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Chodník v ul. Boleslavská – bude
se pokračovat ve výstavbě?
V roce 1975 se v naší obci vyskytla nebezpečná nákaza skotu, slintavka – kulhavka.
Obec byla uzavřena a tento čas byl mimo jiné využit k výstavbě chodníku podél hlavní
silnice. Chodník se nerealizoval v celé délce naší obce, a to ani v dalších letech.
Jelikož jeden náš občan začal obcházet
obyvatele s podpisovým archem k žádosti
o zařazení dostavby chodníku k čerpací
stanici do rozpočtu obce na rok 2022, reaguji na tuto aktivitu.
Ač bylo zřejmé, že na stavbu chodníku
není v těchto místech dostatek prostoru,
nechala obec i přesto zpracovat odbornou
analýzu, která měla osvětlit pravý stav
věci. Z této analýzy vyplývá, že chodník
lze zrealizovat jen za předpokladu zúžení

vozovky. Toto řešení zcela odmítá majitel
komunikace, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje.
Již dnes tato komunikace nesplňuje
ve všech jejích úsecích parametry II. třídy, o dalším zužování tak nelze uvažovat.
Z analýzy je patrné, že chodník nelze zrealizovat ani na základě výjimek. Ve stejném smyslu vyjádřila názor i Policie ČR
Dopravní inspektorát Mělník.


Pavel Končel, starosta /

Z. Kváčková

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 13. 12. 2021

Stanovení výše stočného

Zastupitelstvo obce Tišice stanovilo výši
úplaty za službu spojenou s odváděním
a čištěním odpadních vod s účinností
od 1. 1. 2022 takto:
• Pro trvale obydlené nemovitosti:
2.200 Kč / osoba / rok
• Pro rekreační objekty bez trvalého pobytu:
2.400 Kč / objekt / rok
• Pro podnikatelské subjekty se zaměstnanci:
Dle individuální smlouvy
• Pro restaurace a pohostinské objekty: 
Dle individuální smlouvy
• Pro Základní školu Tišice:  10.000 Kč / rok
• Pro Mateřskou školu Tišice:  13.000 Kč / rok

Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2021 a 2/2021
Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo:

Tišické rozhledy. Dále s uzavřením dohody o provedení práce na dobu určitou
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 na max. 300
hodin ročně s prvním místostarostou
obce panem Pavlem Veselým na vedení
a organizaci údržby obecního majetku
a údržby zeleně, k řešení problematiky
svozu komunálního a tříděného odpadu.
Výše uvedené práce nesouvisejí s činností
zastupitele obce.

Počet zaměstnanců obce
od roku 2022

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo počet
zaměstnanců obce na 10, a to s účinností
od 1. 1. 2022.

Rozpočtové opatření
č. 8/2021

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2021.

a) Obecně závaznou vyhlášku obce Tišice
č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu z nemovité
věci.

Rozpočet obce pro rok 2022

b) Obecně závaznou vyhlášku obce Tišice
č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Střednědobý výhled
rozpočtu 2023 – 2024

Pracovní poměr zastupitelů

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. p) zákona o obcích vyslovilo souhlas s uzavřením dohod
o provedení práce na dobu určitou od 1.
1. 2022 do 31. 12. 2022 na max. 300 hodin
ročně s místostarostkou paní Janou Syrovou na práce související s funkcí šéfredaktorky občasníku Tišické rozhledy a paní
Zdeňkou Kváčkovou na práce související
s funkcí členky redakční rady občasníku

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo rozpočet obce pro rok 2022 v členění dle
přílohy.

Zastupitelstvo obce Tišice schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu pro roky
2023 – 2024.

Strategický plán – aktualizace

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo aktualizaci Strategického plánu obce Tišice,
a to s účinností od 1. 1. 2022.

Dodatek č. 4
– kanalizace, SFŽP

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Dodatek č. 4 smlouvy na poskytnutí dotace ze

SFŽP v rámci výstavby III. etapy kanalizace Tišice.

Veřejnoprávní smlouva
- Zubní pohotovost

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové
dotace s firmou Nuovodent Mělník s.r.o.
na zajištění zubní pohotovosti.

Ceník úhrad – věcná břemena

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Ceník
úhrad věcných břemen – služebnosti na nemovitostech ve vlastnictví obce Tišice.

Finanční dary
v rámci poplatkové povinnosti

a) Zastupitelstvo obce Tišice schválilo poskytnutí finančního daru v roce 2022
poplatníkům poplatku za komunální
odpad, kteří mají sjednán svoz komunálního odpadu ve čtrnáctidenní frekvenci a jsou starší 65 let a žijí na území
obce Tišice samostatně (nežijí ve společné domácnosti s jinou osobou), a to
ve výši 500 Kč.
b) Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru v roce 2022 poplatníkům poplatku za likvidaci odpadních vod, kteří jsou starší 65 let
a žijí na území obce Tišice samostatně
(nežijí ve společné domácnosti s jinou
osobou), a to ve výši 500 Kč.

Smlouva o smlouvě budoucí,
zřízení služebnosti
– Datová optická síť

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení
služebnosti v rámci ukládání datové optické sítě do pozemků obce Tišice.(red)
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Investiční akce v plném proudu
Na přelomu února a března loňského roku jsem
ve speciálu „Slovo starosty“ uvedl předpoklad dokončení
některých staveb občanské vybavenosti do roka. Ovšem
člověk míní a (nejen) koronavirus mění.
V minulém roce jsme dokončili III. etapu
kanalizace a zároveň jsme připravovali
další rozvojové projekty.
Rok 2021 nebyl běžným rokem tak jako
ten předcházející. Stavební úřad v Neratovicích byl částečně paralyzován z důvodu
koronaviru a zároveň odchodem některých pracovníků. To samozřejmě postup
našich akcí významně ovlivnilo, ale důvodů a komplikací bylo víc, ke všemu se
přidal nárůst cen.
Dobrou zprávou však je, že i přes dramatické zdražení naprosté většiny stavebních materiálů jsme nezrušili ani jednu
z plánovaných akcí.

A jaký je tedy současný stav?

Nový pavilon základní školy – pokračuje s lehký zpožděním z důvodu nedostatku některých materiálů. Nicméně v září
by mělo být vše připraveno pro nástup
prvních školáků do této zbrusu nové budovy základní školy.

Nové zdravotní středisko – zde se zdržely projekční a další přípravné práce. I přes
zmíněné komplikace se nové středisko už
staví a zhruba v polovině roku by se mělo
otevřít prvním pacientům.
Lékárna – bude umístěna vedle budovy
obecního úřadu v ulici Ke Křížku a řeší se
změna zařazení přilehlých pozemků na katastrálním úřadě. Jelikož bude k výstavbě
použita modulová stavba ze základní školy,
musí se přesunutí koordinovat s provozem
školy, ale především s připravovanou výstavbou tělocvičny. Termín otevření bude
ovlivněn i povolovacím řízením, ale předpoklad je první polovina letošního roku.
Tělocvična – zde se řeší logistika dopravy
a vykládky železobetonových konstrukčních prvků. Zároveň již zmíněné sladění
odvozu modulové stavby z areálu základní školy. Začátek výstavby se předpokládá
na přelomu dubna a května tohoto roku,
provoz by měl být zahájen v září 2023.


Pavel Končel, starosta /

Z. Kváčková

Nové zdravotní středisko.

Pavilon základní školy.

Aktuální informace z MAS Nad Prahou
Místní Akční Skupina (dále jen MAS) Nad
Prahou je obecně prospěšná společnost,
která sdružuje mimo jiné obce a města
v našem okolí, některé školy a školky, ale
i partnery z kulturní a zájmové činnosti, myslivosti, rybáře, včelaře, chovatele,
skupiny z veřejné správy i ze soukromého sektoru, např. města Bašť, Bořanovice,
Brázdim, Čakovičky, Hovorčovice, Chlumín, Klecany, Klíčany, Kojetice, Kostelec
nad Labem, Líbeznice, Máslovice, Měšice,
Mratín, Neratovice, Nová Ves, Odolena
Voda, Ovčáry, Panenské Břežany, Postřižín,
Předboj, TIŠICE, Veleň, Veliká Ves, Vodochody, Zdiby, Zlončice, Zlonín, Mateřská
škola Bašť, Mateřská škola Čakovičky, Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, Mateřská škola Líbeznice, Mateřská
škola Mratín, Mateřská škola Předboj, Oblastní muzeum Praha východ Brandýs nad
Labem, Základní škola a Základní umělecká škola Líbeznice, Dobrovolní hasiči Čakovičky, FOKUS Praha, Sparta Mratín, Golf
Club Zlonín, HOSPIC TEMPUS, Kaštánek
Zdiby, Rybářský spolek Bašť, Římskokatolická farnost Odolena Voda, SDH Zdiby,
SPONRTE – nadační fond, Stonožka Líbeznice, TJ Sokol Mratín, TJ Sokol Nová Ves, TJ
Sokol Předboj, YARD RESORT z.s. atd. Více
na: www.nadprahou.eu/partneri/

MAS na konci roku nadělovala
V loňském roce byl poprvé
rozdělen Fond sociální pomoci
„Letos jsme poprvé rozdělili 82 tisíc korun z Fondu sociální pomoci, do kterého
odvádíme 10 % z každé komerční zakázky“, říká zakladatelka Fondu Iva Cucová,
ředitelka MAS Nad Prahou a dodává, že
věří, že v letošním roce bude příspěvek
do fondu ještě významnější. Vánoční finanční dary byly určeny pro Hospic Tempus Mělník, Dům Kněžny Emmy-domov
pro seniory Neratovice, Spolek Kulínek
Bašť, chráněnou dílnu Pojďte dál Neratovice (dar hodlají použít na nový nerezový
pracovní stůl, na kterém budou připravovat vyráběné těstoviny), Vyšší Hrádek
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
PACka Neratovice, Farní charitu Neratovice, RYBKA Neratovice, Centrum Alma,
Antonia senior services Čakovičky a Fokus Praha. Všechny dary budou použity
na úhradu nákladů spojených s poskytováním sociálních služeb.

MAS podpoří rozvoj
cykloturistiky v regionu
I v letošním roce byla opět
vyhlášena výzva na podporu
cykloturistických akcí Nad Prahou
„Cílem výzvy je podpora akcí, které přímo
přispívají k rozvoji cykloturistiky v obcích MAS Nad Prahou. Může se jednat
o pořádání jednorázových sportovních
nebo společenských akcí, podporu kroužků a jiné systematické činnosti s dětmi
a mládeží, podporu letních nebo příměstských táborů, přípravu, realizaci nebo obnovu značení cyklotras nebo turistických
tras“, představuje možné aktivity vhodné
k podpoře pan Petr Cuc, který má ve společnosti na starosti destinační management a dodává: „Bližší informace včetně
žádosti ke stažení naleznete na našem
webu
nadprahou.eu/regionem-na-kolech. Žádost je možné podávat kdykoliv
během roku.“. Ve výzvě je alokováno 50
tis. Kč, maximální možný příspěvek je
3 000 Kč.
Jana Syrová, místostarostka

Pro více informací o činnosti, projektech, výzvách, dotacích,
ale i výroční zprávy a další zajímavosti se dozvíte na: www.nadprahou.eu
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Petr Novák je nový
vedoucí údržby
Po zaniknutí organizace Tikanas a přechodu správy
a údržby kanalizace pod obec bylo potřeba zachovat
kontinuitu péče o kanalizaci, proto byl ve výběrovém
řízení vybrán a do zcela nové funkce přijat vedoucí
údržby PETR NOVÁK. S velkou chutí a s nadšením se
zodpovědně ujal své role. O koho se jedná, jaké má
vize a očekávání a co chystá, jsem pro vás zjišťovala
v rozhovoru, který vám přináším.
Co o sobě našim čtenářům prozradíte?
Ve svých 39 letech bydlím s manželkou
Veronikou a dcerkami Markétou a Barborou v rodinném domku v Tišicích, a to již
11 let, přistěhovali jsme se z Brandýsa, odkud pocházíme, já z vojenské rodiny. Naše
dcery navštěvují místní MŠ a ZŠ a v domě
s námi bydlí ještě pes a dvě kočky. Možná
i proto, že bydlíme nedaleko hřiště, jsem
se na popud kamarádů s jejich odůvodněním, že jsem akční a mám rád děti, zapojil
do fotbalového dění v obci jako pomocný
trenér mini a mladší přípravky. Mou velkou láskou a vášní je nohejbal, který bych
chtěl v naší obci oživit. Mám představu
o založení nohejbalového spolku, kde bychom mohli zapojit i děti a mládež.
To je skvělé. Doufám, že se to podaří
a ráda budu o dalším vývoji čtenáře
informovat. Prozraďte nám ale nyní,

jaké máte vzdělání, pracovní zkušenosti a dovednosti.
Po střední průmyslové škole jsem vystudoval vysokou školu ekonomickou technického směru, zakončenou bakalářem a od r.
2009 jsem podnikal ve stavebnictví, zejména v elektro oboru, jako stavbyvedoucí či
ve vedoucích pozicích, organizoval jsem
celé projekty, staral se o servis i pohotovosti. Práce okolo kanalizace je pro mě poměrně nová záležitost, ale vzhledem k mým
zkušenostem a schopnostem se toho vůbec
nebojím, naopak, těším se na nové výzvy.
Jsem nervák a detailista, hodně se ptám,
zjišťuji, jsem všímavý a vděčný za možnost
realizace v nově vypsané pozici.
Jaká je vaše hlavní náplň práce, co vše jste
již stačil poznat a jaké jsou vaše plány?
Jsem v pozici sice krátce, ale rychle jsem
do problematiky vplul, pohybuji se hodně

v terénu, orientuji se a poznávám, mým
hlavním úkolem je agenda okolo kanalizace, takové to klasické „papírování“,
údržba a havarijní stavy. Styčnými osobami jsou pro mě Pavel Veselý a Bořivoj Hlaváček, krom běžné potřebné práce sbírám
podněty k vylepšování. Dále se důsledněji
zaměřím také na práci (zejména tu kancelářskou), na kterou při vytížení údržbářů
nebylo tolik času, např. různá školení
a prevence.
Vnímám, že systém je dobře nastavený a plně funkční, zároveň je údržba
velice zatížená neustálými havarijními
opravami v důsledku nekázně obyvatel.
V tomto směru bych rád občanům znova
připomněl, že je nutné přísně dodržovat
pravidla používání kanalizace. Do odpadu skutečně rozhodně nepatří použitý
olej. Po obci je dostatek nádob + sběrný
dvůr a ZŠ, kde lze použitý olej odevzdat.
Větší množství oleje dokáže kanalizaci
vyřadit z provozu a obyvatele může nepříjemně potrápit. Z odpadu nejčastěji odstraňujeme vlhčený toaletní papír, různé
ubrousky, hygienické potřeby-tampony,
vložky, velmi často a velkou neplechu
natropí tyčinky na čistění uší, k nálezům
patří ale i autíčka, lžičky, různé kusy oblečení, a dokonce i celé montérky. Za každého počasí a v jakýkoliv i sváteční den v jakýkoliv čas napravují škody v kanálech
obětaví „srdcaři“, kteří mají tuto špinavou
práci na starosti.
Rád bych sjednotil oblečení těchto statečných chlapů z údržby a podtrhl jejich
profesionalitu a viditelnost. Všímám
si celkového prostředí obce i detailů,
značek, stromů, všech koutů, a protože
chci dělat svou práci, jak nejlépe dovedu, vyzývám všechny občany, aby jakékoliv podněty, stížnosti a samozřejmě
i pochvaly se mnou sdíleli na e-mailu:
udrzba@tisice.cz.
Petrovi děkuji za rozhovor a přeji hodně
sil, pevné nervy a málo starostí v příjemném kolektivu.



Jana Syrová, místostarostka
archiv Petra Nováka
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Výkup kovového odpadu
a barevných kovů
VÝKUP A ZPRACOVÁNÍ KOVOVÉHO ODPADU
Máte kovový odpad a rádi byste se jej zbavili?
Přivezte jej k nám a my vám za něj obratem zaplatíme.

INZERCE

CENÍK ODEBÍRANÝCH
ŽELEZNÝCH ŠROTŮ
Popis materiálu

Cena Kč/kg

Železná odpad, těžký,
tj. od 6mm, rozměr max.
1500x500x500

7,40 Kč

Litina, tlučená od 400mm

6,50 Kč

Železná odpad, těžký,
tj. od 4mm, rozměr max.
5500x800x500

6,50 Kč

VYŽELEZŇOVÁNÍ OBJEKTŮ A DEMOLICE

Elektromotory, transformátory
a obsahem CU
8,00 Kč

Potřebujete zlikvidovat stroj nebo technologické zařízení?
Můžeme přijet až k vám a vše vyřešit na místě.

Elektromotory z lednic

8,00 Kč

Železný odpad, lehký,
tj. do 400, lisovatelný
materiál, plechy, smalt

6,00 Kč

LIKVIDACE STROJŮ
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Potřebujete vyželeznit nějaký objekt?
Kontaktujte nás a domluvte se s námi na vhodném termínu.

Ekologická likvidace
autovraků
Výkup za bezkonkurenční ceny
Protokol o likvidaci
Odtah zdarma

Mělnická 61, 277 15 Tišice
+420 774 411 146
info@ocelozrout.cz

CENÍK ODEBÍRANÝCH
BAREVNÝCH KOVŮ
Popis materiálu

Cena Kč/kg

Cu čistá

180 Kč

Cu lesklé dráty nad 1mm

160 Kč

Cu – mix (opal, lak, kus,
plech nový, plech starý, vlas) 155 Kč
Bronz červená, drobná

102 Kč

Mosaz promíchaná, netříděná,
1% Fe (bez nábojnice)
95 Kč
Hliník nový

22 Kč

Al (Hliník) litý čistý pozor!
Bez příměsí

25 Kč

Al (Hliník starý) litý starý
do 2% Fe

13 Kč

Al (Hliník) plech, starý, trubky,
nádobí (bez fólie, plechovek,
železa, plastu, žaluzií
a smetku)
22 Kč
Olovo kusové

32 Kč

Nerez nemagnetická

30 Kč

Nerez magnetická

4,0 Kč

www.ocelozrout.cz
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Tenisová legenda žije mezi námi
V našem občasníku se občas snažíme představit spoluobčany,
kteří nějakým způsobem „vyčnívají“ tím, co dělají nebo v minulosti
dělali svojí profesí, koníčkem nebo přínosem pro nás ostatní.
Když jsem se dozvěděl, že tu s námi již třetím rokem
žije slavná česká tenistka paní Miroslava Bendlová
(rozená Koželuhová), upřímně – jako absolutní
netenista – jsem musel trochu zapátrat v paměti
internetového prostředí, kdo že to vlastně je.
Když jsem dočetl všechny dostupné články
a informace, řekl jsem si: „To by byl skvělý
rozhovor do našich Rozhledů!“. Ale hned mě taky
napadlo: „Bude se mnou vůbec chtít mluvit?“.
No…nakonec souhlasila a tady to je...
Do Tišic jste se přistěhovala
před třemi lety, co vás k tomu vedlo?
Mnoho let jsme provozovali tenisový areál
v Nedvězí, vedli tam tenisovou školu a zároveň tam i bydleli. Jenže po 2 povodních
a různých peripetiích jsme areál museli
opustit a přestěhovat se. Volba padla na Tišice, kde jsme našli volné pozemky a teď tu
bydlíme já, dcera a dokonce i má vnučka.

postoupila až do čtvrtfinále. Hrát před
10.000 diváky – i když vám třeba úplně
nefandí, zvláště když hrajete proti domácí
hráčce – je prostě zážitek.
Sedmdesátá léta byla pro vás vůbec
nesmírně úspěšná...
Za největší – asi životní – úspěch považuji vítězství našeho týmu v historicky
prvním Poháru Federace (nynějším Fed
Cupu) v roce 1975, kde jsme společně
s Martinou Navrátilovou a Renátou Tomanovou postupně porazily Irsko, Holandsko, Západní Německo, Francii a ve finále
i Austrálii. A to jsem se ještě den před odjezdem vdala, tak jsem cestovala s novým
jménem a starým pasem :-) Společně s individuálními výkony na jiných turnajích
to bylo velmi úspěšné období.

Ale bez tenisu jste asi dlouho
nevydržela...?
Samozřejmě, již dva roky zase provozujeme s dcerou tenisovou školu v Libiši, kde
máme v současné době asi 60 dětí, trénuji
dětskou reprezentaci ČR a mentoruji některé špičkové juniorské hráče. Například
čtyřem mým děvčatům se teď podařilo
získat stipendia v USA na vysokých školách, kde budou hrát tenis a studovat, jedna z mých svěřenek Linda Nosková vyhrála loni Roland Garros v juniorech.

Ale nebylo to vždycky tak růžové,
zvláště po emigraci Martiny
Navrátilové do USA, že?
Po vítězství ve Fed Cupu dostala Martina
pozvání do Ameriky a po jednom ze zápasů
prostě zmizela. Její trenérka paní Suková se
tak vrátila domů sama, a pak začalo peklo. Tehdy se mi zhroutil můj tenisový svět,
protože po jejím odchodu mi státní orgány
vzaly cestovní pas a přes 2 roky jsem se nemohla zúčastnit žádných mezinárodních
turnajů. V podstatě za to, že jsem o tom
možná věděla a Martinu neudala. Tehdy
se z fotek z Fed Cupu například začala odstříhávat Martina, aby zmizela z historie.
Naštěstí jsem v té době byla již vdaná a měla
dceru, takže se to dalo nějak přežít. V roce
1978 jsem i díky své tetě, která žila ve Švýcarsku, mohla konečně s vráceným pasem
odjet do Francie na Roland Garros.

Roland Garros je vám asi souzen, co?
Tak určitě, v sedmdesátých letech jsem
si tam zahrála čtyřikrát hlavní soutěž
French Open, v roce 1978 jsem dokonce

Takže takový comeback,
jak se dnes říká...
Protože jsem přes dva roky nehrála a neměla žádné nasbírané body, poslali mě do před-

kvalifikace a kvalifikace. Moc se se mnou
nepočítalo, ale když jsem se dostala do druhého kola, strhla se okolo mě mela a začali mi nabízet různé smlouvy a začala jsem
hrát zase o peníze. Smůla byla, že mi je zástupce Pragosportu zase všechny po skončení turnaje „znárodnil“. Po příjezdu mi
vzali celníci dokonce i oblečení a rakety,
které jsem dostala ve Francii jako součást
smlouvy, takže jsem se vracela sice šťastná
ze hry, ale s prázdnými kapsami. Dnes se
tomu už člověk jenom může zasmát!
Vždycky nás zajímá, co mohou lidé
jako vy naší obci přinést
a přispět svými schopnostmi?
Jak jsem říkala, máme tenisovou školu
v Libiši, kde se snad bude stavět i hala,
takže bude možné tam s dětmi jezdit
a trénovat po celý rok. Jelikož se začíná
s tenisem už ve 3 nebo 4 letech, dá se samozřejmě trénovat i zde na multifunkčním kurtu, ale není tu sociální zázemí,
což je při několikahodinovém tréninku
poněkud nepříjemné. Pokud by zde byla
nějaká možnost využít tělocvičnu nebo
přispět k rozvoji tenisu v Tišicích třeba
na příměstských táborech, ráda vyjdu
vstříc a dohodnu se s organizátory akcí.
Přeji paní Miroslavě hodně zdraví, ať jí
elán a zápal do výchovy příštích českých
tenisových hvězd ještě dlouho vydrží!
Třeba zrovna vaše dcera nebo vnučka je
další na řadě – Roland Garros volá voilá!
Kontakt pro zájemce o tenisovou školu:
mirka-bendlova@seznam.cz
Ivan Bruner /

archiv Miroslava Bendlová
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Navazujeme na minulé číslo s dalším nahlédnutím do historie obce, co se pohostinství týče.
Velké díky patří panu Šebkovi, bývalému občanovi Tišic, žijícímu aktuálně v Košátkách, který celý historický seriál zpracoval.

Krčmy, hospody, hostince u nás
Pokračujeme ve vyprávění o hostincích na starých Tišicích. Povíme si, mimo jiné, jak
tišický kovář Josef Dlask pověsil své řemeslo na „hřebík“ a stal se šenkýřem. Dále si
připomeneme rodinu hostinského Václava Šťastného, kdy syn Jaroslav se nedal životní
cestou v pohostinství a proslavil Tišice i sebe coby člen České filharmonie.
„Hostinec“ – na rozcestí současných ulic
Mělnická a Přívorská nese tento název dům
s č.p. 40. Zde zanikla hospoda na začátku 21.
století. Tento hostinec s č.p. 40 při nedalekém velkostatku knížat Lobkowizců sloužil takřka jedno století a pamětníci jej znají
i s místním názvem „U Posltů“. Původně objekt sloužil do konce 19. století jako kovárna.
Tehdy kovář Josef Dlask na předmětném popisném číslu zavedl pohostinskou živnost
a pilo se zde mělnické pivo ze Šopky. V této
lokalitě Tišic po otevření hostince zanikl
nedaleký výčep piva na již v těchto místech
neexistujícím č.p. 33.
Hostinec „U Posltů“. Opřený bicykl o čerpací stanici pro motoristy a v pozdí v zástěře
V. Poslt – detail z pohlednice.

V popředí bývalá hostinská M. Posltová, foto
z poloviny 60. let min. století – (oslava v JZD).

Syn kováře-hostinského Josefa Dlaska,
též Josef, prodal hostinec v roce 1929 novému provozovateli šenkýři Josefu Královi
z Neratovic. Josef Král po dvou letech hospodu prodal za 110 tis. Kč Václavu Posltovi
z Dobrovice. Pan Poslt byl podnikavý člověk, při hostinci zřídil čerpadlo pohonných
hmot pro motoristy a jako trumpetista
na helikón (pozn. heligón) byl členem místní kapely Antonína Krulicha, která hrávala
na tanečních zábavách i pohřbech. Vždyť si
jistě pamětníci vzpomenou na V. Poslta při
jízdě na motocyklu s pověstným mosazným
dechovým nástrojem přes rameno. Současně sdílel na č.p. 40 ohlašovnu požáru. Tím
zastával, před zřízením místního rozhlasu,
dobrovolnou funkci trubače při SDH Tišice
s povinností oznámit případný požár fanfárou „Hořííííí“. Po zrušení živností po roce
1950 pracoval hostinský V. Poslt pod s.d.
Jednota. V důchodovém věku na přelomu
60. a 70. let V. Poslt vykonával službu, jako
vrátný v Asanačním ústavu Tišice a jeho
manželka pracovala v místním JZD. S man-

želkou postupně dožili v bytě na zadní části
objektu hostince. Manželé Posltovi jsou
uložení k věčnému spánku v městě Dobrovice u Mladé Boleslavi a pohřbu V. Poslta se
zúčastnili zástupci SDH Tišice. S.d. Jednota
Mělník na č.p. 40 provozovala hospodu až
do probíhajících restitučních řízení v 90.
letech. Např. v 80. letech vykonával hostinského na č.p. 40 Maryška z Lobkovic. Později po restitučním řízení dědici V. Poslta
prodali hostinec novému majiteli a hostinec po několika letech zanikl.
Hostinec „U Šťastných“ – dům u tišické zastávky ČD s č.p. 47 v sousedství boleslavské
silnice byl vybudován v roce 1906. Majitelé
domu, rodina Šťastných, se doposud zabývali jen zemědělstvím. Zřízením zastávky
v roce 1920 se naskytla Václavu Šťastnému
další podnikatelská příležitost. Václav Šťastný si v roce 1923 otevřel na č.p. 47 pohostinskou živnost se službami cílenými zejména
na cestující vlakem z řad domácích občanů

a příchozích turistů z pražské aglomerace.
Hostinský Šťastný vybavil své nové působiště krytým kuželníkem a současně byl též
spolehlivý holič. Jako hostinský fungoval již
od časných ranních hodin s příjezdem prvního vlaku od Všetat. Při nedělních odpoledních nechyběla v šenku karetní společnost.
V 30. letech zde načas byla též schůzovní
místnost TJ Sokol Chrást-Kozly-Tišice a zaznívaly koncerty místní kapely pod řízením Antonína Krulicha konané za kuželnou. Nutno
ještě dodat, že Václav Šťastný byl milovníkem
dechové hudby. Syn Jaroslav navázal na otcovu zálibu a zásluhou kvalitní hry na dechové
nástroje (zejména na anglický roh) se stal
v roce 1943 členem České filharmonie.
Konec hospody nastal v roce 1957, kdy Václav Šťastný nepřistoupil pracovat pod s. d.
Jednota. Hostinský Šťastný zemřel v roce
1961. V dnešních dnech je z objektu bývalé
hospody u zastávky ČD obytný dům.

R. Šebek

Objekt bývalé hospody U Šťastných, foto r. 2020.

Archiv R. Šebka

Prameny: Místní podání | Pamětní kniha v Tišicích – kronika 1914-1938 | Pamětní kniha TJ Sokol – 1919-1938
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO...
aneb Lososi v Košáteckém potoce
Pan učitel Rudolf Šanovec, (v letech 1928-31 chrástecký
kronikář, úspěšný amatérský archeolog – více TR 88),
uveřejnil v r. 1933 ve vlastivědném časopise „Naše Polabí“
zajímavý článek, který, s malou úpravou, přetiskujeme.
„Od obce Přívory přitéká na tišický katastr Košátecký potok. Pohání stroje v Červeném Mlýně a po nedlouhé cestě se vlévá
do Labe, nedaleko dvora Třebošnice. Nadmořská výška vtoku jeho do Labe jest 158
metrů.
V dobách nedávno minulých, ještě před
světovou válkou, slynul tento zdánlivě nepatrný potok množstvím ryb. Právo rybolovu náleželo jednak mlynářům v blízkosti mlýnů, jednak obcím, jejichž katastrem
potok protékal. Právo toto nebylo nikdy
důsledně zachováváno, ryby chytal každý,
kdo měl v chytání zálibu. Zvláště po povodních, kdy Labe vystoupilo z břehů,
bylo v potoce ryb velmi mnoho. Zvláštností však nebývalo, když po jaru objevili
se v potoce lososi.
Jak víme, losos je rybou mořskou. K svému vývoji potřebují však jikry proudící
vody. Z toho důvodu táhnou pravidelně
v květnu staří lososi z moře do řek a proti proudu do jejich přítoků, vymršťujíce
se začasté přes jezy a vodopády až 6 metrů vysoké. V potoce s čistou, provzdušněnou vodou pak nakladou lososi jikry.
Tak se stávalo i v potoce Košáteckém.
Vylíhlí lososi vraceli se zpět do moře teprve po roce. Lovu chtiví lidi zajímali
vždy lososi velcí, dospělí a čekávali, až se
v potoce první objeví. Potok je v četných
místech mělký. Lososi často stáli ve vodě
na samé mělčině a nedalo mnoho práce
chytiti je. Bylo k tomu potřeba jisté zručnosti, ale tu měli všichni, kteří sem chodili vzácné ryby tyto chytati. Začasté zastavil se velký losos na mělčině a klidně
vyhříval se na sluníčku. Chytání dělo se
většinou do pytlů, nebo nůší, ale i v holé
ruce uvízl často pořádný kus. Pochytalo
se obyčejně v krátkém úseku od ústí Labe
k Červenému Mlýnu až 25 statných lososů. Bývali mezi nimi kusy až 10 kg těžké.
Posledně, ve větším množství, objevili se
lososi v potoce v r. 1913.
Od těch časů mizeli a dnes jsou opravdovou vzácností. Příčinou je, že za posledních 20 let vystavěno bylo na Labi mnoho
plavebních komor a vysokých, moderních jezů, které lososi nedokáží překonat.
Zůstávají teda ponejvíce v přítocích Labe
na půdě německé republiky.“
Zmíněná regulace Labe byla zahájena
v r. 1901, začalo se s pracemi u Mělníka
a postupovalo proti proudu. Do začátku

1. světové války se postoupilo až k Obříství. V době válečné se nestavělo. V roce
1920 byly práce obnoveny výstavbou
zdymadla, plavební komory Lobkovice.
(Název Zdymadlo Lobkovice je i dnes
platný, nikoliv Mlékojedy nebo Neratovice). Na kozelském katastru začaly
práce v roce 1923. Koryto Labe od Jiřic až
po Lobkovické zdymadlo je nové. Nejdříve bylo nutno vykácet dubový les, patřící

rodu Lobkoviců, jeho zbytek se dochoval
na „ostrově“, tvořeném původním korytem Labe mezi obcemi Kozly a Mlékojedy.
Hloubení a úprava koryta skončilo v r.
1925, práce však pokračovaly dále budováním ochranných hrází. Na stavbě pracovaly stovky dělníků, ve vyhloubené části byla postavena širokorozchodná kolej
pro odvoz zeminy, pomáhal výkonný parní bagr. Práce byly dvakrát přerušeny velkou povodní, která zcela zničila veškeré
zařízení staveniště. Poprvé to bylo v tomto roce a znovu v r. 1924. Po novém korytě
Labe připlul 3. července 1925, za ohromného zájmu občanů, první parník.

Petr Brodský, bývalý kronikář

INFO

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Máte zastaralý neekologický kotel na pevná paliva?
Do 1. září 2022 je třeba ho vyměnit nebo požádat
o dotaci na nový, jinak hrozí sankce.
Jakých kotlů se to týká? A jak požádat o dotaci?
Vše najdete na webu Středočeského kraje
ve sloupci vpravo pod odkazem Kotlíkové dotace
Tam můžete vyplnit i formulář pro zjištění zájmu
o poskytnutí Kotlíkové dotace 2021+
ve Středočeském kraji.

KDE A KDY MŮŽETE ŽÁDAT
Na krajském úřadě poté, co kraj vyhlásí výzvu
pro občany (pravděpodobně jaro 2022).

Kontakty: kotliky@kr-s.cz
Kotlíková linka: 257 280 991
(pondělí a středa 8:00 – 12:00)
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Nový trenér u áčka
K velké změně dochází u našich fotbalistů na místě trenéra v týmu A-mužů. Z rodinných
důvodů svou činnost ukončil Jiří Svoboda mladší. Novým trenérem se od ledna stal
Michal Vítovec, který je místním hřištěm – dalo by se s nadsázkou říci – odkojen.
Kdy a jak jsi začínal s fotbalem?
Tak už je to dávno. Na hřišti jsem se začal
objevovat když jsem začal chodit do 1. třídy. Vím, že můj první trenér byl v žácích
pan Kramář a poté Zdeněk Zvelebil. To se
ještě kategorie mládeže nerozdělovaly jako
dnes, ale hráli sedmiletí s patnáctiletými.

Jak se těšíš na novou výzvu při trénování “áčka”?
Sám jsem zvědav. Je to úplně jiné než trénovat mládež. Tam se dá střídat ve všech
kategoriích hokejově. Určitě bych rád
propojil dorostence se staršími hráči tak,
aby mohli nabrat zkušenosti v zápasech
a neměli jsme za pár let starosti postavit
tým dospělých.

Na jaké fotbalové zážitky nejraději
vzpomínáš?
Největší zážitky byly nejdříve spojené s postupy do vyšších soutěží. Na výbornou partu v dorostu, kdy nás trénoval Martin Koníček. A pak v chlapech, kdy jsme postoupili
2x za sebou ze 3. třídy až do 1. B třídy. Ale to
bylo ještě v minulém století.
Jak vidíš ještě své působení na hřišti
jako hrající trenér?
Už se pomalu smiřuji s tím, že budu nastupovat méně. A doufám, že mé místo
zaplní kluci z dorostu.
Jak jsi začal s trénováním? Kolik hráčů
ti již v Tišicích prošlo pod rukama?
Tak to vím naprosto přesně. V lednu
2001 jsem se vrátil z vojny (mimochodem jediný rok, který jsem fotbalově
strávil mimo Tišice, a to na hostování
v Hostašovicích), mi Jarda Toman řekl,
že u nás vznikla přípravka a trénuje ji
Radek Zámečník a že jistě uvítá pomoc.
Tak jsem zašel na trénink a už jsem
u toho těch 21 let zůstal. A kolik hráčů?
To se nedá spočítat. Jsem rád, že jsem se
s některými sešel v “áčku”.

Co je hlavním cílem pro zbytek sezóny?
Určitě začlenit dorostence do “áčka”, přestože mají svou soutěž, ve které chtějí samozřejmě uspět. A také uhrát dostatek
bodů pohledným fotbalem.

MUŽI
Datum

Čas

Domácí

Hosté

26. března

15:00

Horní Počaply

Sokol Tišice

3. dubna

16:30

Sokol Tišice

Vojkovice

9. dubna

16:30

Sokol Obříství

Sokol Tišice

17. dubna

17:00

Sokol Tišice

Horní Beřkovice

23. dubna

17:00 Dolní Beřkovice

Sokol Tišice

DOROST
Datum

Čas

Domácí

Hosté

9. dubna
14:00 STM Veltrusy
		/Nelahozeves

Sokol Tišice

17. dubna

Sokol Tišice

Sokol Dřínov

24. dubna 10:15 STM Byšice
		/Čečelice

Sokol Tišice

14:00

Kde vidíš slabé a silné stránky mužstva?
Tak určitě budeme muset zabrat v defenzivě. Dostáváme dost gólů. A silnější
stránkou bude doufám mix zkušených
fotbalistů a těch mladších, kteří by tomu
měli dodat rychlost.
archiv autora
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Jaké posily bys rád v týmu přivítal?
Samozřejmě kdyby mohla přijít posila
do každé řady, tak bych byl rád, protože sezóna je dlouhá a nám se každý zápas někdo zraní nebo “vykartuje”. Ale
chápu, že v této době je těžké někoho
sehnat. Takže zatím vím jen o druhém
gólmanovi, který se k nám doufám připojí. Jedná se o hráče se zkušenostmi
z vyšších soutěží, který naposledy oblékal dres Karlštejna.

Tomáš Prejzek / Radek Havlíček

Kdo jezdí v nápaditém dresu propagující Tišice?
Před pár lety se pár místních nadšených
cyklistů dalo dohromady a vytvořilo
skupinu lidí, kteří spolu rádi nejen jezdí
na kole po okolí, ale také čas od času vyrazí na nějaký ten delší jednodenní cyklovýlet. Tehdy ještě bezejmenná skupinka
si dokonce vytvořila Facebookový profil
a následně opojena zájmem spoluobčanů,

uspořádala první výlet do Toušeně
a zpět, kterého se zúčastnilo 14
osob, z toho 7 žen, což pořadatele (vesměs muže) příjemně překvapilo.
Jak šel čas a jak to tak bývá,
zájem postupně opadal, takže
v současné době je počet pravidelných zájezdníků okolo 6, prostě se vytvořilo zdravé jádro těch nejvěrnějších. Jezdíme většinou každé úterý
odpoledne (od jara do podzimu), nejoblíbenější cestou je cyklostezka do Čelákovic, ale občas jedeme i přes Mělník směr
Štětí. Několikrát za rok vyrážíme i na delší výlety, jako např. vlakem do Prahy, Poděbrad, Kolína, Ústí nad Labem nebo Děčína a pak na kole zpět do Tišic. Minulý

rok jsme udělali i první zahraniční
cestu z Ústí do Bad Schandau
a zpět. Tradicí je již také Silvestrovská jízda, kdy jedeme do Staré Boleslavi do restaurace Modrá hvězda, a tak se pravidelně
loučíme se starým rokem a těšíme se společně na jaro. Prostě spojujeme sport s přátelskou
náladou a pohodičkou.
Abychom tuto svoji činnost i naši
obec trochu zpropagovali, nechali jsme
si vyrobit dresy a kalhoty s originálním
designem, takže až zase uvidíte na jaře
někoho na kole v nápaditém dresu Cyklo
Devils Tišice, jsme to my, opět v sedlech,
opět na cestě!


Ivan Bruner, pokladník Cyklo Devils
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ODPADY / EKOLOGIE

PLANETA NAŠIM DĚTEM
aneb S bublinkami do Sokolské

O Pavlíně Suchánové jsme již dříve psali v souvislosti
s jejím obchůdkem v Sokolské ulici. Pod označením Scuk.
cz nabízí kvalitní a čerstvé potraviny přímo od menších
lokálních farmářů a v jejím eko krámku můžete nakoupit
také bezobalové čistící a prací přípravky a kosmetiku. To
ale není vše. Pavlína Suchánková se spojila s Barborou
Jankovou, autorkou projektu Planeta našim dětem
a posunula tak svůj projekt zase o krok dále. Ženy se
dohodly na spolupráci při znovuvyužití výplňového
materiálu a krabic.
Vzniklo nové sběrné místo. V obchůdku
tak nově naleznete nádobu na naprosto
speciální odpad, který bude znovu využit.
O co se jedná a jak tento nápad vznikl?
Maminka dvou dětí B. Janková si všimla,
kolik odpadu vzniká při on-line nákupech
a napadlo ji, že zásilkové krabice a jejich
výplňový obsah nemusí končit v koši,
a dokonce ani v tříděném odpadu.
Bublinkové fólie, papírové výplně, bublinkové kapsy, merelon, pvc esíčka i samotné papírové krabice, to vše může přímo posloužit dalším firmám, které je potřebují
znovu a znovu. Stačí je jen donést do označené popelnice umístěné v obchůdku Pavlíny Suchánkové. O další distribuci výplní
přímo do firem a e-shopů, které je obratem
opět použijí je postaráno.
Celý nápad vznikl hlavně z ekologického důvodu, aby zákazníci nevyhazovali
výplňový materiál a krabice do odpadu,
a na druhé straně e-shopy tento výplňový
materiál a krabice nekupovaly. V dnešní
době on-line obchodu tak jde o pomoc se
snižováním odpadu a druhotně i nákladů
e-shopům/odběratelům.

Až tedy půjdete Sokolskou pro nějaké ty
dobroty od farmářů či prací prášek do eko
obchůdku, nezapomeňte vzít s sebou
také již nepotřebné výplňové materiály
a podpořte projekt, o kterém si můžete
více přečíst na www.facebook.com/planetanasimdetem a www.facebook.com/
ekoelementcz.
A na závěr ještě pověstná třešnička
na dortu – protože je Pavlína skutečně
akční žena, nabízí na své adrese nově také
výdejní a podací místo pro Zásilkovnu.
Není problém dohodnout se na výdeji
i příjmu balíčků mimo otevírací dobu,
která není nikterak nuzná. Nezbývá jen
bohaté služby Pavlíny vyzkoušet.


JaS /

archiv P.Suchánkové

Projekt svozu elektroodpadů přímo z domácností
Pilotní projekt svozu elektroodpadů
přímo z domácností probíhá v naší obci
od října loňského roku. Ve spolupráci
s obecním úřadem ho organizuje kolektivní systém REMA. Svoz funguje obdobně jako rozvozová služba e-shopu, jen
namísto toho, aby vám přepravní služba
přivezla zásilku, tak odveze elektroodpad, a to bezplatně.
Smyslem projektu je ověřit, jaký je ze
strany občanů o nový způsob sběru zájem
a nakolik bude ekonomicky náročný. Vedle zmiňovaného projektu je občanům samozřejmě k dispozici také místní sběrný
dvůr, kam je možné krom ostatních odpadů odložit i elektroodpad.

Podle informací od firmy REMA bylo
tímto novým způsobem z naší obce odvezeno zatím celkem 350 kilogramů elektroodpadu, které byly předány k recyklaci. Důležitou součástí projektu je také
ověřování možností opětovného použití
svezených elektrozařízení. Ne všechny
elektrické spotřebiče, které vyřazujeme,
jsou rozbité. Některé nám prostě přijdou
zastaralé nebo je již nepotřebujeme. To ovšem neznamená, že by nemohly posloužit

někomu jinému. Firma REMA tedy každé
svezené zařízení testuje a prověřuje možnost jejich opravy či znovuuvedení do provozu. V tomto směru žádá REMA o spolupráci v informování o ne/funkčnosti
odevzdávaného přístroje.
Projekt svozu elektrozařízení z domácností bude pokračovat i v letošním roce
a doufáme, že bude úspěšný. Nejenom,
že přináší našim občanům novou kvalitní službu, ale poskytne důležité poznatky o možnostech rozvoje systému sběru
odpadů a potenciálu opětovného použití
elektroodpadů. Pokud budete chtít službu využít, kontaktujte linku chytré recyklace tel. číslo 800 976 679.
JaS
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Nová posila pedagogického týmu
Dosavadní učitelka druháčků odchází na mateřskou, a tak žádost Barbory Doupníkové
Paštové (33 let), která po rodičovské dovolené žádala o místo třídní učitelky, přišla
v pravou chvíli. Nová pedagožka pochází z Prahy z pedagogicko-lékařské rodiny.
V Tišicích bydlí už sedm let a má to tu velmi ráda. S manželem mají čtyřletá dvojčata Stellu
a Sophii, která navštěvují naši tišickou školku Včeličku a druháčků se velmi ochotně ujala.
Jak jste se k učitelství dostala?
O povolání učitelky jsem přemýšlela již
delší dobu. Mé rozhodnutí stát se pedagogickým pracovníkem bylo asi nejvíce ovlivněno tím, že učitelkou ZŠ je má maminka
i mladší sestra a několik mých kamarádek
a své povolání všechny milují. Má maminka
pro mě v tomto ohledu představuje velkou
inspiraci a rádce. Svůj kladný vztah k dětem
jsem si vybudovala nejen prostřednictvím
výuky soukromých lekcí, ale také intenzivní péčí o své děti a synovce.
Jaké máte profesní zkušenosti a vzdělání?
Vystudovala jsem magisterský obor vysoké
školy, na které jsem se zaměřila především
na předměty jako například: pedagogika,
didaktika, andragogika, sociologie, psychologie, dějiny české a světové literatury, politologie a státověda, moderní dějiny, logika
a interpretační procesy, rétorika atd. Dosud
jsem vedla soukromé lekce pro studenty.
Většina mých dosavadních soukromých lekcí probíhala v dlouhodobé spolupráci, která
zahrnovala i soustavnou přípravu na jednotlivé školní hodiny. Konkrétně se jednalo
o výuku českého a anglického jazyka či jiných předmětů dle potřeby. Kromě pedagogických zájmů mohu nabídnout své široké
zájmy – především v oblasti literatury, divadelnictví a výtvarného umění. Tyto zájmy lze
využít v mnoha zájmových kroužcích a nabídnout je tak dětem nejrůznějšího věku.

vztah ke vzdělání je možné budovat u kaž
dého žáka. Chtěla bych dosáhnout toho,
aby si děti již v raném věku školu zamilovaly a rozhodly se pokračovat ve vzdělání
až na úroveň vysoké školy, aby v budoucnu
dosáhly svých snů a v dospělosti si našly zaměstnání, které je bude bavit a naplňovat.

Na co se chcete ve své práci zaměřit?
Mým cílem je především motivovat děti k učení. Ve svých hodinách se zaměřím na čtení
s porozuměním a vedení čtenářských deníků,
výuku zaměřenou na mezipředmětové vztahy (prolínání například českého jazyka s výtvarnou a hudební výchovou, matematiky
s angličtinou a další), projektové dny, rozvoj
sociálních dovedností, schopnost praktického využití znalostí a rozvoj jemné motoriky.
Chtěla bych více využívat interaktivní vzdělávací programy, naučit děti práci na PC a připravit je tak na on-line výuku doma.
Jsem si jistá, že vhodnou volbou výukových metod lze vytvářet hodiny, které jsou
nejen poučné, ale i zábavné, a že dobrý

Jaké jsou Vaše první dojmy?
Do ZŠ Tišice jsem nastoupila již v polovině
ledna, kdy jsem začala vyučovat své druháčky všechny předměty z rozvrhu. Díky
vzájemné důvěře a rychlému napojení se
na žáky jsem rychle vplula do každodenního školního provozu, do kterého za vzájemné spolupráce s dětmi a rodiči aplikuji moderní prvky efektivní výuky žáků. Skvělým
pomocníkem ve výuce je interaktivní tabule, na kterou se dá promítat v podstatě cokoliv a díky tomu vtáhnout žáky do hloubky
právě probíraného tématu. Vnímám úžasné
děti, fajn kolektiv, příjemné pracovní prostředí a skvělého ředitele, který je zároveň
dlouholetým profesionálem ve svém oboru.
Co Vás nejvíce baví ve volném čase?
Ve volném čase se věnuji svým dvojčatům,
miluji zahradničení a pěstování všeho možného a jako rodina rádi jezdíme na nejrůznější výlety. Mezi mé zájmy patří také sport
a děti bych ráda naučila sportovní aktivity
jako například plavání nebo běh.



Jana Syrová, šéfredaktorka
archiv Barbory Doupníkové Paštové

Děti poznaly jak probíhá Štědrý den u Spejblů

V prosinci se žáci I.A, II. B a III. B vydali
na divadelní představení za oblíbenou dvojicí – Spejblem a Hurvínkem. Hra s názvem
„Štědrý den u Spejblů“ byla nejen kulturním
zážitkem, ale i příjemným dokreslením vá-

noční atmosféry, která kolem vládla. Všechny děti se slavnostně ustrojily, učesaly a vyrazily společně autobusem do divadla. Až
na drobné faux pas /fo pa/, kdy si žáci začali
v půlce představení zouvat boty a vyndávat

svačiny, proběhlo vše pohádkově a na cestě
zpět do Tišic byl vidět úsměv na tvářích jak
malých diváků, tak paní učitelek.
Už se těšíme, až zase brzy někam vyrazíme.
/ Patricie Holečková, učitelka
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Sjedná si nový školník pořádek?
Na jaře loňského roku jsem vám představovala nového
školníka, který se však ve škole příliš nezdržel. Nový
školník MATYÁŠ MARKL (34 let) je veselá kopa. Jeho
dosavadní působení v gastronomii se díky aktuální
nejisté době jeví jako velmi nestabilní, proto neváhal
a chopil se nové příležitosti.
Nalákala ho zajímavá práce, kde může
samostatně fungovat a zároveň jistota
v místě bydliště jako doplnění ke stávajícímu zaměstnání. Tišickou školu jako žák
nepoznal, na rozdíl od jeho sourozenců.
Zná část učitelského sboru a pamatuje
si na školníka Radka Hlaváčka, kterého
považuje za důvěrného poradce ve chvílích, kdy například běhá z půdy do sklepa
a hledá správný uzávěr vody.
Náplní práce Matyáše je udržovat budovu i okolí po technické stránce v chodu a v pořádku, zajišťovat drobné opravy,
k čemuž dodává: „mým úkolem je schovávat kantorům třídnice a dětem bačkory a přebírat poštu.“ Na otázku, zda je
ten „hodný“ nebo „přísný“ školník, jsem
se dozvěděla, že je dobrák. „Školník je
vlastně taková placená společnice pro
všechno, ale já mám radši titul Technický

náměstek ředitele vzdělávací instituce“,
vysvětluje Matyáš.
Nový školník nemá rád každodenní rutinu, a tak je rád, že ji ve škole nezažívá. Rád

Výstava betlémů v Betlémské kapli
Ve spojení s procházkou staropražskými vánočně laděnými ulicemi a jízdou vlakem, pro několik dětí první v životě (!!!),
byl výlet opravdu vydařený a ve všech zanechal příjemné zážitky.


/

Simona Rendeková, učitelka III.A

Výlet do Prahy očima čtvrťáků

Adventní čas bývá každoročně obdobím
výletů za poznáváním vánočních tradic
a zvyklostí. Po loňské odmlce způsobené
nepříznivou situací jsme se letos mohli vypravit na tradiční výstavu betlémů
v Betlémské kapli v Praze, letos s tématem
„Jak se co dělávalo“. Podzemní prostory
naplnily betlémy z nejrůznějších materiálů (třeba i z chlebového těsta) a ve stylově
zařízených zákoutích jsme měli možnost
nejen sledovat předváděná stará řemesla, ale sami si jejich obtížnost vyzkoušet.
Holky zaujalo nejvíce paličkování nebo
předení na kolovratu, kluky doslova
uchvátily „hodiny s vodotryskem“.

Zuzka: „14.prosince se uskutečnil výlet
do Prahy. Naše první zastávka byla Staroměstské náměstí. Byli tam koně i turisté.“
Šimon: „Jel jsem vlakem do Prahy poprvé.
Nejvíce se mi líbil Orloj.“
Karolínka: „Na Karlově mostě to bylo příjemné, na výstavě betlémů zajímavé“.
Andělka: „Na výstavě s betlémy byly hodinky s vodotryskem a já jsem si je vyzkoušela.“
Terezka: „Karlův most je moc pěkný a viděli
jsem na něm sochy... Výlet se mi moc líbil.“
Lucka: „Na Karlově mostě bylo hodně turistů, i ze zahraničí. A také tam muž maloval krásné portréty. Viděli jsme kočár
s koňmi.“
Julča: „Šli jsme uličkou mezi krámky a samozřejmě jsme se zastavili u trdelníků.“
Vanessa: „Také jsme šli do McDonald´s.
Z Prahy mám asi 100 fotek.“
Kevin: „Z Karlova mostu jsme viděli, jak se
natáčí reklama na McDonald’s. V Praze to
bylo moc hezké.“ 

Jitka Zienertová, učitelka

kutí a vrtá se v čemkoliv. Nemá rád, když je
v práci a není co dělat. To potom přemýšlí,
že by něco sám rozbil, aby to mohl alespoň
chvíli opravovat. Takový vtipálek to je.
A jaké má nový školník vzdělání a pracovní zkušenosti? Prostředí školy mu není
vůbec cizí. Po gymnáziu nastoupil na pedagogickou fakultu v Praze, kterou úspěšně
nedokončil a začal pracovat v gastronomii.
Rád zpoza baru za úplatu uvádí lidi do stavů
morální inkompetence pomocí kvašených
fermentovaných a libovolně míchaných nápojů. Díky nejistotě v tomto oboru si dovede
představit vrhnout se znova do učení, poté
by prý povýšil a nemusel tahat tolik klíčů
a nářadí do schodů.
Matyáš miluje hudbu mnoha stylů
a všech hlasitostí. Hraje (nejen) na housle.
Baví ho cestování. V posledních několika
letech křížem krážem projel a prochodil
Balkán, rád by prozkoumal Skandinávii,
a někdy by se chtěl podívat vlakem k Bajkalu. Když mu zbude čas, a neběhá za psem,
chodí fandit „Bohemce, té nejlepší v Praze“.
Doufejme, že ztracených bačkor a třídnic nebude mnoho a nový školník si se
vším řádně poradí a pokud se osvědčí, tak
zůstane co nejdéle.


JaS /

Pavel Jelínek, ředitel

Sdílené video
z vystoupení
Ani letos se nám nepodařilo pro
všechna omezení a nařízení uspořádat tradiční školní vánoční jarmark.
Tentokrát přišlo zrušení doslova
na poslední chvíli. Výrobky šikovných maminek z „družinového tvoření“ byly hotové a připravené k prodeji
a děti měly přichystané i vystoupení.
Naštěstí se našlo řešení. Prodej výrobků umožnily holky z „Tišických
Mamas“ na svých vánočních trzích.
A vystoupení se podařilo díky úžasné
hudební spolupráci Marka Zienerta
a velké ochotě Zdeňky Kváčkové nahrát. Všem rodičům byl zaslán odkaz
na sdílený disk, aby se potěšili s nahrávkou celého vystoupení.
Je to skvělé mít kolem sebe tak prima lidi.  Simona Rendeková, učitelka

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych touto cestou poděkoval panu
Martinu Doupníkovi, který škole poskytl 3 000 ks respirátorů zdarma. Respirátory byly vyrobeny firmou Nanorespi s.r.o. Děkujeme.


Pavel Jelínek, ředitel ZŠ
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Kdo to klepe? Bílý pán.
Mikuláš dnes přišel k nám
Tento tradiční svátek nám ve školce připadl na 3. 12. V tento den k nám přišel nejen
svatý Mikuláš, ale i jeho pomocník andílek a nechyběl samozřejmě pořádný čertík.
Světlušky – Tereza Netíková

Berušky – Lucie Vávrová

Motýlci – Kristýna Daslíková

Včelky – Zuzana Viktorinová

Děti i paní učitelky se také převlékly do kostýmů čertíků a andílků a vyčkávaly, až jejich
třídu navštíví Mikuláš se svými pomocníky.
Postupně se dočkala každá třída. Mikuláš
měl knihu hříchů, ze které četl to, co za celý

rok nastřádal. Ale čertík měl smůlu, všechny
děti slíbily, že budou celý rok hodné a každá
třída měla pro Mikuláše, andílka i čerta připravenou krásnou básničku nebo písničku,
kterou jim přednesla. Čert odešel s nepoříze-

nou a Anděl měl práce víc než dost, protože
dětem rozdal za odměnu mikulášské balíčky
plné dobrot a ovoce. Za balíčky děkujeme
našim šikovným kuchařkám.


Lucie Vávrová, učitelka

Jak si zkrátit čekání na Ježíška
Čas vánoční je časem pohody, radosti, těšení, zvyků a tradic. Alespoň z pohledu
bezstarostného malého dítěte to platí téměř stoprocentně.
Aby čekání na Ježíška dětem trochu
zpestřily, připravily zaměstnankyně
školky předvánoční týden „Možná přijde
i Ježíšek“. Paní kuchařky napekly úžasné
perníčky. Každá třída si společně nazdobila vánoční stromeček a děti se postupně
formou zlepšování praktických dovedností dozvídaly, jak vznikají ozdoby, jak
si některé mohou sami vyrobit, jak slavili
Vánoce naši prarodiče a praprarodiče.
Při zdobení stromku děti zpívaly vánoční koledy, které se učily již od počátku
prosince...“A šlo jim to moc pěkně“. Vá-

noční atmosféra se blížila k dokonalosti.
Dalším krokem bylo připomenutí tradic
jako rozkrojení jablíčka a objevení šťastné
hvězdy, která jim všem věští krásný budoucí rok. Ovonění třídy skořicí, vanilkovým cukrem a pomeranči v podobě ovoce
a úžasného vánočního pečiva od maminek bylo třešničkou na dortu nebo spíše
špičkou na vánočním stromku.
Poté již stačilo, aby zacinkal vánoční
zvonek, rozsvítila se světýlka na stromku
a světe div se, pod stromkem se objevila
spousta dárečků. Na každého se dostalo
malým osobním dárkem a Ježíšek nezapomněl ani na společné dárky v podobě
stavebnic, společenských her a cvičebních prvků, které dětem zůstanou ve tří-

dách a mohou je využívat při společných
hrách ve školce.
Všem bychom rády tímto článkem poslaly krásnou pohodovou atmosféru do Vašich
domovů a přejeme Vám, aby prostřednictvím Vašich dětí přetrvávala celý rok 2022.



Hana Marcolová, učitelka
Magda Žáková
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Zápis
do mateřské školy
V tuto chvíli není jisté, zda zápisy
do MŠ proběhnou za přítomnosti
dětí a zákonných zástupců nebo tzv.
na dálku. Zápis je stanoven na středu
11. 5. od 13.00 do 16.30 hodin. Podrobné informace budou zveřejněny koncem února na webových stránkách
mateřské školy www.ms-vcelicka.cz


Z P R Á V Y Z E Š K O LY A Š K O L K Y

Vánoční návštěva
u Spejbla a Hurvínka
V letošním roce jsme se konečně dočkali a mohli vyrazit
za Spejblem a Hurvínkem do jejich divadla v Dejvicích.

Tereza Netíková, ředitelka

Děkujeme!

V mateřské školce nám přibyly nové
prolézačky z kvalitního dřeva. Dva
prolézací systémy s provazy, na kterých děti mohou trénovat obratnost,
rovnováhu těla a sílu rukou. A prolézačku “chůdy” pro mrštnost a koordinaci očí a rukou. Děkujeme Spolaně
s.r.o. a zřizovateli Obce Tišice za dotaci, díky které se naše školní zahrada
rozrostla o další zajímavý herní prvek.



Zuzana Viktorinová, učitelka
Lucie Vávrová

Před samotným představením jsme si
prohlédli novodobé i starší loutky, poté
se ozvalo první zvonění, pro nás to znamenalo, že se můžeme přesunout do sálu,
usadit se do měkkých křesel a čekat, až
představení s názvem „Vánoce u Spejblů“
začne. Na prknech, která znamenají svět,
jsme viděli všechny známé tváře, pana
Spejbla, Hurvínka, bábinku neboli paní
Kateřinu, Máničku i čtyřnohého Žeryka.
A o čem to bylo? Pan Spejbl zapomněl
24. 12. utrhnout list z kalendáře a o Štědrý den měli pohodu, jako každý jiný den.
Až příchozí kamarádka Mánička se zhrozila, když viděla tu pohodu, a co naopak
neviděla, byl vánoční stromeček. Strhnul
se boj o čas, sehnat a ozdobit stromeček,

ulovit a osmažit kapra. Paní Kateřina
s Máničkou přislíbily vánočku. Věřte, napětí se dalo krájet. Pan Spejbl si myslel, že
v každém rybníku se může chytat, o povolení k rybaření neměl ani potuchy. S Hur
vínkem naštěstí vyrazila pro stromeček
kamarádka Mánička. Nebylo to úplně jednoduché, ale večer stál ozdobený uprostřed útulného pokoje. Kapra pan Spejbl
donesl domů, ale na štědrovečerním stole
neskončil, protože vyskočil oknem rovnou z vany. Byla to velká legrace, všichni jsme si příběh náramně užili. Divadlo
rozhodně stojí za návštěvu a my jsme zde
jistojistě nebyli naposledy.



Magda Žáková, učitelka
Tereza Netíková

Proč sbíráme starý papír
Papír je snadno recyklovatelná surovina,
a tak je výhodnější jej využívat opětovně
než vyrábět nový ze dřeva. Použitím jedné
tuny starého papíru se ušetří přibližně 17
stromů v lese. I proto v letošním roce pokračoval v naší školce sběr papíru, který
má u nás dlouholetou tradici. Sbírají se noviny, letáky, krabice i kartony. Školka tím
vede své děti i jejich rodiče k odpovědnosti
a ochraně životního prostředí a samozřejmě získává i finanční prostředky, které
jsou využívány k financování zařízení či
vybavení školky. Dětem se tedy snaha vrátí
v podobě zlepšení jejich prostředí ve třídách. Samozřejmě se dostalo i na hodnotné ceny pro naše nejlepší sběrače.
Odměněna byla nejlepší třída a jeden
vítěz z každé z nich. Letos zvítězila třída
Světlušek, která vyhrála výlet do divadla
na představení Pohádky pana Pohádky. Druhé místo obsadily Berušky, na třetí místo

dosáhli Motýlci, a čtvrté byly Včelky. Ve třídách potom zvítězili Kubík Langšádl, který
si odnesl stavebnici Lego. Natálka Vávrová
vyhrála Magické magnety, Terezka Kreisingerová se radovala ze stavebnice Lego Duplo
a Vojtíšek Kavín si bude hrát se stavebnicí
Magformers. Ostatní si zasloužili sladkou
odměnu a všichni velkou pochvalu. Jsme
rádi, že tradice sběru stále pokračuje. Děkujeme!
Kristýna Daslíková, učitelka


Marie Jakubů
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Strastiplná cesta
betlémského světla
Cesta Betlémského světla do Tišic byla letos trochu
komplikovanější. Rozvoz byl naplánován na 18. prosince.
Vyrazili jsme pro něj jako obvykle do Všetat.

knihovna
Ú N O R
1800 – 2000
14 00 – 1600	
14 00 – 1600
1800 – 2000
14 00 – 1600	
14 00 – 1600

2. I
7. I
14. I
16. I
21. I
28. I

středa
pondělí
pondělí
středa
pondělí
pondělí

2. I
7. I
14. I
16. I
21. I
28. I
30. I

středa
pondělí
pondělí
středa
pondělí
pondělí
středa

B Ř E Z E N
1800 – 2000
14 00 – 16001800 – 2000
14 00 – 1600
1800 – 2000
14 00 – 1600	
1800 – 2000
14 00 – 1600
1800 – 2000

4. I
11. I
13. I
25. I
27. I

pondělí
pondělí
středa
pondělí
středa

D U B E N
14 00 – 16001800 – 2000
14 00 – 1600
1800 – 2000
14 00 – 1600
1800 – 2000

1800 – 2000

1800 – 2000

Změna vyhrazena. O případných změnách
(dovolená, nemoc…) budete informováni.
14 00 – 1600 / pí. Kalašová			
1800 – 2000 / p. Štich

Vlak měl zpoždění, delší než jindy, a světlo bylo neobvykle až v posledním vagonu.
Napálit špejli se podařilo pouze jednomu
z nás, poté světlo zmizelo ve vlaku, který se už pomalu rozjížděl. Než jsme my
ostatní došli k světlu, plamínek zhasl.
Cesta vlaku pokračovala na Mělník.
Zavolal jsem místním skautům, řekl jim,
že světlo je v posledním vagonu, a ať tam
na nás počkají. Od té doby jsme doma plamínek udržovali a bedlivě hlídali až do 23.
prosince.
Letošní rozdávání navštívilo 65 lidí,
z toho bylo 12 „kačerů“ (kačer je slangové

Chovatelé stále věří
Přes nepříznivou situaci stále se měnících
opatření a nepředvídatelného vývoje situace, neházejí Chovatelé flintu do žita
a stále věří, že tradiční zábavu s živou
tombolou uspořádají…termín se opět
mírně posunuje, v tuto chvíli vypadá reálně přelom března a dubna, tak držme
pěsti, ať to vyjde.
JaS

označení pro člověka zabývajícího se hrou
geocaching-pozn. red) místních i přespolních. Letošní rozdávání jsme totiž spojili
s Geocachingovou událostí, abychom poznali místní lovce. Počasí nám letos přálo.
nepršelo ani nefoukalo.



Vánoční koncert
se vydařil

/ Tomáš Srb,
skaut, žijící s rodinou v Tišicích

Za úžasnou organizaci i napínavý příběh
děkuji panu Tomášovi Srbovi, který tuto
příjemnou tradici udržuje a coby šikovný
fotograf i dokumentuje a stále vylepšuje.

JaS

Sportovci letos
plesat nebudou
TJ Sokol Tišice tradiční oblíbený sportovní ples v tomto roce z důvodu nejisté situace v oblasti kultury ohledně opatření,
pravidel a podmínek, nařízených vládou,
odkládají na snad již v tomto ohledu stabilnější rok 2023.
JaS

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou
honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou
stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Občasník Tišické
rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Jana Syrová, Ivan Bruner, Mgr. Hana
Kohoutová, Mgr. Tereza Netíková, Zdeňka Kváčková (foto). E–mail: tr@tisice.cz. Grafické
zpracování a výroba: Axapa.eu, info@axapa.eu. Evidenční číslo MK ČR E 10708

Za přítomnosti téměř 60-ti návštěvníků
se v trochu netradičním termínu 2. ledna
konal v kostele Všech svatých v Kozlech
vánoční koncert skupiny SOTOVOX. Velké poděkování patří všem účinkujícím,
také organizátorce Jarmile Habartové
i OÚ za zapůjčení centrály, bez které by se
v kostele nerozsvítil ani stromeček.


/

Z. Kváčková

