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ZDARMA

Střídání stráží v MŠ Jiný pohled
Oslavou kulatého výročí na konci ledna ukončila svou činnost v naší školce její dosavadní
ředitelka Magda Křížová a předala pomyslné převoznické veslo ředitelce nové, Ludmile Novákové. Stalo se tak 2. února na malé slavnosti ve školce, kde poděkovat za práci odcházející
ředitelce a popřát úspěchy té nastupující přišel starosta obce Miroslav Brodský, místostarostka obce Olga Janoušková i zastupitel Pavel Jelínek. A samozřejmě u tak významné události
nemohl chybět ani kronikář obce Petr Brodský. Rozhovor s novou ředitelkou MS Ludmilou
Novákovou čtěte uvnitř čísla, ale nejprve se však sluší poděkovat…

Zaslouží poděkování a uznání
Poslední lednový den letošního roku bylo
v naší mateřské školce poměrně rušno, přestože byla sobota. Naše školka se stala zralou ženou a slavila svoje třicetiny. Shodou okolností,
tímto dnem se rozhodla skončit jako ředitelka
Magda Křížová, která působila v této školce od
počátku, tedy celých třicet let. Prohlížel jsem
si seznamy a fotografie bývalých „absolventů“  
a někteří z nich tam nyní přišli se svými dětmi.

Nebude možná na škodu trochu zavzpomínat.
Naše školka byla vybudována v tehdejší „Akci
Z“ a otevřena byla dne 2. února 1979. Magda
Křížová tu od počátku pracovala jako učitelka,
ale po krátké době odešla na mateřskou dovolenou. V té době byla ředitelkou Dana Šipulová. Pak se ředitelky postupně střídaly –   Iveta

Valentová, od roku 1983 Míla Cafourková a od
roku 1986 do roku 1990 Vlaďka Luňáková.
A pak už byla do funkce ředitelky jmenována
Magda Křížová. Spolu se stabilizovaným kolektivem (Šťastná, Nováková, Gözová) se začala úroveň školky zlepšovat. Zásluhou ředitelky
i celého kolektivu byla naše školka v roce 2000
vyhodnocena jako nejlepší na mělnickém okresu. Více starostí přibylo ředitelce M. Křížové
poté, co se školka stala samostatnou právnickou
osobou s možností samostatného rozhodování,
ale také s větší zodpovědností ředitele. Jedním
z posledních velkých úspěchů odcházející ředitelky a celého kolektivu bylo v nedávné době vítězství ve výtvarné soutěži, vyhlášené Spolanou
a.s. Neratovice, kdy naše děti svými pracemi na
téma, jak si představují chemii, uspěly v konkurenci 17 škol.
A tak mi dovolte poděkovat Magdě Křížové
za její dlouholetou a obětavou práci pro naše
děti několika generací, za jejich výchovu a přípravu do života, za lásku a péči, kterou všem
bez rozdílu věnovala. Děkuji též za její práci
ředitelky, za vedení kolektivu i za péči o svěřený majetek obce Tišice. Po skončení funkčního
období ředitelování jí přeji, aby i nadále pečovala o naše malé občánky, do školy ráda chodila
a jako učitelka si tuto činnost s chutí a s láskou
užívala ještě další léta. Nové ředitelce Ludmile
Novákové pak společně s celým zastupitelstvem
přejeme do nové funkce šťastné vykročení, aby
navázala na dobrou tradici a úspěšně řídila naši
mateřskou školku nejméně dalších třicet let.
Miroslav Brodský, starosta

I letos žádáme o dotace. Uspějeme?
Současný systém financování ze státní kasy
do rozpočtu měst a obcí je dlouho kritizovaný
a k malým obcím velmi nespravedlivý tím, že
velká města a zvláště Praha pobírají z výnosu
daní na každou osobu několikanásobně vyšší
finanční prostředky než je tomu na venkově.
Získané prostředky proto postačují na úhradu
běžného provozu obce, ale na budování nových
věcí, větších oprav nebo dalších investic musíme žádat každoročně o mimořádné prostředky
z různých dotačních titulů. Vše je velmi komplikované a vyžaduje mnoho administrativní
práce. Na dotace nárok není a záleží na úřednících v Praze, zda nám něco přidělí. Na změnu
systému přerozdělování prostředků z výnosu

daní všechny malé obce netrpělivě čekají, ale
žádná vláda tento problém neřeší.
Jen pro připomenutí – v loňském roce jsme
žádali o dotace ze Středočeského kraje z titulu DT 1 na „Údržbu a opravu zeleně včetně
mechanizace“. Na nákup sekačky a zřízení travnatých ploch jsme obdrželi dotaci ve
výši 103.850,- Kč. Z titulu DT 3 jsme žádali
o „Úhradu úroků z úvěru“   ve výši 200.000,Kč, ale obdrželi jsme pouze 134.000,- Kč.
Z Grantu kraje – Fondu sportu a volného času
se podařilo získat na akci „Oprava veřejně
přístupného sportovního areálu Tišice“ částku
200.000,- Kč.
pokračování na str. 2

Při příležitosti kulatého výročí smrti Jana
Palacha se všechna celostátní média v onom
lednovém týdnu věnovala tomuto člověku
a jeho činu opravdu ze všech stran. My jsme
na něj také chtěli na našich stránkách vzpomenout, ale trochu jinak než všichni ostatní,
třeba jen jako na občana naší sousední obce
Všetaty…

Spolužák JAN PALACH
O tom, kdo to byl Jan Palach, o jeho sebeobětování, o jeho odkazu pro dnešek i budoucnost
jsme v minulých týdnech četli a slyšeli mnohokrát. Nás napadlo zeptat se jeho spolužáků – našich spoluobčanů, jak na něj oni vzpomínají, zda
většinou velmi kladné charakteristiky odpovídají
jejich vzpomínkám. Do 6. – 9. ročníku všetatské
školy s ním chodili Miloslav Purnoch, František
Chramosta, Hana Konšelová, roz. Černá. Všichni
se shodli na tom, že v té době se Honza velmi
dobře učil, byl to tichý, slušný, nenápadný chlapec. Na žádný mimořádný příběh, historku, klukovskou rošťárnu si nevzpomínají. Jak je vidět

na fotografii ze 6. třídy, Jan Palach (uprostřed)
byl menší, drobnější postavy, takže, jak prohlásil
pan Purnoch ,“ani fotbal s námi nehrál“.
Nejdéle se s Janem znal pan Chramosta. Studovali spolu na SVVŠ (Střední všeobecně vzdělávací škola) v Mělníku, dnes je to Gymnázium
Jana Palacha. Dospívání a puberta Jana změnily.
Vyrostl, zesílil, získal zdravé sebevědomí. Nejvýrazněji se to projevilo ve sportu. Při tělocviku
nebo školních turnajích se stal vyhledávaným,
ale i obávaným hráčem. Pan Chramosta vzpomíná, že vynikal až zarputilou dravostí, někdy až
bezohlednou snahou dokopat míč do soupeřovy
branky, vhodit míč do koše. Vždy se soupeřům
za tvrdé zásahy, fauly ihned omluvil. Bytostně
nesnášel bezpráví a násilí páchané na slabších.
Bez váhání se dokázal postavit na obranu napadeného a třeba se i porvat se silnějším. Všechny
tyto vlastnosti, spolu s výchovou v rodině a ve
školách i jeho zájem o historii, později přivedly
Jana Palacha až ke vzpouře proti násilí velkého
pb
státu na malém, k oběti nejvyšší. 	
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ZPRÁVY Z OZ
18. 12. 2008
●● OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 3 v souvislosti

s navýšením příjmů do rozpočtu obce
●● OZ schválilo Rozpočtové provizorium pro rok 2009
●● OZ schválilo Směrnici č. 1 o stanovení výše úplaty za
služby spojené s odváděním a čistěním odpadních vod
v roce 2009
●● OZ schválilo bezúplatný převod od státu pozemku
p. č. 331/43 o výměře 3696 m²
●● OZ schválilo převzetí daru obci – pozemku parc. č.
454 od majitelů M. Černá, P. Šťastný a P. Gubová
●● OZ schválilo na základě výběrového řízení do funkce
ředitelky MŠ Tišice Ludmilu Novákovou
●● OZ schválilo uplatnění žádostí o dotace na výstavbu
kanalizace dle výzev, které budou pro rok 2009 vydány
●● OZ schválilo počet zaměstnanců OÚ v roce 2009,
a to v počtu pět
●● OZ schválilo provedení Změny ÚP č. 2
●● OZ schválilo vypracování žádosti o dotaci na vybavení nového pracoviště Czech Pointu na OÚ Tišice a její
uplatnění u Ministerstva vnitra

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● ve spolupráci s VKM a.s. se podařilo vybudovat

další trasy vodovodu v ulicích Polní, V Bažinách a Boleslavské, kolaudační řízení proběhlo v prosinci 2008
●● v závěru roku byly zpracovány dokumenty pro závěrečné vyhodnocení akcí, prováděných v roce 2008 z dotací, vše
bylo předáno včas na Krajský úřad Středočeského kraje
●● neznámý vandal zapálil v závěru roku 2008 kontejner na papír v Kozlech a zcela ho zničil, škodu musela svozové firmě uhradit obec
●● v současné době se zpracovává Závěrečné vyhodnocení akce stavby plynofikace obce. Počtu realizovaných přípojek dle projektu jsme dosáhli, ale
skutečný počet odběratelů plynu je malý. Očekáváme
nepříznivé vyhodnocení a případnou sankci
●● obec Tišice požádala Vodohospodářský úřad MěÚ
Neratovice o vydání stavebního povolení na „Ochrannou protipovodňovou hráz kolem podtlakové stanice“
●● naši obec navštívil náměstek hejtmana ing. Miloš
Petera a se starostou jednali o možnostech ve věci za-

Vandalismus

TIKANAS informuje

Změny k lepšímu

V srpnu minulého roku proběhlo jednání s dodavatelem čistírny odpadních vod firmou ADOS SEKERKA - ANTOŠOVSKÝ z Jevíčka o našich zkušenostech a problémech, které se vyskytly během
zkušebního provozu. Neměli jsme vážnější připomínky k vlastnímu technologickému procesu, vyčištěná voda od samého začátku splňovala předepsané
parametry. Horší to bylo se spolehlivostí některých
zařízení, zejména hlavních ponorných čerpadel, která se velmi často ucpávala vláknitými nečistotami
a jejichž demontáž a čištění patřilo k velmi namáhavým a nepříjemným pracím. Navrhli jsme, aby nám
ADOS zaměnil tato nevyhovující čerpadla za stejná,
od stejného výrobce firmy HIDROSTAL, jako jsou
na vakuové stanici a která se ještě nikdy podobně
neucpala. Dalším problémem byla neúnosná poruchovost frekvenčních měničů a časově i finančně
náročný servis od německého výrobce. Vytipovali
jsme vhodné měniče od firmy NAMRON (dříve
MEZ) z Frenštátu pod Radhoštěm, kdy nejbližší
servisní firma je z Obříství. Po celou dobu od najetí
jsme postrádali, že ČOV není vybavena na začátku 21. století již běžným dálkovým přenosem dat
a hlášením mezních, poruchových a havarijních
stavů pomocí SMS zpráv tak, jako je to na vakuové stanici. S pomocí OÚ a firmy ČERVENKA se
podařilo dohodnout, že ADOS všechny naše požadavky, navržené úpravy a změny provede. Protože
objednání a dodání nových čerpadel, frekvenčních
měničů a elektroniky si vyžádalo určitý čas, byly
všechny úpravy a změny firmou ADOS provedeny
v době od 27. 1. do 5. 2. 2009. Je nutno montéry
ADOSU pochválit za dobrou, rychlou a obětavou
práci. Všechny práce provedli za provozu čistírny,
jen s minimálním odstavením, které nemělo vliv
na čistící proces. Stejně tak chválíme elektrotechnickou firmu KEJLA z Obříství, která pro ADOS  
měniče dodala a spolupracovala při jejich montáži,
seřízení a uvedení do provozu. Společným úsilím
pracovníků TIKANASu, OÚ, firmy ČERVENKA
a v konečné fázi i firmy ADOS Jevíčko se podařilo
výrazně zlepšit celkovou technickou úroveň a spolehlivost čistírny odpadních vod a díky správné
funkci frekvenčních měničů dosáhnout i značné
úspory elektrického proudu.
Petr Brodský , vedoucí provozu a údržby
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investování další výstavby kanalizace v obci

●● pravidelné roční hlášení o množství vypouštěných –

vyčištěných vod z ČOV do Labe bylo včas ing. Z. Burešem zpracováno a odesláno na POVODÍ Labe s. p.
●● na základě doporučení Odboru ŽP MěÚ Neratovice má obec pokácet stromy, ohrožující občany
a hlavně děti. Část stromů byla již pokácena na hřišti
v Chrástu, čeká nás kácení topolů v Základní škole
s termínem do konce března  
●● během vegetačního klidu budou pracovníci ČD
provádět kácení dřevin podél tratí Praha - Turnov
a Mělník - Lysá n. L. na našem katastru
●● ve spolupráci s K. Hradcem zajišťuje obec Tišice
likvidaci černých skládek, které se neustále na území
obce opakovaně vyskytují
●● opět pokračovalo   jednání   na MěÚ Neratovice
ve věci příprav projektu výstavby mostu přes Labe
v Mlékojedech  a budování obchvatu v Tišicích jako
ochrany této  lokality před povodněmi

Czech Point bude i u nás

Zastupitelé obce rozhodli, že i na našem Obecním
úřadě bude zřízeno pracoviště Czech Point. V současné době se zajišťuje prostřednictvím společnosti
GALILEO dotace na zřízení tohoto pracoviště, především na jeho technické vybavení, které musí splňovat
nejpřísnější kritéria. Předpokládá se, že vlastní provoz
by mohl být zahájen v polovině letošního roku.

TIKANAS připomíná

Vandalové se opět „ukázali“a rozbili skleněné
výplně čekárny ČD v Tišicích. Navíc zničili i tři
skleněné tabule z kaleného skla na přístřešku
a poničili či ukradli dopravní značky v okolí.
Všímavost občanů a včasný telefonát na policii
by nám pomohl.

Již od 19. ledna vybíráme poplatek za právo na využívání veřejné kanalizace a čistírny
odpadních vod. Do uzávěrky tohoto čísla TR
svou povinnost splnilo a poplatek uhradilo
128 majitelů a uživatelů napojených nemovitostí. Zbývajících asi 150 tak musí učinit do
31. března 2009. Doufáme, že v příštím vydání TR nebudeme muset zveřejnit adresný seznam neplatičů.
Do konce února je kancelář TIKANASU pro
výběr poplatků otevřena:
- pondělí 16.00 - 18.00 hod.
- středa 16.00 - 18.00 hod.
- sobota
9.00 - 10.00 hod.
V březnu bude kancelář otevřena:
- pondělí 17.00 - 18.00 hod.
- sobota
9.00 - 10.00 hod.
Výjimečně je možno si zaplacení poplatku
dohodnout mimo uvedené úřední hodiny na
tel. č. 724 596 163 - ing. Sedliaková.

I letos žádáme o dotace. Uspějeme?
dokončení ze str. 1
Sloučením prostředků z dotace, TJ Sokola Tišice a obce vzniklo dílo v hodnotě 466.163,- Kč.
I v letošním roce to chceme opět zkusit – na
rok 2009 jsme vypracovali žádosti o dotace,
uplatňované u Středočeského kraje. V rámci Programu obnovy venkova žádáme z titulu
DT 1 na „Obnovu komunikace a doprovodné
zeleně – Břízová“. Naše žádost bude krácena,
protože část ulice Břízová není v majetku obce
a soukromé subjekty kraj nepodporuje. Tradičně také žádáme z titulu DT 2 o „Úhradu úroků
z úvěru“ ve výši 200.000,- Kč. Do jaké výše budou naše žádosti schváleny, zjistíme v průběhu
1. pololetí. Uplatnili jsme též žádost o dotaci
z Grantu pro sport a volný čas na „Vybudování travnaté plochy ve sportovním areálu Tiši-

ce“.  Celkové náklady se předpokládají ve výši
162.000,- Kč, z grantu můžeme obdržet pouze
část – asi 97.000,- Kč. U všech akcí se musí na
financování podílet obec v rozsahu 30 – 50 %.
V současné době SFŽP provádí závěrečné vyhodnocení akce ČOV a kanalizace a teprve po
tomto vyhodnocení můžeme žádat o dotace na
další financování kanalizace z některého vhodného zdroje. Z Evropských fondů to nepůjde,
protože nemáme dva tisíce obyvatel a pravidla
jsou daná. Hledáme proto jiné možnosti financování stavby, například  jednáním  s Krajským
úřadem Středočeského kraje v souvislosti s připravovanou generální opravou silnice II/331
nebo s ministerstvem životního prostředí či ministerstvem zemědělství.
Miroslav Brodský, starosta

Funkce ředitelky je pro mě výzvou ke změnám
Vzpomínám na naše první setkání – stojíme seřazeni podle velikosti, prvňáčkové ročníku
1970/1971. Jsem vedle holčičky, kterou vidím poprvé v životě, a náš učitel, ředitel školy Brodský,
říká: „Naďa bude sedět s Liduškou“. Tak začala naše společná cesta přes devět ročníků základní
školy, setkávání ve školce, kam docházely naše děti, práci v „mimoškolních“ aktivitách v Klubku, až po opětné usednutí v jedné lavici na redakční radě Tišických rozhledů. Každá jdeme svou
profesní cestou. A nyní se ty cesty potkaly v úplně nové, naprosto neznámé pozici – té oficiální,
u rozhovoru s novou ředitelkou mateřské školy Ludmilou Novákovou.

Hned první den ve funkci přinesl
nezbytné „papírování“...
Vystudovala jste střední pedagogickou školu,
která školka se stala po ukončení studií Vaším
prvním působištěm?
Byla to právě tišická školka, kde pracuji více
než 26 let. Jako studentka jsem tu dokonce vykonávala svou první praxi. To byla školka půl roku
po svém otevření. Ředitelkou zde v tu dobu byla
Dana Šipulová. Ještě dnes mám v živé paměti
veverky z lupínků šišek, které děti nalepovaly na
dřevěnou destičku, nebo jejich nacvičování tanečků v modrých a červených trenýrkách a bílých
tílkách. Když jsem po škole nastoupila, byly třídy
plné dětí, školka měla kapacitu 70 dětí. Pětatřicet
dětí ve třídě to byly mé začátky. Přesně stanovené
plány činností, dvě zaměstnání podle celotýdenního rozvrhu, týden co týden, rok co rok stejné.
Je středoškolské vzdělání dostačující pro pozici ředitelky nebo jste musela absolvovat další
stupně vzdělávání?
Střední škola a praxe nestačí. Musela jsem absolvovat roční funkční studium v Praze, zakončené seminární prací a zkouškami. Toto studium je
pro funkci ředitelky nezbytné.
V Tišicích jste od roku 1982. Jako ředitelka
nevstupujete do neznámých vod. Může být
něco, co by vás zde mohlo překvapit?
Vždycky něco překvapí, mile i nemile, ale s tím
počítám. V několika posledních letech jsem působila jako zástupce ředitelky školy, takže jsem
již problematiku z části znala. Nyní mě spousta
úřadování a nových starostí nepřekvapí. Překvapí
různé reakce lidí, se kterými se budu dnes a denně setkávat. Věřím ve velkou podporu lidí jak
z řad rodičů, našeho kolektivu, tak i z řad občanů.
Vstřícné jednání obecního úřadu a zastupitelstva
je pro mě obrovským povzbuzením. Tohle vše mi
dnešní práci usnadňuje, takže se už na ni těším.

Jako učitelka jste se více mohla věnovat vlastní práci s dětmi. Nyní k ní přibude více „papírování“. Která část práce je Vám bližší?
„Papírování“ mi nevadí, jsou věci, které mě vysloveně baví, jako například práce na počítači,
upravuji a aktualizuji webové stránky školky,
ráda komunikuji s lidmi. Práci vedoucí učitelky
ve třídě převezme Magda Křížová, není to vždy
lehké, přebrat na sebe po letech jiné povinnosti. Ale ona je kvalitní pedagog, který celý život
pracuje s dětmi. Vkládá do své práce hodně citu
a lásky k dětem. V době svých začátků jsem se
od ní spoustu věcí naučila.
Mnoho let bylo složení personálu školky
ve stejné podobě. Ke konci roku 2008 odešla jedna z učitelek a školnice. Nebyla to pro
nově nastupující ředitelku těžká pozice?
Štěstí stálo na naší straně, a tak i v této složité
situaci vše dobře dopadlo. O učitelské povolání
projevila zájem Magda Žáková-Hejlová, která
má velice pěkný vztah k dětem a školnice Jana
Horevajová je také velmi vstřícná, pracovitá
a spolehlivá.
Ještě nyní slyším odpověď svých dětí na
otázku – co jste dělaly ve školce ? NIC. Určitě
stejnou odpověď dostávají i rodiče dnešních
školáčků. Jak je to s tím nicneděláním? Musí
se učitelky na hodiny s dětmi připravovat?
To je tradiční dětská odpověď, a ještě k tomu
připojím, že v lepším případě řeknou, že si hrály. Náš rámcový vzdělávací program je směřován ke hře. Děti se hrou nejlépe učí a ani nevnímají, že „pracují“. I když to vypadá, že si
„jen hrajeme“, musí mít učitelky pochopitelně
připravené činnosti do detailu a denně se na ně
pečlivě připravují. Jsme jako herci, kteří se svou
roli musí také naučit, aby něco předvedli, jinak

obecenstvo nebude tleskat a uteče, prostě je to
nebude bavit. Náš program je v obou třídách
rozdělen do deseti tématických celků, jejichž
prostřednictvím motivujeme děti k různým činnostem a rozvíjíme jejich schopnosti, dovednosti, komunikaci, řeč, zručnost a jiné.
Někdy se práce učitelek měří počtem naučených básniček. Žijeme ale v době internetu
a počítačů, na děti jsou kladeny úplně jiné
nároky. Jak se za léta Vaší praxe změnila
práce s dětmi a jejich příprava na školní docházku?
Každý se učí jinak, někdo zvládne si zapamatovat pouze dva řádky, druhý si pamatuje báseň
na celou stranu. Není to rozhodně měřítko inteligence dítěte. Každé dozrává jiným tempem,
a proto existuje odklad školní docházky, který
není ostudou, ale pomocí dítěti. To pak ve škole
neprožívá pocity zklamání z neúspěchu, či dokonce posměch druhých, vyzrálejších dětí.
Dostáváme se k další problematice dnešní
doby. Daleko více dětí má odklad v nástupu
do základní školy. Jak je to s „odkladem“ do
školky? Máte pocit, že do ní přicházejí děti,
které nejsou na ni připraveny? A co více –
máte pocit, že někdy musíte děti doučit to, co
už by měly z domova umět?
Nemyslím, že se v přístupu rodičů, v míře
připravenosti jejich dětí, něco mění. Někdo je
zodpovědnější, někdo spoléhá více na školku.
Ta ale nemůže nahradit vše. Mnohdy rodiče
ani nevědí, na co se zaměřit, co by mělo dítě
při vstupu do školy zvládnout. Doporučila bych,
aby se každý rodič nejprve poradil ve školce
s pedagogem. Pokud využijí i rad psycholožky,
která bude školku navštěvovat pravidelně, předejdeme společně spoustě problémů spojených
s nástupem dítěte do školy.
Jste mnoho let v jedné školce. Co mohou od
nové ředitelky rodiče očekávat – zaběhnuté
koleje nebo se nová funkce pro vás stala výzvou ke změnám?
Jednoznačně se pro mě nová funkce stala výzvou. Chystám se ke změnám, což jsem nastínila již při konkurzu na ředitelku mateřské školky,
začínám je pomalu realizovat.
Takže s některými změnami jste už začala!
Mohou očekávat jinou spolupráci i ti, kdo Vás
do nové funkce jmenovali – tedy zastupitelstvo?
Navázala jsem kontakt s ředitelkou školy Jiřinou Slámovou, která mi ve všem ochotně
vychází vstříc, poradí, když je třeba, což mi
v začátcích ohromně pomáhá. Neméně důležitá
je pro mě spolupráce s obecním úřadem a s veřejností. První naší změnou je úhrada školného
a stravného, po které již veřejnost delší dobu
volá. Rodiče již mají možnost hradit oboje v hotovosti i na účet. Sjednocujeme termíny plateb
se základní školou. Abychom sňali nálepku
o „nicnedělání“, chceme na našich webových
stránkách uveřejnit celoroční třídní plán obou
tříd. Samozřejmě, že je spousta dobrých věcí,
které zachovám.
Nový rok, nové zařazení, nová funkce – to
vše přímo vybízí k novým předsevzetím, cílům a očekáváním. Jaké jsou ty Vaše v souvislosti nástupu do funkce ředitelky.
Nemám ráda novoroční předsevzetí. Důležitá
je soustavná tvrdá práce. Ta přináší výsledky.
Naďa Černá
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Koulelo se koulelo, Tišické Klubíčko
Dovolte mi, abych se představilo…, tak takhle začínal přesně před rokem článek, ve kterém se vám, našim občanům, poprvé oficiálně představilo občanské sdružení TIŠICKÉ
KLUBko. Kam se za jeden rok svého působení dokutálelo, zda splnilo svá předsevzetí
a cíle se dočtete v rozhovoru s předsedkyní
KLUBka Radkou Staňkovou.
KLUBko bylo založeno hlavně proto, aby rozhýbalo
život v naší obci,
aby připravovalo
akce pro obyvatele.
Jak se tato hlavní
myšlenka
splnila, co se povedlo
členkám KLUBka
uspořádat?
Myšlenka více rozhýbat obyvatele ke společenskému životu v obci vznikla u tvořivých kurzů a prvního rozsvícení vánočního stromku. To
jsme ale ještě oficiálně nebyly organizací. Protože se rozsvícení nad očekávání vydařilo, chtěly jsme jít dál, založily jsme občanské sdružení,
posílily tým a vsadily vynaloženou energii do
dětí. Tak se podařil uspořádat dětský den, který v obci určitě chyběl. Účast asi 550 lidí byla
výborná. Následovaly akce jako je turnaj v pétanque, putování s lampionem za Kozlouchem,
druhé rozsvícení a průběžně v roce probíhaly
tvořivé kurzy. Takže si myslím, že jsme tento
náš prvořadý úkol splnily.
Pozorný a pamětí vybavený čtenář ví, že
v plánech bylo i zapojení ostatních spolků
v obci při pomoci se zajištěním akcí. Podařilo
se splnit i toto předsevzetí?
Jsme rády za jakoukoliv pomoc. Jde o to pomalu veřejnost oslovovat a přesvědčit ji, že to
neděláme pro sebe, ale pro nás pro všechny.
Pomáhá nám obec, sportovci nám zapůjčili na
některé akce zázemí a hřiště, vyšli nám vstříc
místní sponzoři, Baráčníci i senioři a už i samotní občané. My zase naopak pomůžeme jim.
Myslím tedy, že se nám předsevzetí plní.
Takže se dá říci, že naši obyvatelé nepřivítali jen možnost pobavit se na připravovaných
akcích, ale sami nabízejí pomoc?
Přesně tak! Na první akce lidé přišli s očekáváním. Na dalších akcích už nás někteří oslovili
a nabízejí pomoc, pečou, jdou prodávat do stánku nebo chtějí jít k nám do týmu. To mě těší nejvíce, že nejsme jen my KLUBko, ale my všichni
z Tišic, ze školky, školy, z ulice. To, co děláme,
děláme pro nás a měli bychom se na tom podílet
společně.
A teď i to, co nejen pozorné, ale i trochu pochybovačné čtenáře neméně zajímá – jak je
to s výtěžkem z akcí?
O částkách z výtěžků informujeme vždy po
akci buď na klubkovém webu či v Tišických
rozhledech, a tak to jen shrnu. K dnešnímu dni
se nám podařilo naspořit 49 000,- Kč, které letos chceme vložit do první prolézačky. Holky
z klubka pracují zadarmo a nebo jen za tu láhev minerálky či klobásu.
V současné době by nemělo být žádného
občana Tišic, Chrástu a Kozel, který by nevěděl, že výtěžek poputuje na výstavbu dět-
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ského hřiště. Je to jen sen nebo se přání stává
skutečností?
Jsme na dobré cestě, aby se sen stal skutečností, třeba ta cesta bude pomalá. Ale já věřím, že se
nám to podaří. Navázaly jsme spolupráci s obcí
a sportovci ohledně prostoru pro prolézačky,
oslovily jsme firmu Tomovy parky, od kterých
bychom prolézačky chtěly zakoupit. Samozřejmě, že vše musí schválit obec, protože pak se
tyto herní prvky předají do jejího majetku.  
Na výstavbě se mohou podílet i naši občané
– finančním příspěvkem, pomocí při akcích.
Jaké mohou mít od KLUBka záruky, že hřiště bude i podle jejich představ?
Je nám jasné, že jen z výtěžku akcí se peníze neušetří, každý asi tuší jak drahé jsou takové prolézačky. Proto jsme rozjely projekt
„S KLUBKem hřiště dětem“. Chtěly bychom
pomocí letáků či článků v Rozhledech oslovit
veřejnost, firmy, aby věnovali finanční obnos
přímo na konto klubka s tím, že jim zaručíme
zviditelnění třeba v podobě vývěsky se jmény
či logem firmy u hracího prvku. Každý občan
či firma, kteří na konto přispějí, budou uveřejněni na webových stránkách KLUBka. Chceme,
aby si byl každý jist, že jeho příspěvek poputuje
právě tam, kam se rozhodl své korunky vložit.
Veřejnost bude moci například anketou na internetu spolurozhodovat o výběru hracího prvku.
Samozřejmě, že zájem na vybudování dětského
hřiště má i obec, která žádá na tuto akci o dotace.
Jsme přeci jen malá vesnice, kde velkou roli
sehrávají postranní „šuškandy“. Neodradilo
vás někdy mínění lidí od nějakého záměru?
Názory lidí nás zajímají, posloucháme je
a snažíme se na ně reagovat. Ale nejde to, abychom se zavděčily všem. Vždy budou rejpalové,
co by to udělali lépe a jinak. Ať přijdou, mohou
si práci s námi vyzkoušet. Ale zatím je záporů
minimum. Z ankety v minulých Tišických rozhledech bylo patrné, že lidi o nás vědí a jsou rádi
za naše akce. Opravdu mě potěšily jejich reakce
a nabídka pomoci s akcí „hřiště“. Je vidět, že
jsme se dostaly lidem pod kůži. Věřím, že nás
budou občané i nadále podporovat. My se určitě
vynasnažíme jejich důvěru nezklamat.
Naďa Černá

Holky klubkařky zvou všechny
obyvatele z dáli i blízkého okolí na
první klubkovou zábavu pod názvem

Rebelky na chmelu
aneb zábava
ve stylu 60. let
18. dubna 2009 od 20 hodin do…
… jak vydržíme tančit v sále
restaurace Na hřišti v Chrástě
Chodit na plesy v šatech podle poslední módy je
trend. Ale pro šatečky ve stylu šedesátých let nepůjdeme do butiků, ale do sekáčů, do skříní našich
maminek, mladší provětrají skříně babiček. Pokud
nevíte, jak taková móda vypadala, tak najdete inspiraci ve filmu – Šakalí léta, Pomáda, Rebelové
nebo Starci na chmelu. Nyní už je jasný i název
zábavy.
Už se vidíte v natupírovaných účesech, s velkými kulatými korály ve výstřihu a s výraznými očními linkami? Kratičké sukýnky nebo nadýchané
společenské šaty se spodničkami nosily všechny
ženské. A pánové? Stačí omrknout Johna Travoltu,
ztepilé muzikanty ze Starců nebo Martina Dejdara
v Šakalích letech. Zajisté i oni najdou smysl pro
něco netradičního. Ti z vás, kteří přijdou v dobovém oblečení, se mohou těšit na malou pozornost
od pořadatelek.
Během večera vystoupí Viktor Sodoma, bude
i tombola, stylová diskotéka. K tanci i poslechu
nám zahraje naše spřízněná kapela A je to. A pokud naše fyzička dovolí, nacvičíme něco i my –
holky z KLUBka. Pomoci ale můžete i vy – ostatní obyvatelé našeho trojlístku obcí. Budeme rády,
když – samozřejmě – napečete něco, co by se k takové  zábavě hodilo. Určitě máte doma něco, co
se hodí do tomboly. Jen prosíme, aby věci do tomboly byly nové, nepoužívané. Tombolu i napečené
cukroví můžete přinášet přímo na sál v den konání
plesu od 10 do 12 hodin a nebo ke „klubkařkám“
domů.
Předprodej vstupenek má na starosti klubkařka
Naďa. Od 1. března si můžete zarezervovat vstupenky na čísle – 723 022 945 nebo na mailové adrese – klubko@tisice.cz. Vstupenku přímo k danému stolu si zakoupíte za 150,- Kč. Vstupenky jsou
slosovatelné o nejlepší tři ceny v tombole. I zde
platí to, co na všech námi pořádaných akcích – výtěžek půjde na akci S KLUBkem – hřiště dětem.
Více na www.klubko.tisice.cz

Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

V poslední době se mluví hodně o novém budoucím středu naší obce a rozsahu občanské
vybavenosti v něm. Že by tedy první vlašťovka v podobě trafiky? To by ale „usedla“ dost
nešikovně, to bychom v této době k nákupu potřebovali fasovat i holínky. Spíše to bude
asi pro někoho jen zajímavé zařízení staveniště…Ale za foto to stojí.

Čtvero ročních období v Tišicích

Hudba od Antonia Vivaldiho u nás nezazněla.
Tišické „čtvero ročních období“ bylo plné dětských písniček, říkanek a tanečků. Pro své rodiče a nejbližší rodinné příslušníky je ztvárnily děti
z mateřské školy pod vedením svých učitelek.

Naladěna na říkanky a písničky přicházím 16. prosince na vánoční besídku do Tišické školky. Vůbec netuším, že uvidím i malou dramatickou vsuvku: „Řekni

jí, že tam nepůjdu, já tam nepůjdu. Proč mě nutíte?“

pláče u vchodu malý nešťastník a posílá maminku za
učitelkou. Za chvíli je na pláč zapomenuto a učitelka
Andrea Uhrová vede klučinu mezi ostatní děti. Vánoční besídka malé třídy může začít. Dětičky nastoupí na
jeviště a hned očima hledají učitelku Pavlu Šťastnou.
A když najdou první záchytný bod, tak hledají ty další
– mámu a tátu mezi diváky. Někteří zapomínají tančit,
zpívat nebo recitovat, protože zamávání do hlediště je
v tu chvíli důležitější. Ale právě ty rozpaky, dětská
bezprostřednost, zamumlání naučené básničky dělají vystoupení těch nejmenších roztomilým. Všichni,
kdo se přišli podívat, vidí, jak mnozí školáčci bojují
s trémou i s pamětí, ale všichni jsou odměněni zaslouženým potleskem. Vždyť každé z dětí se naučilo nejen tu „svou“ básničku, ale dokázaly zahrát pohádku
O králi a Perníkové chaloupce, tančí tanečky a spolu
s učitelkami recitují všechna ostatní říkadla. Když
Zuzka Tomášková svolá zvonečkem děti k závěrečné
nadílce, tak všichni diváci na chvíli zalitují, že besíd-

ka jejich dětí skončila.
Ale zdaleka neskončila pro všechny děti ze školky.
Ti starší se již v zákulisí připravují, každý má svou
židličku a na ní převleky, každý má připraveny kartičky s rozvrhem jaké pomůcky a nástroje potřebují
k jednotlivým částem vystoupení. Čtvero ročních období, tak jak jdou v roce za sebou, po chvíli příprav
začíná. Děti ke každé části roku mají připraveno pásmo plné básniček, říkanek a písniček. Zpívají, hrají na
nástroje, tvoří kapelu tu dřívkovou, vajíčkovou nebo
oříškovou. Rytmus drží bubeníci i hráči na řetězy.  
Je až s podivem, kolik říkadel si zapamatovaly. Na
jeviště nastupují v množství převleků a to v neustálém, plynoucím sledu. Takže zákulisí pilně pracuje na
přípravě a převlečení malých herců. Děti nacvičovaly
nejen vše, co předvádí na jevišti, ale i jak se rychle
převléknout a podle kartiček nezapomenout žádnou
z pomůcek. Stěží si dovedeme my, diváci, představit, kolik úsilí do vystoupení vložily děti a učitelky
Ludmila Nováková a Magda Křížová. Při gymnastickém vystoupení Adélky a Anetky Capratových, které
všechny naladilo do vánoční pohody, všichni tuší, že
se blíží závěr vystoupení. Děti nastupují se světýlky
v ručičkách a pomalu pokukují, zda i pro ně je připraven koš s dárky. Jak by ne, vždyť za tu obrovskou píli
by si zasloužily koš hraček jednou tak velký, protože
čtvero ročních období v podání dětí ze školky bylo
pro diváky stejným zážitkem jako poslech nádherné
nač
Vivaldiho hudby. 	

Školka měla narozeniny

V sobotu 31. ledna jsme oslavili 30. výročí otevření školky. Přípravy na takový slavný den byly
veliké. Děti nacvičovaly, dospělí pekli. A co nás
na oslavě čekalo? Po úvodním slovu paní ředitelky zatančily děti mazurku, a potom společně
se starostou obce sfoukly 30 svíček na svátečním
dortu. S nafukovacími „Medvědími pohádkami“ Jarmily Enochové se potěšili všichni. Děti
pak neodolaly skákacímu hradu, opičí dráze,
hudebnímu koutku a především dobrotám, kterými zavoněla celá naše jídelna. Dospělí si při
kávě popovídali a zavzpomínali nad fotografiemi a školní kronikou. Bylo to příjemně strávené
odpoledne. Velké díky patří všem, kteří pomohli
s přípravami. Naší školce přejeme do budoucna
hodně šťastných a radostných let.
kolektiv MŠ Tišice

Odborník na
školní zralost
v naší MŠ

Podle výzkumu zadaného ministerstvem
školství v posledních letech přibývá dětí s odkladem školní docházky pro nezralost nervové soustavy. Podílí se na tom častější výskyt
tzv. lehkých mozkových dysfunkcí (LMD).
Každé šesté dítě chronicky trpí nepozorností, hyperaktivitou, impulzivitou, specifickými
poruchami učení, poruchami spánku a usínání
atd. V předškolním věku se projevují zbrklostí, nedostatečnou koncentrací pozornosti,
těkavostí, nočním pomočováním apod. Výrazný je též motorický neklid, vyskakování,
vykřikování nebo naopak nápadná pomalost
až apatie. Častým znakem LMD v tomto věku
je problematický vývoj řeči – opožděný, nebo
problémy ve výslovnosti (r, ř), či zadrhávání
a pomalost. Příčinou těchto jevů je nezralost
nervové soustavy, nikoliv neposlušnost nebo
lenost – takové děti nelze „převychovat“, protože příčina není v morálce. V dospělosti 1/3
dětí s LMD „dozraje“, 1/3 se naučí své nedostatky kompenzovat, 1/3 má však problémy
stále a projevují se hlavně v sociální oblasti.
Těžko se přizpůsobují v povoláních, mají problémy se společenským zařazením. U většiny
jde tedy bez odborné nápravy o celoživotní
diagnózu. LMD přitom lze u 90% případů
novými metodami napravit, rehabilitovat. Je
třeba odborného postupu, důležitá je včasnost
zahájení nápravy. Tato studie a dlouholetá
praxe mě inspirovala k tomu, abych pozvala
do naší školky osobu nanejvýš povolanou,
PaedDr. Zuzanu Černou, z mělnické pedagogicko-psychologické poradny. Hlavním cílem
bylo umožnit rodičům setkání s někým, kdo
otevře řešení problémů, které je trápí. Velice zajímavé poznatky o školní zralosti, které jsme začátkem ledna v jedné z našich tříd
vyslechli, podnítily všechny přítomné k živé
diskusi a zamyšlení. Škoda jen, že si neudělalo čas více rodičů. Snad si ani neuvědomili, že by jim to mohlo být k něčemu dobré.
A tak věřím, že při příštím setkání, které nám
paní Černá přislíbila, bude školka praskat ve
švech.
L. Nováková

Zápis

Svou první velkou zkoušku absolvovali 28. ledna ve škole budoucí prvňáčci. V první třídě na ně
čekaly paní učitelky, brzy bylo po ostychu a děti s chutí předvedly, co všechno umí. Za odměnu
dostaly sladkou pozornost. Čekání si mohli rodiče i děti zkrátit prohlídkou školy a shlédnutím promítaných filmů ze života školy. Z celkového počtu 27 dětí jich od září pravděpodobně zasedne do
lavic v I. třídě třiadvacet. Někteří se ještě budou rok připravovat v mateřské škole.
ZŠ Tišice
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Výroční zpráva o činnosti Klubu seniorů v roce 2008
Začátkem roku se zavřely dveře za osmým
rokem trvání našeho
klubu, a to je čas bilancovat i vytknout si
cíle pro rok přicházející. Na výroční schůzi
jsme se 17. ledna 2009
sešli v Tišicích v hostinci V Zatáčce. I když nemoc omluvila 4 členy výboru, schůze se vydařila a účastníci setrvali v plodné diskusi s podporou harmoniky do 22 hodin.
Všechny úkoly, které jsme si dali na loňské výroční schůzi, jsme splnili a navíc jsme uspořádali
charitativní akci. Na Květnou neděli 16. března
připadlo Velikonoční setkání s Přívorankou, které
mělo dosud největší návštěvnost. Ukazuje se, že
naše nedělní setkání s hudbou si vytvářejí tradici
a příznivý ohlas převážně přespolních návštěvníků. 27. března jsme shlédli v divadle v Mladé Boleslavi muzikál „Hello, Dolly“. Autobus uhradil  
OÚ a my jsme přispěli ze své pokladny částkou
20,- Kč na vstupenku v hodnotě 170,- Kč. 3. dubna
jsme zopakovali loni úspěšný zájezd na jarní část
výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Přispěli
jsme na něj též z pokladny částkou 1 772,- Kč.
Akci 11. června lze směle nazvat vrcholem naši
činnosti v roce 2008. Autobusový zájezd na zámek Orlík, jízda lodí po Orlickém jezeře na hrad
Zvíkov a po jeho prohlídce návštěva Zámeckého
pivovaru v Zámeckém podhradí neměly chybu.
Zde po dobrém obědě  následovala do ceny zájezdu zahrnutá exkurze v pivovaru, spojená s ochutnávkou produktů. Protože na tuto akci přispělo OZ
částkou 3 000,- Kč, byla cena zájezdu 350,- Kč pro
účastníky přijatelná a zájezd se vydařil. 20. a 21.
června jsme z podnětu OZ uspořádali v klubovně
na poště pro Diakonii Broumov humanitární sbírku nepotřebného šatstva, textilu a přikrývek. Tuto
akci podpořili občané 125 plastovými pytli a 22
kartónovými krabicemi oblečení a ostatního textilu. Na začátku léta 29. června proběhlo tradiční
Letní setkání s Přívorankou, poznamenané stří-

dáním nájemce restaurace Na Hřišti. Návštěvnost
byla tentokrát slabší, avšak na režii jsme v dobrovolném vstupném vybrali a neprodělali jsme.
Září již tradičně patří podzimní výstavě Zahrada
Čech v Litoměřicích. Zájezd byl stanoven na 24. 9.
a dlouho před termínem byl autobus plně obsazen
a ani přes špatné počasí to nikdo nevzdal. Vzhledem ke zvýšení ceny vstupného a tarifu za autobusový kilometr jsme byli nuceni zvýšit poplatek
o 20,- Kč. A z pokladny jsme přispěli částkou
1 200,- Kč. Mottem setkání s Přívorankou 5.10.
bylo „Přátelské rozloučení s létem“. Po předchozích problémech s nájemci se restaurace dostala do
správných rukou a bylo to znát na obsluze i nabídce. Na druhou adventní neděli jsme ladili s Přívorankou na vánoční notu. Na toto období připadlo
též významné obecní sportovní jubileum. Tišický
fotbalový oddíl oslavil 75 let od svého založení.
Po dohodě s místní jednotou byli na naše setkání
pozváni i bývalí aktivní fotbalisté – dnes již také
senioři. Sešlo se jich čtyřicet a přivítala je a zavzpomínala jedna z bývalých hvězd SK Chrásteckotišický pan Litera. Když připočteme vystoupení
mladého tanečního páru s ukázkou svého repertoáru, bylo to vydařené nedělní odpoledne. Všechny
tyto akce a veškerá činnost klubu v minulém roce
se mohla uskutečnit jen díky nesmírné obětavosti, zápalu a chuti dělat něco pro ostatní všech jedenácti členů výboru. Čas letí, léta přibývají a sil
ubývá. V obci je nás seniorů – členů klubu na 350,
pomozte nám. Uvítáme jakoukoliv pomoc, chce-li
někdo pracovat, nemusí mít nutně funkci. Každého, kdo bude mít zájem, uvítáme, třeba na našem
příštím setkání nebo každý první čtvrtek v měsíci
na naší výborové schůzi v klubovně Na Hřišti. Setkání s Přívorankou jsou pro nás tak říkajíc „pilotní akcí“, od které se odvíjejí ostatní naše činnost.
Dobrovolné vstupné je našim jediným příjmem
a jen díky sponzorskému účinkování hudebníků,
kteří hrají za minimální honorář, jsme schopni
přispívat na další námi pořádané akce. Na závěr
bych chtěl poděkovat za podporu starostovi obce,
Obecnímu zastupitelstvu, především předsedkyni

komise sociální a kulturní Věře Hovorkové, pracovnicím OÚ a členům výboru Klubu. Děkuji též
manželkám či manželům členů výboru za jejich
podporu a pochopení.
Výroční zprávu přednesl předseda Klubu seniorů Tišice Milan Černý.
Připravil jednatel Václav Kváček.
Klub seniorů Tišice zve všechny na Velikonoční
setkání s Přívorankou na Květnou neděli 5. dubna 2009 do sálu restaurace Na Hřišti v Chrástě.
Začátek ve 14,00 hodin, vstupné 60,- Kč. Těší se
na Vás pořadatelé.
Ve čtvrtek 9. dubna 2009 pořádá Klub seniorů
zájezd na jarní část výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích. Cena zájezdu je 120,- Kč včetně
vstupného. Odjezd je v 8,00 hodin z autobusových zastávek v Kozlech, Chrástě a Tišicích, návrat kolem 16,00 hodin. Přihlášky přijímá Milan
Černý, Boleslavská 197, tel. 721 382 260.
Klub seniorů pořádá v sobotu 14. března 2009
zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na hru
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ. Odjezd autobusu
v 18,00 hodin z autobusových zastávek. Přihlášky přijímá pan Milan Černý, Boleslavská 197,
telefon 721 382 260.  

Výzva členům Klubu seniorů!
Výbor klubu seniorů Tišice žádá místní seniory o návrh na doplnění jedenáctého člena výboru – náhradu za zesnulého pana Františka
Barboru. Ten, kdo by se chtěl podílet na práci
výboru klubu, nebo věděl o někom, kdo by byl
pro tuto aktivitu vhodný, aby se přihlásil u některého člena současného výboru Klubu seniorů. Z takto obdržených návrhů bude tajným
hlasováním zvolen ten, který nahradí pana
Barboru a doplní tak potřebný počet členů
výboru. Návrhy očekáváme do konce měsíce
března 2009.
Klub seniorů Tišice

Výroční hodnotící sedění roku 2008
Vlastenecko – dobročinná obec baráčníků Chrást se
sešla dne 17. 1. 2009 v klubovně v místní budově pošty na svém výročním sedění. V úvodu přivítal rychtář
Jiří Šedivý přítomné sousedy a tetičky a vzácné hosty: za Obecní úřad starostu M. Brodského, kronikáře
P. Brodského, za seniory souseda M. Černého, za Ti-
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šické rozhledy V. Kváčka  a v neposlední řadě rychtáře 1. župy souseda Jaroslava Pročka. Po vzpomínce
na zemřelé sousedy a tetinky předal rychtář vedení
našeho sedění místorychtáři T. Semkovičovi, který
požádal o slovo starostu obce. Ten všechny pozdravil
a popřál mnoho dobrého v další práci a hodně nových

členů. Dále byly čteny zprávy za uplynulý rok od tety
berní Kubíkové, tety švandymistrové Semkovičové,
která četla i zprávu za slídily účtů tety Bejšákovou
a Plickovou a tety syndičky Šťastné. Následně byla
jednohlasně schválena kontribuce na další rok ve výši
30,- Kč. Na závěr první části sedění promluvil pantatínek Ota Kejř a panimaminka Gözová. Po krátké
přestávce dostal slovo V. Kváček za Tišické rozhledy,
soused Černý za seniory a kronikář P. Brodský. Potom
i soused Proček, který pochválil dosavadní činnost tišických baráčníků a hlavně zdařilou Anenskou pouť,
spojenou s oslavou 75. výročí založení tohoto spolku. Pak byli sousedé a tety vyzváni k diskusi, čehož
všichni využili.
Na závěr soused Proček zhodnotil sedění včetně jeho
vedení místorychtářem a poslední slovo měl pantatínek. Sedění pak místorychtář zakončil poděkováním
všem hostům, sousedům a tetičkám za jejich příspěvky a dosavadní činnost. Na závěr si všichni společně zazpívali baráčnickou píseň. A protože se nedalo
odolat hojnosti a lahodnosti připraveného občerstvení
a dobré náladě, sedění pokračovalo neformálně ještě
dlouho.
pb

Vánoční koncert
v kostele Všech svatých

Jedním z prvků, které utvářejí a charakterizují
národ, společnost i kraje jsou tradice. Asi v našich
obcích nenajdeme prvek, který by dával všem na
vědomí – to jsou tišičáci, ale tradice také sbližují,
udržují sounáležitost k dané skupině lidí. Některé
z tradic u nás pomalu vymírají, jiné se zakládají.
Z těch novodobých je asi nejstarší tradicí pořádání
vánočních koncertů v kozelském kostelíku. U jejich zrodu stál Jan Martínek, který zde pořádal
varhanní koncerty. A když už jeho pracovní vytížení nedovolovalo v tradici pokračovat, převzali
pomyslnou štafetu manželé Habartovi. „Bylo nám

s manželem moc líto v koncertech nepokračovat,
tak jsme se rozhodli pořádat je dále a pokusit se
zajistit program,“ řekla Jarmila Habartová. Proto v prosinci minulého roku již podruhé přijel do
Kozel zazpívat Boleslavský chrámový sbor Václav, který měl při svém prvním vystoupení velký
úspěch. „Koncert se, podle ohlasů, líbil nejen
posluchačům, ale i účinkujícím, ti si pochvalovali
výbornou akustiku.“ Kdo přišel na poslední pořádaný koncert, určitě nelitoval. Krásná chrámová
hudba a zpěv byly proloženy nádhernou recitací
v podání Alfréda Strejčka. „Za to, že zde pan Strejček vystoupil, děkujeme nejen jemu samotnému,
ale také obecnímu zastupitelstvu, které rozhodlo
o finanční podpoře koncertu,“ poděkovala touto
cestou J. Habartová. K poděkování by se připojil
nejeden návštěvník, který se zaposlouchal například do procítěného přednesu básně Štědrý večer.
„Ostatní účinkující vystupovali zdarma a výtěžek
z dobrovolného vstupného putoval na opravy kostela,“ vysvětlila Jarmila Habartová.
Ten prosincový večer odcházelo z kostela nejméně sto padesát spokojených posluchačů, kteří
si určitě nebudou chtít nechat ujít koncert letošní.
A nemusí se bát, že by tato tradice byla zrušena,
manželé Habartovi již nyní přemýšlejí o jeho programu.
nač
Blahopřejeme…

Významné životní jubileum – 65. narozeniny – oslavil 18. 2. 2009 Josef Janoušek. Do
dalších let mu přejeme hodně zdraví a pevné
nervy.  Manželka Dana a děti s rodinami.

NAROZENÍ
Pazderová Nikola
Koppová Tereza

Kozly 52
Tišice 95

3.11.2008
4.1.2009

ÚMRTÍ
Barbora František
Ottopal Karel
Růžičková Věra
Vítová Anna

Chrást 1
Kozly 137
Chrást 166
Chrást 22

79 let
54 let
81 let
62 let

Čtenáři nám píší…
Co nezaznělo v roce 2008 aneb komu vadí historie?
Těch 366 dní, těch 12 měsíců, to údobí, které mediálně vešlo ve známost jako „rok osudových osmiček“, je za námi. Opravdu osudových? Jak pro koho.
Pro stovky a tisíce vesnic či měst, pro miliony jejich
obyvatel, pro novináře a politiky, prostě pro převážnou většinu našeho Česka, s naprostou jistotou. Ne
však pro Tišice. Pro obec, ve které jsem se narodil,
prožil své dětství, svůj život, část té první republiky
s TGM po tak toužebně očekávaném vzniku státu
v roce 1918. Se slzami, ale s pýchou jsem se loučil
s otcem ve dnech mobilizace před zradou spojenců a krutým mnichovským diktátem v roce 1938.
Strach před zítřkem byl i mým průvodcem, když po
porážce nacizmu a necelých třech letech nově nabyté
svobody a nadějí v lepší život zlověstně zablýskalo
a „Vítězný únor“ v roce1948 nás opět vrátil zpět do
stínů šibenic a koncentračních táborů. A srpen 1968
byl už jen smutným epilogem smutné doby. Mnoho
vzpomínek, málo radosti, přemnoho bolesti. A Tišice? Nic. Ani v zastupitelstvu, ani v Tišických rozhledech. Vyschly snad vzpomínky? Vyschla tiskařská
čerň? Vím, mladší zastupitelé a naši novináři plně žijí
dneškem a krutost těch událostí prožitých před desítkami let je tak neuvěřitelná, že nad nimi jen mávnou rukou a vidí je jen jako historky poznamenané
fantazii dnes už senilních stařenek a starců navíc přizdobené kulisami hrůzostrašnosti. Ale i pro ně musí
být mementem zmaru těch 38 jmen na našich památnících, těch 38 našich spoluobčanů, kteří se nevrátili
z bojišť I. světové války. A při tak kulatém výročí,
jaké jsme prožili minulý rok, stačila malá kytička,
auto (služební) se starostou a jedním zastupitelem,
tři krátká zastavení u tří památníků, třeba i s kulisou
školní mládeže, jedno foto pro TR s několikařádkovou popiskou a – ne forma, ale výraz vděku za životy
položené za tu krásnou zemi, ve které rádi žijeme – to
by dostatečně ukázalo, že nezapomínáme. Nic. Stydím se za Vás, přátelé.
A mýtus osudových osmiček pokračuje dalším
kulatým výročím – rokem 1938. Jak několik kapek
vody v tom ohromném moři obětí II. světové války,
jsou ty naše asi dvě desítky občanů, kteří útrapy vlády říše zla nepřežili. Osud jim ani nedovolil padnout

se zbraní v ruce. Jekot padajících bomb, útrapy pracovního nasazení v Říši či osvětimská krematoria, to
byly jejich průvodci na cestě do nenávratna. „Nikdo
nesmí býti zapomenut“ nadepsal nedávno jeden svůj
článek kronikář obce. Byl a byli. A ani ve výročním
roce zahájení toho bolestného martýria jiskřička
vzpomínek tu krutou šeď minulosti neprorazila.
A stačilo málo – pouhých 10 let. Do našich osudů, do našich pamětí se bolestnými ostny vrývá rok
1948. Další těžké doby, přetěžké osudy. Což nevzpomenout hospodáře, který šel do kriminálu jen proto,
že hájil svůj majetek před komunisty zakládajícími
JZD či dalšího, kterému byl majetek zabaven, i s rodinou byl vyhnán z obce, jen aby byla naplněna ideologická norma jednoho kulaka na vesnici. Nebo party
myslivců, kteří si v roce 1956 po honu pustili v hospodě h… na špacír, netušili, že je někdo udá a byli
pak lidovým soudem ve veřejném procesu v sále
hospody U Literů odsouzeni za schvalování maďarské revoluce.  A defilé pokračuje. František Podval
– bratr umělkyně, po které nese název ulice, kde sídlí
nový obecní úřad. Rovný, pěkný chlap. Sokol, kterého jako vedoucího stavební správy Pražského hradu
zatkla hned v roce 1948 STB a který se po amnestii
v roce 1956 vrátil o holi z leopoldovského kriminálu
jako fyzická troska. Ne, nechci psát o těchto a mnoha dalších případech, ale lidem – alespoň v těch významných výročích – by měly být tyto hrůzné osudy
připomínány. Skrývat se před minulostí a nemluvit
o tom, co se nás třeba i bolestně dotýká, je jako skrývat se sám před sebou.
A výročí poslední? Srpen 1968. Zrada. Porušení
tehdy platných ustanovení Varšavské smlouvy a její
dodatečná novelizace, která přepad naší země cizáckými hordami legalizovala, to už byla jen rána z milosti probouzejícímu se národu, který chtěl navázat
na hluboké demokratické zásady svého vzniku.
Snad se v čtenářské rubrice Tišických rozhledů pro
těchto pár řádků, pár vzpomínek, které jsem na nich
oživil, najde místo. Jsou to návraty převážně bolestné. Vyhnout se však této cestě, styděl bych se sám
před sebou.
F. Veselý

Děkujeme panu Veselému za velmi pěkný, podnětný příspěvek. Na redakční radě jsme nad ním dlouho
diskutovali a dospěli k jednotnému názoru, že TIŠICKÉ ROZHLEDY jsou především občasníkem, vydávaným Obecním úřadem, a proto je jejich hlavním úkolem co nejobsáhleji a aktuálněji informovat občany Tišic o všem, co se v obci událo, právě děje či připravuje. V žádném jiném roce nevěnovaly veřejné
sdělovací prostředky tolik prostoru historickým výročím tak, jak tomu bylo v roce minulém. Každý, kdo
má skutečný zájem o historii, si mohl nalézt dostatek informací, rozborů, příběhů. Historie nám nevadí.
O většině historických událostí, připomínaných v „osmičkovém“ roce 2008, jsme již dříve psali, zejména
v rubrikách „Tišické bejvávalo“ a „Nikdo nesmí být zapomenut!“. Vzpomněli jsme obětí I. světové
války, psali jsme o legionářích s uvedením konkrétních jmen a příběhů, rovněž jmenovitě o obětech holocaustu i totálního nasazení za II. světové války. Popsali jsme zvůli zdejších komunistických „mocipánů“
po roce 1948, i to, že mezi námi byli udavači a jak se svobodně volilo.
Čas „ze shora“ nařízených a povinných oslav a lampiónových průvodů již naštěstí skončil. Dáváme
však panu Veselému za pravdu, že kytici či věnec by si naši padlí spoluobčané i TGM zasloužili. Očekáváme, že Obecní zastupitelstvo se k příspěvku pana Veselého vyjádří. Stejně bychom byli rádi, kdyby
svůj názor na obsah TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ, na to o čem bychom měli psát, nám poslali i další naši
čtenáři.
Redakční rada TR

INZERCE
● ● Prodám nové dýhované dveře SAPELLI, 2x90P, 1x70L s obložkovými zárubněmi 100 mm, odstín dub – prosklené, cena
Kč 12.000,- Kč. Tel.: 607 501 604
● ● Prodej výfuků, katalyzátorů, tažných
zařízení - POUZE NA OBJEDNÁVKU.

Viera ŠTULCOVÁ, ul. Spojovací 282 277 15 TIŠICE - tel.: 774 325 700, IČO:
458 87 454
● ● Koupím starší rodinný domek, Lucia
MACHOTOVÁ, Souběžná 183, 277 15
TIŠICE.Tel.: 606 137 119.
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SPORT
Fotbalisté v plné
přípravě

Až se jaro zanedlouho zeptá, co že se dělalo v zimě,
tak tato otázka určitě nezaskočí tišické fotbalisty. Ti
hned od počátku roku zahájili přípravu na jarní soutěže a v jejím rámci se účastnili například i turnaje
v badmintonu v Praze či zařadili netradiční aerobik.
Z fotbalových aktivit se pak muži účastnili turnaje
na umělé trávě v Neratovicích, kde postupně porazili dorost Čelákovic 3:0 (Brodský, Temiak, Prejzek
K.) a dorost Kralup 4:2 (Temiak, Brodský, Prejzek
T., Klíma). S dorostem St. Boleslavi remízovali 1:1
(Brzoň). V plánu jsou dohodnuta i přátelská utkání:
Muži:
24. 2. 18,30 Beck Mělník (UMT Neratovice)
7. 3. 15,00 Pšovka Mělník (UMT Neratovice)
14. 3. 14,00 Mšeno (venku)
21. 3. 15,00 Říčany (venku)
Dorost:
7. 3. 10,15 Lobkovice (venku)
14. 3. 10,00 Vysoká (doma)
21. 3. Bohemians Praha (UMT Bohemians)
28. 3. 10,00 Řepín (doma)
5. 4. 10,00 Vehlovice (venku)
Žáci: ČEZ CUP
22. 3. 10,15 Lobkovice (venku)
29. 3. 10,00 Záryby (doma)
4. 4. 11,00 Kostelec n. L. (venku)

STOLNÍ TENIS
Výsledky tišických stolních tenistů se i v odvetách v druhé polovině obou soutěží vyvíjejí
vcelku podle papírových předpokladů. A mužstvo po dvou vítězných a dvou prohraných zápasech zůstává na šestém místě. B tým dokázal
družstvu Beřkovic oplatit porážku z úvodní části a po třech vítězstvích a jedné porážce zůstává
na páté příčce RP II.
Výsledky:
RP I
Tišice A – Beřkovice A 14-4
(Brodský a Rubín 4,5, Fabián 3,5, Jelínek 1,5)
Mlékojedy B – Tišice A 11-7
(Rubín a Jelínek 2,5, Brodský 2, Kratochvíl I. 0)
Tišice A – Dřínov A 6-12
(Brodský 3, Rubín 2, Dráb 1, Habart 0)
H. Počaply – Tišice A 4-14
(Dráb 3,5, Rubín 2,5, Kratochvíl I. 2, Habart 1,
5x WO )
RP II
Beřkovice B – Tišice B 7-11
(Dudek 4,5, Dráb 3, Veselý 2,5, Kratochvíl I. 1)
Tišice B – Mlékojedy C 7-11
(Dudek 2,5, Habart 2, Veselý 1,5, Dráb 1)
Kaučuk C – Tišice B 2-16
(Dudek a Veselý 4,5, Dráb a Habart 3,5)
Tišice B – Neratovice F 13-5
(Kratochvíl I. 4,5, Dráb 3,5, Habart a Turek 2,5)

Vánoční Pohár starosty – opět bez překvapení

V přestávce mezi první a druhou polovinou soutěží uspořádali stolní tenisté Tišic tradiční vánoční
klubový turnaj o Putovní pohár starosty. Termín tentokrát připadl na sobotu 3. ledna 2009 a zatímco
v předchozím ročníku chyběli čtyři hráči, letos se jej až na jednoho, P. Jelínka, účastnili všichni,
navíc jako host i Lukáš Habart. I přes velký počet hráčů se hrálo opět systémem každý s každým,
ale až na rozhodující utkání pouze na dva vítězné sety. Nakonec k žádným velkým překvapením
nedošlo, a tak vyvrcholením v souboji o prvenství byl duel stejných hráčů jako v předchozích dvou
ročnících. Utkali se v něm dva dosud neporažení, Jirka Fabián a Pavel Rubín. Zatímco loni obhajoval pohár Fabián, ale zvítězil Rubín, letos si role vyměnili. I vývoj utkání byl shodný jako přes
kopírák, kdy obhájce vedl už 2:0, ale vyzývatel dokázal zápas otočit a vyhrát 3:2. Po převzetí poháru z rukou starosty M. Brodského jej mohl tentokrát
zvednout nad hlavu zaslouženě J. Fabián. Tím také
dokázal, že není náhoda jeho vedoucí postavení mezi
hráči v úspěšnosti jednotlivců za první polovinu
soutěže RP I. Jako každoročně si kromě poháru pro
vítěze i ostatní odnesli nějaké věcné ceny věnované
sponzorsky hráči samotnými. Po skončení se pak za
bezchybné asistence obsluhy restaurace probraly taktické varianty účastníků.

Šachisté se chytili
Dalo by se říci – co slíbili, to plní. V minulých TR
vedoucí šachového oddílu S. Tišice M. Partl vyslovil
přání, aby se zapomenulo na dvě úvodní porážky, když
v následujících dvou kolech dokázali naši zástupci zvítězit.  Hráči chytili ten správný rytmus a že nezůstalo
jen u přání dokazují další výsledky, kdy rozšířili svou
aktivní bilanci na pět vítězných utkání v řadě. V průběžné tabulce mají na čtvrtém místě už sedmibodový
náskok na pátý Brandýs n.L. a protože do konce celé  
regionální soutěže zbývají k sehrání jen dva zápasy,
nemohou být už horší než čtvrtí z desetičlenného pole.

Poslední zápas na domácích šachovnicích připadá na
15. února, tedy až po uzávěrce tohoto vydání TR. Šachisté se ale rádi setkají  s příznivci či zájemci o tento
krásný sport každou první středu v měsíci  mezi 17.
a 18. hodinou v hrací místnosti na poště v Tišicích.
Stručně výsledky: 14. prosince vítězství v Ml. Boleslavi nad Auto Škoda C 3:2, 18. ledna soupeř z Šachového klubu Města Dobrovice s handicapem jednoho
hráče odjel s porážkou 3,5:1,5, 1. února vítězství Tišic
s Brandýsem n. L. B 3,5:1,5 na jeho půdě.
Podrobnosti z letošní sezóny, výsledky, průběžné tabulky a rozpis dalších kol S. Tišice, hrajícího
regionální soutěž skupiny C, jsou na internetové
adrese: http://db.chess.cz/soutez.php

Rozpis mistrovských
soutěží – jaro 2009
Krajská 1. B třída, skupina B

SO 28. 3.
NE 5. 4.
SO 11. 4.
SO 18. 4.
SO 25. 4.
SO 2. 5.
SO 9. 5.
SO 16. 5.
SO 23. 5.
SO 30. 5.
SO 6. 6.
SO 13. 6.
NE 21. 6.

15.00
16.30
16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Tišice A – Dlouhá Lhota
Kosořice – Tišice A
Tišice A – Skalsko
Tišice A – Řepín
Záryby- Tišice A
Tišice A - Lužec
Luštěnice - Tišice A
Tišice A - Bezno
Rejšice - Tišice A
Tišice A -Vysoká
Kosmonosy - Tišice A
Tišice A - Dol. Bousov
Kropáčova Vrutice - Tišice A

Okresní III. třída muži, skupina A

NE 29 .3. 15.00
SO 4. 4. 16.30
NE 12. 4. 16.30
NE 19. 4. 16.30
NE 26. 4. 17.00
NE 3. 5. 17.00
NE 10. 5. 10.15
NE 17. 5. 17.00
SO 23. 5. 17.00
NE 31. 5. 	 17.00
SO 6. 6. 17.00
NE 14. 6. 17.00
SO 20. 6. 17.00

Tišice B - FK Neratovice/Byšk.B
Všetaty - Tišice B
Tišice B - Hor. Počaply
Tišice B - Lotos Neratovice
Záryby B - Tišice B
Tišice B -V. Borek
Mlékojedy - Tišice B
Tišice B - Botafogo Mělník
Liběchov - Tišice B
Tišice B - Vysoká B
Beck Mělník Junior - Tišice B
Tišice B - Dřísy
Labský Kostelec - Tišice B

Okresní přebor dorost – skupina A

NE 12. 4.
NE 19. 4.
SO 25. 4.
NE 3. 5.
SO 9. 5.
NE 17. 5.
NE 24. 5.
NE 31. 5.
SO 6. 6.

14.00
14.30
10.00
14.30
10.15
14.30
10.15
14.30
10.00

SO 11. 4.
SO 18. 4.
SO 25. 4.
NE 3. 5.
SO 9. 5.
SO 16. 5.
SO 23. 5.
SO 30. 5.
NE 7. 6.
SO 13. 6.
SO 20. 6.

11.00
10.00
11.00
14.45
11.00
14.30
11.00
15.00
11.00
11.00
15.00

Tišice - Labský Kostelec
Tišice - Řepín
Mšeno - Tišice
Tišice - Beck Mělník
Lobkovice - Tišice
Tišice -Vysoká
Liběchov - Tišice
Tišice - Liaz Vehlovice
Kly - Tišice

Okresní přebor - žáci

Tišice -Mšeno
Hor. Beřkovice - Tišice
Tišice -Vehlovice
Obříství -Tišice
Tišice - Úžice
Hor. Počaply - Tišice
Tišice - Byšice
Veltrusy - Tišice
Tišice - Lužec
Tišice - Dol. Beřkovice
Liběchov - Tišice

POZVÁNKA
Fotbalisté zvou všechny občany na
tradiční Maškarní ples, který se koná
v sobotu 21. 3. 2009 v sále restaurace
Na Hřišti od 20,00 hodin.
Sport připravil J. Kratochvíl
a A. Kravcov

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kváček Václav, Kratochvíl Josef, Nováková
Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba a zlom: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., tisk: Wendy s. r. o. Ev. č. MK ČR E 10708.
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