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Schválen záměr výstavby
Komunitního domu pro seniory
P

okud odhlédneme od možných zdravotních a sociálních problémů, které mohou
každého z nás potkat, je člověk
nejvíce odkázaný na pomoc okolí
v období dětství a následně v seniorském věku.
O tom, že obec podporuje naše
děti nemůže být pochyb. Velké investice putují pravidelně do zdejší
školy i školky. Přispívá se na sportovní a kulturní aktivity, na školy
v přírodě a mnoho dalších akcí.
Naše obec má též velkou tradici
i v péči o seniory. Již od devadesátých let zde fungovala obecní
pečovatelka. Před několika lety
byla uzavřena smlouva s Farní
charitou Neratovice, která zajišťuje
pro nesoběstačné seniory sociální
a zdravotní služby. Obec pravidelně
podporuje Klub seniorů, finančně
přispívá na obědy pro nemohoucí
seniory. Z posledních aktivit pro
seniory lze jmenovat přednášku
o bezpečnosti a distribuci reflexních pásků pro zvýšení jejich bezpečnosti na komunikacích. V rámci rekonstrukcí obecních budov
a komunikací se snažíme vytvářet
bezbariérové komunikační vstupy.
Ovšem nejzásadnějším počinkem
v rámci péče o seniory je jistě záměr,
který byl schválen na posledním zasedání obecního zastupitelstva.

Ilustrativní studie Komunitního domu pro seniory. V současné době je k náhledu jen její návrh, který bude dále rozpracován.
Obec v loňském roce získala
neudržovaný pozemek bývalého
sokolského hřiště (ul. Sokolská)
a hledala jeho smysluplné využití. Po pečlivém vyhodnocení se
zastupitelé usnesli, že na tomto
pozemku vyroste Komunitní dům
pro seniory.
Mělo by se jednat o soubor minimálně deseti bytových jednotek, kdy každá by měla mít velikost cca 44 m². Součástí komplexu bude i společenská místnost,
kde se budou moci scházet obyvatelé tohoto areálu, možné tu bude

Strategický plán obce
můžete ovlivnit i vy!

pořádat i další kulturně společenské akce pro ostatní občany obce.
Všechny přístupy budou bezbariérové, bytové jednotky budou
uzpůsobené i pro vozíčkáře a samozřejmostí budou i zahrádky
u jednotlivých bytových jednotek.
Okolí bude dotvářet parková úprava a stání pro automobily.
Primárně by toto zařízení mělo
sloužit seniorům, kteří se ocitnou
v tíživé životní situaci. Zájemci
budou muset splňovat určité podmínky, například trvalé bydliště
v obci a věk min. 62 let. Veškeré

potřebné informace a podmínky
budeme moci uveřejnit až ve chvíli, kdy bude schválen projekt i jeho
financování.
V tuto chvíli se připravuje studie
zmíněného záměru, následně bude
vypracován projekt. Samozřejmostí je, že se pokusíme získat na tuto
akci dotaci. Samotnou realizaci
ovšem bude muset ještě odsouhlasit zastupitelstvo obce. Na základě
předběžných informací věřím, že
by se celý projekt mohl zrealizovat
do pěti let.

Pavel Končel, starosta obce

aktuálně
REKONSTRUKCE
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

J

V

elikož se obec snaží vytvářet a obnovovat obecní infrastrukturu, nezůstává
stranou ani veřejné osvětlení.

Vážení spoluobčané, abychom mohli připravit kvalitní strategický plán obce, potřebujeme znát i váš názor. Proto vás chci touto cestou požádat o účast v anketě, která bude jedním z podkladů pro budoucí Strategický plán obce Tišice.
V těchto dnech vám bude doručen anketní lístek, který po vyplnění vhoďte do poštovní schránky, která je nainstalovaná
na budově obecního úřadu a je opatřena znakem obce.
Anketa bude ukončena 10. 5. 2017.
Předem děkuji za spolupráci. 
Starosta

V loňském roce se uskutečnila rekonstrukce
veřejného osvětlení v ulici Mělnická a Boleslavská. V letošním roce proběhne nátěr sloupů
veřejného osvětlení a plánujeme výměnu svítidel v celé obci za úsporná LED svítidla. Žádost
o dotaci k tomuto účelu byla již podána. V případě, že dotaci obdržíme, budou svítidla vyměněna v celé obci cca do července 2018, v opačném případě se výměna rozvrhne do etap a celá
akce by měla být zrealizována do čtyř let.

minulosti se strategické plány přijímaly jen jako seznam
investičních priorit, které schválilo zastupitelstvo obce.
Budoucnost obce však netkví jen ve výstavbě nových budov
a sítí, budoucnost obce jsou hlavně lidé….
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Veřejná prostranství
jsou vizitkou každé obce
V

posledních letech se pozornost, krom jiných priorit,
zaměřuje i na veřejná prostranství. Renovujeme pomníky padlým a křížky u cest. V loňském roce se upravovalo okolí kozelského Kalu a sousedního rybníčku.

Další úpravy této lokality budou pokračovat v roce letošním.
Ale následují i další akce, jakými jsou chodník k základní škole
a k obchodu u školy, pokračuje rekonstrukce hřbitovní zdi, která započala již v loňském roce. Zásadní rekonstrukce se právě
provádí v parku v ulici Mlékojedská. Zde se zcela zrekonstruovalo obezdění parku a bude následovat obnova zeleně.
Vážení spoluobčané, věřím, že máte mnoho dalších tipů
na zvelebení naší obce. Budu velmi rád za vaše podněty.
Věřím, že vnímáte naši snahu o zlepšení v této oblasti, ale
zároveň jistě chápete finanční limity obce.

Pavel Končel, starosta obce

Foto: Zdeňka Kváčková

Nový chodník k základní škole přispěl k vyšší bezpečnosti dětí.

V polovině dubna byly dokončeny
práce na přístupové ploše k prodejně
potravin v Kozlech.

Nové obezdění parku přineslo i rozšíření komunikace a zpřehlednění dopravní situace na křižovatce ulic Mlékojedská a Na Pastvičkách.

krátce

ze zasedání obecního zastupitelstva

BĚH O POHÁR
STAROSTY TIŠIC

D

ZASEDÁNÍ OZ SE KONALO 28. ÚNORA 2017
ZA ÚČASTI VŠECH ZASTUPITELŮ A 20 OBČANŮ,
KTEŘÍ PROJEVILI ZÁJEM O DĚNÍ V OBCI.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI BODY PROGRAMU
ZASEDÁNÍ BYLY NÁSLEDUJÍCÍ:

Poběží se v sedmi kategoriích – předškoláci, mladší žákyně (1. - 3. třída), mladší žáci
(1. - 3. třída), starší žákyně
(4. - 5. třída), starší žáci (4. - 5.
třída), dívky + ženy (nad 11 let)
a chlapci + muži (nad 11 let).
Sraz bude v 17:00 hodin v Kozlech „U KALU“. Trasa závodu
bude stejná jako v minulých
ročnících (cca 900 m), předškoláci poběží kratší trať. Vítězové
všech kategorií převezmou poháry z rukou starosty obce.
Přihlásit se může kdokoliv
na místě závodu, všichni jste srdečně zváni!
Těšíme se na vaši účast.
Mgr. Pavel Jelínek,
ředitel ZŠ Tišice

n PRODEJ POZEMKŮ
Jedná se o pozemky kat. č. 451 v k. ú. Kozly, kat. č.
491 a 29/7 v k. ú Tišice a kat. č. 586/31 v k. ú. Chrást.
Schváleným prodejem byly napraveny desítky let staré chyby v evidenci, které byly zjištěny při digitalizaci katastrálních map a nebyly zaviněny současnými
uživateli.
n ÚČETNÍ UZÁVĚRKY ZŠ A MŠ ZA ROK 2016
Zastupitelé schválili obě účetní uzávěrky a s tím
spojené převody ušetřených finančních prostředků do rezervních fondů a fondů odměn a následně
do rozpočtu obce Tišice.
n ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE TIKANAS ZA ROK 2016
Zastupitelé schválili účetní závěrku společnosti TIKANAS a převod ušetřených finančních prostředků
do fondu odměn.
n ZMĚNA VE SLOŽENÍ REDAKČNÍ RADY
TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ
Ke změně dochází z důvodu úmrtí pana Pavla Kváčka. Na jeho místo byla zvolena a schválena paní Zděna Kváčková.

ne 10. 5. 2017 pořádá ZŠ
Tišice VIII. ročník běžeckého závodu O pohár starosty
Tišic (v případě nepříznivého
počasí se termín posune).
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n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2017
Rozpočtové opatření se týkalo dotace na státní správu, dotací pro ZŠ a MŠ a v nákladové část údržby
obecního majetku. Rozdílem mezi příjmy a náklady
je úspora 160 000 Kč.
n DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU VKM
Zastupitelstvo schválilo za delegáta starostu obce
Pavla Končela a náhradníky.
n ZÁMĚR VÝSTAVBY NA POZEMKU p. č. 465/2
v k. ú. CHRÁST
Pozemek po bývalém sokolském cvičišti v ul. Sokolské
je nyní majetkem obce. Obec má záměr v budoucnosti
zde vybudovat „Komunitní dům pro seniory“. V rozsáhlé diskuzi se občané ptali na smysl, důvod, účelnost
tohoto návrhu. Starosta a zastupitelé vysvětlili, že se
jedná jen o záměr, nikoliv o konkrétní projekt, dotaci.
Teprve na základě schváleného záměru mohou proběhnout další jednání, např. průzkum zájmu občanů,
předběžné studie apod. Zastupitelé záměr schválili.
n ŽÁDOST O DOTACI NA REKONSTRUKCI
VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
Na dotazy občanů starosta a zastupitelé odpověděli, že
se jedná o jedinečnou příležitost požádat o dotaci na základě dotačního titulu EFEKT. Stávající veřejné osvětlení je zastaralé, neefektivní, některé sloupy jsou ve velmi
špatném stavu, mnohá místa jsou špatně osvícena. Rekonstrukcí zároveň dojde k výrazné úspoře na provozu
veřejného osvětlení. Ze zasedání vybral Petr Brodský

Výsadba stromů
a keřů ke Dni Země
J

elikož parčík před školou za poslední roky
značně prořídnul vlivem usychání některých stromů, rozhodli jsme se, že jeho vzhled
malinko vylepšíme.
Ve škole máme spoustu šikovných dětí, které
se nebojí vzít do ruky kolečko nebo hrábě, a tak
se pod vedením učitelů a pana školníka pustily
do práce. Obec zakoupila několik stromků a keřů,
pan Pauzer nám je přivezl z firmy a bagrem vy-

nová členka
redakční rady

hloubil tři jámy, kam děti za pomoci dospělých
vysadily postupně dub, břízu a habr. Čtvrťáci
a páťáci zároveň vyčistili okolí školy, navezli mulčovací kůru na školní záhonky, stromy a keře
důkladně zalili a pan školník přivázal kmeny
stromků ke kůlům, aby měly dostatečnou oporu.
Jsme rádi, že naši žáci svou prací přispěli k oslavě
Dne Země a věříme, že se všechny dřeviny dobře
uchytí a budou ozdobou parku před školou, který
si to jistě zaslouží.
Pavel Jelínek

JABLKO
NEPADLO
DALEKO
OD STROMU

V

ětšinou toto rčení užíváme ve vztahu
rodič a potomek, dá se dobře použít
i ve vztahu učitel a žák. V případě Kváčkových se jedná o rodinný propletenec.
Pavel Kváček začal mapovat historii naší
obce pomocí kamery a fotoaparátu. Pomyslné
žezlo jeho aktivity převzala jeho žena, Zdeňka
Kváčková. Sama o sobě říká: „S fotoaparátem
jsem poprvé začala pracovat na učilišti, kde jsme
i své fotografie vyvolávali. Manžel byl pro fotografii a videodokumentaci zapálený a já jen tiše
sledovala jeho počínání.“ Po několika letech se
stala jeho druhým „kameramanem“ a častěji
začala brát do ruky i fotoaparát. Na posledních
videokronikách obce se již podílela i ona a syn
Michal. Zdeňka Kváčková pokračuje i ve fotodokumentaci obce, od které je jen kousek
ke členství v redakční radě Tišických rozhledů.
„Jsem velmi ráda, že mohu pokračovat v započatém díle a že „Kvávideo“ bude i nadále autorem
videokronik. Fotografování mě velmi baví a doufám, že mé fotografie přispějí k dobré úrovni našeho obecního občasníku.“
(nač)

LUNO dobylo srdce svých diváků
S

velkým napětím předstupovali
před své diváky všichni členové
divadelního souboru. Nejen že tušili, že nastudovaná hra nebude pro
jejich příznivce zklamáním, ale věřili, že bude přijata s nadšením.
Jednoduchá, ale výstižná scéna,
sjednocené kostýmy a rekvizity
s dobovým nádechem, to vše přeneslo diváky do doby Karla IV.,
na hrad Karlštejn, který byl podle
povídky Jaroslava Vrchlického zapovězen všem ženám. Ženy to měly
složité i po smrti kněžny Libuše,
kdy se jim muži začali vysmívat, že
jsou bez své velitelky jako bludné
ovce. Obě tyto skutečnosti vedly
k velké nevoli žen, byť žily ve zcela
jiných stoletích. Spojením těchto
příběhů vznikla hra, která divákům
ne jednou během představení polechtala bránici.
Herci cítili, že hra diváky oslovila a každé představení si užívali.
Již při premiéře věděli, že se s touto
hrou budou jen těžko loučit. Ani
tentokrát to nebude na dlouho. Než
definitivně pověsí kostýmy do skří-

ní, vystoupí se svou poslední hrou
Dívčí válka na Karlštejně 27. dubna
v Neratovicích a v červnu na letní
scéně nedaleko Hořovic.
Divadelní soubor LUNO děkuje
za podporu a spolupráci OÚ Tišice,
ředitelce MŠ Včelička Mgr. Tereze
Netíkové, Ivaně a Martině Neťukovým, Michalu Kváčkovi, Janě Preislerové, Evě Kaucké, Evě Podroužkové,
Martinu Skálovi a Robertu Šipulovi.
A věřte, že jdeme dál!
Naďa Černá,
píár manažerka souboru
Foto Michal Kváček

Ženy, vedeny Vlastou, kují pikle proti mužům.

Muži byli plni obav, co jim přinese nápad s praním jejich špinavého prádla.

ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ VČELIČKA

Výborné výkony podali nejmladší
členové souboru.

INFO

DĚTSKÝ DEN

9. KVĚTNA 2017 OD 13 DO 17 HODIN

JIŽ 13. KVĚTNA 2017 OD 13 HODIN

VÍCE NA 5. STRANĚ

VÍCE NA 8. STRANĚ
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO

krátce
NAŠE KRONIKY
V NOVÉM PROVEDENÍ

... aneb Tišice 1915

 Pokračování z minulého čísla

V

roce 1915 našim předkům nepřálo i počasí. Po celkem příznivém jaru nastalo velké sucho, celý květen nepršelo, avšak
30. 5. se přihnala bouřka s půlhodinovým krupobitím, které značně poškodilo ovocné stromy a i to málo, co na polích vzešlo.

J

ak jsme vás již informovali, byly všechny
kroniky, které máme, v minulých letech
digitalizovány.
Obecní zastupitelstvo se rozhodnulo, že
všechny tyto kroniky nechá postupně u odborné firmy vytisknout a svázat do knih. Takto vytvořené věrné kopie budou zájemcům
k dispozici na prohlédnutí či studování v naší
obecní knihovně, nebudou se občanům půjčovat. Vzácné originály kronik budou odevzdány do Regionálního archivu v Mělníku.
První takto získanou kopií je nedávno objevená „Pamětní kniha v Tišicích 1914 – 1938“.
Je jen na finančních možnostech obce, kdy
k ní přibydou další.

Petr Brodský, kronikář

Vše se opakovalo v červnu, sucho trvalo až
do 28. 6., tři dny pršelo, úrodu obilí to však již
nezachránilo. A aby toho nebylo dost, ve dnech
15. a 21. června uhodily, na tu dobu naprosto
neobvyklé, mrazy a vážně poškodily brambory, hrách, ovoce. Zoufalí občané od 22. června
každý den po práci chodili ke křížku Na Pastvičkách, modlitbami a zbožnými písněmi se
snažili vyprosit si od Boha pomoc. Dne 18.
července se do obce dostavil odborný odhadce,
který po prohlídce polí stanovil, že lze očekávat
průměrnou úrodu obilí ve výši 360 kg z hektaru. (Pozn: Dnes se v průměru sklízí kolem
5000 kg z hektaru.) To ovšem nevěděl, že skoro
celý srpen bude pršet. Do rozbahněných polí se
nedalo vjet povozy, nesklizené obilí ve snopech
buď shnilo, nebo vzklíčilo, stejně tak brambory, které se kazily brzy po uskladnění. Poslední
překvapení připravilo počasí ve dnech 27. – 29.
listopadu. Uhodily mrazy až 13 °C, takže z dostupných vodních ploch ve vsi se začal těžit led
pro hostinské a řezníky. Ti si ho ukládali v ledových sklepech – „ledárnách“ a zasypaný silnou
vrstvou škváry z kosteleckého cukrovaru pak až
do pozdního léta sloužil ke chlazení piva a řeznických výrobků.
Hned po vyhlášení války v roce 1914 přišlo
nařízení c. k. hejtmanství, že v každé obci musí
být ihned zřízen „Izolační domek“ pro případ
vypuknutí epidemie nakažlivých chorob – cho-

TIŠICKÉ BEJVÁVALO

N

aše bývalá spoluobčanka, paní
Taťána Vobořilová, narozená v roce 1933, která již desítky let
u nás nežije, ale je pravidelnou čtenářkou Tišických rozhledů, vyslyšela naše výzvy k zapůjčení, nebo
k přenechání starých fotografií,
zachycujících podobu našich obcí
a život u nás před dávnými časy.

Přinesla fotografii, na které je
zachycena podoba malé budovy
– krámu, který stál v těsném sousedství domu č. p. 13 v Mělnické
ulici, kde je dnes prodejna pana
Šneka. Byl to opravdu malý domek s plochou střechou. V první polovině minulého století se
v něm vystřídalo několik uživa-

Po bývalém kadeřnictví a výkupně mléka zbyla jen část podezdívky.
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lery, tyfu, úplavice, neštovic. Vybrán byl dům
č. p. 70 – dnes Na Pastvičkách, patřící Václavu
Kettnerovi. Ten musel dům vybavit dvěma postelemi, prostěradly, dekami a nejnutnějším nábytkem. Od obce za to dostával roční nájemné
180 K.
Dnes tolik diskutovaný problém válečných
uprchlíku není vůbec nic nového. Na příkaz
c. k. okresního hejtmanství musela obec
24. května ubytovat 11 uprchlíků z Haliče. Byli
ubytováni v č. p. 5. Kronikář neopomenul poznamenat, že byli všichni slušně oblečeni, náboženství židovského.
V měsíci květnu se Obecní zastupitelstvo
usneslo, poskytnout krvácejícímu státu válečnou
půjčku z obecního jmění ve výši 100 korun, další
pak ve výši 600 K v říjnu. Obavy o osud těch,
kteří byli na frontě, starosti o obživu, všeobecně
špatná nálada, to vše způsobilo, že se nekonaly
původně plánované, velkolepé akce, připomínající kulaté, 500. výročí od upálení Mistra Jana
Husa, nekonaly se tradiční dožínky po sklizni,
ani posvícení začátkem listopadu.
Na několika místech zápisu si kronikář stěžuje
na stále rostoucí a v závěru roku již velmi vysoké
ceny potravin. Uvádí i konkrétní ceny na začátku roku i na konci, bohužel pokaždé u jiných položek, takže nemohu uvést konkrétní porovnání,
nárůst. Kupodivu si nikde nestěžuje na ceny
obilí, brambor, cibule, cukrovky, za které je stát
prostřednictvím „Válečného obilního ústavu“
od nich vykupoval. Stát zřejmě platil dobře,
ale na jednom místě si kronikář postesknul, že
za tyto dobré tržby nebylo co koupit.
Druhý válečný rok byl špatný. Myslím, že
není nutno zdůrazňovat, že stejná situace byla
i v Chrástě a Kozlech. V příštích TR se dočtete,
že v dalších letech bylo hůř!

Petr Brodský – kronikář

…aneb dříve a nyní
telů. Kromě holičství, zachyceného na fotografii z 30. let, tam byl
i obchod s potravinami, a naposled, v 50. letech, sběrné místo,
kam hospodáři, kteří měli krávy,
každý den ráno přiváželi čerstvě
nadojené mléko a prodávali ho
zástupci mlékárny, s kterou měli
smlouvu o dodávce.

Nepodařilo se mi zjistit, kdy byl
domek zbourán, pravděpodobně koncem 50. nebo začátkem 60.
let minulého století. Byl bych rád,
kdyby někdo z pamětníků mi tento
údaj upřesnil. Dodnes je na okraji
parku vidět zbytek cihlové podezdívky a betonového chodníku.

Petr Brodský, kronikář

Beseda se spisovatelkou
byla inspirací nejen pro děti

krátce
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VČELIČKA V TIŠICÍCH

Z

ápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2017/2018 se uskuteční v úterý
9. května od 13.00 do 17.00 hodin.
Směrnice ke stanovení podmínek pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2017/2018, ve které
naleznete podrobné informace k zápisu, včetně
kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, je
dostupná na úřední desce obce Tišice, webových stránkách mateřské školy - www.ms-vcelicka.cz a na nástěnkách v šatně každé třídy.
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Z

ačátkem března, v rámci Čtenářského klubu,
navštívila žáky ZŠ Tišice spisovatelka Ivanka
Melounová - Plicková, autorka knih pro děti, ale
i tvorby pro dospělé s historickou tématikou.

z které jim autorka předčítala. Žáci odcházeli
z besedy plni dojmů a nových zážitků. Následující den komentovala spisovatelka svoji
návštěvu.
Michala Křídová

Získala si děti milým a laskavým vyprávěním
o svých knížkách, hlavních postavách a o svém
dětství. Naslouchala dětem a odpovídala na jejich zvídavé otázky. Nakonec všechny děti dostaly malé dárečky, a to obrázky Josífka z knihy,

Plné znění odpovědi spisovatelky, určené žákům
a učitelům základní školy, najdete na webových
stránkách obce www.tisice.cz/tisicke-rozhledy/
co-se-do-rozhledu-neveslo.

krátce z mateřské školy
SOUTĚŽ TŘÍD VE SBĚRU
STARÉHO PAPÍRU

V

únoru
p r o běhla v naší
školce jednodenní akce
– soutěž tříd
ve sběru papíru. Kontejner byl beze
zbytku naplněn, sebraly se zhruba čtyři tuny
papíru.
Radost ze soutěže umocnily odměny: pro
vítěznou třídu návštěva cukrárny a pro ostatní
třídy dort, dětské šampaňské, sladké překvapení a nejlepší jednotlivci byli odměněni knihou.
Navíc pan starosta předal všem dětem od společnosti THIMM dárkový kufřík, který byl poděkováním a zároveň motivací pro sběr papíru
během celého roku. Nejlepší sběračkou se stala
Barborka Kaucká ze třídy Motýlci. Nasbírala
nádherných 223 kg starého papíru.

VYNÁŠENÍ MORANY

K

předjaří patří vynášení všeho zlého ze
vsi. I letos se vydaly třídy
Včelky a Berušky k Labi,
aby nechaly po vodě odplout svou Moranu jako
symbol zimy.
Nejstarší děti, Včelky, si
v průvodu nesly vlastnoručně vytvořené a upečené
Morany, na kterých si jistě
pochutnaly ryby a kačenky. Děti z Berušek vynášely
jednu velkou, společnou

Moranu. Počasí bylo nádherné, děti po rozloučení se zimou přivítaly jaro tanečkem a zpěvem písně „Vrby se nám zelenají“ a do školky si přinesly
ozdobenou větévku „Líto“ symbolizující jaro.

MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

S

nad každé dítě touží řídit auto a mít pocit, že už je „dospělák“. Tuto možnost
měly všechny děti ze školky v podobě zábavného naučného programu „MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ“.
Vše se odehrávalo na sále na hřišti. Akce se velmi vydařila. Dopravní hřiště bylo u nás už v loňském roce, a protože jsme byli velmi spokojení, tak
k nám přijeli i letos. Výborná organizace, připravenost a hlavně přínos pro děti, protože se hravou
formou učily poznávat dopravní značky a dopravní předpisy. Střídaly se v rolích chodců, řidičů i policistů, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.
Hřiště bylo zábavné, ale zároveň i velmi poučné.
Pokuty ve formě razítek upozornily na chyby, které
děti nejčastěji dělaly. Moc se jim líbily i opravdové
semafory a přechody. Bylo prima, že nikdo nezahálel, střídání rolí bylo skvěle zorganizováno, děti
se nehádaly, přesně věděly, kdy přijdou na řadu.
Po cestě do školky si při přecházení cesty opakovaly důležité pravidlo, které se naučily a hlásily:
„Doleva, doprava, doleva...“. Tak zase příště.(ln)

L

etošní zápis do prvního ročníku byl
v důsledku legislativních změn posunutý až na 6. dubna. K zápisu přišlo 33 dětí.
Rodiče čtyř z nich požádali o odklad povinné školní docházky.
Zápisy probíhají v celé republice v měsíci
dubnu, tudíž mimo stanovený termín může
ještě přijít některé dítě. Kapacita Základní školy Tišice je 140 žáků, prvňáků proto může být
přijato nejvýše 31. Jsme tedy těsně „pod kapacitou“ školy. Při současném počtu žáků je pravděpodobné, že v příštím školním roce bude
otevřena jedna první třída a současní prvňáci
budou i nadále rozděleni do dvou tříd. Těch
je totiž přesně 31. Děkuji touto cestou všem
rodičům, kteří se zúčastnili lednové schůzky
ve školce, kde obdrželi důležité organizační informace k příštímu školnímu roku a tzv. „Desatero pro rodiče“, kde je podrobně sepsáno,
co by měl budoucí prvňáček umět a ovládat.
Velký dík patří také učitelkám mateřské školy
Ludmile Novákové a Nadě Černé, které předškoláky připravují, za jejich příkladnou spolupráci se školou. P
 avel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

DĚTI NA KONCERTU ORCHESTRU
ÚSTŘEDNÍ HUDBY AČR

V

e čtvrtek 6. dubna se prvňáčci a druháčci vypravili na koncert.

Díky jednomu z tatínků, který je dirigentem orchestru Ústřední hudby AČR, měly děti
možnost seznámit se živě nejen s vážnou hudbou, ale i s jednotlivými hudebními nástroji.
Hudebníci jim hravou formou poskytli nevšední zážitek. Děti se naučily rozeznávat jednotlivé nástroje podle podoby i podle zvuku.
Pan dirigent se dětem úžasně věnoval a veškeré povídání citlivě přizpůsobil jejich věku. Děkujeme vám, pane Kučero, za krásné a poučné
dopoledne.
M. Binderová, S. Rendeková
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Kdo si hraje, nezlobí

N

a přelomu května a června bude ve společenské místnosti v budově
pošty v Tišicích uspořádána týdenní výstava soukromé sbírky panenek a kočárků. Sběratelka, která propadla kouzlu dávno zapomenutých hraček, je zároveň jejich amatérskou restaurátorkou. Řeč je o naší
spoluobčance Jaroslavě Šutové.
n První otázka našeho rozhovoru
se přímo nabízí: Co odstartovalo
vaši vášeň pro tyto hračky?
Byla to naprostá náhoda. Dostala se
mi do ruky panenka Reborn, což jsou
realistické panenky, dokonalé kopie
opravdových miminek. Nejedná se
o historické exempláře, jejich hodnota je spíše výtvarná. Jsou ručně malované, jsou jim vpichovány vlásky, mají
malované nehtíky. Vzhled je naprosto
detailně propracovaný. Jejich kouzlu
jsem prostě propadla a jednu takovou
jsem si pořídila. To bylo tak před pěti
lety. A už se pomalu začal spouštět
kolotoč všeho, co k panenkám patří
– postýlka, kočárek, další panenka…
Přibližně před třemi lety jsem si musela přiznat, že si mě panenky naprosto omotaly kolem svých prstíků, že
z nevinné koupě se stala záliba, které
jsem naprosto propadla.
n Kolik exponátů se vám za ty tři
roky podařilo získat?
V současnosti má moje sbírka
na dvě stovky panenek a přibližně
dvacet kočárků. Vše se dá sehnat
na burzách, jsou nabízeny prostřednictvím internetu. Některé exponáty jsem dostala darem od lidí z Tišic.

n Jak se dá zjistit, z které doby získané panenky pocházejí?
Mám knížku, která je jakýmsi katalogem. Jsou zde značky výrobců, podoby panenek, které se
v různých letech vyráběly. V určování stáří roli hraje použitý materiál, provedení. Svou nejstarší panenku datuji do začátků 20. století.
n Máte nějaký sběratelský sen, který
byste chtěla zařadit do své sbírky?
Moc bych si přála získat „vlasatou
Zuzanku“. To je klasická gumová panenka české výroby firmy Gumotex.
Těch s vlasy bylo vyrobeno málo.
n V jakém stavu jsou panenky,
když se vám dostanou do rukou?
Někdy v dost ubohém. Ale dělá
mi nepopsatelnou radost, když se mi
panenka pod rukama začíná měnit,
když dostává podobu, jakou kdysi
měla. Nejsem profesionálem, který
by tyto hračky dokázal dát do téměř
původní podoby, ale sama vím, kolik
času a vymýšlení stojí za dnešní podobou panenek a kočárků.
n Sběratelství je tedy jen jedna polovina vaší vášně. Tou druhou je restaurování získaných exemplářů?

Na kočárky, které neskončily v propadlišti dějin, musela být pořízena nová garáž.

pozvánka
VÝSTAVA KOČÁRKŮ
A PANENEK

Ve chvíli, kdy vznikal tento rozhovor, se obývací pokoj Jaroslavy Šutové proměnil v malou dílnu, ve které trosky kočárku začaly nabírat svou zašlou krásu.
Ono to jde ruku v ruce. Jednou
jsem na internetu objevila kočárek,
který byl nabízen zdarma za odvoz.
Neváhala jsem a hned se pro něj
rozjela. Jeho stav byl naprosto kritický. Hromádka čehosi, co bylo kdysi
kočárkem. Ale já si řekla, že z něho
udělám parádní kousek. Zasedla
jsem k internetu, našla si několik
odkazů, kde se lidé se stejnou vášní,
kterou já sdílím, dělí o své zkušenosti, radí začínajícím. Na tuto svoji
prvotinu jsem doteď nejvíce pyšná.
n Co je na restaurování nejobtížnější?
Řekla bych, že sehnat potřebný materiál, kterým by se dalo nahradit to,
co je v nenávratnu. Panenky jsou vyrobeny z papírmašé, ze sádry. Velká část
konstrukcí kočárků je z ohýbaného
dřeva. Některé materiály jsou už nedostupné a musím je něčím nahradit.
Takže například mé staré koženkové
sako využiji na šití botiček. Osobně
nesbírám porcelánové panenky.
n Které z řemesel při restaurování
musíte ovládat?
Když začnu od úplného začátku,
tak s trochou nadsázky je to v prvním
kroku lazebnictví. Vše musí projít dokonalou koupelí. Pak záleží na stavu
hraček, takže se stávám demontérem,
brusičem, lakýrníkem, čalouníkem,

švadlenou či krajkářkou. Nyní bych
chtěla objevit techniku, jak správně panenkám nalepit řasy. Také se
snažím přijít na kloub mechanizmu,
který pohybujeme očima tak zvaných flirtujících panenek, jejichž oči
se natáčí podle pohybu hlavy vlevo či
vpravo. Pokud na to mé síly a zručnost stačí, snažím se vše zvládnout
sama, ale takové pískování svěřuji
odborníkům a v některých případech
mi pomáhá můj partner.
n Nemohu se nezeptat, jak on vzal
skutečnost, že bude domácnost
sdílet spolu s dvěma stovkami panenek?
Po pravdě? V počátcích to bral
jako bláznovství. Nyní spolu se
mnou jezdí na burzy, nebo za nabízenými exponáty, které objevím
na internetu. Ne jednou jsem dostala krásnou panenku jako dárek.
Vždyť je to on, kdo s oblibou tvrdí:
„Když si hraje, nezlobí!“
Mnohokrát jsem slyšela povzdechnout si lidi v seniorském věku: Jsem
v důchodu a vůbec nemám čas! A to
je případ i Jaroslavy Šutové, která
krom svého časově náročného koníčka je aktivní členkou KLUBka. Všem
takovým lidem přejme, ať jim elán
a síly vydrží do mnoha dalších let.

Text a foto Naďa Černá

Senioři na Zahradě Čech

S

rdečně zvu všechny zájemce na výstavu soukromé
sbírky kočárků a panenek,
která se koná od 29. 5. 2017 do
4. 6. 2017 v Tišicích v budově
Pošty, ulice Mělnická 4.
Otevřeno: pondělí, středa, pátek, sobota, neděle od 14:00
do 16:00 hodin úterý, čtvrtek
od 10:00 do 12:00 hodin. Jiný
termín je možno dohodnout
na telefonu 603 516 337.
Vstupné dobrovolné.
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Jako každý rok, ani letos nechyběli naši „senioři“ na jarní Zahradě Čech v Litoměřicích. Neodradilo je ani nevlídné počasí, zejména dopoledne bylo chladno, větrno. Všichni odjížděli domů obtěžkáni nákupy, a to přesto, že se dost výrazně
projevilo zavedení EET. Některé výstavní plochy byly prázdné, ubylo malých stánků, prodejců. 
Petr Brodský

Fotbalové jaro Sokol Tišice
MUŽI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

První dvě kola jara jsme věděli,
že nebude lehké bodovat s druhým
Mělníkem a čtvrtým Bousovem.
V prvním případě se nám zápas
vůbec nepovedl a prohráli jsme
vysoko 1:6. V Bousově hra už byla
o něco lepší, ale body se nám přivézt také nepovedlo (3:0). Důležitý
zápas byl s Velkým Borkem, který
je bodově za námi. Soupeř nám
dal příležitost a prostor hrát většinu času na jejich polovině. Ale
nefungovalo nám zakončení. První
branka do borecké sítě byla vlastní.
Bohužel v 54. minutě a v 92. jsme
dostali nešťastné góly. Konečný
výsledek 1:2 pro Borek byl pro nás
zklamáním. Do konce sezóny je
ještě 10 kol, tak doufejme, že nám
to tam bude více padat.

V prvním kole děti s trenérem Martinem Šindelko vyrazily
do Chvatěrub. Zápas první polovinu byl vyrovnaný. František Korbel do poločasu nastřílel hattrick
(poločas 4:4) Ke konci zápasu byl
stav 5:5 avšak přišly dva rychlé góly
na konečných 7:5 pro Chvatěruby.
Góly: Korbel 3x, Zich, Krůtová

Rozlosování mužů I. B – sk. B
krajské soutěže jaro 2017
29. 4. 10:15 h St. Boleslav – Sokol Tišice
6. 5. 17:00 h Sokol Tišice – Neratovice B
13. 5. 17:00 h Byšice – Sokol Tišice
20. 5. 17:00 h Sokol Tišice – Lužec
27. 5. 17:00 h Sokol Tišice – Pečice
3. 6. 10:15 h Kly – Sokol Tišice
10. 6. 17:00 h Sokol Tišice – Dlouhá Lhota
17. 6. 17:00 h Bakov n. Jiz. – Sokol Tišice

Ze zápasu mužů Tišice - Mělník.
ve druhém poločase s výsledkem nic moc neudělali, ale v domácím utkání jsme s Obřístvím
se čtyřmi góly zápas otočili. Snad
v dalších zápasech budeme hrát
naplno od začátku.
Výsledky:
Tišice – Čečelice/Byšice 1:3, Štráchal. Řepín/Velký Borek – Tišice
6:1, Formánek. Tišice – Obříství
4:2, Oplt 2, Brodský, Janoušek.

STARŠÍ ŽÁCI
Mistrovská utkání okresního
přeboru – první zápas po dlouhé
pauze jsme zvládli výborně. Proti prvnímu týmu v tabulce jsme sahali po bodu do poslední minuty.
Zato následující utkání na Řepíně
i doma s Obřístvím jsme nezvládli oba první poločasy. S Řepínem
jsme se zlepšeným přístupem

MLADŠÍ ŽÁCI
V zimní přípravě jsme absolvovali několik turnajů. Ve Zbuzanech se nám první turnaj moc
nepovedl, naše sestava byla oslabena, ale zase si hru na větším hřišti
vyzkoušeli David Kříž, Vašek Semerád ze starší přípravky. V Milovicích jsme vyhráli první dva
zápasy nad Unionem Čelákovice

a Nymburkem, ale nakonec jsme
skončili po dobré hře na 4. místě. Druhý turnaj ve Zbuzanech už
byl o něco lepší. Zde jsme obsadili
3. místo. Hlavně se zformovali
a vyzkoušeli si hru na velké hřiště
pro mistráky v okresním přeboru.
Výsledky Turnaj Zbuzany 2005
Sokol Tišice – FK Pšovka Mělník
3:1 (odveta 0:0), Sokol Tišice – Čechie Dubeč 1:2 (odveta 0 :1), Sokol
Tišice – TJ Řepy 2:1 (odveta 1:3).
Na první mistrák jsme jeli
na derby do Kostelce. Zápas byl velice vyrovnaný, avšak v závěru měli
více štěstí kostelečtí. Pět minut před
koncem jsme dostali branku na 1:0
a tento stav vydržel až do konce.
Musím pochválit všechny hráče, ukázali soupeři výbornou hru.
Bojovali celý zápas až do poslední
chvíle.

šipky

Druhý mistrák se Mšenem byl
o něco lepší. Za Mšeno hrozil nejvíce Matěj Jedlička, který dal dva góly.
Obrana v čele s Honzou Pasovským
dokázala útoky Mšena likvidovat.
Děti sehrály velice dobré utkání.
Sestava: Žižka, Krůtová, Marek,
Král, Korbel, Cvrk, Semerád, Pasovský, Kříž, Kobelák, Čechová, Zich
Góly: Korbel 4x, Král 2x, Semerád 2x, Pasovský, Krůtová.

MINI PŘÍPRAVKA
Děti z Mini přípravky pilně přes
zimu trénovaly v hale ve Všetatech
a nyní trénují venku na trávě. Svůj
první jarní mistrák sehrály ve Vojkovicích. Mini přípravka hraje zápas a odvetu hned po sobě.
Zápas Vojkovice – Tišice č. 1 jasně vyzněl pro Tišice, kdy Dan Zich
nastřílel 4 góly, a každý z kluků si
dal po jedné brance.
Sestava: Kurzweil, Rajský, Tůma,
Zich, Žemlička.
Zápas Vojkovice – Tišice č. 2
v první polovině náš tým prohrával
3:0, ale povedlo se skóre srovnat
na konečných 3:3.
Podrobnosti o rozlosování,
časech a konání zápasů najdete
na www.fotbaltisice.cz.

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.

MÁŠ CHUŤ HRÁT
FOTBAL V TIŠICÍCH?

KOCOUŘI SI SPLNILI SVŮJ SEN

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ, KTERÉKOLIV ÚTERÝ
NEBO ČTVRTEK V 16:45 HOD.
KONTAKT MICHAL PASOVSKÝ 602 261 282
RODIČE PROSÍME O MAXIMÁLNÍ ÚČAST JEJICH
DĚTÍ NA TRÉNINCÍCH A ZÁPASECH. V PŘÍPADĚ
NEMOCI NEBO JINÉ NEODKLADNÉ ZÁLEŽITOSTI
O OMLUVENÍ Z TRÉNINKU U TRENÉRA! DÍKY

V

neděli 9. dubna se nám splnil náš velký
sen o postupu do 2. ligy hlavní ligové
soutěže Unie šipkových organizací.

Po skvělé týmové hře jsme porazili v domácím
krásném prostředí našeho největšího konkurenta
na postup, tým Bulíci Zdiby 11:7. O týden zpět
jsme rozdrápali kocouřími šipkami na jejich půdě
silný tým Racing DC Neratovice 14:4, což byl jeden z důležitých kroků k našemu postupu. Jediným prohraným zápasem byl souboj s největším

favoritem a taktéž postupujícím týmem, Maniac
Darts Kostelec nad Labem (14:4). Takže tři kola
před závěrem ligové soutěže končíme na krásném
a už nepřekonatelném 2. místě. Zbývající zápasy
si tím pádem budeme užívat a budeme se připravovat na další nelehkou sezonu ve 2. lize, kde
nechceme zklamat naše skvělé fanoušky a přátele.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem našim
sponzorům, fanouškům a přátelům za jejich podporu a důvěru.
 Za Kocoury vod kocoura Jiří Bělohlávek

NA HRIŠTI
TJ SOKOL TIŠICE SRDEČNĚ ZVE DĚTI
A RODIČE NA PÁLENÍ ČARODĚJNIC

DNE 30. DUBNA OD 17 HOD.
K POSLECHU A TANCI
REPRODUKOVANÁ HUDBA,
VUŘTY A KLOBÁSY MOŽNO
KOUPIT V RESTAURACI
ze sportu I TR 157 I 7

pozvánky
30. dubna 2017 od 17 hodin
– Pálení čarodějnic, TJ Sokol
Tišice, areál fotbalového hřiště.
K poslechu a tanci reprodukovaná hudba, vuřty a klobásy
možno koupit v restauraci.


 13. 5. 2017 (sobota) od 13 ho-

din – Den dětí pořádaný KLUBkem Tišice s názvem Dětský den
aneb staneme se mistry řemesel.
Akce se koná v areálu fotbalového hřiště Tišice – Chrást.
 29. 5. 2017 – 4. 6. 2017 –
Výstava kočárků a panenek
v budově pošty Tišice, pondělí, středa, pátek, sobota, neděle
od 14:00 do 16:00 hodin, úterý,
čtvrtek od 10:00 do 12:00 hodin.

15. 6. 2017 (čtvrtek) pořádá
Klub seniorů Tišice celodenní
výlet s následujícím programem:
Dopoledne prohlídka hradu Český Šternberk, odpoledne exkurze do pivovaru Kácov, spojená
s ochutnávkou produktů. Cena
zájezdu 300 Kč (v ceně je doprava a vstupné). Odjezd v 7 hodin
od autobusových zastávek, předpokládaný návrat v 17 – 18 hodin.
Přihlášky přijímá předseda KS
M. Černý, telefon 721 382 260.



PROGRAM

Já tak rád trsám, trsám
S

portovní ples tišických fotbalistů a zábava Tišického KLUBka jsou společenské události, které
si nenechají ujít ti, kteří mají rádi
dobrou zábavu, tanec a stylizaci
do různých postav či témat. To
obě, dá se říci, prestižní akce spojuje. Přesto si každá z nich ponechává svou atmosféru a styl.

SPORTOVNÍ PLES byl i letos
plný nápaditých masek, nečekaně
pojatých scének, kterými se jednotlivé masky představují. Takže vybrat
tu nejlepší bylo opravdu složité.
Ve hře o výhru byla tři žhavá želízka
– gynekologové z Ordinace v růžové zahradě, Krotitelé duchů a společenství – Jejich xich má známý hlas.
Ti se neváhali převtělit například
do Ivana Mládka, Ewy Farna, Boney
M., Nadi Urbánkové či skupiny Kiss.
Krotitelé zas na sál „přijeli“ s dokonalou maketou zásahového auta ze
známého filmu. Ti si nakonec odnesli vítězství. I když tady vítězila
hlavně skvělá nálada.
ZÁBAVA KLUBka S NÁZVEM
CHIC AFRIKA brala dech dokonalou organizací, výzdobou
a neuvěřitelným předtančením
v podání holek z KLUBka. Jejich

I ten, kdo na plese sportovců nebyl, pozná, koho známá parta recesistů
ztvárňovala.
nasazení, kostýmy a choreografie,
podle ohlasů, předčily všechna jejich dosavadní vystoupení a byly
skvělým odrazovým můstkem pro
hosta, který během několika vteřin vtáhl do své produkce celý sál.
Množství bubnů, bubínků, tamburín bylo v mžiku rozebráno a návštěvníci se s hravostí dítěte vrhli
do společného bubnování pod taktovkou profesionála. Ani zde ne-

chyběly nápadité kostýmy k tématu
zábavy – krokodýl, žirafa i hroch
tančili vedle faraónů či afrických
domorodců.
Obě tyto taneční akce jsou důkazem toho, že naše spolky dokážou
pro nás připravit zábavu, za kterou
by se nemusely stydět profesionální
agentury. Činnost takových spolků je
nehmotným bohatstvím každé obce.

(nač) Foto: Zdeňka Kváčková

BEACH PARK
MLÉKOJEDY

PÁTEK 26. 5.
SOBOTA 27. 5.
PÁTEK 2. 6.
SOBOTA 3. 6.
PÁTEK 9. 6.
SOBOTA 10. 6.
PÁTEK 16. 6.
SOBOTA 17. 6.
PÁTEK 23. 6.
SOBOTA 24. 6.
PÁTEK 30. 6.

-

NÁMOŘNICKÁ OTEVÍRAČKA
INDY & WICH + LA4
ELECTRO SWING NIGHT
LET IT ROLL WARM UP
REGGAE NIGHT WITH COCOMAN
PEKELNEJ OPEN REJ
MIKKIM, PHILIP T. B. C. LIVE
FOOTVOLLEY FREE-D CUP
MÁCHÁČ CLUB TOUR
RETRO PÁRTY, TÉMATICKÝ VEČER
BASS BREEZE

VŠECHNY AKCE TYPU DJS/PARTY
PODROBNĚJI NA: WWW.BEACHPARKMLEKOJEDY.CZ

Krotitelé duchů „zkrotili“ návštěvníky, od kterých dostali nejvíce hlasů.

inzerce
n MLADÝ PÁR KOUPÍ POZEMEK o rozloze cca 800 – 1800
m2, rodinný dům nebo chatu
na pozemku v této lokalitě. Jsme
přímí zájemci s rodinnou vazbou
v obci. Pozemek může být určen
k výstavbě domu ihned, ale také
v delším horizontu do cca 2-3
let. Případně dům či chata mohou být jak novější, tak k rekonstrukci. V případě nabídky volejte
na tel.: 608 396 690 nebo posílejte na e-mail: ondrkop@email.cz.
Děkujeme.

Jakoby téma vzdálené Afriky chtělo naznačit, že „holky“ v předtančení nemají hranice. Jejich taneční nápady
a choreografie Gabriely Říhové jsou po léta ozdobou jejich zábav.

Během chvilky zasedli návštěvníci k bubnům a nechali
se unášet strhujícími rytmy Afriky.
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Mgr. Bc. Nováková Ludmila, Kváčková Zdeňka (foto). E–mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
8 I TR 157 I kultura

