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Nejen pošta, ale i její okolí v novém
P

o celkové rekonstrukci budovy pošty a parkoviště, dochází
i k úpravám okolí. V těchto místech dojde například k rozšíření veřejného osvětlení a umístění stojanu na kola k novému kadeřnictví.

Výstavba kanalizace
bude pokračovat

D

ne 7. 6. odsouhlasilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání zhotovitele dalšího úseku kanalizace. Na základě
výsledku výběrového řízení byla vybrána
firma Šnajdr stavby s. r. o., která tuto akci
zrealizuje za částku 14 505 758,40 Kč.
V průběhu měsíce července se započne
s pokládkou kanalizačního řadu v ulicích Ke
Křížku a Na Pastvičkách. V rámci této akce
dojde i k osazení technologie a zprovoznění kanalizace v ulicích Mlékojedská, U Lípy,
U Strouhy a U Jezera. Tato etapa je vzhledem
k výškovým poměrům, kde se budou realizovat přečerpávací stanice a prostup pod tělesem kolejí, výrazně náročnější. Nicméně do
konce října letošního roku by měly být veškeré práce na této etapě hotovy. V úseku výkopu bude následovat pokládka nového asfaltového koberce v celé šíři vozovky.
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.
Nicméně připravujeme i možnosti financování bez dotace tak, aby se se ve výstavbě kanalizace plynule pokračovalo.
Současně pokračují přípravy na dostavbu
zbývajících etap.
Pavel Končel, starosta

INFO

Postupně byly opraveny přístupové chodníky a následovat bude
i revitalizace přilehlého parku. Jelikož si uvědomujeme strategické
postavení tohoto místa, může zde
v budoucnu vzniknout například
dobíjecí stanice pro elektromobily.
Chtěl bych touto cestou poděkovat za velké množství pochvalných
reakcí na rekonstrukci pošty a instalaci bankomatu. Zvyšování služeb pro občany je jednou ze zásadních priorit, které obec prosazuje.

Pavel Končel, starosta

OD 6. ČERVENCE ZAČNE BEZPLATNÝ SVOZ PLASTŮ OD DOMÁCNOSTÍ,
PŘIPRAVUJE SE VARIANTA SVOZU DVAKRÁT V MĚSÍCI.
VÍCE V ČLÁNKU NA 2. STRANĚ

Veřejné osvětlení
J

ednou z priorit, které obec řeší, je i rekonstrukce veřejného osvětlení. Minulý rok se
řešily havarijní úseky kabelových vedení. Souběžně se připravují podklady pro rekonstrukci jednotlivých větví. Jelikož rozmístění stožárů neodpovídá normě, není možné čerpat dotaci, která se k tomuto účelu vyhlašuje na Ministerstvu průmyslu a obchodu (v minulosti
jsme vás již o naší žádosti informovali).
Obec se tedy rozhodla řešit situaci postupnou
rekonstrukcí za vlastní prostředky. V tuto chvíli se
diagnostikují jednotlivé úseky, abychom měli pře-

!

postupná rekonstrukce

hled o stavu kabeláže a sloupů. Svítidla se budou
měnit v celé obci. Chceme samozřejmě zvolit novou LED technologii, která je maximálně úsporná,
ale i ta má své limity. Zkrátka chceme vybrat světla,
která budou úsporná, ale nezhorší se kvalita nasvícení. Zkušebně osazujeme různé typy svítidel (vždy
4 ks jednoho typu) v ulici Ke Křížku, abychom měli
v reálných podmínkách možnost porovnat různé
modely. Jelikož se v ulici Ke Křížku a Na Pastvičkách bude realizovat další etapa kanalizace, využijeme dopravní uzávěry ke kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení právě v této části. Následovat
budou postupně další části obce.
(pk + nač)

ANKETA

Protože veřejné osvětlení je jedním z prvků zajišťujících vyšší bezpečnost našich občanů, přáli bychom si, aby se právě oni stali účastníky naší malé ankety. Vyberte svítidlo,
které podle vás lépe osvětluje noční ulici a obrázek vámi vybraného svítidla vystřihněte a vhoďte do obecní
schránky, umístěné na budově obecního úřadu (schránka se znakem obce). Pomůžete nám tak při rozhodování, která svítidla se budou v obci průběžně instalovat.
Děkujeme za vaši spolupráci

 ANO, jsem pro instalaci vícebodového svítidla

 ANO, jsem pro instalaci jednobodového svítidla
zprávy z obce I TR 164 I 1

Svoz tříděného odpadu

J

ak jsme vás již informovali ve
speciálním letáku, který se zasílal do všech domácností, během
měsíce června plynule probíhá
podepisování smluv a následná
distribuce nádob na plasty. Nádoby budou po dobu pěti let v bezplatném pronájmu, následně přejdou do vlastnictví občanů.
Pro seniory nebo osoby se sníženou
pohyblivostí lze zajistit závoz nádoby
k nemovitosti.
Od července začne bezplatný svoz
plastů od domácností, který měl probíhat měsíčně. Jelikož však vnímáme
výraznou poptávku po častějším svozu, připravujeme variantu svozu dvakrát v měsíci. Přesné instrukce ohledně svozu obdržíte do svých poštovních schránek. Datum prvního svozu plastů od domácností je již znám,
bude to v pátek 6. července. Do konce roku 2018 bude probíhat zkušební provoz. Po vyhodnocení lze samozřejmě četnost vývozů upravit. Musíme však zdůraznit, že tato služba je
doplňkem v celkovém systému třídění odpadů v naší obci. Je samozřejmé, že každé domácnosti bude veli-

kost nádoby a četnost svozu vyhovovat jiným způsobem. Tato služba
jen doplňuje sběr tříděného odpadu
v rámci sběrného dvora a sběrných
míst v obci.
Jelikož cena za likvidaci (skládkování) směsného odpadu bude již od
příštího roku výrazně vyšší, snažíme se
s předstihem reagovat a vytvářet maximální podmínky (možnosti třídění
odpadů) pro snižování množství právě směsného odpadu. Od ledna 2019
se začne obdobně svážet od domácností i papír. Podpis smluv pro nádoby na papír a následná distribuce pro-

běhne na přelomu listopadu a prosince
2018. Opět budete včas informováni.

kem, pořízení nádob na tříděný
odpad a výdaje na volbu prezidenta. Z prostředků úspor bude použito 1.397.432 korun.
n SCHVÁLENÍ
SMLOUVY
O INSTALACI A PROVOZOVÁNÍ BANKOMATU – po dvou
letech jednání s bankovními úřady se podařilo dohodnout podmínky s bankou ČSOB. Protože zatím nedokáže banka odhadnout efektivnost provozování bankomatu, požaduje nájemné 15.000
korun měsíčně. Po roce provozu bude provedeno vyhodnocení. Pokud jeho využitelnost bude
taková, že pokryje náklady, nebo
jejich část, bude se poplatek rušit
nebo adekvátně snižovat.
V diskuzi zazněl dotaz na vybudování vodovodu v ulici K Lesu. Starosta vysvětlil, že v době, kdy bylo
schvalováno vybudování vodovodu v této ulici, nebyly známy náklady. Následně byla středočeskými vodovody vyčíslena výstavba
na 750.000 korun, což nebylo zastupiteli odsouhlaseno. Investice
může být zahrnuta do návrhu pro
tvorbu nového rozpočtu nového
zastupitelstva.

až na křižovatku ulic Mlékojedská
a Na Pastvičkách. Napojí se ulice, kde je již kanalizace položena
z doby opravy komunikací po záplavách v roce 2002. Zastupitelstvo
obce Tišice, na základě doporučení výběrové komise, schválilo zhotovitele akce Splašková kanalizace
Tišice II. etapa – 1. část, a to firmu ŠNAJDR stavby Mělník, s. r. o.,
IČ: 27110648. Cena realizace je ve
výši 14 505 758,40 Kč bez DPH.
V diskuzi starosta uvedl, že je zažádáno o dotaci na další část kanalizace, kdy by se měly napojit ulice
Všetatská, U Kapličky a dále slepé
ulice navazující z ulice Boleslavská.
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2018 – zastupitelé schválili navýšení finanční částky určené na podporu školy v přírodě
a to z důvodu navýšení počtu žáků
v základní škole.
n ÚZEMNÍ PLÁN – po zapracování podaných žádostí zastupitelstvo schválilo upravené zadání
územního plánu obce Tišice.
n PROJEDNÁNÍ PETICE – Výstavba vodovodního řadu – petici občanů z ulice K Lesu, kteří požadují vybudování vodovodního
řadu v této ulici, přednesl Pavol
Kumičák. V petici bylo uvedeno,
že o vybudování řadu občané usilují mnoho let. Svou naléhavou žádost opírají o skutečnost, že v ulici, kde z důvodu její malé šíře nebude vybudována kanalizace, je již
nyní voda kontaminována odpadní vodou z domů a situace se bude
stále zhoršovat.

TAKÉ DĚTI TŘÍDÍ
Firma Komunální odpad s. r. o.,
která k nám dodává nádoby na třídění odpadu, přidala jako bonus
i malé popelnice pro všechny děti
v základní škole. Každý žák obdržel dva modely nádob na tříděný
sběr – plast a papír. O tom, že pro
děti není třídění odpadů neznámé,
se přesvědčil starosta obce Pavel
Končel, který spolu s ředitelem školy Pavlem Jelínkem navštívil žáky

čtvrté třídy, kde s nimi o potřebnosti třídění odpadů hovořil.
Následně základní škola vyhlásila
výtvarnou soutěž v kategoriích podle ročníků, kde měli žáci právě třídění odpadů zachytit. Výsledek předčil
očekávání, tak vysoká úroveň školních
prací si ale zaslouží i patřičné uznání. Ta nejpovedenější dílka budou do
konce letošního roku vystavena v prostorách obecního úřadu. A mladí
umělci obdrží od obce i malou odměnu. Je skvělou zprávou pro nás všechny, že mladé generaci není stav životního prostředí lhostejný. OÚ Tišice

ze zasedaní OZ

O

d posledního vydání Tišických rozhledů se konala
dvě zasedání obecního zastupitelstva. Z obou jsme vybrali několik bodů, které byly na pořadu
jednání.

ZE ZASEDÁNÍ
OZ KONANÉHO
26. DUBNA 2018
n ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE
ZA ROK 2017 – předseda finančního výboru zastupitel Tomáš Jablončík zkonstatoval, že neshledal
žádné nedostatky a závěrku doporučil ke schválení.
n ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
ZA ROK 2017 – tento zastupitelstvo schválilo včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 s výsledkem
– bez výhrad.
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
č. 2/2018 – starosta seznámil přítomné, že na straně příjmů je položka obdržení dotace na volbu prezidenta, na straně výdajů
pak náborový příspěvek pro učitele do základní školy, dále částka na přípravné práce v rámci rozšíření základní školy, částka určená na oslavy 100. výročí vzniku republiky, částka na nákup pozemků schválených na minulém zasedání, přípravné práce na výstavbu haly pro údržbu obce, oplocení sběrného dvora, příspěvek na
zubní pohotovost, umístění bankomatu, vybavení pošty nábyt2 I TR 164 I zprávy z obce

ZE ZASEDÁNÍ
OZ KONANÉHO
7. ČERVNA 2018
n SCHVÁLENÍ ZHOTOVITELE KANALIZACE II. ETAPA
– 1. ČÁST – Jedná se o propojku
směrem do Tišic z ulice Ke Křížku

K tomuto bodu se rozpoutala živá
diskuze. Starosta zdůraznil, že
daná situace není nikomu ze zastupitelů lhostejná. Uvedl, že před
dvěma roky byl vypracován celý
projekt a to až do fáze stavebního
povolení. Obec ale musí řešit naléhavé priority jako zajištění dostatečné kapacity školky a školy,
musí reagovat na stéle vzrůstající
počet obyvatel obce. Na závěr diskuze uvedl, že tato investice bude
předmětem jednání nového zastupitelstva.
Zastupitelstvo obce Tišice vzalo na vědomí petici „Za bezodkladnou stavbu vodovodu v ulici K Lesu“. Situací se aktivně zabývá, ale z důvodu již schváleného
rozpočtu na rok 2018 se s realizací
v tomto roce nepočítá. Zastupitelstvo postoupí předmětnou problematiku nově zvoleným zastupitelům vzešlým z komunálních voleb
konaných v říjnu letošního roku.
n PŘEVOD
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ Z MŠ – zastupitelé schválili převod částky
180 000 Kč z rezervního fondu
do fondu investičního, následně
pak do rozpočtu obce. Tato částka
bude použita na rekonstrukci jedné třídy mateřské školy.
n PŘEVOD
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ ZE ZŠ - zastupitelé schválili převod částky 50 000 Kč
z rezervního fondu do fondu investičního, následně pak do rozpočtu obce. Tato částka bude použita na rekonstrukci podezdívky
kolem školy.
(nač)

Uvědomuji si váhu učitelského povolání
P

aní Kateřina Valachová, bývalá ministryně školství, přijala
nabídku školy uspořádat besedu s
učiteli a rodiči žáků a den po prvním květnovém svátku se ve škole skutečně objevila. Poprvé tu odhalovala na začátku školního roku
pamětní desku Františka Bakule,
reformního učitele, který na kozelské škole na přelomu 19. a 20. století krátce působil. Tentokrát musela čelit všetečným otázkám zvědavého publika a je škoda, že se
dostavilo málo účastníků. Nicméně debatě to nikterak neubralo na
zajímavosti a potřebném „drajvu“.
Posuďte sami:
Kateřina Valachová na úvod besedy uvedla několik aktualit z oblasti školství na úrovni sněmovny i vlády. „Myslím, že věcí, která nás trápí každým rokem, je rozpočet. Jsem ráda, že se ve sněmovně podařilo na základě několika interpelací prosadit zajištění prostředků na nové financování škol, na což
se u nás čeká snad dvacet let. Jedná
se o tak zvanou reformu financování
regionálního školství. Na tuto reformu, a to mi paní ministryně financí
opakovaně potvrdila, přijde 11 miliard. Další částka, která by měla
nově přijít a prezentuje ji 20 miliard,
by měla jít na platy učitelů. Znamenala by patnáctiprocentní růst platů učitelů a desetiprocentní růst platů nepedagogických pracovníků ve
školství.“
Dále zmínila další dvě oblasti,
které se intenzivně řeší, a to dorovnání financí na tarify, kdy součas-

ný systém umožňuje poslat na kraje
nižší finance, než které vláda garantovala. Na toto dorovnání je zapotřebí přibližně jedné miliardy korun. „Osobně budu prosazovat, aby
tyto peníze přišly formou dotačního
programu ministerstva školství s výhradním použitím na tarify. Mám
strach, že kdyby tyto peníze šly přes
kraje do finanční rezervy, tak by na
platy nemusely doputovat.“
Druhou věcí je usnesení vlády k návrhu Kateřiny Valachové,
kde zavázala vládu, aby platy byly
zvednuty již od 1. září 2018. „Přiznávám, že to se vláda kroutí zvedat platy k tomuto datu. Rozhodně
budu za tento termín bojovat.“ Dodala, že jsme svědky toho, že peníze
určené na školství jdou na financování akcí spadajících do jiných rezortů. „Jako příklad bych uvedla miliardu korun, kterou byla dorovnána sleva na jízdném.“ Stává se, že
některé ministerstvo poškrtá ze své
náplně některé činnosti, ale finance
na ně určené si ponechají.
Paní poslankyně se velmi zabývá otázkou klimatu ve škole, kdy
se za inkluzi schovávají výchovné problémy jako poruchy chování
a učení. Zde si uvědomuje důležitost komunikace ve všech směrech
mezi učiteli, rodiči a žáky. „Ráda
bych slyšela vaše názory a zkušenosti v této oblasti.“
Následně se rozproudila diskuze
mezi účastníky, kde zazněly názory
na naplněnost tříd, která je v případě celého Středočeského kraje vysoká. V takových případech je při zařazení slabších dětí a dětí s nutností

Rekonstrukce
hasičské zbrojnice

podpory asistenta pro učitele značně náročné a vyčerpávající. „Uvědomuji si složitost situace. Každé dítě,
nejen to s podpůrnými prostředky,
potřebuje individuální přístup učitele a při naplněnosti tříd v tomto kraji
a v Praze je vyučování složité.“ V porovnání s ostatními kraji v naplně-

nosti tříd je zde situace v mateřských školách a na školách prvního stupně katastrofální. Od 1. ledna 2019 vejde v platnost nové financování škol, které umožní snížit počty dětí na třídu tam, kde je to možné, a to při plném financování třídy
s 20 – 24 žáky. V případě předmětů jako matematika a některý jazyk
plně zafinancovat rozdělení třídy na
polovinu. A právě na tyto změny by
mělo putovat zmíněných 11 miliard.
Velká část debaty byla věnována
situaci v mateřských školách. Od
září roku 2020 by měl platit zákon
o přijímání dvouletých dětí do školek. „Zde učitelky ze školek potěším.
Po reakcích odborné veřejnosti vidím cestu v kompromisu. Děti, kterým budou v období od září do prosince tři roky, by od roku 2020 měly
mít jistotu, že pro ně bude místo
v mateřské škole.“ Přijetí mladších
dětí by záleželo na podmínkách,
jaké může mateřská škola takovým
dětem vytvořit. Dále mohou obce
vytvářet tak zvané „dětské skupiny“, určené pro děti do tří let. „Sama
jsem již ke zmíněnému zákonu podala pozměňovací návrh ve smyslu, jak
jsem popsala. Myslím, že má velkou
šanci na schválení.“ Lepší podmínky
pro situaci ve školkách by měla garantovat reforma, vstupující v platnost od ledna 2019, která řeší systémové zafinancování provozní doby
mateřských škol, což do teď není.
„Moje představa je, že třída mateřské
školy by měla být zafinancována po
všech stránkách tak, aby měla maximálně 20 dětí.“ 
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Obec Tišice Vás srdečně zve na kulturní akci

DEN

OBCE

TIŠICE
Areál fotbalového hřiště v Chrástě

PROGRAM:

J

ednou z posledních obecních budov, která
ještě nebyla zrekonstruována, je hasičská
zbrojnice. Právě v těchto dnech se tak již děje.
Jak jsme vás před časem informovali, dojde
zde k rekonstrukci i rozšíření. Útočiště zde najde obecní údržba, spolek hasičů, ale i další obecní spolky. Zároveň dojde v těchto místech k renovaci plotu, vrat a úpravě komunikace. V letošním roce se rekonstrukcí hasičské zbrojnice a výměnou krytiny na budově mateřské školy, naprosto odstraní závadové eternitové krytiny ze všech
střech obecních budov. Pavel Končel, starosta

12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:30
17:30 – 18:00
18:00 – 18:30
19:00 – 22:00
22:00
22:10 – 24:00
24:00

Zahájení, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Pár písniček na rozjezd
Westernová show
Plavci, hudební skupina
Petr Martinák, bavič
Holokrci, hudební skupina
Bublinová show
Westernová show
Hudební skupina Plus
Ohňostroj
Hudební skupina Plus
Ukončení slavnosti

DATUM KONÁNÍ:

25. SRPNA 2018
Současně bude probíhat
prezentace činnosti
našich tradičních spolků.
Od 12:00 do 18:00 hod.
bude projíždět obcí výletní vláček
(nástup a výstup u hřiště),
pro děti bude připraven skákací
hrad, soutěže a pouťové atrakce.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
zprávy z obce I TR 164 I 3

TIŠICKÉ BEJVÁVALO
1931
» V září se konaly volby do obecního zastupitelstva, starostou byl opět zvolen pan Josef Štolba.
Obec Tišice přispěla částkou 38 000 Kč na přístavbu kozelské školy.
» Josef Král prodal hostinskou živnost v č. p. 40
panu Václavu Posltovi za 110 000 Kč.
1932
» Katastrofální bouře se přihnala 5. června.
V prudkém větru napadaly kroupy, místy byla
vrstva až 40 cm, v sousední Tuhani to bylo ještě
horší. Úrodu to poničilo až z 80%, na mnoha polích se vůbec nesklízelo.
» Vybudováno veřejné osvětlení v Tišicích. Subvenci na to ve výši 35 000 Kč zajistil starosta Josef Štolba, dík své známosti s viceprezidentem
Dr. Aloisem Říhou v Praze. Majitel nové cihelny
Kostner si z vlastních cihel postavil vilu č. p. 136.
1933
» Bylo velmi suché léto, obecní rybníky v Tišicích vyschnuly, studny se musely prohlubovat.
Rybník pod domem č. p. 6 (dnes již neexistuje)
a za č. p. 18 byl zavezen a prostranství bylo upraveno na náves.
» Ve volbách do OZ obce Tišice byl počet zastupitelů povýšen ze 12 na 15, starostou byl opět
zvolen Josef Štolba.
» V dnešní ul. U Jezera, před č. p. 135 byla majitelem cihelny zřízena obecní váha.
» V domě č. p. 55 byla J. Baslerem zastřelena Karolína Baráková. Vrah se pokusil zastřelit, avšak
přežil, dostal trest smrti, později mu byl trest
zmírněn na 20 let žaláře.
» Dne 1. března bylo do provozu uvedeno osvětlení
vlakové zastávky, vybudováno nákladem 2000 Kč.
1934
» Obec Tišice si pronajala jednu místnost
v domě pana Dvořáka č. p. 116 a přestěhovala
tam z č. p. 18 úřad starosty.
» V dubnu byla vybudována protipožární studna o průměru dva metry a hloubce pět metrů.
Umístění studny kronikář neuvedl, pravděpodobně byla Na Pastvičkách.

Sousedi z ulice
Spojovací

V

pátek 4. května 2018 oslavila ulice Spojovací v Chrástě již poněkolikáté „Mezinárodní den sousedů“.

Počasí nám přálo a okolo 18. hodiny se
začaly tvořit hloučky před domem č. p. 314
manželů Štefkových, kteří se vždy starají
o pozvánky a něco dobrého na grilování.
Každý přinesl něco na mlsání a pití, během večera je tak co ochutnávat. Pro milovníky piva bylo točené pivko z malého
soukromého pivovaru. Pro dobrou náladu zahrála country kapela „Sirotci“, která má v naší ulici svoji základnu. Sešlo se
nás okolo šedesáti od mrňousů po seniory. Mezi naše vzácné hosty patřil bývalý
starosta obce pan Miroslav Brodský a kronikář pan Petr Brodský s manželkou. Tentokrát jsme nové občany nepřivítali, neboť
se nikdo nový nepřistěhoval. Poklábosili
jsme, zazpívali si a i zatancovali. Akce se
povedla a už se těšíme na příští rok.

Lenka Daňhelková
4 I TR 164 I historie a zprávy z obce

1935
» V Tišicích bylo 22 – 25 nezaměstnaných, kteří pobírali podporu v poukázkách na potraviny
v ceně 20 Kč. Za to měli povinnost pracovat pro
obec, čistili rybníky, opravovali cesty.
» Na zasedání OZ dne13. března byl jednohlasně
zvolen president TGM čestným občanem obce
Tišice. Patřičnou listinu pro obec vypracovali čtyři Pražáci, kteří pravidelně jezdili na chatu v lese a navštěvovali místní hospody. Odměnu 50 Kč odmítnuli, věnovali ji na pořízení pomníku padlých.
1936
» Stavba obecního domu obce Tišice (dnes pošta)
byla zahájena 11. května. Cihly dodala zdejší cihelna, majitel cihelny pan Kostner přispěl k úpravě „hrobu v dáli“ před vchodem do domu. Nezištně a obětavě na stavbě pomáhali místní občané, hospodáři poskytovali povozy s koňmi na dovoz materiálů. Stavělo se opravdu rychle. Obecní dům s pamětní deskou padlých ve světové válce byl slavnostně otevřen 26. července 1936. Ve
13 hodin vyšel z Kozel průvod, ve kterém šli legionáři, hasiči ze všech tří obcí, baráčníci s májkou,
rodinní příslušníci padlých vojáku a velké množství občanů. Před novým obecním domem přednesl slavnostní projev zastupitel Josef Žďánský,
starosta převzal klíče a pronesl slib věrnosti, na
konci pronesl následující slova: Všichni, kdož
jsme se zde sešli, nezapomínejme, že jsme tu slavnostně slíbili, že budeme dbáti toho, aby ta naše
obec vždy byla první mezi těmi, kteří po pravdě, kráse a dobru touží.“ Při zvuku státní hymny
spuštěna rouška z pamětní desky.
» Následoval koncert na návsi, večer pak taneční
zábava v hospodě „U Martinovských“.
» Den 13. listopad byl důkazem, že smysl pro pomoc spoluobčanu nevymizela. Pana Jana Himla,
domkáře, potkalo neštěstí v tom, že jeho jediná
kráva, která byla těsně před otelením, si na silnici zlámala nohu a musela být předána řezníkovi.
Obecní zastupitelstvo uspořádalo peněžní sbírku mezi občany, která vynesla 500 Kč. Vybraná
částka byla předána panu Himlovi jako vydatná pomoc.

... aneb Tišice 1931 - 1938
1937
» Dne 14. září zemřel president TGM. Bylo
uspořádáno smuteční zasedání všech občanů,
pronášely se procítěné projevy, hrála se hymna,
asi 120 tišických občanů se podepsalo do Pamětní knihy.
» Před nový obecní dům v Tišicích byly vysázeny 20. března 2 smuteční vrby, 8 keřů buxusu, 2
lípy. Na schůzi OZ 5. června se zastupitelé usnesli, že lípa po pravé straně u vchodu ponese jméno „Lípa Václava Klofáče“ a lípa na levé straně
„Lípa presidenta Osvoboditele“. Všem budoucím pokolením budiž ten strom posvátným. Jej
ošetřovat budiž nejsvětější povinností všech.
» Obec převzala od p. Kostnera obecní mostní
centiváhu a přemístila ji před kapličku.
1938
» Na zasedání OZ obce Tišice byl prezident Eduard Beneš zvolen čestným občanem obce Tišice.
» Po vyhlášení částečné mobilizace 21. května
odešlo z Tišic ke svým útvarům 10 záložníků.
Zvýšen byl narychlo dozor nad drážními i silničními objekty. Pohotovost byla vyhlášena pro
CPO (civilní protileteckou obranu), Sokolstvo
i jiné spolky. Po týdnu vzrušení, napětí a obav
nastalo určité uklidnění v naději, že se našim
vedoucím státníkům přece jen podaří zachovat
státu i národu to nejdražší – pokoj a mír.
Na závěr:
Zápis za rok 1938 je poslední v „Pamětní knize v Tišicích“. Naděje, vyslovená kronikářem Jaroslavem Žďánským na zachování pokoje a míru se
nesplnila. Následovalo šest tragických let, nejtemnějších v našich dějinách. Některé obce v době německé, fašistické okupace a po roce 1948 dostaly
od německých fašistů a od našich komunistů příkaz zrušit „Čestné občanství“ obou předválečných
prezidentů. Zda mezi nimi byly i Tišice momentálně není známo. Ale i kdyby tomu tak bylo, byl to
příkaz násilný, nedemokratický. Můžeme tedy nadále s čistým svědomím považovat T. G. Masaryka i Eduarda Beneše za naše čestné občany a podle
toho se s úctou chovat k jejich odkazu.

Petr Brodský, kronikář

Za Jiřím Šedivým
Už bereme jako samozřejmost, že máme v Tišicích bohatý kulturně společenský život. Není
to však samo sebou, za vším stojí lidé. Lidé, kteří svůj elán a čas dávají prostřednictvím své práce nám všem. Většina obcí má takových občanů jako šafránu, o to citelnější je jejich ztráta.
V květnu navždy odešel jeden z nich, pan Jiří Šedivý, rychtář zdejší obce baráčníků. Svou prací se
nesmazatelně zapsal do historie naší obce.

Pavel Končel, starosta obce Tišice
Tišické baráčníky postihla těžká ztráta. Dne
20. května 2018 zemřel jejich rychtář pan Jiří
Šedivý. V čele naši baráčnické obce byl od
22. 1. 2006, kdy na „Výročním, volebním sedění“ převzal funkci po sousedovi Otovi Kejřovi,
který byl rychtářem 24 let. Je zásluhou rychtáře Jiřího Šedivého, že baráčníci jsou stálou
částí veřejného života v naší obci.
ČEST JEHO PAMÁTCE!

Redakční rada Tišických rozhledů

Atletická dráha dodělána
P

o menších peripetiích, kdy se v průběhu loňských prázdnin začala v areálu školy budovat nová atletická dráha namísto původní škvárové, se
koncem dubna děti konečně dočkaly.
Nová dráha s gumovým povrchem ze
směsi kaučuku je padesát metrů dlouhá a tři metry široká. Má tedy tři dráhy
a stejně tak se nezapomnělo i na krátké
rozběžiště pro skok daleký. Dráha bude
sloužit pro potřeby hodin tělesné výchovy, pro družinu a pro potřeby nového atletického kroužku, který svoji činnost začne již v září tohoto roku.
Rád bych poděkoval zřizovateli školy
v čele s panem starostou, že se rozhodl
tuto investiční akci zrealizovat a zefektivnit tak sportovní vyžití našich dětí. 

Pavel Jelínek, ředitel

Čarodějnický rej
V

naší mateřské škole se 27. 4. 2018 konal
starý a dodnes živý lidový zvyk – čarodějnický den. Termín celoškolkové akce byl zvolen s ohledem na odjezd starších dětí na školu v přírodě právě v den Filipojakubské noci.
V mateřské škole pro děti paní učitelky připravily zábavný program a ve spolupráci s rodiči byly děti převlečeny za čaroděje a čarodějnice.
Před velkým dnem každá třída vytvořila vlastní čarodějnici, kterou charakterizovala špatnými
vlastnostmi. Během programu byly vyrobené
čarodějnice pověšeny v zahradě MŠ. Děti pomocí zaříkávadel odehnaly vše zlé. Děti si dále užily
slalom na koštěti, hledaly havěť v písku a nejvíce
je bavila výroba Čarodějova bublajícího lektvaru. Na závěr každý získal diplom za účast a odvahu při plnění úkolů. Akce se dětem moc líbila,
a tak i naše paní učitelky byly velmi spokojené.
Za kolektiv učitelek Mgr. Denisa Korešová

Škola v přírodě na Medvědí boudě
D

ěti naší základní školy z 1.
až 4. třídy se 5. 5. vypravily
na školu v přírodě do Špindlerova Mlýna. Chata Medvědí bouda,
v jejímž okolí se táhly pásy lesů
a rozkvetlých luk, všechny uchvátila svou polohou a úžasným výhledem na vrcholky Krkonoš.
Vedoucí školy v přírodě spolu
s vychovateli připravili dětem zajímavou „celotáborovou” hru, kterou
zakončilo vyhodnocení s věcnými
odměnami a diplomy. Dalším programem byla soutěž oddílů v oblasti třídění odpadů a jejich recyklaci,
kde se školáci dozvěděli formou hry,
soutěžních úkolů na čas i testů více
o této problematice, kterou znají ze
školy i z domova. Největší nadše-

krátce z MŠ
ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Týden od 30. 4. do 7. 5. 2018
trávily některé děti z MŠ Včelička
v Lučanech nad Nisou. V penzionu Kitty na děti čekala víla Modřenka se zajímavými úkoly a velmi nabitým programem na celý
týden. Děti s nadšením během celého pobytu plnily úkoly a rodiče o svých ratolestech věděli každý
den díky zprávám ze sociální sítě.
Strava a počasí se vydařily, a tak si
děti mohly užívat plno zábavy venku v přírodě. Tančily v lese, zpívaly, hrály různé hry, soutěžily, vyráběly domečky pro lesní skřítky,
navlékaly korálky a tvořily trička
s potiskem. Děti se seznamovaly
s přírodou - prozkoumávaly prostředí krmelce a posedu. Úspěšná
byla též stezka odvahy, návštěva
pejsků Husky, výlet do ZOO, jízda
na koni, zdolání rozhledny Bramberk, opékání buřtů i diskotéka.
Zážitky z celého pobytu mají děti
ve svém deníčku, kam si je každý

ní, hlavně mezi staršími dětmi, vypuklo, když mezi ně přijel youtuber
s ukázkami své práce a navíc s dronem. Nechyběla ani autogramiáda
a náramky pro sběratele.
Dopoledne po vyučování i odpoledne za krásného slunečného počasí chodily děti s učiteli i vychovateli na vycházky po okolních turistických stezkách. Nejvíc všechny
nadchly zážitky z celodenního výletu na Labskou boudu, k prameni
Labe. Při návratu po „Cestě českopolského přátelství“ jsme se podívali i na polské území a obdivovali
divoké skály s ledovcovými jezery.
Mezi poslední zážitky patřila návštěva akvaparku ve Špindlerově Mlýně a potom se již všichni
rozloučili závěrečnou diskotékou
den zakreslovaly. V deníku nechybí
ani fotografie z výletu. Škola v přírodě se vydařila.

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
V letošním školním roce se dne
8. 6. 2018 tradičně konala závěrečná akademie a rozloučení s předškoláky Mateřské školy Včelička.
Akce nesla název „Čtvero ročních
období“. V Tišicích v sále restaurace Na hřišti vystupovaly všechny čtyři třídy. Nejmladší třída Motýlků předvedla svým rodičům tanečky a říkanky s pohybem na
téma Jaro. Světlušky všem zazpívaly a předvedly námořnický tanec
na téma Léto. Berušky se postaraly
o tanečky na téma podzim a Včelky měly krásné taneční vystoupení
na téma Zima. Učitelkám i dětem
se představení moc povedlo. Poté
následovalo pasování předškoláků
na školáky. Děti šerpovala zastupující ředitelka Veronika Kovářová
spolu se svými kolegyněmi ze třídy
Včelky. Děti také obdržely květinu
a knihu na první čtení.

a také s partou vedoucích vychovatelů, výbornou kuchyní, krásnou
přírodou i zdravým ovzduším. Tě-

NÁVŠTĚVA
MÍSTNÍCH VČELAŘŮ
Stejně tak jako minulý rok tak i letos manželé Vendula a František Uhrovi pro děti připravili nádhernou
prezentaci práce včeliček a včelaře.
Ukázka stáčení medu, ochutnávka
čerstvého medu, zakuřování a příjemné pohoštění nadchla všechny zúčastněné. Výpomoc od dalších maminek
dětí ze školky také přispěla k celkové
organizaci. Všem aktérům patří velké poděkování nejen za dárečky v podobě malých medů pro děti i učitelky.

ZÁPIS DO MŠ
VČELIČKA V TIŠICÍCH
Zápis dětí do mateřské školy pro
školní rok 2018/2019 se uskutečnil
ve středu 9. května od 13.00 do 17.00
hodin. K zápisu přišlo 50 dětí. Dne
4. 6. 2018 byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Přijato bylo
29 dětí do naplnění kapacity školky. Směrnice ke stanovení podmínek
pro podávání žádostí o přijetí dětí
k předškolnímu vzdělávání pro škol-

šíme se už na další školu v přírodě
v příštím školním roce.

Mgr. Hana Kohoutová
ní rok 2018/2019, 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.

DĚTSKÝ DEN VE ŠKOLCE
Dne 1. 6. 2018 proběhl v Mateřské škole Včelička dětský den. Program, který zorganizovaly paní učitelky ze třídy Včelky, měly děti velice pestrý. Celá akce začala v 9 hodin
na školní zahradě. Pro děti bylo připraveno celkem 10 stanovišť, na kterých například prolézaly kruhem,
skákaly v pytli, házely na cíl či plnily další sportovní aktivity. Zařazeny
byly také činnosti na rozvoj myšlení. Poté děti obdržely medaile, dětský časopis a diplom. Také nechybělo pro děti chutné občerstvení, které
na ně čekalo v cíli. Zakončení zábavného dopoledne jahodovou zmrzlinou se dětem velmi líbilo.
Veronika Kovářová, zastupující

ředitelka MŠ Včelička
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Uvědomuji si váhu učitelského povolání
 Dokončení z 3. strany
Jedním z důvodů, kvůli kterým vzniká otázka
umisťování dětí dvouletých do školek, vidí Kateřina Valachová v tom, že mateřský příspěvek
mohou rodiče čerpat v plném objemu do dvou
let věku dítěte. Pak logicky hledají umístění dítěte do vzdělávacího zařízení, ale tato návaznost
nebyla spolu s tímto zákonem řešena. „V minulosti fungovaly jesle, spadající pod ministerstvo
zdravotnictví, ale nyní mají situaci řešit mateřské školy.“

Učitelé základní školy otevřeli v debatě téma
„inkluze“. Kateřina Valachová mluvila zcela otevřeně: „Přiznávám, že jsem tuto oblast změn podcenila co do komunikace. Díky cílené kampani
v mediálních prostředcích se celé toto téma smrsklo na otázku umístění mentálně postižených dětí
do běžných tříd.“ Od roku 2016 se změnilo pouze to, že děti, které mají lehkou mentální retardaci, mohou jít, a zákonem je to preferováno, do
běžné školy. „Při rozebírání jednotlivých případů
na besedách, které absolvuji, docházíme k závěru, že větší zátěží jsou pro učitele, a tím i žáky,

děti s poruchou učení a chování. Pak je velkým
problémem, když nespolupracuje rodina takového dítěte.“
Besedu ukončila Kateřina Valachová slovy:
„Osobně si myslím, že za poslední roky stoupla
prestiž učitelského povolání v politickém prostoru.
Všichni si uvědomují váhu tohoto povolání. Zdá
se mi, že tento pohled se objevuje i u veřejnosti.
Školy a učitelé musí mít pro své poslání odpovídající podmínky a zajistit je, to je úkol nás, kteří se
školstvím zabýváme na nejvyšší politické úrovni.“

Mgr. Pavel Jelínek, Naďa Černá

Naši chovatelé ve svých aktivitách nepolevují
Z

ákladní organizace Českého
svazu chovatelů Tišice již načala čtvrtou desítku své existence, založena byla v roce 1975. Za
tu dlouhou dobu si prošla úspěšnými lety i obdobím stagnace,
kdy organizace nebyla schopna
dát dohromady partu aktivních
členů. V roce 2008 se obnovila
činnost spolku, který po dvaceti
pěti letech uspořádal v roce 2010
místní výstavu drobného zvířectva v areálu hasičské zbrojnice Tišice. Od té doby jsou výstavy pořádány pravidelně.
V současnosti jsou chovatelé jedním z vysoce aktivních spolků působících v naší obci. Dávají o sobě
vědět pořádáním výstav, účastí na
Dnu obce, vzorně se starají o prostory, které jim poskytla obec. Na
to, jaká je současnost tohoto spolku a jaké má vize do budoucnosti
jsme se zeptali jeho předsedy Miloslava Purnocha.
Naším největším úspěchem,
co se aktivity týče, je uspořádání okresní soutěžní výstavy drůbeže, která proběhla v minulém roce
v září. Součástí byla i místní výstava králíků a holubů. Bylo vystaveno

142 kusů králíků, 57 voliér drůbeže a 50 kusů holubů a to od 53 vystavovatelů. Z toho bylo 7 mladých
chovatelů (do 18 let) za účasti pěti
místních. Zde se naše organizace umístila na čtvrtém místě, bylo
uděleno 27 pohárů a čestných cen.
V současnosti vystavujeme drůbež v necelých šesti desítkách voliér,

což je na takovou organizaci, jako je
ta naše, velmi vysoký počet. Naši
členové vyjíždí se svými opeřenými
či chlupatými svěřenci i po jiných
výstavách, ale takový rozsah, jaký
pořádáme my, je vidět málokde.
Sami posuzovatelé nás podporují uznáním, že jsme jednou z mála
organizací s takovým počtem vysta-

vené drůbeže. Z okolních organizací v rámci okresu pořádají výstavy v Ovčárech, Olovnici, Liběchově, Kralupech nad Vltavou, Cítově, Dolních Beřkovicích a ve Mšeně. Někteří z nás se jedou porovnat
i s vystavovateli do Německa, Dánska, Rakouska i Francie…

 Pokračování na 8. straně

poděkování
KRÁSNÉ PŘEDSTAVENÍ
SE SMUTNÝM KONCEM

K

oncem května přichystaly děti z Motýlků se svými učitelkami krásné divadelní
představení pro rodiče a rodinné příslušníky.
Všichni jsme byli nadšení, všichni jsme sledovali, jak děti a učitelky jsou sehraný tým. Nejednomu z nás ukápla slzička.
A slzy se nám mnohým nahnaly do očí, když
nás jako blesk zasáhla nečekaná zpráva. Naše
milé paní učitelky nám sdělily, že se po nelehkém zvažování rozhodly ze školky odejít. Jako
jediný důvod uvedly, že chtějí jít jinou cestou
než tou, kterou se školka od června minulého
roku, vydala. Ticho, které zavládlo, mluvilo za
sebe, všichni jsme si uvědomili, co v těchto učitelkách naše děti ztrácí.
Nepřišli jsme na to, jak by se dala situace řešit,
jak zvrátit rozhodnutí. Zbylo nám jediné, poděkovat za jejich práci s našimi dětmi. K poděkování se připojili rodiče ze všech tříd.
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A tak vám, naše milé paní učitelky – Lído Nováková a Naďo Černá – děkujeme za váš přístup k našim dětem, k nám rodičům. Děkujeme za váš úsměv,
kterým jste nás ráno i odpoledne vítaly, za to, že jste
naše děti vedly důsledně, ale s citem a pochopením
pro jejich nálady, povahy a i jistou neobratnost.
V září se plně naplnila kapacita třídy, sešlo se pětadvacet nových dětiček s velkým počtem dvouletých dětí. A my si na adaptačním programu říkali,
jak takový nápor můžete vydržet. Ale viděli jsme, že
třídou vládnete s přehledem a s jasným cílem – dát
nejmenším pravidla, aby se cítili jistě a bezpečně.
Naučily jste je, co se dalo. I my od dětí víme,
co je to „svlíkat za paleček“ a „dělat pěnu“. Víme,
že to, jak se naši tříleťáci oblékají, jedí či drží tužku, neumí některé děti v předškolních odděleních. Hudební chvilky, kdy jste ráno i odpoledne seděly s dětmi u kytary či klavíru jsme jinde
neviděli. A to víme, že umíte přidat harmoniku
a flétnu. Byly jste jediné, které vedly děti v mimoškolních aktivitách. Z Tišických rozhledů
víme, že jste stály za úspěšnými dotacemi, které
školce přinesly nemalé finanční prostředky.

Děkujeme za to, že jste s našimi nejmenšími
neúnavně, vyrážely po okolních hřištích a sportovištích a vedly tak děti k pohybu. Věřte, že
i naši sousedé, jak viděli „zelené vestičky“ věděli, že to není jiná třída než „prckové“a nejednou hlásili – „Dnes si i zpívali!“ Akce jako třídní olympiáda a účast na Běhu o pohár starosty,
které byly loni tak úžasné a všemi námi obdivované, se už asi nikdy ve školce pořádat nebudou. Budete nám opravdu chybět, protože pro
nás jste byly „Paní učitelky“ v tom nejhlubším
slova smyslu.
Nezbývá nám než věřit, že se zastupující ředitelce, které obě učitelky poděkovaly za osobní
přístup, podaří sehnat do kolektivu dvou seniorek a několika učitelek s minimální praxí, učitelky temperamentní, se stejnou chutí o děti pečovat, starat se a vzdělávat je tak, jak jsme to viděli
u učitelek z Motýlků.
Přejeme vám, naše milé paní učitelky, abyste našly v novém prostředí to, co jste postrádaly
a věřte nám, že na Lídu a Naďu nezapomeneme.
 Skupina rodičů dětí z Mateřské školy Včelička

Kocouři ve druhé lize
na pohárovém místě
O

našem šipkařském týmu jsme se naposledy zmínili v říjnu loňského roku. V tu dobu byli v začátcích
nové sezony, v níž byli nováčky 2. šipkařské ligy. Jejich
cílem bylo skončit do pátého místa této vyšší soutěže.
Koncem května proběhlo slavnostní vyhodnocení soutěže, v níž se Kocouři vod kocoura umístili na krásném
3. místě, za které si odnesli pohár i finanční odměnu.
V současnosti hrají Letní ligu, která je jakýmsi „ostrým“
tréninkem před novou sezonou. V rámci této ligy sehrají zápasy s hráči napříč ligovým spektrem od Extraligy až
po 3. ligu.
Do nové sezony budou vstupovat i v novém složení.
„Z týmu odchází Kristýna Pilátová a Jiří Koníček, kterému přejeme hodně úspěchů v novém týmu. Věříme, že jako
hráč nastoupí Michal Kavín, takže by nás mělo být osm poměrně vyrovnaných hráčů.“ řekl v rozhovoru předseda
týmu Martin Vítek.
V září začne nová sezona, ve které si věří na podobné
umístění jako v té právě ukončené. Necháme se překvapit,
zda se nezadaří umístění o stupínek výš, které by znamenalo i skok do vyšší soutěže.
„Rád bych touto cestou poděkoval všem našim sponzorům, díky kterým může náš tým aktivně působit a pořádat
zajímavé šipkařské soutěže i pro neregistrované.“ V závěru
rozhovoru poděkoval Martin Vítek fanouškům i těm, kteří se těší z úspěchů Kocourů vod kocoura.
(nač)

IX. ročník běhu se vydařil
L

etos se konal již devátým rokem tradiční závod
v přespolním běhu O pohár
starosty Tišic.
I když po celý den pršelo, těsně před závody si počasí zřejmě řeklo, že nebude kazit tento sportovní svátek a dopřálo
nám krásné a úplně ideální povětrnostní podmínky. Všichni
účastníci byli odměněni diplomy, první tři v každé kategorii
medailemi a vítězové brali pohár z rukou pana starosty. Děkuji všem závodníkům, divákům
a všem, kteří se podíleli na organizaci závodů. 
P. Jelínek

VÝSLEDKY
Děvčata (1.-3. třída): 1. Anna Prošková, 2. Magda Kučerová, 3.
Hanka Krátká Chlapci (1.-3. třída): 1. Josef Pittner, 2. Lukáš Baja,
3. Ondřej Veis Děvčata (4.-5. třída):1. Tereza Krajčová, 2. Šárka
Litterová, 3. Tereza Bezoušková Chlapci (4.-5. třída): František
Korbel, 2. Lumír Král, 3. Petr Váša Dívky, ženy: 1. Ema Jelínková,
2. Kristýna Pasovská, 3. Veronika Krbcová Chlapci, muži: 1. Tomáš Kopp, 2. Adam Himl, 3. Jan Preisler

Závěrečný koncert na flétny a kytary

V

e středu 6. června 2018 jsme zakončili
s dětmi výuku hry na flétny a kytary závěrečným koncertem, který se konal v hospodě V zatáčce v Tišicích.

Prožila jsem krásné pohodové hudební odpoledne se skvělými dětmi a skvělými diváky. Ráda bych

touto cestou poděkovala všem dětem za kvalitní výkony, všem rodičům a ostatním hostům za nádhernou atmosféru a také panu Petru Vackovi z hospody V zatáčce za poskytnuté prostory. Těším se na
další spolupráci. V případě zájmu o výuku hry na
flétnu nebo na kytaru v novém školním roce mi volejte na číslo 721 909 543.Mgr. Ludmila Nováková

fotbalové výsledky
MUŽI
Sezona je u konce a bohužel se náš tým s krajskou
soutěží musí rozloučit. Nepovedla se přetavit naše
naděje na udržení v I. B třídě. Od podzimu budeme hrát okresní přebor, ale věřím, že naladíme
naše fanoušky nějakou tou výhrou. Po předposledním kole je TJ Sokol Tišice na posledním místě.

STARŠÍ ŽÁCI
I když kluci v odvetách nebyli jasně lepším týmem jako na podzim, tak dokázali vyhrát okresní přebor. A to i přes velkou marodku v závěru
soutěže. Hodně nám pomohli mladší žáci, za což
jim patří velký dík. Do nové sezony vstoupíme
již jako dorostenci. Tato kategorie v našem klubu
dlouho nebyla, tak je velké očekávaní jak se s tím
kluci vyrovnají a jaký budou hrát fotbal proti starším soupeřům. Sezónu začneme již tradičně soustředěním v našem pěkném areálu a to 17. -21. 8.
NA ROZLUČCE BYLI OCENĚNI:
Nejlepší střelec: Pokorný Vojta, (25 branek)
Nejvíc trénující hráč: Kuchař Šimon
Největší zlepšení: Krajč Ondra
Nejlepší hráč podle rodičů: Havlín Lukáš

Michal Vítovec, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Toto jaro byli mladší žáci rozděleni podle výkonosti do 4 skupin. Náš tým patřil mezi 6 nejlepších z 22 týmů v okrese. Skupina byla celkem vyrovnaná, což přispělo k fotbalovosti a bojovnosti
o co nejlepší výsledek. Myslím si, že výsledek se
opravdu povedl. Krásné druhé místo za týmem
STM ČechieVltavan B je perfektní vizitka pro
náš fotbal. Dalším úspěchem je postup do finále turnaje Kába CUP, který se hrál v „EDENU“
na hlavním stadionu Slávie. Na hřišti se utkalo
v 6 skupinách 24 družstev. Turnaj se hrál v době
uzávěrky Tišických rozhledů, jeho výsledky přineseme v příštím čísle. Od podzimu 2018 náš
tým postupuje do starších žáků, jelikož část kluků bude už věkově starších a nemohli by hrát.
Bude to pro nás velká výzva, ale doufám, že se
s tím popereme a urveme pár bodů.
NA ROZLUČCE BYLI OCENĚNI:
Nejlepší střelec: František Korbel, (8 branek)
Nejlepší hráč: Matěj Hamerník
Největší zlepšení: Ondřej Pazdera

Michal Pasovský, trenér

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
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letní kino
Prodej vstupenek 30 minut
před začátkem představení v letním kině.

Jarní vítání občánků

ČERVEN – ČERVENEC (vždy od 21:30 hodin)
n SO / 30. 6. – Ferdinand – animov., rodinný, USA,
2017, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 7. 7. – Dvě nevěsty a jedna svatba
– komedie, ČR, 2018, od 12 let, vstupné 80 Kč
n SO / 14. 7. – Coco – animovaný, dobrodružný,
2017, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 21. 7. – Barry Seal: Nebeský gauner –
akční, USA, 2017, od 12 let, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 28. 7. – Auta 3 – animovaný, USA, 2017,
vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
SRPEN – ZÁŘÍ (vždy od 21:00 hodin)
n SO / 4. 8. – Tátova volha – drama, ČR, 2018,
vstupné 80 Kč
n SO / 11. 8. – Spider-Man: Homecoming
– akční, USA, 2017, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 18. 8. – Blade Runner 2049 – sci-fi, VB/
USA/ Kanada, 2017, od 15 let, 60 Kč, děti 30 Kč
n PÁ / 24. 8. – Tlumočník – drama, SVK/ČR/
Rakousko, 2018, od 12 let, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 1. 9. – Králíček Petr – animovaný,
VB/Austrálie/USA, 2018, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč
n SO / 8. 9. – Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
– komedie, ČR, 2018, vstupné 60 Kč, děti 30 Kč

V

e čtvrtek 31. května 2018 jsme uvítali do života
v naší obci nové občánky. Bylo přivítáno 9 děvčat a 14 chlapců.
Vzhledem k malé kapacitě naší zasedací místnosti
bylo vítání rozděleno na tři části. První skupina byla od
16.00 hod., druhá od 16.30 hod. a třetí od 17.00 hodin.
Po krátém kulturním vystoupení dětí z místní základ-

ní 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)

Naši chovatelé ve svých aktivitách nepolevují
 Dokončení z 6. strany

Naši základnu tvoří 18 členů, z toho jsou dva
mladí. Z nich Jiří Kostka byl v roce 2016 vyhodnocen jako nejlepší mladý chovatel okresu Mělník. Členem se může stát kdokoli, kdo má zájem
chovat domácí zvířectvo. Doporučíme plemeno,
poradíme. Rád konstatuji, že jsme dobrá parta,
která umí vzít za práci, když je třeba, umí se pobavit i mít kvalitní chovy. Za mladé chovatele
platíme členský příspěvek a předplatné časopisu Chovatel. Členem nemusí být aktivní chovatel, ale někdo, kdo chce takovou organizaci podpořit svou činností. Takovým člověkem je u nás
Jiří Fürst, který za svou činnost ve svazu chovatelů obdrží vyznamenání třetího stupně.
Velmi si vážíme podpory ze strany obce. Areál,
který nám je pronajímán od roku 2011 za symbolickou cenu, se stal naším zázemím a místem pořá-

dání výstav. Musím zde podotknout, že takové zázemí nám jiné organizace chovatelů v dobrém závidí. Snažíme se ho společnými silami nejen udržovat, ale i rozvíjet. Chuť přiložit ruce k dílu máme, ale
narážíme na finance. I v tomto směru pomáhá obec
svým příspěvkem pro aktivní spolky. Každá výstava s sebou nese i značné náklady. Vždyť jen zakoupení pohárů a čestných cen, zaplacení posuzovatelů
a jejich cestovních nákladů je výrazná položka. Snažíme se získat i dotace, uspěli jsme v rámci projektu
vypsaném hejtmanem Středočeského kraje.
Jsem rád, že mohu touto cestou poděkovat všem
našim aktivním členům za jejich přístup a pomoc při všem, co je zapotřebí v areálu vybudovat,
ale i našim sponzorům, kterými krom obce Tišice
jsou: Miloš Jelínek – stavební a asanační činnost,
Petr Kouba – autodoprava, Jana a Jaromír Kudrnovských – řeznictví a uzenářství, Miramar Přívory, Jana Krulichová – potraviny, Hana Horčíková –

cukrárna HaHa, Jiří Kostka, Miloš Tůma – Tišicenet, Eva Kušová – květinářství, Michal Port – oprava motorů a bazénových čerpadel Kostelec, Radek
Hlaváček – truhlářství, Mikrometal, provozovna
Tišice, Stanislav Šnek – rybářství, Jana Preislerová.
O svých plánech a aktivitách budeme veřejnost informovat na webových stránkách obce
pod odkazem „Spolky a sdružení“.
Na závěr bych rád pozval všechny místní na
naši výstavu, kterou pořádáme 28. – 29. září
2018 v našem areálu za poštou.

Za rozhovor poděkovala Naďa Černá
Kdo by se chtěl stát členem
Základní organizace
Českého svazu chovatelů Tišice,
může se obrátit na jejího předsedu.
Kontakt: Miloslav Purnoch, tel.: 602 464 361
e-mail: purnoch @tisice.cz

Tradiční návštěva u oblíbeného včelaře
P

o dvouleté přestávce se vydali žáci naší školy na již tradiční,
dětmi i pedagogy velmi oblíbenou
exkurzi ke včelaři panu Brodskému.

Čekalo nás nejen povídání a ukázka
včelařské techniky a včelích produktů,
ale především i blízké setkání se včeličkami. Tímto bych ráda za všechny poděkovala panu Brodskému za pozvání
a za jeho vyprávění, které nám přiblížilo život těchto velmi užitečných a zajímavých tvorečků. O své zážitky i nabyté vědomosti se s vámi podělí žáci 5.
ročníku v následujících řádcích.

# Dnes jsme byli na návštěvě u pana
Brodského, který se včelařením zabývá již od roku 1981. Včely žijí na
Zemi několik milionů let, tedy mnohem déle než lidé.
# Bez včel by nebyl život, včely totiž
opylují stromy a květiny a ty potom
plodí.
# Existují včely dlouhověké, které žijí v úlu celou zimu, ostatní žijí
pouze 7 týdnů.
# Včely se vyvíjí z vajíčka, které klade matka, po dobu 21 dní. Nejdříve
žijí v úle, kde se starají o své příbuz-

né a teprve pak vylétají z úlu sbírat
nektar.
# Včely nám dávají med, vosk, propolis a mateří kašičku. Z vosku se vyrábí krásné svíčky, propolis se používá
v kosmetice. Včely propolisem natírají úl, aby ho ochránily před plísní.
# Včely mají také mnoho škůdců
a nemocí. Nejhorší je asi mor včelích plodů, na který zatím není lék.
Když se objeví, musí včelař všechny
své úly spálit, aby se nemoc nešířila. V Tišicích se tato nemoc objevila
naposledy v roce 1987. Dalším nepřítelem včel je varroáza, kvůli kte-

ré musí včelaři své včely pravidelně léčit.
# Nejvíce se mi líbilo, když jsem si
mohla včelky pohladit, připadala
jsem si jako v ráji. Moc se mi líbila zahrada, na které kvetly modřence, tulipány, jabloně a třešně. Bylo
to moc fajn a děkuji panu Brodskému za jeho krásný přednes a za pohoštění.
Děti z páté třídy
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