našim čtenářům, jak události v těchto letech u nás probíhaly.

Ve dnech, kdy vyjde toto číslo Rozhledů, si
budeme připomínat 70. výročí „Vítězného února 1948“. Po svém předchůdci, kronikáři Josefu
Brodském, jsem „zdědil“ Knihu zápisů ze schůzí Akčního výboru Národní fronty v Chrástě.
Pamětníci vědí o čem je řeč, pro mladší ročníky uvedu základní informace, protože se říká, že
ve školách se dějiny 20. století moc nevyučují.
Ustanovení Národní fronty se datuje od moskevských porad v březnu 1945 při jednání o Košickém vládním programu. Systém Národní
fronty umožňoval kandidovat do voleb v roce
1946 pouze stranám sdruženým v této organizaci. Tak tomu bylo až do roku 1989, při všech volbách byla voličům předložena jen jedna „Společná kandidátka Národní fronty“. Po volbách,
které vyhrála KSČ, byly všechny strany Národní fronty přizvány k vládě (tj. neexistovala žádná
povolená opoziční strana). Po Únoru 1948 byla
Národní fronta tzv. obrozena. ČSSD byla sloučena s KSČ, ostatní strany byly zbaveny své původní úlohy – staly se pouhými přisluhovači KSČ.
Akční výbory Národní fronty, zkráceně AV NF,
byly zvláštní mocensko-politické orgány, které
vznikly v únoru roku 1948 (tzv. Vítězný únor)
na výzvu Klementa Gottwalda, předsedy Komunistické strany Československa. Celý systém sloužil komunistům jako nátlakový prostředek k převzetí moci v tehdejším Československu. Neměly žádnou podporu v tehdejších zákonech, byly
tedy nezákonné. Přesto výrazně přispěly k ovládnutí celého státu komunisty. AV NF byly zakládány ve všech obcích, ale také v podnicích, školách, vědeckých institucích, v parlamentě, na ministerstvech. Na všech těchto místech se akční výbory snažily uskutečňovat tzv. „očistu veřejného
života“ a sloužily k „potlačování reakce“. Vydávaly
rozhodnutí a výzvy, kterými zbavovaly zaměstnání a funkcí politické odpůrce KSČ. Proti rozhodnutí, příkazu AV NF nebylo odvolání, platilo heslo „Kdo nejde s námi, jde proti nám“ a také „Kdo
proti nám zvedne ruku, tomu ji urazíme“.
První schůze AV NF v Chrástě se konala velmi brzy po „Únorových dnech“, již 28. února.
Úmyslně neuvádím jména členů Akčního výboru, žádný již nežije, ale žijí ještě mezi námi jejich
děti, vnuci. V následujících ukázkách ze zápisů
schůzí se dočtete, co všechno komunistům vadilo, čím vším se prosazovala „tvrdá pěst dělnické
třídy“, ale i to, že udavači byli mezi chrásteckými
občany nejen za německé okupace.
Schůze 28. 2. 1948:
» na první schůzi podepsali všichni členové doklad o seznámení s povinnostmi AV a slib mlčenlivosti a trestnosti za jeho porušení,
» projednán případ občana Josefa Šťastného,
schváleno jeho zbavení všech veřejných funkcí
vč. v myslivecké společnosti a odebrání loveckých zbraní,
» schváleno pozvání občana hostinského Jaroslava Littery, na příští schůzi k zodpovězení poměrů v jeho pohostinství – čepování alkoholu,
šíření a zkreslování zpráv z cizího rozhlasu, směřujících k rozvracení pořádku,
» schváleno pozvání občana Miloslava Brodského k vysvětlení napadení KSČ v provokativním
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Prostor v Tišicích, který prošel velkými změnami. Ještě po druhé světové válce byl v prostoru současného bikeparku rybník, který byl zasypán. Změny se chystají i letos. V ulici Na Pastvičkách se bude budovat další část kanalizačního řadu.
článku, uveřejněném ve „Středočeském kraji“.
Člen AV Cikánek pověřen, aby si zjednal pořádek ve své straně národně socialistické.
Schůze 18. 3. 1948:
» dostavil se Miloslav Brodský a podal vysvětlení
k uveřejněnému článku. Vyzván, aby článek odvolal, jmenovaný slíbil, že to udělá do čtyř týdnů.
(pozn.: z jednání dalších schůzí po mnoha měsících vyplývá, že tak p. Brodský nikdy neudělal).
» byli jmenováni (nikoliv zvoleni!) dva noví členové Místního národního výboru,
» rozšířen AV NF o učitelku Annu Krejčovou za
učitelský sbor.
Schůze 26. 3. 1948:
» projednáno odebrání povolení k jízdě osobním autem panu Karlu Prachařovi, řezníkovi,
» není námitek proti prodeji dodávkového auta
panu K. Kopejskovi,
» dotaz z „Čes. sociální pomoci Brandýs n. L.“ na důvěryhodnost pana Josefa Brodského – není námitek,
» z „Okresního úřadu ochrany práce“ došel dotaz na přidělení pomocnice v domácnost u pana
Karla Zeleného, velkoobchodníka zeleninou –
bude prověřeno.
Schůze 30. 3. 1948:
» schválení funkcionářů „Sportovního klubu
chrástecko-tišického“ – předseda Josef Pauzer,
členové Václav Fabián, Karel Vít, Jaroslav Vrona,
Václav Hála, František Šulc,
» doporučeno, aby p. Fr. Zeman byl zbaven
funkce velitele hasičů pro jeho urážlivé vystupování vůči KSČ,
» AV se usnesl nepovolit p. Prachařovi prodat
osobní auto - dodávku, protože ho potřebuje
pro řeznickou živnost. Zamítá použití osobního
auta s vlekem z důvodů hygienických – za autem se práší!
» podána námitka, aby p. Karel Brodský buď
hospodařil a zelinařil na svých pozemcích, nebo
obchodoval se zeleninou, když na to má dvě nákladní auta.
Schůze 8. 4 1948:
» AV trvá na vyloučení Milos. Brodského
ze SOKOLA,
» předvolán p. Haramula ve věci výroků jeho osmiletého syna Antonína ve škole o smrti ministra zahraničí Jana Masaryka, že byl komunisty
vyhozen z okna. Pan Haramula upozorněn na
řádnou výchovu svého syna,

» projednání povolení k jízdě motorových vozidel a jejich přezkoumání, čten soupis všech majitelů motorových vozidel. Navrženo přezkoumání cest a jejich účelu.
Schůze 4. 5. 1948:
» navrženo vyloučení obč. Josefa Cikánka z AV
NF pro jeho nepřístojné chování v prvomájovém průvodu. Odmítnul si koupit rudý karafiát,
když si ho posléze koupil, strčil karafiát do kapsy. Vyloučení schváleno.
Schůze 15. 10. 1948:
» čten seznam osob navržených k vyloučení
z veřejného života, bez připomínek,
» vzato na vědomí odvolání obč. Růženy Bussové z MNV.
Schůze 10. 11. 1948:
» dotázat se na Okresním národním výboru
v Brandýse n. L. proč p. Karel Brodský jezdí s autem se zeleninou a pro koho.
Schůze 3. 1. 1949:
» projednána žádost o povolení jízdy motocyklem pro Vratislava Müllera. Nedoporučeno.
Schůze 10. 3. 1949:
» projednána kandidátka pro volby do Místního
národního výboru (MNV). Pozn.: Protože jiná
kandidátka, než tato od NF, voličům nabídnuta
nebyla, měli navržení kandidáti stoprocentní jistotu, že budou zvoleni.
Další schůze se konala až 15. září 1949.
Hlavním programem byl nábor členů do „Svazu československo-sovětského přátelství.“ Skončila „očista veřejného života“, v žádné politické straně, společenské organizaci, ve vedení podniků nebyl již nikdo, kdo by nesouhlasil s vedoucí úlohou
KSČ, neměl „kladný poměr k socialistickému zřízení“. V dalších letech se NF zabývala jen organizováním oslav narozenin J. V. Stalina a K. Gottwalda, Vítězného února, 1. máje, VŘSR, uzavíráním
socialistických závazů k těmto výročím, organizováním brigád a navrhováním kandidátů do voleb,
zakládáním JZD. Poslední zápis v Knize zápisů ze
schůzí Akčního výboru Národní fronty v Chrástě je
z 25. 9. 1957 a zabývá se oslavami 40. výročí VŘSR,
organizováním „Běhu vítězství“, situací v JZD.
Nemusím jistě připomínat, že stejné AV NF
byly i v Tišicích a Kozlech, že řešily stejné úkoly.

Petr Brodský, kronikář

Taneční odpoledne v Domově seniorů
V

úterý 6. února mažoretky a žáci
z tanečního kroužku při ZŠ Tišice strávili příjemné odpoledne v Domově seniorů v Dřevčickém parku.

DNE 5. DUBNA 2018
OD 13:30 - 17:30 HODIN
SE KONÁ ZÁPIS DĚTÍ
DO PRVNÍHO ROČNÍKU
ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠICE.
S SEBOU JE ZAPOTŘEBÍ MÍT
OBČANSKÝ PRŮKAZ
A RODNÝ LIST DÍTĚTE.

Zatančili zde na několik písní, za
které sklidili velký potlesk. Odměnou
jim byl nejen výborný pohár a sladkosti, které dostali, ale hlavně i pocit,
že babičkám a dědečkům udělali velkou radost. U východu z velmi hezkého a moderního areálu jsme si se
seniory zamávali a přislíbili si nejen
další taneční vystoupení ale i společné velikonoční dílničky, které si družina s Domovem seniorů v Dřevčicích domluvila. Michala Křídová

ZÁPIS DO MŠ
VČELIČKA V TIŠICÍCH

Setkávání s rodiči v MŠ Včelička
V

rámci setkávání s rodiči se snažíme o co nejpestřejší nabídku přednášek. Koncem ledna a začátkem
února měli rodiče možnost zúčastnit se hned tří akcí.

Prvním bylo zajímavé setkání s ředitelem ZŠ Tišice
Mgr. Pavlem Jelínkem, který pohovořil o tom, jak mají
rodiče budoucích prvňáčků postupovat při zápisu do
školy, co děti ve škole čeká, jaké možnosti jsou ohledně kroužků, družiny.
Další setkání ve formě besedy se konalo s Mgr. Jiřím
Sixtou, výchovným poradcem, kde se povídalo o tom,
proč děti potřebují hranice a proč se proti nim tak brání, jak často zkouší, zda jsou ta pravidla opravdu pev-

DRUHÁCI
V KERAMICKÉ DÍLNĚ

D

ěti z druhého ročníku naší školy v lednu navštívily keramickou dílnu firmy MAŘÍŽ v Praze.

V dílně děti přivítaly lektorky, které je nechaly prohlédnout vystavené výrobky a poté si mohly vybrat,
zda si vymalují vlastní hrneček, misku nebo talířek. Děti se dozvěděly postup při dekorování keramiky a konečné úpravy, tedy její vypálení, v peci.
Poté obdržely barvy, štětce a mohly si vyzdobit předmět vlastním dekorem. Všechny děti pracovaly s velkým zaujetím a radostí. Potom si ještě
na závěr mohly zakoupit drobný dárek na památku, například magnetku.
Po týdnu netrpělivého čekání na výsledek svého snažení všechny děti obdržely krásně barevné hrníčky, talířky a misky, které mohly věnovat třeba
H. Kohoutová
mamince.

krátce

ná a jak je důležité nastavit řád a mantinely vycházející z přesvědčení a životního stylu rodiny. Nezůstalo však
jen u tohoto tématu a beseda se díky aktivitě rodičů rozvinula do širší diskuse. Proto se pravděpodobně v nejbližší době bude konat pokračování této poutavé diskuse.
Velice zajímavé bylo povídání výživové poradkyně
Jiřiny Mačkové o zdravém životním stylu, zakončené
ochutnávkou zdravých pomazánek.
Děkujeme všem rodičům, kteří navštěvují besedy
a přednášky v rámci výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ“ a těšíme se na četnou účast při dalších setkáních.

Mgr. Ludmila Nováková

koordinátorka projektu

Návštěva předškoláků
v základní škole
V

pondělí 15. ledna 2018 navštívili předškoláci, spolu s učitelkami mateřské školy Denisou
Ryndovou, Miloslavou Cafourkovou a asistentkou pedagoga Eliškou
Blahušovou, místní základní školu.

Seznámili se s učebnou první třídy, a podívali se na ukázkovou hodinu pod vedením třídní učitelky Mgr.
Michaly Křídové, která hravě vpravila do vyučovací hodiny i naše předškoláky. Prvňáčci předvedli předškolákům, že umí krásně číst a počítat. Předškoláci počítali matematické příklady přímo u tabule, vyzkou-

šeli si práci na interaktivní tabuli, kde
skládali obrázky od největšího po
nejmenší, a společně si zazpívali písničku, kterou doprovodili pohybem.
Při odchodu se zastavili v ředitelně
pozdravit ředitele základní školy Mgr.
Pavla Jelínka a sdělili mu, jak moc se
do školy těší. Protože je pohyb po tak
náročném dopoledni důležitý, poslední zastávkou bylo multifunkční
hřiště. První návštěva základní školy
byla pro děti velkým přínosem, protože získaly povědomí o tom, na co se
mohou příští školní rok těšit.
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy

Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2018/2019 se uskuteční ve středu 9. května 2018
od 13.00 do 17.00 hodin. Vnitřní směrnice o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání, 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 nástěnkách v šatně každé třídy.
Mgr. Tereza Netíková
ředitelka mateřské školy

TUNY STARÉHO PAPÍRU
ZE ŠKOLKY

V

areálu mateřské školy je trvale umístěn kontejner, do
kterého může kdokoli přinášet
starý sběrový papír. Kontejner
se přibližně jednou za dva měsíce naplní nepotřebným papírem,
který sem přináší nejen rodiče
dětí ze školky, ale i místní občané.

Děti, které se množstvím nasbíraného starého papíru umístily na prvním místě ve své třídě, celkem nasbíraly 1.035 kg. Knížka byla pro ně zaslouženou odměnou.
Přesto naše mateřská škola již podruhé pořádá Soutěž ve sběru starého papíru, ve které mezi sebou soutěží jednotlivé třídy. Letos se při této jednodenní akci shromáždilo neuvěřitelných 5.066,6 kilogramů papíru. Z celkového množství, které nasbírala jednotlivá třída, byl rozhodující průměr
na dítě. Podle něho soutěž vyhrála třída Berušky s průměrem 61,4 kg na
dítě, o druhé místo se dělily třídy Motýlci a Včelky (průměr 47 kg). Na čtvrtém místě se umístila třída Světlušky
(průměr 32,3 kg). Všechny třídy byly
oceněny hezkými cenami. Finanční
prostředky, které plynou ze sběru starého papíru, jsou určeny pro zajištění
celoškolních akcí pro děti a pro na nákup dětských hraček. 
(nač)
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BESEDA S VÁCLAVEM KLAUSEM ML. V NAŠÍ ŠKOLE

Některé změny vidím nadějně
P

o Kateřině Valachové, bývalé ministryni školství, která zahajovala na Základní škole Tišice školní rok 2017/2018, potvrdila svou návštěvu ve
škole další zajímavá osobnost ze školského prostředí. Nebyl to nikdo jiný než sám poslanec sněmovny parlamentu České republiky, šéf školského výboru, bývalý ředitel prestižního pražského gymnázia PORG a expert na školství, Václav Klaus ml. Ve svém nabitém programu si našel dvě
hodiny času a přijel na besedu, která se konala v polovině prosince 2017 v modulové třídě. Beseda byla určena hlavně rodičům našich žáků, ale třída se brzy naplnila i učiteli naší školy a školky, řediteli několika základních škol v našem regionu a pracovníky školského odboru v Neratovicích.

Po úvodní, asi třicetiminutové přednášce,
Václav Klaus ml. ochotně odpovídal na četné
dotazy přítomných a prezentoval jim tak svoje názory.
„Začal bych otázkou, proč vůbec školy jsou?
Tato otázka je opodstatněná skutečností, že na
školství jde z rozpočtu 176 miliard korun, což
prezentuje částku 70 tisíc na průměrnou rodinu. Proto se můžeme ptát, zda tato částka je
smysluplná a zda je účelně využita.
Školy slouží k tomu, aby zde - za prvé - děti
získaly základní vědomosti, za druhé, aby získaly sociální vazby, kompetenci se vzdělávat
a další schopnosti, které řeší Rámcový vzdělávací program. A tomuto druhému aspektu je
v současnosti dávána, dle mého názoru, větší
důležitost. Vždyť málokterá škola se chlubí tím,
že její žáci jsou nejlepší v okrese v matematice
či chemii, ale prezentuje se tím, kde byli, s kým
navázali spolupráci, jaké řeší projekty. Myslím si, že pokud nebude měřítkem, co a jak se
na škole učí, co děti umí, pak se v našem školství nic moc nepohne. Problémy, na které lidé
z praxe poukazují, dle mého názoru, pramení
právě z této skutečnosti.
Inkluze, která je tolik řešena, je v podstatě to,
že nesejde na tom, zda je vůbec možnost děti
v takovém prostředí něčemu naučit, nejdůležitější je dát všechny děti dohromady a pak… to
nějak v té škole učitelé zvládnou. A jako bonus
vyplní všechny formuláře a hodnocení s inkluzí související a bude vše dobré.
Inkluzi vidím v zařazení mentálně a sociálně
zdravých dětí do kolektivu dětí bez hendikepu,
ale ne v plošném zařazení všech dětí do jednoho kolektivu. Děti s mentálním postižením jsme
vzali od specialistů a nahnali je do klasických
škol. Každému byl přidělen osobní asistent s výsledkem, že celý systém je dražší a pro všechny
méně efektivní. Takovým dětem bereme šanci
na úspěch v životě. Místo sedmi hodin praktické výchovy, které měly v praktické škole, jim na
klasické škole přidáme druhý cizí jazyk. Vidím
to vůči takovým dětem jako zločin. Kam to chce
naše školství dovést? Děti z praktických škol
byly schopné se vyučit některému oboru a zařadit se do pracovního procesu. Porovnáme–li
toto s výsledky států, kde inkluze běží více let,
vidíme, že tyto děti zůstávají v dospělosti v péči
asistentů bez valné možnosti osobního zařazení
do společnosti. Učitel věnuje mentálně postiženým dětem spoustu času, energie a to bez valné6 I TR 162 I zprávy z obce

ho výsledku. Kdyby ten čas věnoval dětem mentálně vyspělým, posune celou třídu vzhůru. Takto vám kantoři řeknou, že učí s větším úsilím, ale
výsledky jsou horší.
Osobně nejsem ani zastáncem individuálního vzdělávání. Tato myšlenka je podle mého
názoru scestná a takto se učit nedá. Učitel pochopitelně zvládne učit skupinu pomalejších
dětí a skupinu nadanějších, ale učit třeba sedm
dětí s jinými vzdělávacími potřebami při vysokém počtu žáků ve třídě prostě nejde. V každé
třídě najdete děti s individuálním vzdělávacím
programem, najdete zde dyslektika, dyskalkulika, dysgrafika, dysortografika a mnoho dalších
dys…, přidá se oblíbená diagnóza ADHD , která se týká většinou nevychovaných dětí, ale jak
je má učit jedna učitelka, to nenaleznete nikde.
Ano, určitě se najdou „odborníci“, kteří vypracují příručky a doporučení, ale v praxi to prostě možné není.
Kladu si otázku, proč tyto věci do školství přišly? Nenapadá mě nic jiného, než to, že to vychází z ideologie dělat vše jinak, než bylo. Ta nová,
velice světová ideologie podporuje alternativní školy, nenávidí ty klasické. Lidi těchto názorů
prosazují inkluzi, individuální vzdělávání.
Otázka tedy je, jak naše školství zlepšit, kam
ho směrovat? Na základě mé mnohaleté učitelské praxe i praxe ve vedení školy, jsem dospěl
k názoru, že nezáleží na vybavení školy technikou, pomůckami, hřišti, ale každá škola je o lidech – o učitelích, o ředitelích. Proto bych ty
peníze, které do školství jdou, směroval do sboroven. A to se neděje. Prioritou několika posledních vlád bylo mít dostatečný prostor pro
školní projekty, inkluzi, ale prioritou rozhodně nebyli kantoři. Jsou to ředitelé, kteří nejlépe
vědí, jak zhodnotit přidělené peníze, musí mít
prostor ocenit své nejlepší a klíčové zaměstnance. Atmosféru klasické školy si dovedou
uchránit školy vesnické. Pokud je zde vstřícný starosta a schopný ředitel, pak škola funguje
a je vzdálena od mnohých nesmyslů.
Když se podíváme na statistiku, tak úroveň
vzdělanosti dětí klesá. V roce 1995 jsme patřili ke světové špičce v přírodních vědách, v matematice, nyní jsme průměrem, který je dramaticky předháněn asijskými zeměmi.
Další změnu vidím ve zjednodušení celého
systému. Řídíme se třistastránkovým školským
zákonem, bez kterého jsme se do roku 2003 obešli, a školy svou funkci plnily. Nyní máme tento zákon, Rámcový vzdělávací program, Bílou
knihu národního programu rozvoje vzdělávání
a nevím co ještě, a já si vždy kladu otázku, kdo
tyto dokumenty četl dál než na stranu dvě. Ve
skutečnosti to znamená, že školy mají vypracovány všechny potřebné dokumenty, aby je mohly předložit inspekci, ale v praxi se řídí jednoduchými, čistě věcnými osnovami, které vyplývají z jejich praxe a potřeb žáků. Přijde-li do třídy
připravená, dobře naladěná učitelka, odvede obrovský kus práce bez pouček a předpisů.
Proto budu prosazovat názor, že zjednodušení celého systému zákonů a administrativy
je nutností. Ta směsice zákonů a doporučení je

tak nepřehledná, že se v ní neorientuje ani samotná inspekce a na spoustu dotazů nedovede
dát konkrétní odpověď. Je pravdou, že spousta administrativy vychází z nařízení Evropské
unie a tady jsme všichni krátcí. Vláda ani poslanci s takovou věcí nic nenadělají.
V následné diskuzi se předávaly zkušenosti s inspekcemi, které navštívily okolní školy, a vesměs zaznělo, že byly zaměřeny na potřebné dokumenty, plány, hodnocení, podpisy. Ředitelům se od inspekce dostává například
takových výtek, že nebyla proškolena kuchařka o řádu školní družiny. Pak se marně hledá
smysl takové kontroly, která neplní svůj hlavní úkol. K tomu V. Klaus řekl: „Česká školní inspekce je přirozený orgán, ale měl by se zaměřit
především na kvalitu vzdělání, ale to ona nedělá.
Vezměte si, kolik je u nás škol, na kterých několik let po sobě neodmaturovalo padesát procent
studentů. Ale ono se neděje nic. Není to ani signálem pro ministerstvo. Když jsem nastoupil do
funkce ředitele, první inspekce, která proběhla,
strávila v ředitelně hodinu a pak tři dny ve třídách. Ke konci mého ředitelování to bylo téměř
v opačném poměru.“
» Jeden z dotazů směroval k úpravě zákona
o pedagogických pracovnících. „Ten bych nechtěl změnit, já bych ho zrušil. Vycházím z faktu, že ředitelé škol jsou svéprávné osoby a vědí,
koho přijmout a koho ne. Pochopitelně budu
jako ředitel brát odborníka, ale pokud ten není,
vezmu člověka s pedagogickými schopnostmi,
který rozumí některému z předmětů. Věřil bych
tomu, že ředitel před děti postaví vždy toho nejlepšího, kterého dokáže sehnat.“
» Od přítomných zazněla i poznámka a dotaz
na stav, kdy si kdekdo může na učitele „vyskočit“ – ať žák, či rodič. Kde má učitel zastání, co ho chrání? „Učitel musí mít oporu v řediteli, to je podle mého nejdůležitější. A ten se pak
nesmí bát jakýkoli případ napadení řešit. Každá
škola má školní řád a pokud ten ctí všechny strany, pak by napadený měl mít stoprocentní podporu v řediteli. Neucouvnutí z tohoto principu
zvyšuje prestiž školy. Obecně musí platit princip,
že škola má nějaká pravidla a ten, kdo je nectí,
nemůže do takové školy chodit.“
» Přednášející odpověděl i na dotaz, jak funguje školský výbor? „Ve sněmovně je 200 poslanců a různé výbory. Pokud vláda nebo jednotlivý
poslanec vytvoří návrh zákona, předloží ho sněmovně. Pokud ho poslanci posoudí jako smysluplný, je předložen danému výboru k posouzení. Takže všechny věci, týkající se školství, skončí ve výboru pro školství. Stanovisko tohoto výboru je důležité, protože dává návrh ke schválení či
zamítnutí. Já jako předseda rozhoduji o pořadu,
o tom, co se bude projednávat, uděluji slovo ostatním, můžu si pozvat ke konzultaci a k vyjádření
odborníky a podobně. Osobně vidím některé změny ve školství velmi nadějně.“

Pavel Jelínek, Naďa Černá

Foto: Petr Horník, Právo

Fotbalisté se připravují na jaro
MUŽI
Ostrý start do zimní přípravy začal na soustředění v Heřmanicích v Podještědí. Toto soustředění bylo naplánováno na 3 dny ve sportovním areálu s umělou trávou. Trenér Jirka Svoboda společně
s kapitánem Michalem Novákem připravili plán
soustředění. Před snídaní vyběhnutí do místního
okolí, dopoledne pak vyběhnutí na hřiště vzdálené cca 1500 m a trénink na umělé trávě. Po obědě
druhý trénink a večer sauna a relaxace. Další den
to samé s tím, že se hrál odpoledne přátelský zápas
s týmem Šachova. Soupeře z 3. třídy jsme přehráli s výsledkem 10:1. Soustředění kluci vzali zodpovědně a poctivě ho odmakali.
3. 3. 2018 - přátelský zápas venku s Radonicemi
11. 3. 2018 - přátelský zápas venku v Satalicích
17. 3. 2018 - přátelský zápas v Kostelním Hlavně
Rozlosování muži PRODIET
I. B třída skupina B – JARO 2018

KOLO DEN DATUM HOD. SOUPEŘ
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE

25. 3.
1. 4.
7. 4.
15 .4.
22. 4.
29. 4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
2. 6.
10. 6.
17. 6.

15:00
15:00
10:30
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SOKOL TIŠICE - DOBROVICE B
SOKOL TIŠICE - FC MĚLNÍK
VOJKOVICE - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - D. NELAHOZEVES
LUŽEC - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - STARÁ BOLESLAV
BENÁTKY B - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - NERATOVICE B
HOLUBICE - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - MNICH. HRADIŠTSKÝ SK „B“
DOLNOBOUSOVSKÝ SK - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - BYŠICE
AFK LIBČICE - SOKOL TIŠICE

Tým mužů na soustředění v Heřmanicích v Podještědí.
Nejvíce samozřejmě zahřejí turnajová vítězství, ale s kluky jsme udělali velký kus práce a většina týmů okolních, ale také pražských,
měla velký problém nás porazit. Na závěr zimní
turnajové sezóny bych chtěl podotknout, že kromě prvního turnaje, kdy jsme se sehrávali a seznamovali s jiným povrchem, jsme vlastně šestkrát z turnaje odváželi poháry a medaile! Což
je skvělý výsledek, který stojí za pochvalu všech
dětí. Pochvala patří také rodičům za super povzbuzování!
Michal Pasovský, trenér

na tréninku není taková, jakou bych si představoval. Do začátku soutěže je ještě dost času a věřím,
že účast na trénincích se zlepší a na jaro se náležitě
přichystáme.
Luboš Pochman, trenér

STARŠÍ ŽÁCI
Přes zimu jezdíme za tréninkem do haly neratovického gymnázia a zúčastnili jsme se třech halových turnajů. Nejlépe jsme si vedli v Neratovicích,
kde jsme obsadili 3. místo a prohráli jen s vítěznými Neratovicemi. Jakmile nám to počasí a trávník
na našem hřišti dovolí, začneme trénovat venku.
Mám radost, že někteří kluci se začínají pomalu zapojovat do tréninku s A týmem. Ondra Krajč, Vojta Pokorný a Honza Formánek absolvovali i soustředění s A týmem.
Michal Vítovec, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Zimní turnaje 2017 – 2018 - umístění
19. 11. 2017 ROČNÍK 2006 A ML., MILOVICE - 5. MÍSTO
2. 12. 2017 UMBRO CUP, ROČNÍK 2005 A ML., ŘÍČANY – 2. MÍSTO
10. 12. 2017 UMBRO CUP, ROČNÍK 2005 A ML., ŘÍČANY – 3. MÍSTO
14. 1. 2018 UMBRO CUP, ROČNÍK 2005 A ML., ŘÍČANY – 1. MÍSTO
20. 1. 2018 ROČNÍK 2006 A ML., MILOVICE - 3. MÍSTO
27. 1. 2018 MERKURIA LOBKOVICE CUP
MLADŠÍ ŽÁCI R. 2005 A ML. – 3. MÍSTO
10. 2. 2018 TURNAJ CÍTOVA, R. 2005 A ML., - 1. MÍSTO

Mladší přípravka se těší na jarní sezónu.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Starší přípravka na turnaji v Neratovicích.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Přípravu na jarní část sezony jsme začali 11. 1.
2018. Zatím trénujeme každý čtvrtek od 18 hod.
v Sokolovně ve Všetatech. Během zimní přípravy jsme odehráli dva halové turnaje, pořádané FC
Lobkovicemi a to 13. 1. a 27. 1. 2018. Na těchto turnajích se nám moc nedařilo a skončili jsme 6. a 5.
Bohužel se týmu nevyhýbají nemoci, takže i účast

Turnaj Neratovice 10. února - zhodnocení
I když jsme skončili na posledním místě, byl to
podle mě nejlepší výkon, který jsem od kluků viděl. S prvním Kladnem 1:0, s druhými Chvatěruby
2:1. Hodně zapracovali dva hráči, kteří vytvořili téměř neprostupnou hradbu, té se dařilo bořit útoky
soupeře. Když se nám podařilo míč dostat dopředu
(rozehrávka je stále náš největší problém), tak naše
hráčka vpředu byla pro soupeře dost nebezpečná protože odstavit ji od míče není zrovna jednoduché. Pokud zapomenu na zápas s Lobkovicemi, vidím, že hra celého týmu, oproti minulému turnaji,
pokročila o skok dopředu. Super a jen tak dál.

Lukáš Semerák, trenér

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
T

radičního vánočního turnaje ve
stolním tenisu se koncem minulého roku zúčastnilo 10 hráčů, kteří v časech povánočních hodů chtěli udělat něco málo pro svoje zdraví.
Hráči bez platné registrace měli od
každého „registrovaného hráče“ náskok 4:0 ve všech setech, nicméně to
nestačilo, a na předních příčkách se
umístili hráči, kteří se svému koníčku věnují závodně. Putovní pohár, který vítězi předal starosta obce, si letos
odváží Zdeněk Válek, na druhém místě se umístil Pavel Jelínek a třetí místo
obsadil Miroslav Brodský.
(pj)

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 162 I 7

pozvánky
» Pátek 9. března 2018 od 18:30
hodin – Fidlovačka, Divadelní
soubor LUNO Tišice, sál restaurace Na hřišti

LUNO jde do dalšího finále

» Sobota 10. března 2018 od
18:30 hodin – Fidlovačka, Divadelní soubor LUNO Tišice,
sál restaurace Na hřišti
» Neděle 11. března 2018 od
15 hodin – Fidlovačka, Divadelní soubor LUNO Tišice, sál restaurace Na hřišti
» Sobota 17. března 2018 od
20 hodin– tradiční Sportovní
ples, začátek ve 20 hodin, sál restaurace Na hřišti
» Sobota 14. 4. 2018 od 20 hodin
– zábava Tišického KLUBka s tématem – Nepůjdeme spát, budeme se bát, sál restaurace Na hřišti

DĚSÁTÁ KLUBKOVÁ
ZÁBAVA, ANEB
NEPŮJDEME SPÁT,
BUDEME SE BÁT

N

echceme vás vystrašit, ale
chceme oslavit s vámi, věrnými tanečníky, již desátou zábavu
Tišického KLUBka.
Stále vymýšlíme nová témata tak,
aby bavila vás i nás. Letos jsme si
na vás vymysleli DĚSně strašidelné
téma. Hlasy ze záhrobí, záhadná zjevení, strašidelný klaun, cukrové lebky,
zombie, upíři... neuvěříte až do chvíle, kdy se s hrůznými přízraky setkáte tváří v tvář. V sobotu 14. 4. 2018 od
20 hodin na sále restaurace Na hřišti v Chrástě za doprovodu hudební
skupiny PLUS se budeme bát, bavit se
a tančit, obdivovat výzdobu i odvážné
masky, vyhrávat v tombole, povzbuzovat strašidelného hosta, ale i holky
z KLUBka při jejich předtančení. Vstupenky si může objednávat u Blanky Janouškové, tel. 728 479 303. 
(rs)

Malování kulis patří neodmyslitelně k činnosti souboru.

N

ež se otevře opona a herci vysloví své první dialogy, musí být
vše připraveno tak, aby představení
bylo pro diváka příjemným prožitkem po všech stránkách. To ve skutečnosti pro náš soubor znamená zajistit si buď svépomocí či po známých
kostýmy a převleky, sehnat či vyrobit
potřebné rekvizity, navrhnout a namalovat kulisy a posléze postavit celou scénu.
V čase vydání tohoto čísla již jdeme do finále. Vše je připravené, vyrobené, ušité. Všichni známe texty dialogů i písní, muzikanti ovládají své
nástroje, ale… Již teď víme, že nás čekají nečekané situace, které si připravíme sami a divák o nich leckdy nemá
ani tušení. Tu se na scéně objeví některý z herců, který tam vůbec nemá
být, jindy herečka významně pokaš-

Výsledek celodenní práce celkem osmi malířů kulis.

lává, aby přivolal tu, která vůbec ode- a recesi. A to proto, že všichni pro své
jít neměla. Někdy kolega „na place“ diváky udělali vše, co je v jejich silách.
začne úplně jiný text a ten další neHra, která je jakýmsi předskokanem
začne s textem vůbec. Někdy marně následných akcí, pořádaných ke stému
hledáte rekvizitu, jindy jste odeslán výročí vzniku republiky, je plná písnina vrátnici místo na strážnici a jiné- ček ze staré Prahy, ale zazní i ta, kterou
mu je doporučeno,
HRU FIDLOVAČKA UVEDE DIVADELNÍ
aby puky vzteknul
SOUBOR LUNO TIŠICE NA SÁLE RESTAURACE
místo vzteky puknul. Diváci se baví
NA HŘIŠTI V TĚCHTO TERMÍNECH:
v hledišti a věřte, že
Pátek 9. března 2018
od 18:30 hodin
stejně se baví i herSobota 10. března 2018
od 18:30 hodin
ci v zákulisí. Pouze
Neděle 11. března 2018
od 15 hodin
s tím rozdílem, že
se musí jít vysmát dál od mikrofonů.
poprvé slyšeli diváci při premiéře FidSnad i proto se všichni těšíme, až se lovačky 21. prosince 1834 - píseň slezase sejdeme při shlédnutí nové hry. pého houslisty Mareše.
Diváci se těší na to, čím bude hra ožiPřijďte se podívat na vystoupení navena, herci na to, co nečekaného z nich šeho souboru, které i stálé diváky znovypadne. Všichni z Luna čekají na prv- vu něčím překvapí.
Naďa Černá,
ní divácké ohlasy z hlediště, na to, zda
divák pochopil skrytý vtip, parodii
píár manažerka souboru

Ples chovatelů
TRADIČNÍ TOMBOLA A PŘEDTANČENÍ

B

ez živé tomboly si snad nikdo ze stálých návštěvníků nedovede Chovatelský ples představit.

Holubi, slípky, kačeny i krůta do půlnoci čekali,
kdo si je v připravených papírových krabicích odnese
domů. Do té doby se o zábavu postarala kapela Ladislava Hovorky a předtančení v podání skupiny mažoretek, která působí při naší základní škole. Kdo přišel,
nelitoval, protože zábava mezi návštěvníky byla skutečně skvělá.
(nač)

Charitativní sbírka Děti dětem pokračuje
J

iž ke konci loňského roku se úspěšně povedlo vysbírat mnoho věcí pro Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice.

Sbírka Děti dětem měla obrovský úspěch a rádi
bychom tedy ještě jednou poděkovali všem maminkám a jejich rodinám, které se do tohoto projektu zapojily, byly to jmenovitě: Jana Výrutová,
Tereza Hyksová, Marcela Szkanderová, Táňa Olivová, Kateřina Kolářová Baja, Zuzka Hrbolková,
Lucie Majdanská, Kristýna Klobásová, Monika
Letková Ščuryová, Věra Salamánková Ilić, Lucie
Elčknerová, Iveta Himlová, Helena Šipulová, Lu-

cie Žemličková Krajcarová, Lenka Skrbek, Hana
Kabešová, Veronika Stossová, Michaela Sekujová, Romana Hütterová a Alena Müllerová a další.
Jak již bylo v předchozím čísle avizováno, tento dobrý úmysl bude i nadále pokračovat. Proto
již nyní je možné opět přispívat pro stejný azylový
dům na další, tentokrát Velikonoční sbírku. Na základě komunikace s paní Selinger jsou teď nejvíce
potřebná především prostěradla, povlečení, nepromokavé povlaky, pratelné peřiny a polštáře, pánské
oblečení, dětské i dámské. Vítané jsou ale samozřejmě jakékoliv užitečné věci, které u vás doma již
nemají využití a zbytečně by končily v kontejneru.

Sbírka běží už od konce března a bude také
zveřejněna přes sociální sítě. Organizátorkou
akce je opět JUDr. Marcela Szkanderová. Postará
se o odvoz veškerých věcí, které jste se rozhodli
darovat a ještě před Velikonocemi je do azylového domu osobně předá.
Je možné se s ní zkontaktovat prostřednictvím
sociální sítě Facebook (pod jménem Szkanderová Marcela), nebo také osobně, na adrese Jabloňová 416, Tišice.
Předem děkujeme všem, kteří se rozhodnou
zapojit a pomoct tak těm, kteří to potřebují.

JUDr. Marcela Szkanderová

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem
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