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Nová třída MŠ Včelička otevřena
Z

a přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery byla
v úterý 30. srpna slavnostně uvedena do provozu
budova nové třídy Mateřské školy Včelička. Slavnostního aktu přestřižení pásky se dále účastnil
starosta obce Tišice Pavel
Končel a ředitelka mateřské školy Tereza Netíková.
Necelý rok a půl trvala výstavba této nové třídy,
která stojí jako samostatná budova s veškerým zázemím v areálu školky. Realizací byla pověřena firma
Šnajdr stavby Mělník, která v termínu budovu dokončila. Nové prostory třídy, sociální vybavení, zázemí pro učitelky si přišli pro-

hlédnout i někteří zastupitelé obce. V budově nechybí
vybavená kuchyň pro výdej

svačin a obědů, aby děti nemusely přecházet do hlavní
budovy, což by hlavně v pří-

padě nejmladších dětí bylo
velmi komplikované. Součástí je i technické zázemí.

Vybavením interiéru třídy byly pověřeny učitelky M. Žáková a K. Javůrková, které povedou oddělení nejmladších dětí. Zařízení bylo vybíráno s maximálním ohledem na potřeby dětí a se zachováním
dostatečného prostoru pro
volný pohyb. Jeho součástí
je i příjemná klidová zóna,
kde budou moci děti relaxovat a odpočívat.
Nová třída, úprava celého areálu školní zahrady s parkovištěm pro zaměstnance, nový nátěr plotu a v neposlední řadě nové
dekorace na fasádě obou
budov daly školce naprosto
jiný, moderní a svěží charakter.

 Dokončení na 3. straně

Do nového školního roku s novým hřištěm
A

č byl termín realizace velmi krátký, podařilo se firmě
Šnajdr stavby s. r. o. vše stihnout
dle harmonogramu a první zářijový den bylo otevřeno nové multifunkční hřiště v areálu naší základní školy.
Jak jsme vás již prostřednictvím
TR informovali, toto hřiště je první
fází ve vybudování nové tělocvičny. Nyní nás čeká změna územního plánu v těchto místech tak, aby
výstavba tělocvičny splňovala for-

mální stránku povolovacího řízení,
a samozřejmě nás čeká další nelehký úkol na samotnou stavbu sehnat
dostatek financí.
Do této doby zde bude sloužit našim dětem nově vybudované
multifunkční hřiště, z kterého, jak
doufám, budou mít radost a plně
ho využijí jak v hodinách tělesné
výchovy, tak v něm i výborné zázemí pro pohybové aktivity nalezne i školní družina.

Pavel Končel
  Další informace na 4. straně

Ač byl termín na výstavbu hřiště více než „šibeniční“, firma Šnajdr s. r. o.
jeho realizaci stihla v termínu. Slavnostního otevření hřiště se ujaly malé
mažoretky ze základní školy. 
nač

Den obce Tišice přilákal ke dvěma tisícovkám návštěvníků
K

rásný sluneční den a tradičně pestrý program byla kombinace, která přilákala na
dvě tisícovky obyvatel Tišic i okolí v průběhu
celého dne k navštívení již čtvrtého Dne obce
Tišice.
Dostatečné množství lavic, stolů a přístřešků,
spolu s promyšleným a vhodně rozmístněným
občerstvením bylo též důvodem, proč areál fotbalového hřiště byl po celý den zaplněn. Neúprosné sluneční paprsky byly mírněny puštěnou závlahou, která osvěžovala hlavně ty nejmladší. Ten
kdo přišel, určitě nelitoval. Organizátoři zvládli
po všech stránkách celý den na jedničku.  (nač)
 Pokračování na 8. straně
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Nekonečný příběh v podání firmy Imos
Z

dá se to jako nekonečný příběh, firma IMOS group a. s.
znovu posunula termín dokončení opravy komunikace v ulici Boleslavská. V době uzávěrky tohoto čísla TR, nám firma přislíbila
hraniční termín opravy do konce
září 2016.
Jako důvod prodloužení firma
IMOS group a. s. uvádí, že nepočítala s takovou náročností opravy a nechává si vypracovat posudky z důvodu dalších jednání se subdodavateli, kteří se podíleli na výstavbě kanalizace v těchto místech.
S touto firmou neustále jednáme,
postupně se odstraňují reklamované součásti kanalizace. Prodlužování termínu opravy komunikace jsme
samozřejmě také řešili, ale bohužel

pozvánky
n Klub seniorů v Tišicích pořádá zájezd na Zahradu Čech do
Litoměřic, a to 15. září 2016. Cena
zájezdu je 170 Kč. Odjezd autobusu je v 9.00 hodin od autobusových
zastávek. Přihlášky přijímá pan
Milan Černý, mob.: 721 382 260.
n Restaurace Na hřišti vás srdečně zve na již tradiční hudební večer s oblíbenou
skupinou Holokrci. Večer plný
tance a zábavy se koná v sobotu
15. října od 20 hodin. Občerstvení zajištěno. Vstupné 150 Kč.
Vzhledem k předpokládané vysoké účasti bude od září probíhat
předprodej vstupenek v restauraci Na hřišti, tel.: 603 978 388.

naše možnosti situaci ovlivnit jsou
minimální. Možností by bylo zadat
tuto opravu jiné firmě a následně po
firmě IMOS group a. s. vymáhat náklady na opravu. Ovšem z časového
hlediska by výběr nového zhotovitele prodloužil čas opravy ještě mnohem více a následoval by s největší
pravděpodobností soudní spor s firmou IMOS group a. s.
Naší snahou bylo, aby se v co nejkratší době opravily asfaltovým potahem již zhutněné výkopy, což by
se mělo v prvních čtrnácti zářijových dnech realizovat.
Velmi jsme se snažili přesvědčit
Policii ČR, aby nepokutovala naše
občany, kteří vjíždějí do obce přes
zákaz vjezdu, ale bohužel jsme se ze
strany policie nesetkali s pochopením. 
Pavel Končel, starosta

Důvodem nekonečných průtahů dokončení opravy komunikace je nejen náročnost opravy, jak uvádí firma Imos, ale i to, že po většinu času zeje stavba
prázdnotou. Zachytit čilý stavební ruch bylo spíše dílem náhody.  Foto nač

Železniční zastávka v novém
Z

vičky ve stínu lip. Novinkou budou
trojstranné hodiny a najde se i nějaké malé překvapení. Naši občané

Úpravy nádraží jsou součástí zvelebování veřejných prostranství, které byly na tento rok plánovány, a jsou na něj rovněž vyčleněny finanční prostředky v rozpočtu obce. Dalšími chystanými kroky
bude nový nátěr zdi lemující nástupiště a také čekárny, která je bohužel opakovaně dekorována nezvanými „umělci“. Prostory u dráhy
by měla pozvednout i proměna neupravených záhonů a doplněné la-

Úprava veřejných prostranství v obci přinesla i zlepšení kultury cestování
vlakem ze zastávky Tišice.

ejména ti, kdo využívají k cestování železnici, si mohli v poslední době povšimnout
malých změn na vlakové zastávce v Tišicích. Opravené a natřené
jsou lavičky a do nového hávu je
oblečen přístřešek pro cestující.

využívají cestování vlakem čím dál
více a zájmem obce je jim ho alespoň takto zpříjemnit.
(jp)

ze zasedání obecního zastupitelstva
Zasedání se konalo 18. 8. 2016.
Účastnilo se ho 9 zastupitelů,
2 byli řádně omluveni
a 17 občanů. Z projednaných
bodů vybíráme:
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 3/2016
Na příjmové straně se jedná hlavně o doplatek
dotace na zateplení společenského sálu, na výdajové straně o opravy komunikací, chodníků, parkoviště u ČD, reflexní pásky dětem a seniorům,
oprava části hřbitovní zdi a fasády márnice.
n SMĚNA POZEMKŮ,
OBEC TIŠICE – TJ SOKOL TIŠICE
Hlavním cílem směny pozemků je narovnání majetkoprávních vztahů mezi účastníky směny. TJ SOKOL se stane majitelem pozemků v herní ploše a naopak se obec Tišice stane majitelem bývalého letního cvičiště,
více známého pod názvem „sokolské hřiště“
v Sokolské ulici. Více v článku na následující straně.
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n PŘIJETÍ DARU – POZEMKY obci daruje paní J. Ottopalová. Část pozemků je součástí veřejné komunikace, část jsou nevyužívané
polnosti v Kozlech.
n PŘEVOD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ
V RÁMCI FONDŮ ZŠ TIŠICE
Jedná se o převedení částky 60.000 Kč v rámci
fondů základní školy a následně do rozpočtu obce
Tišice. Zastupitelstvo obce Tišice schvaluje použít
tuto částku na stavební úpravy v areálu ZŠ Tišice.
Získané prostředky budou použity zpět ve prospěch školy, na stavební úpravy, např. chodníků.
n ZŘIZOVACÍ LISTINY MŠ A ZŠ TIŠICE
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo nové zřizovací listiny příspěvkových organizací MŠ Tišice a ZŠ Tišice. Zároveň zrušilo zřizovací listiny ze dne 11. 10. 2002.
n PŘIJETÍ DOTACE
Zastupitelstvo obce Tišice schvaluje přijetí dotace Středočeského kraje ve výši 3 mil. Kč,
které budou použity na výstavbu kanalizace – II.
etapa 1. část. Jedná se o úsek z konce ul. Ke Křížku do ulice Na Pastvičkách tak, aby se mohla dokončit kanalizace již v části Tišic položená.

n DISKUZE
Hlavním námětem diskuze byl pomalý postup reklamační opravy vozovky v ulici Boleslavské. Starosta vysvětlil občanům, že není
v možnostech vedení obce postup prací ovlivnit, obec se může jen dotazovat, urgovat. Podle
posledních informací by oprava nekvalitně zasypaných výkopů měla skončit do 15. 9. 2016.
Pokud firma IMOS termín nestihne, bude definitivní povrch až příští rok.
Pan František Veselý oznámil OZ a přítomným občanům, že se mu podařilo nalézt ve Státním okresním archivu Mělník po dlouhá léta
„ztracenou“ kroniku obce Tišice se zápisy za
roky 1914 – 1938. Nechal kroniku zdigitalizovat
a jedno DVD předal starostovi. Zastupitelé i občané p. Veselému potleskem poděkovali.
Byl podán návrh, aby obec najala odbornou firmu, která by pro občany provedla najednou povinné revize kotlů na pevná paliva v příštím roce. Mohlo by to znamenat pro
občany velkou úsporu, protože firma v tomto případě nabízí velkou slevu.

Petr Brodský

Nová třída MŠ Včelička otevřena
 Pokračování z 1. strany
Po prohlídce nově otvírané třídy následovalo společné posezení všech hostů v jídelně hlavní budovy. Zde při slavnostním přípitku
hejtman Miloš Petera řekl: „V Tišicích, podobně jako v jiných obcích
v okolí Prahy, musíme řešit problémy spojené s velkým nárůstem počtu obyvatel. Stěhují se sem především mladí lidé, kteří mají děti,
a chtějí, aby jejich potomci navštěvovali školku a školu, která má odpovídající zázemí. Jsem rád, že jsme
mohli z krajských peněz dětem v Tišicích pomoci.“ Středočeský kraj
podpořil výstavbu nové třídy částkou 6 milionů korun z celkových
nákladů zhruba 7,5 milionu. V rozhovoru hejtman nastínil i další ob-

lasti, které chce kraj podporovat,
a to zejména investice do dopravy.
Jmenovitě do vlakové a autobusové, a dále do rozsáhlejšího propojení Středočeského kraje s pražskou
integrovanou dopravou.
V průběhu setkání zazněla i slova starosty obce, ve kterých vyjádřil poděkování všem, kteří se podíleli na vybudování nové třídy a na
souvisejících pracích: „Opravdu
upřímně děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu a byli součástí nového
stavu celé školky a jejího areálu. Je to
hlavně firma Šnajdr, která realizovala celou stavbu nové třídy a jsem velmi rád, že touto cestou jí mohu prostřednictvím jejího jednatele poděkovat. Dále jsou to zastupitelé obce, kteří svým přístupem umožnili realizaci celého projektu. V neposlední řadě

Prostory poskytují dětem vše, co k pobytu ve třídě potřebují. 

Hejtman Miloš Petera zavzpomínal s učitelkami na svou první návštěvu
školky, kdy přijel dětem přečíst pohádku. 
patří poděkování zaměstnancům
obecního úřadu, kteří pomohli s instalací a sestavením vybavení a úpravou areálu.“
Ředitelka školky poděkovala za
podporu ze strany Středočeského
kraje, zřizovatele a všech zaměstnanců školky, kteří i část svého volna věnovali ve prospěch uvedení
všech prostor do provozu.
Po oficiálních proslovech následoval čas pro neformální setkání, ve
kterých věnoval hejtman Miloš Petera řediteli Základní školy Tišice, Pavlu Jelínkovi, volné vstupenky pro děti
do zábavného areálu Mirákulum nedaleko Mladé Boleslavi. Ty, jak v rozhovoru řekl ředitel školy, budou vě-

Pokračovat v rekonstrukci
osvětlení bylo logické rozhodnutí
A

bychom alespoň částečně využili nepříjemného faktu, že je ulice Boleslavská v době opravy komunikace uzavřena, rozhodli jsme se k pokračování rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Boleslavská.

Byla zde položena nová kabeláž a zrenovovány sloupy s tím, že se ještě osadily novými svítidly. Dále jsme přistoupili k pročištění
dešťové kanalizace, která má v ulici Boleslavská několik vpustí. Další čištění dešťové kanalizace proběhlo v Tišicích, tato kanalizace
má vyústění u jezera v Mlékojedech. (pk)

novány dětem jako ocenění za zásluhy mimo běžný režim školy. Zároveň
bylo škole nabídnuto, v případě zájmu, zvýhodněné vstupné do areálu
Aquaparku v Čestlicích.
A pokud by si někdo myslel, že se
celé setkání neslo v duchu oficialit,
mýlil by se. Miloš Petera v závěru
setkání prozradil, že spolu s kuchařem Jaroslavem Sapíkem dali dohromady kuchařku se spoustou zajímavých receptů. Jeden z nich uveřejňujeme i na následující straně.
Závěrem připojujeme přání, aby se
žáčkům v nové třídě Motýlci v Mateřské škole Včelička líbilo a měli na
ni vždy ty nejkrásnější vzpomínky.
Naďa Černá, Foto: Pavel Kváček

krátce
Likvidace
odpadních vod
– informace pro občany

U

Využít uzavření ulice Boleslavská k rekonstrukci další části veřejného osvětlení bylo správným a logickým rozhodnutím.

pozorňujeme občany na platnost tzv. Vodního zákona
č. 254/2001 Sb., (§ 38), který řeší nakládání s odpadními vodami v souvislosti s ochranou podzemních vod.
Zákon podrobně vymezuje povinnosti majitelů nemovitosti, provozoven a rekreačních objektů a stanovuje, jak postupovat při likvidaci odpadních vod. Podrobné informace o způsobu likvidace odpadních vod naleznete na webových stránkách obce
v odkazu „úřední deska“.
(red)

Směna pozemků přinesla oboustranný prospěch
K

onečně se po dlouhých letech
podařilo narovnat majetkoprávní vztahy obce a TJ Sokol Tišice.
Došlo ke směně pozemků, které
obec vlastnila v herní ploše hřiště.
TJ Sokol Tišice na oplátku darovala
obci přístupovou cestu k obecní restauraci a pozemek bývalého hřiště, které je situováno v ulici Sokolská a v současné době je nevyužívané a značně zanedbané.

Jelikož má obec mnohem větší prostředky, aby tento pozemek
bývalého hřiště využila, bude tato
směna jistě ku prospěchu věci a je
snahou zastupitelstva, aby v těchto
místech vznikla další potřebná infrastruktura pro občany. Do konce
tohoto roku by mělo být zcela jasné, jak s tímto pozemkem obec naloží. O dalším vývoji v této věci vás
budeme samozřejmě informovat.

(pk)

Místo, kde se v minulosti odehrávala sportovní klání, později tradiční poutě
s kolotoči a houpačkami, nyní čeká na rozhodnutí o svém využití.  (nač)
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krátce
Nová posila týmu

Děti ze školy budou
od září využívat nové hřiště
T

ři měsíce stačily firmě Šnajdr
na vybudování nového multifunkčního hřiště v areálu základní školy. Do užívání dětem ze školy bylo předáno při jeho slavnostním otevření 1. září za přítomnosti starosty obce, žáků školy
a jejich rodičů.

O

d září nastupuje do Základní školy Tišice jako
učitel Jan Preisler.
Předmětem, který bude vyučovat nejčastěji, je tělesná výchova, dále pak matematika, vlastivěda, výtvarná a pracovní výchova. Nový učitel rád pracuje
s dětmi, působil jako instruktor
na dětských táborech.

Rozhodnutí vybudovat hřiště odůvodnil starosta slovy: „Nedostatečné zázemí pro výuku tělesné výchovy je již řadu let bolavým místem naší základní školy.
Místnost bývalé třídy, která slouží
jako tělocvična, je pro kvalitní výuku naprosto nevhodná. Proto jsem
rád, že díky podpoře Středočeského
kraje jsme vybudovali multifunkční
hřiště, které se stane základem budoucí tělocvičny.“ Hřiště bylo vy-

Již tradičně je pro prvňáčky připraven dárek v podobě základních pomůcek,
které jsou vybírány ve spolupráci se školou.
budováno za výrazné finanční pomoci Středočeského kraje a to ve
výši 3.600.000 Kč.

středočeská
specialita
Plněný Ladův
kotlet s cibulovo –
česnekovou šťávou

U

vařte si středočeskou specialitu s hejtmanem Milošem Peterou a šéfkuchařem Jaroslavem Sapíkem.
Suroviny na přípravu: 4 ks
200 g vepřové kotlety s kostí,
2 ks cibule, česnek, 200 g kysaného zelí, 100 g slaniny, pepř, sůl,
sladká paprika, kmín, 2 dl silného vývaru, olej, sádlo na opečení
Jak postupovat: Zelí, polovinu na jemno nakrájené cibule a na
kostičky nakrájenou slaninu promícháme se lžičkou kmínu, osolíme, opepříme a přidáme trochu
cukru, dvě lžíce oleje a vše ještě
jednou promícháme. Kotlety prořízneme až ke kosti a do vzniklé
kapsy vložíme plátek slaniny a připravenou zelnou směs. Sepneme
párátkem a zprudka opečeme na
sádle. Posypeme trochou papriky a dáme stranou. V pekáčku na
tuku dáme zesklovatět zbylou nakrájenou cibuli, přidáme na plátky pokrájený česnek, okořeníme
kmínem, pepřem a zalijeme silným vývarem. Do takto připraveného cibulového základu vložíme opečené kotlety a zakryté pečeme troubě při 160 °C asi 30 minut. Pak odkryjeme a při teplotě
90 °C necháme v troubě asi 20 minut. Upečené kotlety vyjmeme
a vypečenou šťávu propasírujeme.
Podáváme s bramborovým nebo
chlupatým knedlíkem, posypaným
dozlatova osmaženou cibulkou.
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Slavnostního aktu přestřižení pásky se ujal starosta obce Pavel Končel spolu
s ředitelem školy Pavlem Jelínkem.

Starosta přislíbil i další zlepšení
areálu školy, kdy v letošním roce by
měl být vybudován chodník kolem
cesty a začátkem příštího roku běžecká dráha. Součástí prvního dne
ve škole je i předání balíčku se základními pomůckami pro prvňáčky a také tradiční setkání zaměstnanců školy jak těch současných,
tak i těch z let minulých.
Přejme všem dětem, aby jim
nové hřiště přineslo spousty radosti ze sportu a pohybu vůbec. A aby
zastřešení hřiště, které je v plánu
v letech příštích, z něho udělalo tělocvičnu, která bude sloužit i širší
veřejnosti.
Naďa Černá

Cena obce udělena popáté Oprava
P

átá Cena obce byla letos udělena panu Jaroslavu Pazderovi. Ten byl jedním ze spoluzakladatelů místního spolku chovatelů, který v naší obci vznikl
v roce 1975.
Aktivně se podílel na organizaci výstav drobného zvířectva v naší
obci, na pořádání kulturních akcí
svazu chovatelů, jako byly plesy
a zájezdy na celostátní výstavy. Vždy
se snažil zajistit odpovídající zázemí pro svaz chovatelů Tišice, a to

jak v době jeho vzniku, tak i po roce
1989, kdy byly prostory svazu navráceny původním majitelům. I v současnosti se podílí na vybudování odpovídajícího zázemí v prostoru, který svazu chovatelů poskytla obec Tišice. Více než 40 let je aktivním členem svazu a svým přístupem a vztahem ke zvířatům se stal vzorem pro
své mladší následovníky.
Jaroslav Pazdera byl i členem místního zastupitelstva, kde jako zastupitel pracoval v komisi stavební. (nač)

hřbitova

Havarijní stav zdi kolem hřbitova, kdy zeď ve velkém opadávala na hroby, byl důvodem
k její opravě, kterou financovala
obec Tišice. Součástí opravy byla
i rekonstrukce „márnice“, která krom špatného stavu fasády
měla už lety poškozenou střechu.
Jedná se o první etapu oprav, kdy
celý obvod zdi by měl dostat nový
kabát do konce příštího roku.

Atleti ZŠ obhájili druhé místo
A

tletika se stala silnou
stránkou školy, důkazem může být již třetí rok po
sobě skvělé umístění na atletických závodech mezi školami v okrese Mělník.

doucnu a určitě tomu přispěje i výstavba multifunkčního
hřiště, kde si budou děti vylepšovat své sportovní výkony
v důstojnějších podmínkách,
než tomu bylo doposud.

Po loňském a předloňském úspěchu si naši malí
atleti i tentokrát mohli na
krk pověsit stříbrné medaile, aby tak oslavili hezké výsledky, kterých dosáhli nejprve v okrskovém (10. 6.) a poté
i v okresním (17. 6.) kole atletického trojboje. Na tuto tradici chceme navázat i v bu-

Okrskové kolo / 10. 6. / Neratovice:
1. ZŠ Tišice
1 022 b.
2. ZŠ Ing. M. Plesingera
		 – Božinova, Neratovice
883 b.
3. ZŠ 28. října Neratovice
838 b.
4. ZŠ Libiš
620 b.
Okresní kolo / 27. 6. / Neratovice:
1. ZŠ Ing. M. Plesingera
		 – Božinova, Neratovice
1 196 b.
2. ZŠ Tišice
1 034 b.
3. ZŠ Mšeno
752 b.
4. ZŠ Třebízského Kralupy n. V.  681 b.
5. ZŠ Mělník – Mlazice 
667 b.

Výkony našich atletů
		
běh
skok
			
na 60 m daleký
třída jméno		
z místa

skok
daleký
z rozběhu

hod
kriketovým
míčkem

I.	Eliška Ščuryová

11,50 s

152 cm		

I.

10,43 s

167 cm		

17,10 m

II.	Adéla Smolíková

10,75 s

169 cm		

17,80 m

II.	Lumír Král

10,30 s

190 cm		

24,80 m

Šimon Vít

III.

Tereza Krajčová

III.

Matouš Trédl

13,10 m

9,80 s		

390 cm

10,43 s		

334 cm

23,30 m
26,10 m

IV.	Ema Jelínková

9,10 s		

418 cm

23,50 m

IV.	Jan Pasovský

8,85 s		

433 cm

46,00 m

V.	Lucie Žáková

9,90 s		

352 cm

19,80 m

V.	Ondřej Pazdera

9,72 s		

393 cm

33,00 m

poděkování
Naše poděkování
patří amatérskému
divadelnímu
spolku LUNO,
které jako dar
naší školce
financovalo nový
motiv na fasádě
nové budovy
Mateřské školy
Včelička.
Mgr. Tereza Netíková

redaktoři ze školy
Myslivci připravili supr den pro školáky

V

e středu 22. června jsme se školou šli na
výlet na střelnici k myslivcům. Když jsme
ráno vyrazili, tak se zdálo, že to bude nudná
cesta. Šli jsme docela dlouho, slunce už hodně svítilo. Ale potom, když jsme tam dorazili, tak to začalo být dobré.

Uvítali nás myslivci. Jeden měl ochočenou lišku jménem Dixi. Trošku nevěděla, co se děje,
proč je u ní spousta dětí. Pan myslivec ji dal na
zem, ona se bála, a tak ji uložil do klece. Měli
tam i malého pejska Mikeše. Mohli jsme si zkusit střelbu ze vzduchovky, každý si směl třikrát
vystřelit na terč. Pak myslivec střílel na asfalto-

vé holuby, a když je trefil, objevil se růžový kouř.
Potom ještě ukázal střelu na plnou láhev. Když
dostříleli, tak jsme se rozběhli do vysoké trávy
a hledali jsme patrony nebo nerozbité porcelánové holuby. Měli pro nás připravené občerstvení. Opékali jsme buřty a nalévali nám limonádu. Když jsme šli zpátky, poznávali jsme stromy,
květiny a turistické značky. Návštěva u myslivců
byla super. Prostě to byl fantastický den plný cestování, objevování a střílení. Děkujeme všem tišickým myslivcům, kteří pro nás dopoledne připravili.
Žáci 2. třídy (D. Kříž, M. Prošek,

A. Strnadová, D. Zich, M. Kučera,

V. Himlová, A. Smolíková, V. Martikán)

krátce z MŠ
Noví zaměstnanci ve školce

Změny ve školce

N

aše mateřská škola zaznamenává od září spoustu změn. Kromě toho, že se rozrostla o další prostory v podobě nové třídy
a o nové zaměstnance, dostala také nové pojmenování MATEŘSKÁ
ŠKOLA VČELIČKA.

Veronika Kovářová

Markéta Pelikánová

Od září do naší školky nastoupila nová učitelka Veronika Kovářová – 20 let. Je učitelkou dětí věkové kategorie 4 – 5 let ve třídě Berušky. Vystudovala Střední školu pedagogickou v Litoměřicích,
obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studia probíhala
její praxe v naší mateřské škole. Po
ukončení studia pracovala 1 rok
v mateřské škole ve Zdibech v oddělení nejmladších dětí. Při práci
studuje VŠ Technickou v Liberci,
obor učitelství pro 1. stupeň na ZŠ.
Práce s dětmi ji velice naplňuje.
Její zálibou je hra na klavír a flétnu. Má praxi i se školou v přírodě a s vedením tréninku v baletu.
Další učitelkou, která přibyla do
kolektivu, je Bc. Markéta Pelikánová – 24 let. Vyučuje 3 – 4leté děti ve

Klára Brdová

třídě Světlušky. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Karlových
Varech, obor předškolní a mimoškolní pedagogika a následně Univerzitu Jana Amose Komenského
v Praze, obor speciální pedagogika. Pracovala v mateřské škole v Aši
v oddělení nejmladších dětí. Kromě
práce s dětmi je její velkou zálibou
četba, vedla kroužek pohybových
her a baví ji literární práce s dětmi.
Trojici nových zaměstnanců
uzavírá Klára Brdová – 40 let. Nastoupila do naší školky jako kuchařka a uklízečka zároveň a je
posilou zejména v nové třídě nejmladších dětí – Motýlci.
Přejeme všem novým zaměstnancům hodně úspěchů v práci,
a aby se jim v naší mateřské škole líbilo.

Současně byly přejmenovány i třídy na Včelky, Berušky, Světlušky
a Motýlky. Protože o nápady není ve školce nikdy nouze, přibyla na fasádě školky také další výzdoba – a tak na nové budově létají motýli a na
stávající si hoví včelka na kytičce pod nepřehlédnutelným logemm školky. Prostě chceme, aby se našim nejmenším ve školce líbilo.
(ln)

Nové logo je společným dílem Terezy Netíkové a Ludmily Novákové. Přesné grafické linie mu dal Radek Havlíček.
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Program pro děti připravili i rodiče
N

áplň dětí v mateřské škole je
každý měsíc zpestřena i akcí,
která je zajišťována externě. Velmi poučnou, názornou a pro děti
atraktivní bylo zajištění dopravní výchovy pro nejmenší, kdy za
nimi do areálu letního kina přijela elektrická autíčka, čtyřkolky
a semafory.

Prohánět se po improvizované silnici v nablýskaném
autě byla pro kluky atrakce číslo jedna.

Nejprve si líznout sladkého medu a pak si jít v ochranném klobouku vyzkoušet zakouření úlu. Pro tento účel
prázdného.

Ale pozor, řidič ten musí stihnout mačkat pedál i řídit!
To se ne vždy dařilo skloubit a tak pomohli instruktoři i učitelky.

Velký černý kohout byl tou největší atrakcí z celého malého hospodářství.

krátce
Ze života školy
»» Byla podána žádost o dotaci
z evropských strukturálních fondů, z operačního programu OP
VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) na základě tzv. Výzvy č. 2 – Podpora škol formou zjednodušených
projektů, kde naše škola žádá
o částku 481 600 Kč. Cílem výzvy
je podpořit profesní rozvoj pedagogů a pomoct žákům při společném vzdělávání. Na základě naší
žádosti chceme čerpat finanční prostředky na plat speciálního
pedagoga, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, na
tematická setkávání a spolupráci s rodiči žáků ZŠ a další vzdělávání pedagogických pracovníků.
»» 28. 6. se naši žáci zúčastnili
turnaje O pohár starosty Libiše
ve vybíjené, kde obsadili 4. místo ze sedmi účastníků.
»» Děkujeme firmě LK Studio za
výměnu lina v jídelně, na které
se sponzorsky podílela.
(pj)
6 I TR 153

Děti si pod vedením instruktorů vyzkoušely, jak i chodec musí
sledovat dopravní značení a kolik
toho musí stihnout uhlídat řidič.
Každé z dětí si vyzkoušelo roli řidiče, chodce i policisty, kteří s velkým
úsilím rozdávali pokuty.
V letošním roce se rodiče nejmladších dětí rozhodli, zpestřit jim náplň programu. Manželé Uhrovi pozvali postupně všechny děti ze školky ke svým včelkám
a s Františkem Uhrem si děti mohly vyzkoušet základní péči o včelstvo a přihlížely i stáčení medu.
Paní Vendula jim připravila sladké medové mlsání a pro každé dítě
i učitelky skleničku vynikajícího
medu.
Manželé Maršíkovi pozvali děti
z Rybiček na obhlídku jejich hospodářství. Nebáli se děti vpustit do připravené ohrádky, kde si
děti mohly pohladit malé králíčky
a kuřátka. Samy děti se proměnily
na králíky, když z misky chroupaly
čerstvou mrkvičku a hrášek.
Za nádherně prožitá dopoledne
děkují manželům Uhrovým a Maršíkovým učitelky ze školky. (nač)

Poděkování za vydařenou akci
D

en před rozdáváním vysvědčení byla družinou a některými třídami uspořádána akce ke
Dni dětí a matek. Akce byla nakonec, vzhledem k nepřízni počasí
na konci května a začátkem června, pojata jako rozloučení se školním rokem.
Nejprve došlo k vystoupení
všech oddělení družiny a některých tříd školy, včetně tanečního
kroužku a mažoretek. Předveden
byl zpěv, tanec, divadlo, přednesena byla i báseň. Všechna vystoupení se povedla, vyvolala úsměv
na rtech rodičů, u některých i slzy
dojetí a všichni účinkující, včetně
těch, co je na vystoupení pečlivě
připravili, sklidili velký potlesk od
diváků. Po všech vystoupeních děti
odnesly svým maminkám kytičku.
Pro rodiče děti připravily tvořivé
dílničky a pro děti žáci 5. třídy stezku s několika stanovišti. Překvapením bylo i výborné občerstvení
a později došlo i na opékání buřtů.
Všichni si odpolední akci moc
užili. Večer pokračoval ještě pro
rodiče žáků 5. třídy, kdy si děti pro

ně připravily stezku odvahy v duchu řeckých bájí a pověstí. Stezka
vedla podél slepého ramene Labe
a byly zde plněny různé úkoly. Velkým překvapením nakonec stezky bylo převezení loďkou na dru-

hou stranu břehu bájným Charónem. Báječný večer byl zakončen
rozlučkovým „drinkem“ na hrázi.
Díky za super akci všem zúčastněným dětem i organizátorům!!!

Rodiče dětí

Fotbalová sezóna 2016/2017
Muži

D

ne 30. července Sokol Tišice pořádal tradiční fotbalový turnaj O pohár starosty. Na
turnaj se přihlásily týmy Slavia
Radonice A, Spartak Kbely A,
SK Újezd A Praha 4.
V prvním zápase Tišice nastoupily proti Radonicím, které nehrály
vůbec špatný fotbal a Tišice poprvé po dlouhé době v prvním utkání prohrály 4:5. Tím pádem hrály
o třetí příčku.
Do druhého zápasu nastoupily
proti sobě Kbely a SK Újezd. I když
hráči Kbel měli lepší partu, herně na tom byl SK Újezd, který hraje v pražské soutěži 1. A třídu, lépe.
Výsledek byl ovšem také těsný, výhra 5:4 pro SK Újezd.
V zápase o 3. místo Tišice nezklamaly a Spartak Kbely přehrály
jednoznačně 5:0.
Finále si tak proti sobě zahrály
SK Újezd a Radonice. Roli mírného Favorita SK Újezd potvrdil, když
Radonice přehrál výsledkem 3:0.
Pořadí v turnaji
O POHÁR STAROSTY
1. SK Újezd Praha 4
2. Slavia Radonice
3. Sokol Tišice
4. Spartak Kbely
Střelci branek: Prejzek 2x, Dokoupil 2x, Viktor Kačer 2x, Lauda
1x, Brodský 1x, Ploc 1x
	KOLO	
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Družstvo mladších žáků s trenérem Jánem Jantošem a Michalem Pasovským.
První mistrák na Mělníku jsme
sice prohráli 4:3, ale náš tým to nezabalil i za nepříznivého stavu 3:0
jsme soupeře dotáhli a Mělník se
ještě v závěru strachoval o výsledek.
Nové posily do nové sezóny:
Polman Kamil – Labský Kostelec, Novotný Pavel – Neratovice, Šulc Jakub – Neratovice, Pajkrt
Jiří – Labský Kostelec, Šmajda Jiří
– Mlékojedy

ROZLOSOVÁNÍ MUŽŮ I. B TŘÍDA SKUPINA B KRAJSKÉ SOUTĚŽE
DEN
DATUM	HODINA	SOUPEŘ
sobota
27. 8.
17:00	FC Mělník – Tišice
sobota
3. 9.
17:00
Tišice – Dolní Bousov
neděle
11. 9.
17:00
Velký Borek – Tišice
sobota
17. 9.
16:30
Tišice – D. Nelahozeves
neděle
25. 9.
16:30	Benátky B – Tišice
sobota
1. 10.
16:00
Tišice – Stará Boleslav
neděle
9. 10.
16:00
Neratovice B – Tišice
sobota
15. 10.
16:00
Tišice – Byšice
sobota
22. 10.
15:30	Lužec – Tišice
sobota
29. 10.
15:30	Pečice – Tišice
neděle
5. 11.
14:00
Tišice – Kly
sobota
12. 11.
14:00
Dlouhá Lhota – Tišice
sobota
19. 11.
13:30
Tišice – Bakov nad Jiz.
TJ SOKOL TIŠICE 1933

Nábor fotbalistů

S

Starší žáci

ezónu jsme již tradičně zahájili stanovým soustředěním
v areálu našeho hřiště.
Kluci odmakali poctivě všechny tréninky, které jsme prokládali zápasy
v nohejbale. Potěšilo mě, že se zúčastnila většina hráčů z týmu. O výborné
stravování se postarala restaurace Na
hřišti. Za odměnu jsme zašli na konci soustředění do cukrárny paní Horčíkové, kde jsme si dali výbornou sladkou odměnu. Michal Vítovec, trenér

M

Mladší žáci

ladší žáci je nová kategorie dětí, které se posunují ze
starší přípravky do mladších žáků.
V červnu jsme děti přihlásili na velký mezinárodní turnaj starších přípravek v Olšanech u Prostějova. Celkem
na turnaji bylo 36 týmů z Čech, Polska,
a Slovenska. Ve skupině Tišice skončily na 3. místě. Celkově se tým Tišic
umístil na 16. místě což je lepší polovina všech mužstev a skvělá vizitka pro
náš fotbal. Nejlepší střelec Jan Pasovský dal 7 gólů. 
Ján Jantoš, trenér

Starší přípravka

D

říve mladší přípravka, která se také nově formuje. Trenér Martin Terziev, přepouští roli
hlavního trenéra Martinovi Šindelkovi.
Tímto ještě jednou Sokol Tišice „Harymu“ děkuje za odvedenou práci s dětmi! Nový trenér je
z Červených Písek a v Tišicích pracuje. Fotbal dříve hrával a hlavně
dlouhé roky fotbal aktivně sleduje
u svého syna v Neratovicích v dorostu. Děti i trenér mají chuť do
nové sezony, tak jim budeme držet palce.

K

Mini přípravka

luci začali trénovat a připravují se na to, že si letos konečně zahrají mistráky. Tréninky budou pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 17 hodin.
Trenéři Tomáš Kopejska a Jirka Svoboda děti herními tréninky
dobře připravují na zápasy, které
začnou na začátku září.
Informace zpracoval Michal Pasovský

TJ Sokol Tišice v měsících srpen, září, říjen
přijme nové fotbalové talenty (ročníky dětí):
2010 - 2011
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003

- mini přípravka
- starší přípravka
- mladší žáci
- starší žáci

Přijďte na trénink v úterý nebo ve čtvrtek od 17 hod.
na fotbalovém hřišti v Tišicích.
Více info na stránkách www.fotbaltisice.cz
V případě dotazů kontakt na předsedu: Michal Pasovský
michal.pasovsky@tisice.cz / mobil: 602 261 282

Fotbalové úsilí mladších žáků na turnaji v Olšanech u Prostějova.
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Den obce Tišice přilákal
ke dvěma tisícovkám návštěvníků

R

odiny s malými dětmi přicházely hned na úvod, protože mnohé z dětí byly součástí hned
prvního bodu programu – předtančení v podání dětí a učitelek z mateřské školy. Po nich následovalo
taneční vystoupení dětí ze základní školy, které vede Hana Jelínková.

Skupina Navostro rozjela navostro vostrou muziku.

Nenapodobitelný vypravěč vtipů
a zpěvák písní Waldemara Matušky
Milan Pitkin.
Jednu dopolední hodinu vyplnila svým vystoupením country kapela Sirotci. Ta již potřetí na Dnu obce
navodila poklidnou náladu, při níž
se někdo zaposlouchal do známých
melodií, jiní času využili k návštěvě
stánků s doprovodnými aktivitami,
které připravily naše spolky. Tradičně
nechyběli chovatelé s výstavou drobného zvířectva, baráčníci s ukázkou
krojů a s vynikajícími koláčky, kronikář dal nahlédnout do historických
záznamů a včelaři řekli nebo názorně ukázali některé zajímavosti ze světa včel. To, že se ke stolku s dobrovolným vstupným posadí členové Klubu seniorů a za určitou výši příspěv-

Václav Vydra předvedl dokonalou
souhru koně a jezdce.

Vystoupení kouzelníka Richarda Nedvěda vyvolalo bouřlivé salvy smíchu i u účinkujících z řad diváků.
ku rozdávají dárečky v podobě trička,
kšiltovky nebo propisovačky, je také
již vžitou tradicí.
Kulturní program pokračoval strhujícím předtančením holek z KLUBka a vtipným vystoupením kouzelníka a baviče Richarda
Nedvěda, který po svém vystoupení řekl: „Lidé tady byli báječní. Bylo
vidět, že se přišli bavit a všechny mé
vtípky brali s humorem. Vystupovalo se mi tu opravdu dobře!“
Koňská show v podání Václava Vydry i přes vedro, které bylo
na slunci u areálu pro koně manželů Šťastných, přilákala na čtyři stovky lidí. Václav Vydra všem ukázal,
že bez sedla i podkov jezdec spolu
s koněm zvládají i náročné přeskoky.
Z celého vystoupení vyzařoval jejich
přirozený soulad a vzájemný respekt.
Rocková skupina Navostro rozjela naprosto jinou muziku, než
jakou bychom u rocku očekáva-

Stálicí je i moderátorská dvojice Naďa Černá a Vladimír Bezouška. Zde při předání fotokroniky divadelní
společnosti LUNO starostovi obce Pavlu Končelovi.

li. Netradiční nástroje, jako housle a dudy, patrné stopy po skotské
a irské hudbě a v neposlední řadě
do kiltu oblečení muzikanti, dali
vystoupení strhující atmosféru,
která rozvlnila sukně tanečnic na
parketu i kilty muzikantů na pódiu.
Součástí dne byl i oficiální program. V něm byla Jaroslavu Pazderovi udělena Cena obce za dlouholetou činnost ve Svazu chovatelů Tišice (více v článku Cena obce
udělena popáté na str. 4). Návštěvníky přijeli pozdravit hosté Stanislav Huml, poslanec parlamentu
České republiky a Zdeněk Štefek ze
Středočeského krajského úřadu.
Podvečerní program patřil Milanu Pitkinovi, který bavil přítomné
svými charakteristicky vyprávěnými
vtipy a překvapil dokonalou interpretací písní Waldemara Matušky.
Ke Dnu obce Tišice patří po celé
čtyři roky i hudební skupina Plus.

Jejich večerní vystoupení je zárukou dobré zábavy, plný taneční parket toho byl důkazem. A nejen ten, fronty tvořící se u stánků,
které po celý den odolávaly náporu konzumentů, se výrazně prodloužily, což svědčilo o tom, že si
„Plusáky“ přišlo poslechnout velké množství lidí. Noční ohňostroj
jakoby vlil ještě větší energii do tanečníků, kteří nechtěli opustit parket ještě dlouho po půlnoci.
Některé body celého dne jsou po
léta neměnné. Jsou to ty, které nenajdete v nabídce kulturního programu, a přesto jsou to ty, bez nichž by
se akce dala jen stěží uspořádat. Zvukař Martin Skála, zaměstnanci vzhledu obce, zaměstnanci obecního úřadu, mnozí zastupitelé jsou ti, kteří se
podílejí na jeho organizaci a zajištění. Všem těm, kteří se zajištěním
akce pomáhají, patří poděkování.
Naďa Černá, Foto: Pavel Kváček
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