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Obnovujeme tradiční
vítání občánků
Vážení rodiče, s potěšením oznamujeme, že chystáme
na úterý 24. května tradiční VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ.
Jestliže se Vaše dítě narodilo v období
od 1. 5. 2021 do 31. 3. 2022, mělo v době
narození a stále má trvalý pobyt v Tišicích,
přihlaste se nejpozději do 30. 4. 2022 vyplněním přihlášky, kterou naleznete na webu

obce nebo osobně na obecním úřadě v úřední dny, případně na telefonu 315 698 240
nebo e-mailu: koubova@tisice.cz.
Po dvou neobvyklých vítáních, narušených covidovými opatřeními, opět přiví-

táme nové občánky osobně s tradičním
pohoupáním a vyfocením v legendární
kolébce za přítomnosti rodičů, prarodičů a blízkých, jak bývalo milou tradicí.
Nejkrásnější životní událost, jakou je narození dítěte, slavnostně zaznamenáme
do pamětní knihy obce. Úspěšná organizace a důstojný průběh vyžaduje včasné
nahlášení a dodržení termínu účasti. Těšíme se na Vás.
(red)

O B E C N Í Z A S T U P I T E L S T V O 7. 3 . 2 0 2 2

Změna územního plánu č. 1.

a) Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) Tišice dle
§ 6 odst. 5 písmeno a) Stavebního zákona č.
183/2006 Sb. rozhoduje o pořízení změny
územního plánu na základě podnětů:
1. Poz. p. č. 530 v k. ú. Chrást u Tišic, změna
z Lesního poz. na plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a1/1/2022 neschváleno
2. Poz. p. č. 416/2 a 416/3 v k. ú. Chrást
u Tišic, změna z Trvalý travnatý porost na plochu. Individuální bydlení
Usnesení 3a2/1/2022 schváleno
3. Poz. p. č 368/8 v k. ú. Kozly u Tišic, změna
části poz. z plochy Orná půda na
plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a3/1/2022 neschváleno
4. Poz. p. č. 95/13 v k. ú. Kozly u Tišic, změna
z Orné půdy na plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a4/1/2022 schváleno
5. Poz. p. č. 767/15 v k. ú. Kozly u Tišic, změna z Trvalého travního porostu na plochu. Rekreace rodinná.
Usnesení 3a5/1/2022 neschváleno
6. Poz. p. č. 767/14, v k. ú. Kozly u Tišic,
změna z Trvalého travního porostu na plochu.
Rekreace rodinná.
Usnesení 3a6/1/2022 neschváleno
7. Poz. p. č. 767/13 v k. ú. Kozly u Tišic, změna z Trvalého travního porostu na plochu. Rekreace rodinná
Usnesení 3a7/1/2022 neschváleno
8. Poz. p. č. 506/6 v k. ú. Chrást u Tišic,
změna části poz. z Orná půda na plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a8/1/2022 schváleno
9. Poz. stp. č. 140 a p. č. 628/2 vše v k. ú.
Kozly u Tišic, žádost o vymezení části
Lesního poz. pro. Individuální bydlení.
Usnesení 3a9/1/2022 neschváleno
10. Poz. p. č. 554/2 v k. ú. Chrást u Tišic,
změna z plochy Rekreace rodinná na plochu.
Individuální bydlení.
Usnesení 3a10/1/2022 schváleno
11. Poz. p. č. 87/2 v k. ú. Chrást u Tišic, změna
z plochy Orná půda na plochu. Individ. bydlení.
Usnesení 3a11/1/2022 neschváleno

12. Poz. p. č. 87/17 v k. ú. Chrást u Tišic,
změna z plochy Orná půda na plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a12/1/2022 neschváleno
13. Poz. p. č. 125/1 v k. ú. Tišice, změna z plochy Orná půda na z části plochu Individuální
bydlení a z části Občanská vybavenost.
Usnesení 3a13/1/2022 schváleno
14. Poz. p. č. 87/28 v k. ú. Chrást u Tišic,
změna z plochy z Orná půda na plochu. Individuální bydlení.
Usnesení 3a14/1/2022 neschváleno
b) ZO Tišice zároveň schvaluje, že náklady
na pořízení změny ÚP č.1 si budou hradit žadatelé, a to rovným dílem k celkovým nákladům.
Usnesení 3b1/1/2022 schváleno

Výstavba nového pavilonu ZŠ –
Dodatek č. 3 SOD

ZO Tišice schválilo Dodatek č. 3 smlouvy o dílo
v rámci akce „Výstavba nového pavilonu ZŠ“.

Rozpočtové opatření č. 1/2022

ZO Tišice schválilo Rozpočtové opatření č.
1/2022.

Darovací smlouvy – Klubko z.s.

ZO Tišice schválilo Darovací smlouvy se spolkem Klubko z.s. na herní prvky, a to:
a) Opičí dráha + 2 lavičky
v hodnotě 88 209 Kč
b) Venkovní posilovací stroje 4 ks
v hodnotě 129 523 Kč

Závěrka Mateřské školy
Včelička a převod do fondů

ZO Tišice schválilo Účetní závěrku Mateřské
školy Včelička za rok 2021 a zároveň schválilo
převod zlepšeného hospodářského výsledku
Mateřské školy Včelička ve výši 16 160,70 Kč
do Rezervního fondu.

Převod finančních prostředků z MŠ

ZO Tišice souhlasilo dle § 30 odst. 3
zák. 250/2000 Sb. s převedením částky

240 486,90 Kč z rezervního fondu příspěvkové
organizace Mateřská škola Včelička do investičního fondu této příspěvkové organizace.
ZO Tišice uložilo příspěvkové organizaci Mateřská škola Včelička dle § 31 odst. 2 písm. c) zák. č.
250/2000 Sb. odvod ve výši 360 820,60 Kč z investičního fondu této organizace do rozpočtu
obce Tišice.

Závěrka Základní školy Tišice
a převod do fondů

ZO Tišice schválilo Účetní závěrku Základní
školy Tišice za rok 2021 a zároveň schválilo
převod zlepšeného hospodářského výsledku
Základní školy Tišice ve výši 79 130,42 Kč do Rezervního fondu.

Závěrka Tikanas Tišice

ZO Tišice schválilo Účetní závěrku příspěvkové
organizace Tikanas Tišice za rok 2021.

Restaurace Na hřišti
– snížení nájemného

ZO Tišice schválilo odpuštění celého nájemného nájemci restaurace Na hřišti s účinností
od druhého čtvrtletí 2022, a to až do doby kolaudace kuchyně v budově restaurace Na hřišti.

Humanitární pomoc pro Ukrajinu

ZO Tišice schválilo dar 100 000,- Kč jako humanitární pomoc Ukrajině.

Darovací smlouva – kamery

ZO Tišice schválilo darovací smlouvu uzavřenou s firmou IDCT network s. r. o., obsahem je
darování 2 kusů kamer pro rozšíření kamerového systému obce.

Aktualizace komplexní
pozemkové úpravy

ZO Tišice schválilo aktualizaci plánu společných
řízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ovčáry u Dřís vč. částí k.ú. Všetaty a k.ú. Chrást
u Tišic a k.ú. Nedomice.
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Nová možnost ukládání
tříděného odpadu
Třídění odpadu je nejen prospěšné pro
přírodu, ale je výhodnější i finančně. Papír
a plasty se sváží přímo od domácností,
zároveň lze vytřídit odpad na sběrném
dvoře, a po obci jsou také rozmístěny
na trvalých stanovištích kontejnery 1100 l
pro separovaný odpad – tzv. sběrná hnízda.

KRABICE JE
NUTNÉ PŘED
VHOZENÍM
ROZLOŽIT!

Příprava na základy pro lékárnu.

Z. Kváčková

Výstavba nového zdravotního střediska.

Z. Kváčková

Výstavba nového pavilonu ZŠ.

Už se vám stalo, že jste narazili na přeplněný kontejner? Ano, občas se to stává. Souvisí to s nárůstem obyvatel i sezónním vlivem. V létě bývá více plastů, kolem svátků
více skla. Každopádně v celkových číslech
množství separovaného odpadu narůstá.
Z tohoto důvodu byl u sběrného dvora
vytvořen nový systém ukládání tříděného
odpadu. Odpad se zde vhazuje do okének
s nadepsaným druhem odpadu, která jsou

JaS

umístěna ve zdi oddělující sběrný dvůr.
Zde odpad padá do přistavených velkokapacitních kontejnerů, které po naplnění odvážíme na další zpracování. Výhod
je hned několik. Ušetříme v tomto místě
finance za pronájem kontejnerů 1100 l
ve vlastnictví svozové firmy, kontejnery
se budou vyvážet podle zaplněnosti, ne
podle frekvence svozové firmy a nově můžeme třídit větší formáty skla. Ale hlavně,
vždy tu bude pro Váš odpad místo.
Okénka pro vhoz jsou pro všechny druhy odpadů stejná. Může se Vám zdát, že
například pro papír by mohlo být okénko
pro vhoz krabic větší. Jde ovšem o záměr.
Pro efektivnější využití místa v kontejneru
je potřeba krabice natrhat nebo sešlapat.
Dále upozorňujeme, že do kovu nepatří
plechovky od barev, ředidel nebo jiných
ropných produktů. Tento odpad lze uložit
přímo na sběrném dvoře, jedná se o nebezpečný odpad. Věříme, že si nový systém brzy oblíbíte. Děkujeme, že třídíte!



Pavel Končel, starosta
P. Končel a Z. Kváčková

Nové herní prvky pro děti

Přestavba multifunkčního hřiště ZŠ
na tělocvičnu.

V minulosti vybudovalo Tišické klubko
v areálu fotbalového hřiště herní prvky
pro děti. Je to oblíbené místo, ale kapacitně přestává stačit. Z tohoto důvodu se
obec rozhodla pro instalaci herních prvků i v dalších částech obce. Aktuálně se
nainstalovala multifunkční sestava Rábí
s houpačkou do prostoru bikeparku v ulici Na Pastvičkách. Pro příští rok plánujeme obdobný prvek umístit do Kozel v ulici
V Bažinách. Věříme, že to bude příjemné
zpestření při procházkách naší obcí.
JaS



Pavel Končel, starosta /
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Co se děje na ubytovně
v Knížecím dvoře v Tišicích?
Bývalá ubytovna Školky Tišice, situovaná na okraji obce ve směru na Mělník, přešla
začátkem t. r. se změnou majitele pod nového provozovatele a změnila název
na Ubytovna Knížecí dvůr Tišice. Souběžně s velkou administrativou, která je s tím
spojená, se snaží noví provozovatelé, manželé Válkovi, reagovat na následky ruské
agrese na Ukrajině. Velmi sympatické a optimistické Ilony Válkové jsem se ptala
na aktuální stav i možnosti pomoci.
Z vinic do Tišic

Manželé Válkovi se na jaře roku 2018 nad
chli pro vinou révu, romantický pohled
na Mělnický zámek z vinice je okouzlil. S ryzí láskou k vínu podpořenou nesmírnou chutí tvořit kvalitní mok začali
obhospodařovat vinice v blízkém okolí
Mělníka. O jejich nadšení i výsledcích si
můžete více přečíst na jejich webu: www.
vinarstvi-valkovi.cz. Ptáte se, jak se dostali do Knížecího dvora? Hledali zázemí pro
stroje a zde ho našli, dostali se tak i k zaběhnuté ubytovně. Pan Válek pochází z Tišic a jak se říká: „Dobří holubi se vracejí.“

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Ubytovna nabízí dlouhodobé i krátkodobé pobyty, vhodné i pro sezónní pracovníky (brigádníky, řemeslníky). V areálu
je za bývalé roky vytvořena příjemná základní komunita podobně smýšlejících
lidí, i z krátkého pobytu zde je cítit pohoda a sehranost. Pro Válkovi bylo samozřejmostí pomoci lidem, kteří si útěkem
z Ukrajiny zachránili holý život.
Ukrajinka Vita, donucená opustit svůj
domov, již v ČR před 3 roky pracovala,
našla zde útočiště jako první. Se slzami
v očích po první noci sdělila, že se jí moc
dobře spalo, že měla konečně polštář.
V současné době si vyřizuje práci.
Pro další dvě maminky Larysu a Ninu
s dětmi 6 a 14 let Válkovi pohotově vybudovali pomocí dárců a tišických obyvatel

z kanceláří obytné prostory. Obě ženy jsou
velmi vděčné za dary, které dostaly a všem
moc děkují. Děkují prakticky neustále.
Veškeré formality mají vyřízené, stres
a únava z nich opadla, nyní se aklimatizují, čekají, co bude dále. Hledají si brigádu,
jaký osud čeká děti zatím neví.
Prostřednictvím koordinátora z Mělníka
přibyl následně Mykola s rodinou, kterou
přivezl ze Lvova, protože měl o ni velký
strach. Děti jsou velmi hodné, z mladé maminky Mariie spadl největší stres a je již
klidnější a vyrovnanější. Tatínek má celou
dobu slzy v očích, je šťastný, že má svoji rodinu u sebe, všichni jsou rádi, že mají střechu nad hlavou. Mykola potřebuje vyřídit
potřebné dokumenty, paní Válkové sdělil,
že se mu rýsuje pracovní smlouva.
Do bývalé kanceláře přijely ještě Tatiana a Světlana s dcerami Xenií a Anastacií.
V současné době je očekáván příjezd dalších tří osob přímo z Kyjeva. Dohromady
bude tedy na ubytovně 17 ukrajinských
běženců (včetně těch 3 očekávaných).

Jak nyní nejlépe pomoci?

Ubytovaní obdrželi základní potřeby –
drogerii, jídlo a oblečení. V tuto chvíli
není potřeba další. Nyní je největší prioritou zajistit brigády a pracovně výdělečné
aktivity ubytovaným. Náklady na ubytování jsou i s ohledem na zvýšení cen energií značné a dlouhodobé dotování není
udržitelné. Vděční azylanti mají radost
z každé možnosti a nabídky.

Výzva na pomoc se zaměstnáním Ukrajinek oblétla Tišice. Pomoc a krásnou náplň práce vymyslela a nabídla Adélka Fořtová. Dámy učila vázat věnce a vytvářet
dekorace, které prodává na Instagramu
– vyhledejte: “Věnečkovo”. Objevit by se
měly i na Tišickém trhu. Poděkování patří také paní Kolářové, která nabídla dvěma ženám velký úklid domu, kterého se
výtečně ujaly Vita a Larysa. Sdělila mi, že
byly velice pečlivé, šikovné, milé, slušné
a velmi vděčné. Vřele je doporučuje. Fotbalový trenér Tomáš Prejzek nabídl ubytovaným dětem (je jich celkem 7) možnost
přijít si zasportovat na fotbalové hřiště.

Neváhejte využít nabídky
pomoci s domácností
v Tišicích popř. i okolí
(pokud si pro ně přijedete)
na 2-3 hodiny denně.
Ukrajinky jsou čistotné,
česky nemluví, ale rozumějí.
V případě zájmu či máte-li jiný nápad,
jak azylanty zaměstnat či pomoci, kontaktujte paní Válkovou na: ilovalkova@
gmail.com nebo 602 207 257. Sledovat
můžete také FB stránku: Ubytovna Knížecí dvůr Tišice, kam paní Válková dává
aktuální důležité informace a sdělení.
Všem, kteří pomáhají patří poděkování,
každá pomoc se cení.



Jana Syrová, šéfredaktorka
Ilona Válková
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Ohleduplnost, parkování
a bezpečnost na silnicích
Na základě podnětů místních občanů zveřejňuji zamyšlení nad parkováním
a ohleduplností řidičů a cyklistů na silnicích a chodnících po obci. Po opakovaných
upozorněních na nepříjemné situace zejména u školy a u zdravotního střediska jsem
se zaměřila na tato místa a byla jsem velmi nemile překvapená.
Před 30 lety chodily z koutů celé obce ráno
i odpoledne skupinky dětí do školy a ze
školy pěšky, někteří jeli na kole, a to za kaž
dého počasí. Aut jezdilo méně, lidé se více
znali. Doba se však změnila. Podle statistik
zveřejněných Svazem dovozců automobilů
bylo v ČR k poslednímu prosincovému dni
roku 2020 registrováno 6 129 874 osobních
automobilů. Jinými slovy 0,57 auta na osobu vč. dětí. Téměř každá rodina má dvě
auta, i více. Kapacita naší základní školy je
160 žáků. Když téměř každého žáka veze rodič do školy, není divu, že dopravní situace
u školy je řekněme náročná, a těch pár jedinců, kteří jedou na kole nebo jdou pěšky,
je vystaveno dopravní špičce. Zejména před
osmou hodinou je nutné obrnit se trpělivostí a ohleduplností, vyzbrojit děti bezpečnostními prvky (odrazky, svítivé pásky, cyklistům kvalitní helmy), poučit je a chovat se
zodpovědně, přizpůsobit se a předvídat.
Bohužel ale i mimo pochopitelnou ranní dopravní „špičku“ není u obchodu pod
školou nouze o nepříjemné a nebezpečné
situace. V těchto místech je sice vybudováno několik parkovacích míst, ale bohužel
tato jsou velmi často nevyužitá a auta pohodlných řidičů stojí na chodníku, téměř
přímo v obchodě, jakoby dotyčný řidič
nemohl udělat o pár krůčku navíc a zaparkovat na vyhrazeném místě, tak jak je
od něj očekáváno a jak se učil v autoškole.
Řidiči si zřejmě neuvědomují, že nejenže
překáží chodcům, ale auta, která je objíždí,

stojí před vraty či na trávníku u plotu.
Parkovacích míst je však dostatek. Pokud
je parkoviště u střediska plné, lze využít
vedlejší parkoviště před obecním úřadem
a naproti němu přes silnici.
Žijeme v době, kdy do fitness center jezdíme auty, jsme pohodlní, a přitom někdy
stačí opravdu málo. Udělejme něco pro
své zdraví a zároveň vylepšeme bezpečnost v dopravě a potěšme své sousedy
a spoluobčany.

Vážná nehoda v Tišicích u bikeparku

vjíždí do protisměru. Viníci tím vytvářejí
nepřehlednou situaci, a to naprosto zbytečně. Někteří řidiči na slušné upozornění
přeparkovali své mazlíčky s omluvou, ale
našli se bohužel i tací, kteří svůj přestupek
neuznali a předvedli svůj zřejmě řádně nastřádaný nevybouřený vztek.

Ohleduplnost versus zákon

Parkování na chodníku je oficiálně zakázané.
Není-li na chodníku vyznačeno stání vozidel
se značením dopravní značkou podélné nebo
příčné stání na chodníku, vystavujete se postihu. Na chodníku se prostě stát nesmí. Toto
pravidlo platí všude a pro všechny řidiče!
Nepříjemná situace nastává někdy
i okolo zdravotního střediska. Opakovaně si stěžují občané bydlící poblíž, že jim
auta blokují výjezdy z jejich pozemků,

Než jsem dokončila toto zamyšlení, došlo
k nešťastné nehodě. V pátek 25. března
srazilo auto školačku jedoucí ráno do školy
na kole. Náraz si vyžádal rychlý převoz vrtulníkem. Došlo k těžkému otřesu mozku,
pohmožděninám a je podezření na zlomenou kostrč. Dle slov maminky sražené dívky
ji kvalitní helma doslova zachránila život
– apeluje tak na všechny rodiče, aby nepodcenili výběr kvalitní helmy. V tomto případě
došlo k nehodě při vyjíždění na silnici, příčiny nehody se vyšetřují. Žačka páté třídy je již
z nemocnice doma, rychle se zotavuje.
Na závěr připomínám, že tento rok
vstoupila v platnost novela o provozu
na pozemních komunikacích, která mimo
jiné ukládá řidiči povinnost objíždět cyklistu ve vzdálenosti 1,5 metru. Nezbývá
než vyzvat k vzájemné ohleduplnosti
všechny řidiče, cyklisty i chodce.


Jana Syrová, místostarostka /

JaS

Tišice ve filmu

Na podzim roku 2020 jsme Vás investigativně informovali o natáčení ČT v naší
obci (více v TR č.178/XI/2020). Výsledkem jsou záběry exteriéru i interiéru
samoobsluhy U Vacků v seriálu ČT
“Podezření”.

Možná si mnozí z vás všimli, že se naše
obec opět zviditelnila na televizních obrazovkách, tentokrát v minisérii České
televize nazvané Podezření. Hlavní aktérka (Klára Melíšková) a její dcera (Denisa Barešová) si totiž za místo svých
nákupů zvolily obchod U Vacků na Boleslavské ulici. Proto jsme mohli po tři
březnové nedělní večery sledovat, jak si
– stejně jako někteří z nás – vybírají potraviny z regálů a chlaďáků v “našem”
obchodě”. Jako další lokace pro natáčení
si filmaři zvolili blízké jezero Lhota, kam
se hlavní postava chodí pravidelně koupat, nebo dům ve Staré Boleslavi, který
ve filmu rekonstruuje. Seriál natočený

dle skutečných příběhů popisuje poměrně realisticky osud svérázné zdravotní
sestry, která prochází těžkým obdobím
poté, co během její služby zemře za nejasných okolností pacientka a jako hlavní
podezřelá se stává právě ona. Seriál není
o hledání viníků, spíše nás upozorňuje,
jak funguje síla manipulace, vliv médií
a jak jednoduché je soudit věci podle
toho, jak vypadají, a ne podle toho, jaké
opravdu jsou.
Jediná škoda je, že filmaři obsadili role
prodavaček herci, přestože ty naše skutečné by to určitě, dle mého názoru, zvládly
stejně dobře!


Ivan Bruner /

Zdeňka Kváčková
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SPORT

A-tým – jaké výsledky
mají muži?
Zima v podání
mladší přípravky
Mladší přípravka se zúčastnila dvou turnajů na Mělníku. První se nám příliš nepovedl, ale na druhém už naše hra vypadala
mnohem lépe a získali jsme pěkné třetí
místo ze 6 týmů. Od ledna jsme trénovali
třikrát týdně. Celou zimu jsme navzdory sněhu i mrazu jednou týdně tužili tělo
venku pod umělým osvětlením na hřišti
v Tišicích. Jedno odpoledne jsme jezdili
do sokolovny ve Všetatech, kde jsme se věnovali gymnastice a obratnosti. Každý pátek jsme pravidelně vlakem jezdili do haly
neratovického gymnázia. Zimu nám zpestřila přátelská utkání proti dívkám Slavie
a Sparty. Na Slavii jsme utrpěli debakl 3:45
a viděli, jak může vypadat holčičí super-fotbal, také sníh s deštěm a silným větrem
vyzkoušel naši odolnost. Sparťanky nás
doma v Tišicích porazily také, ale zápas
už byl vyrovnanější. Na konci března jsme
se sparťankami poměřili síly znovu a tentokrát zažili pocit z velkého vítězství naši
kluci a holky. 
/ Tomáš Prejzek

V přípravném období jsme odehráli zápasy Okresního
poháru. Zajistili jsme si v nich postup do semifinále
soutěže. Společně s týmy Mšena, Úžic a Vraňan.
Tišice – Vysoká 5:1

Branky: Prejzek 2, Novák, Vávra, Sosnovec

Lobkovice – Tišice 0:3 kontumačně
Tuhaň – Tišice 0:5

Branky: Vávra 3, Prejzek, Lauda

Mistrovské utkání:
Horní Počaply – Tišice 0:4
Branky: Novák 2, Lauda, Hybš

Tišice – Vojkovice 5:1

Branky: Vávra 2, Babovák 2, Sosnovec 1


Michal Vítovec

Tišické fotbalistky
Ve všech přípravkových kategoriích nám
počet děvčat pomalu roste, a proto jsme
se od dubna rozhodli jednou za 14 dní trénovat s ryze holčičím týmem. S tréninky
nám bude pomáhat trenér mládeže OFS

Mělník Jirka Veselý. A opět uspořádáme
dívčí turnaj pro celý okres. Jestli doma
máte aktivní dívku, tak se neváhejte přijít
podívat a trénink vyzkoušet.

/ Tomáš Prejzek

Volejbalový turnaj
Parta volejbalových nadšenců z Tišic a spřátelených měst (Kostelce a Mělníka) odehrála
v únoru již čtvrtý, druhý zimní, turnaj ve volejbale v již osvědčené tělocvičně TJ Sokol
Všetaty. Ze stálých účastníků jsme poskládali 4 čtyřčlenné týmy, proto jsme do turnaje přizvali ještě 1 tým z Hovorčovic, aby bylo
více zápasů a abychom poměřili síly i s neznámými hráči. Během celého turnaje byla
vidět spousta skvělých zákroků a většina

zápasů končila těsným rozdílem. Nakonec
nám náš putovní pohár odvezla parta z Hovorčovic, která po celou dobu předváděla
nejlepší výkony. Na druhém místě skončil tým ve složení: Štěpán, Lucka, Martin
a Monča N. a na třetím místě se umístil tým
ve složení: Michal, Monča Š., Kuba a Simča.
Moc děkuji všem účastníkům za skvělý
turnaj a těším se na další, už konečně venkovní.
/ Libuška Krčmářová

K HISTORII: Těšíte se na další díl seriálu o krčmách, hospodách a hostincích u nás? Bohužel pro něj tentokrát
nezbylo místo, ale nebojte se, nepřijdete o ně. Je již velmi pečlivě připravený a důsledně zpracovaný. A i další
zajímavá témata vás čekají. Pan Šebek je velký nadšenec a odborník, máte se opravdu na co těšit. 
JaS
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Čtení nás baví!
V březnu základní školu navštívil spisovatel Josef Beneš. Žákům 1. – 5. třídy
představil svou knihu Meďan a Koumen
na planetě pupkáčů. Úvodem autor děti
pobavil vysvětlením kdo je „pupkáč“ a zároveň překvapil, kolik práce stojí za vznikem knihy od prvotního nápadu až po přečtení prvních řádků čtenářem. Se zaujetím
žáci poslouchali příběhy dvou kamarádů
Koumena a Médi, jejichž pevné přátelství
je vzorem pro každého čtenáře. Z besedy
děti odcházely plné dojmů z nově poznané
knihy a některé si dokonce i knihu s velmi
hezkými ilustracemi zakoupily.
To, že tišické děti rády čtou, se ukazuje
nejen na besedě s panem spisovatelem,
ale i velkou účastí na čtenářském kroužku. Zábavnou formou si tu prohlubujeme čtenářské dovednosti, navštěvujeme
místní knihovny a hrajeme čtenářské hry.
A kde si děti mohou knihy půjčit? Přece
u nás ve školní knihovně. Každý čtvrtek se
to v prvním patře hemží nadšenými žáčky,
kteří si půjčují knihy nejrůznějších žánrů.
Do knihovny škola v současné chvíli zakoupila velké množství nových knih s tématikou blízkou dnešnímu dítku. Nové knihy
jistě nalákají další čtenáře. Vždyť kniha je
náš velký kamarád!
Michala Křídová

Výuka bruslení

Zajímá vás, co se
děje ve škole?

Ve zdravém těle zdravý duch! Chceme, aby se každé z dětí
zdravě rozvíjelo, a k tomu využíváme všech možných
příležitostí, které nám krásná příroda a prostředí Tišic
nabízí. Co může být pro děti prospěšnější než pravidelný
pohyb na čerstvém vzduchu?
Společně s nadšením venku rozvíjíme
motorické schopnosti a dovednosti vytrvalostním během, důkladným protahováním i zábavnými míčovými a pohybovými hrami. Není nic lepšího, než si
po náročné práci vyčistit hlavu na hodině
tělocviku – jak můžete vidět na obrázku
žáků II.A, která pilně cvičí.
Venkovní výuka se však netýká pouze
hodin tělesné výchovy. Krásné počasí vybízí k opuštění školních lavic. Získávání
poznatků z učebnic prvouky je důležité,
ale abychom nabyli trvalých znalostí,
nesmí chybět jejich ověřování na vlastní kůži. Právě proto s dětmi vyrážíme
na dobrodružné výpravy do přírody, během kterých objevujeme a poznáváme

svět kolem nás. Pojďme rozbít rutinu sezení ve školních lavicích nebo u elektroniky moderními prostředky výuky!
Každé dítě je přirozeně zvídavé a naše
škola jej v tom chce co nejvíce podpořit.
Ze třídy se může rázem stát chemická laboratoř, ve které naši malí vědci zkouší, co
se stane, když se ty správné věci smíchají
dohromady a ohromí je chemická reakce,
třeba výbuch sopky, kterou si děti samy vytvořily. Stačí smíchat jedlou sodu, ocet, jar
a špetku potravinářského barviva a o zábavu je postaráno!
Je důležité, aby se děti těšily nejen
na předměty současného školního roku,
ale i na ty, které je v budoucích ročnících
čekají.
/ Barbora Doupníková

Co se děje v družině?

Po jarních prázdninách začaly děti naší
školy jezdit na výuku bruslení. Každá třída absolvovala dvě lekce na mělnickém
zimním stadionu, 3. A a 4. třída si přidaly
ještě pár lekcí v Neratovicích. Dětem (některým doslova s prvními krůčky na bruslích) pomáhali zkušení trenéři, ale radou
i pomocí nešetřily ani paní učitelky. Všem
výuka velmi prospěla a i ti, co na začátku
stáli na bruslích poprvé, zvládli nakonec
i parádní slalom. Bylo to určitě smysluplné rozloučení se zimními radovánkami.


/

Simona Rendeková

Dne 10. 3. vyrazila družina ZŠ na odpolední výlet do Národního zemědělského muzea. Děti si mohly prohlédnout stálé expozice zaměřené na lesnictví, myslivost
a gastronomii. Byla zde spousta stanovišť,
která si naši zvídaví žáci sami vyzkoušeli.
Výlet do NZM nebyl v tomto školním roce
zdaleka první.
Již v prvním pololetí byla naše školní
družina velice aktivní. Po době covidové
bylo také co dohánět. Mimo tradičního
vánočního tvoření (svíčky, věnce, keramika) jsme se stihli s dětmi podívat za neratovickými hasiči, navštívit Historypark
a vánočně vyzdobenou Loučeň nebo si
zařádit ve Funparku Žirafa. Paní vychovatelky se vždy snaží vymýšlet takové akce,
které jsou poučné, kreativní a zábavné.

A na co se mohou děti ještě těšit? Čeká
nás například sjíždění Jizery na raftech
nebo návštěva Liberecké zoo a iQLandie.

/ Adriana Jinochová
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Spisovatel
je člověk,
kterému
nestačí knihy
těch druhých
(G. B. Shaw)
„Proč vůbec existují knihy? Co
všechno v nich můžeme najít a kde
je jich nejvíce?“ Ptají se děti ve věku,
kdy navštěvují mateřskou školku.
A protože se děti nejlépe učí pomocí zážitků a prožitků, využili
jsme nabídku Městské knihovny
v Neratovicích účastnit se s dětmi
programu „Čtvero ročních období“,
kde učení probíhá pomocí knih,
obrázků a především hry. Celý den
jsme pojali jako výlet. Do Neratovic
jsme jeli vlakem a pak pěšky kousek
ke knihovně.
Většina dětí byla v knihovně poprvé, a tak byla množstvím nabízených
knih překvapena. Děti se v knihovně rozdělily do družstev a plnily
různé úkoly. Vyhledávaly informace
v knihách, recitovaly básničky, zpívaly písničky, v mezičase hrály hry
s padákem. Po proběhlé akci a posilňující svačině děti nasadily batůžky
a společně se svými učitelkami se
vydaly na pěší cestu do Tišic. Tato
cesta uběhla téměř tak rychle, jako
cesta vlakem. Některé děti zazpívaly i výletní písničku, aby se nám šlo
veseleji. Rodičům vzkazujeme, že
děti z Berušek a Včelek zvládly práci
s knihou i pochod na 100 %, a to vše
s úsměvem a dobrou náladou!

Hana Marcolová, učitelka

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MŠ VČELIČKA TIŠICE
KDY: 20. 4. 2022
V KOLIK: 15:00 – 16:30 hodin
KDE: ZAHRADA MŠ
PROGRAM:
· Seznámení s provozem MŠ
· Prohlídka MŠ
· Společné hraní dětí
· Informace o zápisu do MŠ
Přijďte se k nám podívat, popovídat
si a seznámit se s prostředím školky.
Těšíme se na Vás!!!

Z P R Á V Y Z E Š K O LY

Logohrátky
Slávka Boury
„Logohrátky Slávka Boury“ jsou interaktivním originálním
programem pro děti ve věku 4 – 8 let. Do naší školky
Slávek dorazil usměvavý a plný energie pomoci dětem,
které mají menší nedostatky v řeči.

Nejvíce se věnoval nácviku L, R, Ř a takzvaných sykavek. Děti sice Slávka Bouru neznají jako moderátora, ale pro učitelky to bylo
velmi milé setkání s hvězdou. Děti vybrané
ze Včelek a Berušek si s ním užily 45 minut
zábavného hraní a povídání. Slávek dětem
předvedl, jak se dělá gymnastika mluvidel,
jak procvičit jazýček a v neposlední řadě
artikulační cvičení. Děti si dále ve dvojicích
zkusily nácvik „R“ pomocí přetlačování
a vydávání brnkavého zvuku. Pohled na tvářičky dětí, kterým se povedlo srozumitelné

„R“ stál za to! Uteklo to jako voda a Slávek
věnoval i pár minutek nám paní učitelkám,
aby nás naučil, jak co s dětmi nacvičovat.
Čtyřicetpět minut výuky určitě nemůže odstranit nedostatky v řeči dětí, ale
pro učitelky to byla velká motivace a vzor,
jak s dětmi pracovat. Setkání bylo velmi
inspirativní a vše probíhalo formou hry
a workshopu. Díky Slávkovi jsme my učitelky zase bohatší o zkušenosti a motivované zkusit nové věci, a děti mají o nevšední
zážitek víc.
/ Lucie Vávrová, učitelka

Veselá kytara pobavila a poučila
Do naší školky zavítal 10. března pan Martin Krulich a přivezl s sebou Veselou kytaru. Šlo o interaktivní program plný písniček, legrace i poznání. Nesl se ve veselém
a přátelském duchu. Pan Krulich děti zaujal nejen jako hudebník, ale i jako člověk,
který umí pobavit a rozesmát.
Na úvod je seznámil se svou kamarádkou kytarkou. Popsal ji zábavnou formou
a připravil i některé další strunné nástroje, jako je například basa nebo housle.
Představil i typický australský nástroj Didgeridoo a “dešťovou hůl”. Dále vysvětlil
dětem, co je rytmizace, rytmika a ukázal
jim “hru na tělo”. Při tom se děti příjemně protáhly a zacvičily si. Největší radost
měly děti ze sestavení hudební kapely
Včelička. Pan dirigent jich několik vybral,
rozdal nástroje a naučil jednoduchou písničku. Aby to ostatním nebylo líto, přišel
na řadu celý orchestr a všechny děti se tak
mohly zapojit se hrou na shakery ve tvaru

vajíčka, triangl, ozvučná dřívka, tamburíny nebo cabasu.
Celý program byl prokládán hrou na kytaru a zpíváním známých písniček, které
si děti s panem Krulichem rády zazpívaly.
Nakonec dostaly i odměnu v podobě dětského časopisu Dráček.


/

Kristýna Daslíková, učitelka
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Kulaté jubileum
Bohuslava Štolby
Tišický rodák
a patriot, služebně i věkem
nejzkušenější zastupitel
naší
obce
Ing. Bohuslav
Štolba dosáhl
v únoru kulatého životního jubilea.
Zastupitelem je nepřetržitě od října
1998, nyní v šestém volební období,
ve druhém byl místostarostou. V Tišicích žije od svého narození, jen vojenskou službou byl na rok vytržen
z života v obci.
Jako mladý kluk pomáhal budovat
školku a přistavovat klubovnu u hasičské zbrojnice. Později dělal 8 let
předsedu SRPŠ při ZDŠ Kozly, tam,
kde získal základy vzdělání, zejména
zásluhou pana učitele Josefa Brodského. Vystudoval SPŠS v Čelákovicích, pokračoval ČVUT – FSI Praha,
kde při zaměstnání absolvoval i čtyřsemestrové postgraduální studium.
Po škole nastoupil do strojírenského
podniku AVIA v Letňanech, kde prošel 30letou kariérou, zažil korejské,
americké a indické majitele, kteří
nakonec převedli výrobu do Indie,
a proto zde své působení skončil.
Pestrou práci v Avii měl rád, setkával se tam i s občany Tišic, např.
s Ing. Milanem Nohejlem, Josefem
Kratochvílem, Robertem Lidickým,
Vlastimilem Hanouskem, Pavlem
Veselým a Pavlem Čemusem.
Nyní je již 12. rokem učitelem
na ISŠT Mělník. Přes počáteční obavy zjistil, že má ze získaných znalostí a zkušeností co předat, učení ho
baví. Je potěšen tím, že se k němu
hlásí žáci, které učil. Pochlubí se, co
studují, kde pracují, zda mají rodinu.
V tu chvíli má pocit, že za sebou něco
užitečného zanechal.
Největší radost mu dělá rodina
a vnoučata. Baví ho letecké a trochu
lodní modelářství, elektrotechnika
a rád pracuje na zahradě.
Těší ho rozvoj obce, nespokojen je
s vandaly, kteří ničí to, co má sloužit
všem (např. skla čekáren či lampy).
Vnímá potřebu vylepšovat a zdokonalovat infrastrukturu obce.
Všem čtenářům přeje pevné zdraví
a aby se jim v obci dobře žilo.
A my přejeme panu Štolbovi pevné
zdraví, hodně elánu a spokojenosti.


red /

Zdeňka Kváčková

Věděli jste, že máme
krásnou knihovnu?
O tom, že se v naší obci nachází krásná knihovna, jsme
se s dětmi přesvědčili v březnu, měsíci knihy. Nachází se
v budově obecního úřadu v prvním patře vlevo.

Do místní knihovny nás doprovodila paní
Kalašová, která je dobrovolnicí a v knihovně se vám ochotně věnuje. Dozvěděli jsme
se o provozu knihovny, co za poklady se
v ní ukrývá, a že jich je velká spousta. Nejvíce času jsme strávili u knížek pro děti,
obdivovali jsme ilustrace i zajímavé kousky, jako například Spidermana nebo knížku o Letadélku Káněti. Knihovnu jsme si
prohlédli celou, svým barevným obalem
nás zaujaly například dobrodružné knihy, našli jsme v knihovně největší knihu,

archiv autora
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která byla o Národním divadle a také nejmenší, která byla plná krásných veršů,
zkrátka k mání jsou zde všechny možné
žánry. Každé z našich dětí si našlo knížku,
kterou by si rádo půjčilo domů, tak neváhejte a do místní knihovny se vydejte.
Otevírací doba byla vytištěna v minulém
čísle TR a naleznete ji na webu knihovny:
https://knihovnatisice.estranky.cz. Půjčovné je zcela zdarma. Naše knihovna si rozhodně zaslouží vaši návštěvu.
 / Magda Žáková – Hejlová, učitelka

Loučení se zimou a přivítání jara

První jarní den 20. 3. je dnem, na který
se všichni těšíme. Začínají pučet stromy
a keře, můžeme obdivovat první jarní květiny a těšit se na první jarní sluníčko. Jaro
začíná rovnodenností, kdy se začínají pro-

dlužovat dny. Proto si budeme moci venku
déle hrát, jezdit na kole, chodit na procházky a pozorovat přírodu, jak se probouzí. Nejdříve se však musíme se zimou rozloučit.
Hezkou jarní písničkou či básničkou
se děti rozloučily s paní zimou a přivítaly
první jarní dny. Každá třída si s pomocí
paní učitelek paní zimu vyrobila, nazývá se Morana. Aby nás zima doopravdy
opustila, hodili jsme ji do Labe, čímž jsme
potěšili zejména ryby a kachny, protože
Morana je vyrobená z pečiva. Nakonec
jsme si zarecitovali báseň, a přitom se
dívali, jak Morany odplouvají. Děti jim
zamávaly a společně zakřičely „JARO VÍTEJ!“. Všem přejeme slunečný jarní čas.

Zuzana Viktorinová a Denisa Ryndová,
učitelky, Lucie Vávrová
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ZPRÁVY ZE SPOLKŮ / Z OBCE

S čím vám může pomoci
Jakub Nezbeda?
Jakub Nezbeda žije v Tišicích celý svůj život a cítí se tu
jako doma. Obec si velmi oblíbil a nedá na ni dopustit.
Má zde spoustu přátel a členů rodiny a je za to moc
rád. Jaké služby poskytuje a co ho baví, vám sdělí
v následujícím rozhovoru.
Ve společnosti IDCT network s. r. o.
jste jednatelem společnosti. O jakou
jde firmu?
Společnost vznikla v roce 2013 se záměrem poskytovat telekomunikační služby
(zejména internet) pod obchodní značkou FajNnet.cz. V roce 2019 jsme v České
republice spustili e-shop www.kamery-hikvision.cz zaměřující se na prodej zabezpečovací techniky. V roce 2020 jsme
expandovali a spustili e-shop www.kamery-hikvision.sk s prodejem zabezpečovací techniky do zahraničí, konkrétně
na Slovensko. V roce 2021 jsme se stali
autorizovaným partnerem společnosti
HIKVISION. V současné době se řadíme
mezi významné dodavatele zabezpečovací techniky v České a Slovenské republice.
Čím se v současné době nejvíce zabýváte/co můžete tišickým občanům nabídnout?
V současné době se nejvíce zabýváme
připojením domácností k internetu pod
obchodní značkou FajNnet.cz, dodávkou
a montážemi zabezpečovacích systémů,
videotelefonů značky HIKVISION, servisem počítačů, montáží televizních antén,

Jakub Nezbeda věnoval obci Tišice
dvě kamery značky Hikvision, za což
mu velmi děkujeme. Kamery použijeme na posílení bezpečnosti a čistoty
obce.
JaS, místostarostka

Je zaměstnání i Vaším koníčkem?
Ano, zaměstnání je zároveň i mým koníčkem. Nejvíce mě baví telekomunikace
a moderní technologie. V oblasti telekomunikací se pohybuji přibližně 10 let.
V roce 2022 jsem získal ocenění a certifikát technického specialisty v oblasti kamerových systémů značky HIKVISION.
Jste rodákem. Co se Vám na obci ne/
líbí, co byste rád vylepšil/změnil?
Byl bych pro umístění zpomalovacích
pruhů v okolí dětského hřiště bikepark,
protože na hřišti u silnice se pohybuje
celkem dost dětí. Určitě by se našly i jiné
vhodné úpravy a změny, protože vždy je
co zlepšovat, ale momentálně jsem s aktuálním stavem a obcí spokojen.

montáží datových sítí pro rodinné domy
a firmy. Naše služby se stále rozrůstají
a vyvíjí. Snažíme se, aby naši zákaznici
byli nadmíru spokojeni.
Jaký je kontakt na vaši společnost
a kdy jste k zastižení?
Pracovní doba je nastavena tradičně
od 08:00 – 16:00 hod.
Telefonní kontakty jsou: 246 063 271 nebo
773 138 079.

Děkujeme za názor. Umístění retardéru je často diskutované citlivé téma.
V nedávné době byly pečlivě zvolené
a vybrané šetrnější půlkulaté retardéry místo důraznějších prahů do ulice
Ke Křížku a po montáži byly v poměrně krátké době opět demontovány
na četné a urputné stížnosti a negativní reakce obyvatel.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně spokojených zákazníků.

Jana Syrová, místostarostka


archiv Jakuba Nezbedy

Karnevalový rej na hřišti
V sobotu 5. března se krátce po obědě začaly v sále na hřišti v Chrástu scházet různé
pohádkové postavy, zvířátka, princezny
a neohrožení hrdinové na karneval pořádaný Tišickými Mamas. Účast byla neobvykle vysoká, organizátorky napočítaly
téměř 300 přítomných osob. Malí i velcí
účastníci si užili báječné odpoledne plné
her, soutěží a veselých písniček, na které
dováděl celý plně obsazený sál. S dětmi dokonce tancovali i dospělí, kteří brzy odložili počáteční rozpaky. Všechny děti za účast
v různých soutěžích obdržely drobné
odměny, proběhlo i vyhlášení nejlepších
masek. Velkou radost přítomným udělal
i klaun tvarující balonky a nechybělo ani

oblíbené malování na obličej. Karnevalové
odpoledne se skutečně vydařilo a všichni
se těší na další ročník. S ohledem na aktuální situaci organizátorky odeslaly celý

výtěžek z dobrovolného vstupného, tedy
11 733 Kč, na účet nadace Člověk v tísni pro
podporu válkou zasažené Ukrajiny.


Kristína Částková /

Jana Výrutová

TIŠICKÉ TRHY – informace na webu obce v sekci Co se do Rozhledů nevešlo.
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Dobrovolníci opět
pomáhali v akci
I přes nepříznivé počasí, kdy ráno poletoval sníh,
se aprílového úklidu zúčastnilo 14 dobrovolníkůposbírali 10 pneumatik, 24 pytlů odpadu a celou
jednu fůru (cca 5 kubíků) rozličného odpadu
z jedné černé skládky blízko benzínky, kde bylo
mimo jiné velké množství plastových květináčů.

Velké poděkování patří organizátorce Tereze Hyksové a Pavlovi Veselému, kteří již tradičně celou akci
úspěšně řídili a provedli od propagace přes zajištění a předání pomůcek
po přesunutí posbíraného odpadu
na sběrný dvůr. Přírodě se zase trošku ulevilo a jistě uvítá, když se kaž-

dý občan dle svých možností zapojí.
Třeba tím, že bude udržovat pořádek
ve svém nejbližším okolí, posbírá
odpadky při procházce, a hlavně
bude dbát na prevenci a odpad nebude vytvářet, a bude tak dobrým
příkladem pro naše děti.


JaS /

T. Hyksová

Chovatelé roztančili sál
Ač je plesová sezóna téměř u konce, nic nezastavilo chovatele, aby na apríla
uspořádali oblíbený chovatelský ples. K tanci a poslechu hrála skupina OMEGA
BAND P. Zahradníčka. To, že se návštěvníci těšili, nebylo pochyb. Vyprodaný sál
a prodaná tombola potěšila všechny účastníky i chovatele. Zdeňka Kváčková

inzerce

a

Sháním štěně
tel.: 721 608 436

Vás srdečně zvou na

Prodej sadby
zeleniny a květin
byl zahájen v Kozlech 77
(u p. Březiny).

sportovní areál v Chrástu
30. 4. 2022 od 17 hodin

pořádá
pořádá
pořádá

BURZU
BURZU

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ, OBUTÍ
A SPORTOVNÍCH
POTŘEB
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
A
HRAČEK
OBUTÍ A SPORTOVNÍCH POTŘEB

DĚTSKÉHO OBLEČENÍ,
A HRAČEK
OBUTÍ A SPORTOVNÍCH
POTŘEB
Příjem: pátek A
22.
dubna 1600 - 1800
HRAČEK
00
00
v budově Základní školy Tišice

v budově
školy9Tišice
Prodej:
sobotaZákladní
23. dubna
- 12
Výdej: v sobota
dubnaškoly
1300 Tišice
- 1400
budově 23.
Základní

Příjem: pátek 22. 4. 2022 16,00-18,00
Připravte
si seznam
popisem
věcí a cenou.
Prodej:
sobota
23. 4.s 2022
9,00-12,00
Příjem: pátek 22. 4. 2022 16,00-18,00
Výdej: sobota 23. 4. 2022 13,00-14,00
Prodej: sobota
23.budou
4. 2022
9,00-12,00
Nevyzvednuté
věci
odvezeny
charitě.
Výdej:
sobota
23. 4.
2022 věcí
13,00-14,00
Připravte
si seznam
s popisem
a cenou.
www.klub-ko.cz
Připravte si seznam
s popisem
věcícharitě.
a cenou.
Nevyzvednuté
věci budou
odvezeny

Otevřeno:
ST a PÁ 16 – 18 hod.
NE 9 – 11 hod.
Jiné časy po domluvě:
721 608 436

Program:
Pálení čarodějnice
Opékání buřtů (lze zakoupit v restauraci)
Doprovodný program pro děti
Vstupné dobrovolné – kostýmy vítány!

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

Nevyzvednuté věci budou odvezeny charitě.
www.klub-ko.cz

SPOLEČENSKÝ DŮM NERATOVICE
a Jan Onder swww.klub-ko.cz
Natálií Otáhalovou
pořádají

ZÁPIS DO TANEČNÍCH KURZŮ
PRO MLÁDEŽ
úterý a středa 26.4. a 27.4.2022 od 13:00 do 18:00 hodin
vstupní hala Společenského domu
nebo online na www.spoldum.cz

