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Děkuji všem, kteří se
podílejí na rozvoji naší obce

Č

as běží tak rychle, že rok
uběhne, aniž bychom to stačili postřehnout. Stojíme na prahu roku nového a bilancujeme,
jaký byl ten právě končící. Z toho,
co se nepovedlo, se poučíme, to co
se vydařilo, je pro nás motorem jít
dál. Z čeho čerpá sílu do dalšího
období starosta obce, nám odpověděl v následujícím rozhovoru.

n Když se ohlédneme za právě končícím rokem, nemohu se
nezeptat, jak byste ho hodnotil
s ohledem na to, co se podařilo
v naší obci zrealizovat?
Jsem rád, že se podařila zrealizovat drtivá většina záměrů, které
jsem před rokem sliboval na rok
2017. Hlavně šlo o pokládku no-

vých povrchů komunikací. To se
podařilo v ulicích Luční, Sokolská, Jabloňová, Příčná a Sportovní. Tempo oprav neustále zvyšujeme. Dále jsme obdrželi dotace
na nákup štěpkovače a kontejnerů
na sběrný dvůr, nákup by měl proběhnout v lednu 2018.
Rok 2017 byl však rokem, kdy
se především připravovali podklady pro akce jako je výstavba
komunitního domu pro seniory,
výstavby kanalizace nebo výstavba tělocvičny. Zkrátka projekty,
které obec potřebuje. Započala
rekonstrukce pošty a přilehlého
parkoviště. Z toho mám opravdu
radost. Vždyť budově pošty bude
za nedlouho 100 let a je více méně
v původním stavu.
n Jak jste naznačil, v letošním roce
byly učiněny první kroky v odpadovém hospodářství, vyplývající ze změny systému skládkování.
Chystají se další změny v nejbližším období?
Nebyly to kroky první. Již v minulosti jsme nastartovali rozšíření
třídění prostřednictvím velkokapacitních kontejnerů na papír
v mateřské škole a ve sběrném
dvoře nebo distribucí kompostérů
do domácností. V roce 2018 dojde
k distribuci nádob na plasty do domácností a dle úspěšnosti žádosti
o dotaci doplníme do domácností
i nádoby na třídění papíru, a to buď
v r. 2018 nebo v roce 2019. Vytvoříme zkrátka maximální podmínky
pro všechny, kdo chtějí třídit. V budoucnu se samozřejmě bude od objemu vyprodukovaného odpadu
odvíjet i cena za likvidaci odpadu.

n V loňském předvánočním rozhovoru jste naznačil, že v roce
2018 by měla být zahájena další
etapa výstavby kanalizace. Je již
známá představa, v jakém rozsahu by měla výstavba být?
Ano, aktualizace projektu další
etapy je hotova a v roce 2018 by
se tedy měla realizovat. Jde o úsek
v ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách. Zároveň se tak propojí
a zprovozní již vybudovaný úsek
v ulici Mlékojedská a navazující
boční ulice.
Zároveň finišují přípravy na další budování kanalizačního řadu,
které by mělo bezprostředně
v dalších letech navazovat. To znamená, že přibližně do dvou let by
mohly být napojeny ulice Všetatská, U Kapličky, Pražská, Duhová
a U trati. V rámci ucelenosti území
by se měla v návaznosti uskutečnit
pokládka kanalizace v ulici Sokolská. Následovat by měla „tišická
část“.

n Vzhledem ke stále se rozšiřující
výstavbě nových domů, roste i provoz na místních komunikacích.
Bude i jejich údržba a bezpečnost
jedním z cílů příštího roku?
Za tuto otázku děkuji, protože komunikace budou stále jednou z hlavních priorit. Nejsou to jen vozovky, ale
i chodníky, co nás pálí. Každým rokem jde stále více prostředků do této
kapitoly rozpočtu. Ne jinak tomu
bude i v roce 2018. Plánuje se nový povrch komunikace v ulicích Ke Křížku
a Na Pastvičkách (po výstavbě kanalizace). Zároveň však plánujeme v ul.
Ke Křížku i nový chodník mezi tratí
a obecním úřadem. Dále by se měly
nové povrchy realizovat například
v ulicích Polní či Spojovací. V ulicích,
kde budou položeny inženýrské sítě,
budeme v co nejkratším horizontu
zpevněné povrchy pokládat. Zároveň
připravujeme i další rozšíření chodníků tak, aby provoz po našich ulicích
byl co nejbezpečnější.

 Pokračování na 3. straně

Všem čtenářům Tišických rozhledů
přejeme krásné a klidné vánoční svátky
prožité se svými nejbližšími.
Do nového roku přejeme pevné zdraví, rodinnou i pracovní pohodu.
Přejeme všem, aby si vždy našli čas na svou rodinu, přátele i záliby.
Aby celý rok 2018 byl plný příjemných prožitků.


Redakční rada Tišických rozhledů
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ekonstrukce pošty je v plném proudu.
Přestože celá akce probíhá za plného provozu poštovního úřadu, neměla by se tato situace zásadním způsobem odrazit v kvalitě
poskytovaných služeb.

Oprava nezpevněných
komunikací

Jelikož Česká pošta odmítla do rekonstruovaných prostor dodat novou přepážku, zajistí instalaci nové přepážky obec. Na první pohled je
zřejmé, že se v pravé části budovy vytvořilo nové
zádveří, které bude součástí nového vchodu
do provozovny pošty. Veškeré úpravy se samozřejmě přizpůsobují i tělesně postiženým. Mimo
samotnou rekonstrukci budovy pošty (kompletní zateplení, výměna dveří a oken, nová podlaha, změna otopného systému), bude zásadní
změnou i rozšíření parkoviště. Spolu s novou
úpravou parkovací plochy dojde i k úpravě výjezdu z parkoviště. Nové řešení bylo konzultováno s dopravní policií a zásadně zlepší výhledové
podmínky pro řidiče vyjíždějících vozidel.

Pavel Končel

Ulic s nezpevněným povrchem je v naší obci několik kilometrů. Všechny se v dohledné době dočkají rekonstrukce. 
Foto Z. Kváčková

Rekonstrukce pošty

R

UPOZORNĚNÍ
Od 1. 1. 2018 změna výše poplatku
za odvádění a čištění odpadních vod

• Trvale obydlená nemovitost:
1300 Kč za osobu ročně

• Rekreační objekt bez trvalého

pobytu: 2200 Kč za objekt ročně

D

eštivé počasí listopadových dní výrazně
napomohlo ke zhoršení stavu nezpevněných komunikací. Ač jsme zkvalitnili technologii oprav těchto komunikací, z povahy věci
se uspokojivý stav nedá bez pravidelné údržby
zachovat výrazně dlouho.
Jelikož máme v naší obci několik kilometrů
nezpevněných komunikací, chtěl bych požádat
o trpělivost při řešení těchto oprav. Mimo štěrku
využíváme k opravám i betonovou a asfaltovou
drť, tak zvaný recyklát. Nejspolehlivějším lékem

je samozřejmě vybudování nových zpevněných
povrchů zámkovou dlažbou nebo živičným kobercem. Tímto směrem se také ubíráme. V minulých letech byla takto opravena například
komunikace v ulici V Úvoze. Důležitým předpokladem k položení nového kvalitního povrchu je
přítomnost inženýrských sítí a případný souhlas
majitele pozemku, pakliže do ulice vybíhá soukromý pozemek.
Pro rok 2018 se s novým zpevněným povrchem počítá například ve větší části ulice Polní.

Pavel Končel, starosta

ze zasedání obecního zastupitelstva
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA,
KTERÉ PROBĚHLO 23. ŘÍJNA
2017, JSME VYBRALI
NÁSLEDUJÍCÍ BODY:
n FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZAČNÍHO ŘADU – dobudování kanalizace
v obci je sledovanou akcí, kterou zastupitelé
nepřetržitě řeší. V minulých měsících bylo
rozhodnuto, že na výstavbu další její části obec
využije možnost poskytnutí úvěru. Nejlepší
nabídku na patnáctimilionový úvěr poskytla Česká spořitelna. Úvěr by měl být splacen
do 15 let s úrokovou sazbou 1,16 %. Úvěr se nemusí ihned čerpat. Tato nabídka je garantována
do konce roku. Z diskuze vyplynulo, že by měla
být použita na dobudování další etapy kanalizace v ulici Všetatská a v postranních ulicích
navazujících na ulici Boleslavskou, kde je majitelem obec. Propojka ulic Ke Křížku a Na Pastvičkách by měla být zahájena na jaře roku 2018.
Nyní se zpracovává pasport současného stavu
kanalizace. Zastupitelstvo pověřilo starostu
obce k uzavření smlouvy s Českou spořitelnou
za nabízených podmínek.
n NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK PRO PEDAGOGA ZŠ TIŠICE – tíživou situaci ohledně
nedostatku kvalifikovaných pedagogů vysvětlil
zastupitel, ředitel ZŠ Mgr. Pavel Jelínek. Zastupitelstvo schválilo náborový příspěvek ve výši
50 tisíc a s ním související podmínky pro jeho
poskytnutí. (Podrobnosti k celé situaci přinášíme v článku na 3. straně Nedostatek kvalifikovaných učitelů řeší každá škola.)
n PRODEJ A ODKUP POZEMKU – obec
odprodala pozemek, který se nacházel pod
domem v ulici Všetatská. Tento dům má své2 I TR 161 I zprávy z obce

ho majitele, ale pozemek pod budovou zůstal v majetku obce. Zároveň obec odkoupila
od stejného majitele pozemek, nacházející se
proti areálu mateřské školy, kde by se vybudovalo parkoviště. Odprodej a odkup proběhl
v přibližně stejné finanční výši, řádově se jednalo o 700 tisíc korun.
n ZAJIŠTĚNÍ STOMATOLOGICKÉ POHOTOVOSTI – ta je v současnosti v Praze
a v Mladé Boleslavi. Nyní zřizuje pohotovost
město Mělník, to oslovuje obce ve svém okolí
s žádostí o příspěvek na tento projekt a s možností pohotovost využívat. Příspěvek by činil
25 Kč za každého občana obce. Občan obce,
která se do projektu zapojí, by pak v případě
ošetření platil 90 korun. Pokud se na smlouvu
nepřistoupí, pak by občan při ošetření zaplatil 2.500 Kč. Smlouva je platná od 1. 11. 2017
a je navržena do roku 2019. Místo pohotovosti
bude včas známo. (Více v článku na 4. straně –
Tišice se připojily...)
n V DISKUZI ZAZNĚLO UPOZORNĚNÍ
na neaktuální informace na obecních webových stránkách. Dotaz, zda byly dány připomínky k vlakovému jízdnímu řádu, ve kterém
by se mělo žádat o posílení vlakových spojů, ty
jsou nyní plné. V odpovědi starosta uvedl, že
o posílení se žádalo, ale nikdy nebylo vyhověno.

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA V TOMTO ROCE
PROBĚHLO 11. PROSINCE 2017
A Z PROGRAMU JSME VYBRALI
NÁSLEDUJÍCÍ BODY:
n ODMĚNY ZASTUPITELŮ – v souladu

s novelou zákona o obcích je nutné, aby výše
odměn byla odsouhlasena na zasedání OZ.
Zastupitelé se ve většině shodli na tom, že odměny zůstanou ve stejné výši, to je místostarosta celkem: 10 686 Kč měsíčně, předseda výboru zastupitelstva obce nebo komise starosty
obce celkem: 1 840 Kč měsíčně, člen zastupitelstva obce celkem: 540 Kč měsíčně.
n STANOVENÍ VÝŠE STOČNÉHO PRO
ROK 2018 – Zastupitelstvo obce Tišice stanovuje výši úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod od 1. 1. 2018
ve výši 1300 Kč za osobu ročně pro trvale obydlené nemovitosti, pro rekreační objekty bez trvalého pobytu 2200 Kč za objekt ročně. Ostatní
dle individuálních smluv.
n SMLOUVA O DOTACI S TJ SOKOL TIŠICE – smlouva se uzavírá v návaznosti na směnu pozemků mezi obcí a Sokolem tak, aby se
srovnala výše hodnoty směňovaných pozemků. Uzavírá se na dobu 15 let v částce 100 tisíc
ročně.
n ROZPOČET PRO ROK 2018 – k tomuto
bodu bylo vzneseno několik dotazů, které zodpověděl starosta obce a finanční účetní. Zastupitel Chobotský nesouhlasil s členěním předloženého rozpočtu, které je nejméně podrobné,
jak zákon dovoluje a není patrné, co jednotlivé
položky rozpočtu obsahují. Rozpočet obce pro
rok 2018 byl schválen.
n PARK T. G. MASARYKA – v současnosti je
pomník našeho prvního prezidenta v parku
v Chrástu. Protože měl čestné občanství v Tišicích, rozhodli zastupitelé o přesunutí pomníku
do parku u pošty. Zároveň zastupitelstvo schválilo, že park bude pojmenován podle našeho
prvního prezidenta.
(nač)

Nedostatek kvalifikovaných
učitelů řeší každá škola
Z

vykli jsme si číst nabídky firem, které hledají
nové zaměstnance. Nepřekvapuje nás, když
nabízejí příspěvky na dovolenou, dopravu, stravu. Nepřekvapuje nás, když nabízejí náborové
příspěvky, které dosahují výše od pěti do sta tisíc.
To, že se ke stejnému řešení odhodlala i naše základní škola, aby zajistila kvalifikovaného učitele,
překvapením rozhodně je. Ředitel školy Mgr. Pavel Jelínek v poskytnutém rozhovoru objasnil,
v jak složité situaci se naše školství nachází.
n Než se v našem rozhovoru budeme zabývat
situací v naší základní škole, podívejme se
na celou problematiku v širším měřítku. Již
několik let slyšíme ze všech médií o kritickém
nedostatku kvalifikovaných učitelů.
Ta situace není bohužel nijak přehnaná.
Neznám školu, minimálně v okolí, která by
se s tímto jevem nepotýkala. Zákon ukládá
mít na pozici učitele jen člověka s příslušným
vzděláním, ale to je prakticky nemožné. Je celorepublikově tolerována skutečnost, pokud se
nepodaří prokazatelně zajistit kvalifikované učitele, toleruje se přijetí učitele nekvalifikovaného.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel Základní školy Tišice.

Foto: Z. Kváčková

V současnosti existuje např. výjimka, kdy ředitel
může přijmout někoho, kdo započal studium
pedagogického směru před rokem 2015. Jinak se
pohybujeme mimo zákon. Každá inspekce, která
na naší škole proběhne, do protokolu zapíše porušení zákona ohledně nesplnění kvalifikačních
předpokladů pro výkon učitele 1. stupně ZŠ.
n Mluvíme o kvalifikaci učitele. Jaký učitel je
ze zákona pokládán za kvalifikovaného?
V případě naší školy se jedná o ukončené vysokoškolské studium v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických
věd zaměřené na přípravu učitelů prvního stupně
základní školy. Dále je možné mít vystudovanou
např. speciální pedagogiku nebo anglický jazyk –
oboje ale také v magisterském studiu. Paradoxní je
to, že například učitel s desetiletou praxí, který vystudoval na pedagogické fakultě obor český jazyk
– hudební výchova, má titul Mgr., není kvalifikovaný pro 1. stupeň ZŠ. Aby u nás mohl kvalifikovaně učit, musel by absolvovat doplňující studium
k rozšíření odborné kvalifikace. Podotýkám, že
tento paradox není rozhodně ve školství ojedinělý.

 Pokračování na 6. straně

Děkuji všem, kteří se podílejí na rozvoji naší obce
 Dokončení z 1. strany

n V minulých letech byla vždy
středem zájmu obce naše školská
zařízení. Letos dostalo zajištění
kvalitních podmínek pro výuku
i jiný rozměr, a to v podobě náborového příspěvku pro zajištění
učitelů na základní škole. Myslíte,
že se může tato situace opakovat?
Jak vnímáte tuto situaci?
Nedostatek učitelů jde jednoznačně na vrub státu a jeho nekoncepční politiky. Bohužel tento
neutěšený stav dopadne nejvíce
na města a obce coby nejpočetnější
zřizovatele školských zařízení. Jsem
rád, že zastupitelstvo k tomuto
problému přistoupilo aktivně. Dle
mých informacích, již na základě
náborového příspěvku jedná ředitel školy o přijetí zájemce na místo pedagoga. V případě potřeby je
obecní zastupitelstvo připraveno
přijmout další kroky, jak stimulovat doplnění pedagogického sboru
naší školy. Realitou je však i potřeba rozšíření základní školy, ale
i na tomto záměru se již pracuje.
n V letošním roce došlo k výměně
střešní krytiny na střeše mateřské
školy. Ale jen na její přední části. Polovina střechy nad původní
budovou školky na výměnu čeká.
Dočká se v roce 2018?
V letošním roce proběhla první etapa výměny střešní krytiny
mateřské školy. V roce 2018 dojde
k dokončení této akce. Dobrou
zprávou je na příští rok i záměr výstavby tolik potřebného parkoviště
u mateřské školy. Krom toho se

připravuje rekonstrukce vnitřních
prostor mateřské školy. Zkrátka,
na příští rok se mají pedagogové, rodiče a děti v mateřské škole
na co těšit.

hájení rekonstrukce budovy pošty,
jejíž dokončení se chýlí ke konci.
Občany zaujala informace o instalaci bankomatu. Máte nyní nějaké
konkrétnější informace?

S rekonstrukcí budovy pošty bude současně vybudováno nové parkoviště.
Jeho řešení zásadně zlepší výhledové podmínky pro řidiče vyjíždějících
vozidel.
Foto: Z. Kváčková
n Velký zájem obyvatel sklidilo
rozhodnutí zastupitelstva o vybudování Komunitního domu pro
seniory. Přinese další rok posun
v této investiční akci?
Jak jsem již uvedl, v letošním roce
se připravovaly podklady. Je tedy vytvořena studie, na základě které, se
připravuje projekt. Jelikož jsou na podobné projekty vyhlašovány pravidelně dotační tituly, máme velkou
šanci během několika let tuto stavbu
realizovat. Na naše seniory nemůžeme v žádném případě zapomínat.
n Konec letošního roku přinesl za-

Jelikož se provoz pošty v průběhu
prací neomezuje, je rekonstrukce
logisticky velice náročná. Ne vše se
podaří zrealizovat do konce roku.
Dle klimatických podmínek se například fasáda zřejmě zrealizuje
v jarních měsících. Také vedení České pošty nám příliš nevychází vstříc
a obec bude muset poštu vybavit
novým nábytkem na své náklady.
Začátek roku zde bude ve znamení
dokončování rozšíření parkoviště,
stěhování provozu, osazování novým nábytkem a přepážkami. Prosím tedy o velkou dávku trpělivosti.

Stavebně je pro instalaci bankomatu vše připraveno. Nyní se
snažím zajistit pro příští rok jeho
instalaci. Věřím, že se vše podaří
a kvalita služeb pro naše občany se
bude nadále rozšiřovat.
n Naše obec se pyšní bohatým
kulturním životem, který zajišťuje nejen obec a školní zařízení,
ale troufnu si říci, že je převážně
dílem našich spolků. Přál byste si,
aby došlo k dalšímu posunu v oblasti kultury a sportu v naší obci?
Samozřejmě si další posun v této
oblasti přeji. Snažíme se vytvářet
maximální podmínky pro život našich spolků. Osobně navštěvuji jejich
akce nebo výroční schůze a s radostí sleduji, kolik zapálených lidí tady
dělá ostatním radost. Kultura a sport
naší obce jsou na skvělé úrovni. Rád
bych všem, kteří se podílejí na tomto
kulturně společenském životě obce,
poděkoval. Za obec mohu ještě slíbit,
že se pro spolky na příští rok počítá
s navýšením dotace na jejich činnost.
n Co byste našim občanům závěrem našeho rozhovoru popřál
do nového roku 2018?
Všem samozřejmě přeji hodně
zdraví a štěstí. Tím, co je však neméně vzácné je náš čas. Proto všem
přeji, aby svůj čas co nejvíce trávili s těmi, koho mají rádi a na kom
jim záleží. Řešme věci podstatné
a radujme se i z maličkostí. Ať vás
v roce 2018 čeká jen to hezké.
Pane starosto, děkuji vám za rozhovor a přeji vám, abyste na nemalé
plány, které jste pro rok 2018 nastínil, našel dostatek sil, energie a porozumění.
Naďa Černá
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
D

alší vyprávění o osudech, událostech v Tišicích po skončení
světové války musím začít smutnou zprávou. První kronikář pan
Alois Slavíček č. p. 26, autor zápisů
z let 1914 – 19 se sice dožil konce
nenáviděné války, ale mírového
života, na který se tolik těšil, si příliš neužil. Zemřel 29. června 1919.
Svými cennými zápisy se nesmazatelně zapsal do historie obce!
Téměř všichni obyvatelé Tišic v té
době byli zemědělci, hospodáři, případně na polích pracovali. Stejně tak
i kronikáři, kteří na pana Slavíčka navázali. Byli životně závislí na počasí,
úrodě, cenách toho, co vypěstovali.
Nelze se tedy divit, že právě tyto problémy jsou drtivou většinou obsahem
jejich zápisů, v některých letech jakoby
se v Tišicích nic jiného nedělo. Přesto
jsem v nich našel dost zajímavého.

1919 – Krátce po vzniku republiky byly přijaty dva důležité
zákony. Volební zákon stanovil
všeobecné volební právo, tedy i pro
ženy, a že mohou volit občané Československé republiky, starší 21 let.
Podle dalšího zákona byl k 8. červenci prováděn soupis veškerého
movitého majetku občanů – dobytka, drůbeže, obilí, strojů.
Kronikář se zamyslel nad zhoubnými následky války. Nejhorší
byly ztráty na životech, na zdraví.
Hospodáři, a to byla většina obyvatel, velmi zchudli rekvizicemi
dobytka, nakoupit nový nebylo
kde, stejná situace byla všude.
Za vůbec nejhorší považuje dopad válečných poměrů na mládež.
Pro nedostatek potravin se špatně
tělesně vyvíjela, trpěla nemocemi,
ale zejména to byl vliv na vzdělání. Po dlouhá období se ve školách

krátce
JEŠTĚ
K FRANTIŠKU
BAKULOVI
Krátce po odhalení pamětní desky
Františka Bakule
na budově naší ZŠ,
byla ve vestibulu,
vpravo od hlavních
dveří,
umístěna
nástěnka se základními informacemi
a několika fotografiemi o životě tohoto významného
pedagoga. Důvodem její instalace je
poskytnout vysvětlení, proč je na budově pamětní deska
těm, kteří do školy
přicházejí poprvé –
hostům, budoucím
prvňáčkům a jejich
rodičům i novým
obyvatelům obce.

Petr Brodský

Odhalením pamětní desky Františka Bakule, připomenutím jeho působení na naší škole, jsme splatili
dluh, který jsme vůči tomuto neobyčejnému učiteli
a člověku měli. 
Foto: P. Brodský

... aneb Tišice 1919 – 1925

nevyučovalo, nebylo čím topit,
učitelé byli odesílání na frontu,
rodiče děti do školy neposílali,
protože děti musely pracovat, aby
nahradily otce, starší bratry.
V listopadu překvapil hospodáře neobvyklý, prudký nástup zimy.
Mokrý sníh začal padat již 30. října,
zapadla nesklizená úroda, ovoce
na stromech, mnoho stromů v lesích bylo polámáno, nešlo dokončit
orbu. V noci 17. 11. napadlo 25 cm
sněhu, mráz byl 17 °C. Nebylo čím
topit, obec proto nechala pokácet
olše u mlýna i v obci a dřevo poskytla lidem za mírné ceny.

1920 – K opravdu historické
události došlo 1. června 1920. Slavnostně byla uvedena do užívání
vlaková zastávka TIŠICE. Stavbu
připravily a finančně přispěly jen
Chrást a Tišice. Kozly odmítly se
zúčastnit a dostalo se jim za to
nevybíravé kritiky. Pozdější chrástecký kronikář Rudolf Pick napsal
dlouhou báseň, kde se v jedné části
„trefil“ do Kozeláků. S velkým úspěchem ji přednesl na oslavě nové
zastávky, která se konala 3. června
v tišické hospodě. Celý text je zapsán v tišické pamětní knize. V zastávce stavělo denně 13 vlaků.
V červenci propukly na Mělnicku lidové bouře. Většinou bezzemci, zemědělští dělníci, čeledínové
se začali domáhat větších mezd.
Podporováni „bolševiky“ z řad továrních dělníků se srocovali a dav
vytáhl k zámku v Liblicích, který
vydrancovali. Měli zbraně, proto se
vojsko i četnictvo neodvážilo proti
nim zasáhnout. Potom vytáhli směrem na Přívory, tam vykoupáním
v potoce vytrestali statkáře. Dav se
potom rozdělil, část pokračovala
na Mělník a asi 200 lidí táhlo podle
Košáteckého potoka na Červený
Mlýn. Surově zbili mlynáře Khoma
i jeho účetního Picka. Tvrdili, že se
bouří kvůli hladu, ale moc to asi
pravda nebyla, protože v mlýně vysypali pytle mouky, pečený chleba
naházeli do náhonu, na silnici. Pan
Pick za několik týdnů na následky
zemřel. Čtrnáct účastníků dostalo
u soudu nepodmíněné tresty. Ma-

jitel mlýna provoz už neobnovil,
po válce se už ekonomicky nedařilo. V dalších letech jen šrotoval
obilí. Byl to konec bohaté rodiny
Khomů v Tišicích.
Tišické ženy uspořádaly mezi
sebou sbírku a za 230 Kč zakoupily
zvon na obecní zvoničku.
1921 – Po dobu války a až do tohoto roku byl zaveden přídělový
systém na prodej základních potravin, byly prodávány „na lístky“.
Samozřejmě, existoval „černý trh“,
šmelináři prodávali mouku, brambory, tuky, maso za mnohonásobně
vyšší ceny. Protože z nejhoršího se
již Československý stát zkonsolidoval, začal postupně trh s potravinami uvolňovat, rušit přídělový
systém.
1922 – Zjara začala stavba tolik
potřebné čekárny na vlakové zastávce. Opět zásluhou sbírek občanů Tišic a Chrástu. Vlastní stavba
stála 36.500 Kč, vnitřní vybavení
450 Kč. Do užívání byla předána
7. července.
1923 – V kronice se píše jen
o úrodě, tentokrát dobré, o cenách
za plodiny. Z událostí v obci je zaznamenán výsledek voleb do obecního zastupitelstva. Zvítězila Československá strana socialistická,
starostou byl zvolen Josef Štolba
č. p. 18, vystřídal ve funkci Josefa
Cvrka, který byl zvolen v roce 1919.
Josef Štolba byl starostou zvolen
i v dalších volbách, vedl úspěšně
obec Tišice až do roku 1937.
1924 – Byla provedena parcelizace pozemků, které patřily dvoru Třebošnice. Obec Tišice dostala
26 hektarů. Jak byly rozděleny mezi
hospodáře, kronika neuvádí.
1925 – Byla provedena parcelizace pozemků, které patřily dvoru
Lobkoviců v Tišicích. Obec Tišice
dostala 1 hektar na založení pískovny. Žádost Chrástu o přidělení
pozemků byla, po stížnosti Tišic,
zamítnuta.

Petr Brodský, kronikář

Tišice se připojily k záměru
„Provoz zubní pohotovost v Mělníku“
V

Mělníku zahájí na začátku příštího roku
provoz zubní pohotovost. Pacienti z Mělnicka zatím musí ve volných nebo svátečních
dnech cestovat za stomatologickým ošetřením
do Prahy, Kladna nebo Mladé Boleslavi.
V následujícím roce už mohou zamířit
na pohotovost do bývalé dětské nemocnice
v Mělníku (na křižovatce ulic Pražská a Macha-
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rova). Provoz bude od osmi do šestnácti hodin.
Zřízení stomatologické pohotovosti je projektem měst a vesnic na Mělnicku a Litoměřicku.
Občané, kteří mají v některé ze zapojených obcí
trvalé bydliště, zaplatí za ošetření v provozní
době pohotovosti pouze obvyklých 90 korun.
Pro ostatní platí cena 2 297 korun za jednu ordinační hodinu. Za patnáctiminutové ošetření
tak pacienti zaplatí přibližně šest set korun.

Pohotovost nebude zajišťovat běžné úkony
související s protetickými výkony s výjimkou
nasazení provizorních korunek zhotovených
v ordinaci. V době pohotovosti budou podle
smlouvy prováděny extrakce zubů v bolestivých případech, ošetření zánětů a akutní
ošetření způsobené zlomením nebo poškozením protetických výrobků.

(red)

Čerti ve školce
K

předvánočnímu dění
v naší mateřské škole patří
Mikulášská nadílka. Po roce nás
zase navštívil Mikuláš se svými
pomocníky, čertem a andělem.

Ve tvářích malých čertíků
byla patrná obava, ale i radost ze setkání se svými „kolegy“.  Foto: Z. Kváčková

Děti je překvapily, že samy
byly v čertovském oblečení,
ve všech třídách si pro ně připravily taneček, písničku či básničku. Nechyběly sliby o tom,
jak se malí hříšníci hodlají polepšit a pochopitelně nechyběla
ani odměna, kterou jim rozdal
Mikuláš. Ti statečnější si šli pro
balíček s ovocem a dobrůtkami
k čertovi. Jako v minulých letech,
tak i letos, zajistili nadílku členové divadelního spolku LUNO.

(ln)

Nejen téměř všechny děti, ale i učitelky, kuchařky a uklízečky přišly v den Mikulášské nadílky v čertovském. 
Foto: Z. Kváčková

Setkávání s rodiči v MŠ Včelička
V

loňském roce se naše mateřská škola zapojila do výzvy „Šablony pro MŠ a ZŠ“, která
byla vyhlášena Řídícím orgánem Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Díky
tomuto projektu mohla naše školka v loňském
školním roce využívat služby školního asistenta
i zakoupit atraktivní vybavení do tříd.

Na odborných přednáškách, pořádaných mateřskou školou, se rodiče dozvědí cenné informace
z různých oblastí vývoje dítěte.  Foto: N. Černá
V letošním školním roce organizujeme v rámci
tohoto projektu, odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči dětí ze školky za účasti externích
odborníků. Cílem této aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné
rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem
jejich dětí do základní školy. Předáváním informací specializovanými lektory získávají rodiče možnost obohatit se o poznatky a cenné informace
z různých oblastí týkajících se rozvoje jejich dětí,
mohou získat odpovědi na otázky jak pracovat
s dítětem, aby ho připravovali na školu. Otevřením
nějakého problému v diskusi si mohou vyměnit
zkušenosti s jinými rodiči nebo s lektorem.

V rámci projektu „Setkávání s rodiči“ jsem naplánovala několik přednášek a besed. První setkání
proběhlo v září pod vedením Mgr. Hany Fleischmannové ze speciálního pedagogického centra Čimice
na téma „Řečový rozvoj předškolních dětí“. Rodiče
získali poznatky o rozvoji slovní zásoby, vývoji artikulace a psychomotorickém vývoji předškolních
dětí. Dále o logopedické prevenci a možnosti kontaktovat specialisty v tomto oboru v případě potřeby.
Další dvě setkání proběhla během měsíce listopadu.
Velice zajímavá byla přednáška PaedDr. Zuzany
Černé z Pedagogicko psychologické poradny v Mělníku na téma „Školní zralost“. Rodiče se dozvěděli, v kterých oblastech a jak má být dítě připravené
na vstup do školy, jak probíhají testy školní zralosti
a co mohou udělat pro to, aby děti připravili. Poté
navazovala neméně zajímavá beseda PhDr. Pavly
Majerové „Rozvoj grafomotoriky a kognitivních
funkcí“ s ukázkou pomůcek a návodem k práci
s dětmi se špatným úchopem tužky apod.
V lednu proběhne beseda s Mgr. Jiřím Sixtou
s tématem “Děti potřebují hranice“ a poté setkání s Mgr. Pavlem Jelínkem, ředitelem ZŠ, s ergoterapeutkou Bc. Zdeňkou Hyttichovou a výživovou poradkyní Jiřinou Mačkovou. Každé setkání
je obohaceno o zajímavé materiály a také o malé
pohoštění pro zúčasněné.
Děkujeme rodičům za dosavadní účast a doufáme, že i další témata přilákají ty, kteří doposud
váhali s účastí na přednáškách a besedách. Věříme,
že si udělají čas k využití této nevšední nabídky.

Mgr. Ludmila Nováková,

koordinátorka projektu

Herci četli tišickým
dětem pohádky

H

erečka Jitka Asterová a herec a moderátor Bořek Slezáček jsou hlavními
protagonisty projektu s názvem „Pojďte si
číst“, kdy jezdí po školách a předčítají dětem z dětské literatury.

Hlasité předčítání rozvíjí u dítěte paměť,
obrazotvornost, emoce, myšlení, posiluje jeho
sebevědomí a dává mu vědomosti a vzorce
morálního chování. Nedávno navštívili také
naši školu, kdy Bořek Slezáček četl Línou
pohádku z knížky Fimfárum od Jana Wericha a Jitka Asterová ho doplňovala pantomimou. Potom si role vyměnili a došlo na četbu
z knížky Mikulášovy patálie. Pro děti to bylo
příjemné zpestření hodin literatury.

Pavel Jelínek

Společnost THIMM Obaly, k. s. sponzorem naší mateřské školy

Z

ajištění bezpečnosti dětí je
jedním z nejdůležitějších
úkolů mateřské školy. Protože se
každý den stávají účastníky silničního provozu, bezpečnost si žádá
důkladnou přípravu již od útlého
věku.

Viditelnost dětí lze zvýšit pomocí
vhodně zvoleného oblečení a doplňků ze speciálních materiálů. Dříve
měla na vycházce bezpečnostní vestu
jen první a poslední dvojice. Současnou prioritou je, aby reflexní vestou
byly vybaveny všechny děti. V rámci

tohoto záměru jsem oslovila společnost THIMM Obaly, k. s., se kterou máme dlouhodobě nastavenou
výbornou spolupráci, a společnost
THIMM Obaly, k. s., v čele s jejím
ředitelem, nám vyšla ochotně vstříc.
V úterý 31. 10. 2017 došlo k slavnostnímu předání bezpečnostních
vest, děti si je ihned vyzkoušely a byly
z nich nadšené. Nyní budete na vycházce vídat naše děti už jen v reflexních vestách. Tímto společnosti
THIMM Obaly, k. s. velice děkujeme.
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy

Reflexní vestičky, darované společností Thimm Obaly, barevně rozlišují každou třídu školky. 
Foto N. Černá
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Tišická charita děti dětem
V

životě každého z nás jsou
krásné chvíle, jsou ale i ty
těžší, kterými nás osud zkouší
a potřebujeme pomoct. To si řekla
Marcela Szkanderová a pustila se
do třídění šatníku, věcí a hraček,
které už doma nevyužijí. Oslovila největší azylovým dům v okolí, Středisko křesťanské pomoci
Horní Počernice, a tyto věci věnovala právě sem. V tomto azylovém
domě se momentálně nachází
14 rodin, 7 samoživitelek, celkem
tedy 71 osob, z toho 40 dětí.
Marcela Szkanderová oslovila
další maminky z Tišic a blízkého
okolí. Do této spontánní charitativní akce se zapojily nejenom
maminky, ale i děti, které neváhaly
a darovaly také své hračky. Mezi vysbíranými věcmi bylo oblečení pro
maminky, dětské oblečení a hračky
i oblečení pro tatínky.
Část nasbíraných plyšových hraček byla darována oddělení zjišťování příčin požáru Krajské ředitelství hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Tyto hračky se budou používat při dopravních nehodách, u kterých se vyskytnou děti.
Středisko křesťanské pomoci
Horní Počernice, stejně jako hasičský záchranný sbor, tímto děkuje
všem maminkám a rodinám, které
se do sbírky zapojily.

Sesbíraných věcí byly dva plné kufry osobních aut typu kombi. Do azylového domu je dovezla iniciátorka akce Marcela Szkanderová s dcerkou Helenkou a Tereza Hyksová. 
Foto: Gabriela Selinger
Pokud jste tuto akci zmeškali a chtěli byste tomuto azylovému domu pomoci, můžete se připojit k nové kampani MŮJ NOVÝ DOMOV (www.mujnovydomov.eu), která byla spuštěná teprve před pár týdny. Kampaň je
zaměřená na nákup vybavení nových pokojů pro rodiny s dětmi v tomto azylovém domě alespoň základním
nábytkem, aby se tu děti a rodiče cítili jako doma. Tímto byl neoficiálně zahájen první ročník charitativní akce
občanů Tišic a blízkého okolí s názvem Děti dětem. Vzhledem k velké úspěšnosti budeme tuto akci opakovat,
a to nejméně 2x ročně. Další materiální sbírka proběhne v období před Velikonocemi. Bude opět vyhlášena
přes sociální sítě, případně tisk či rozhlas. Věříme, že rozdávat pomoc potřebným a radost těm nejmenším má
smysl, a to nejenom v tomto krásném předvánočním čase.
JUDr. Marcela Szkanderová a Lenka Skrbek

Nedostatek kvalifikovaných učitelů řeší každá škola
 Dokončení z 3. strany
n Co kvalifikovanému učiteli můžete nabídnout?
Co mohu nabídnout čerstvému absolventu
vysoké školy? Hezkou, zajímavou práci, příjemné prostředí, perspektivu… Ale ve skutečnosti pětadvacet tisíc korun hrubého
měsíčně. Pro srovnání – v Modleticích v Kauflandu hledají skladníka a nabízejí mu až
34 000 Kč hrubého měsíčně. Nic proti skladníkům, jistě odvádějí záslužnou práci, ale ….
Školství prostě mladé lidi do své náruče neláká. Nároky, zodpovědnost, které jsou kladeny na učitele, ale i společenský dopad této
profese, neodpovídají jejich platům a v tom je
zakopaný pes. Státní sektor, co se platů týče,
zaostává za růstem platů v soukromých sférách. Zde nejsme konkurenceschopní. Jsem
přesvědčen, že pokud bych mohl absolventu
nabídnout kolem třiceti tisíc čistého, což pokládám za adekvátní částku, situace by byla
jiná. Neustálé řešení situace v médiích, kdy
se upozorňuje na nízké platy ve školství, dává
učitelství nálepku se stopkou, kam mladý člověk nemá vstupovat.
n Jaká situace je konkrétně v naší základní
škole?
Pro zajištění výuky potřebuji osm kvalifikovaných pedagogů. Skutečnost je taková, že se mi
za celou dobu, kdy jsem ve funkci ředitele, nepodařilo zajistit, aby byl učitelský sbor plně kvalifikovaný. A tímto vlastně porušuji zákon. Ale jak
to řešit? Zavřít třídu?
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Nyní tvoří učitelský sbor sedm učitelů kvalifikovaných s jedním bez potřebné kvalifikace.
Učitelský sbor samozřejmě rok od roku stárne, jedna paní učitelka brzy odejde na mateřskou dovolenou. Učitele sháním permanentně,
inzerát je stále na webových stránkách školy
a na úřadu práce. Když dostanu dobrý tip na potencionálního učitele, vyhledám ho a snažím se
ho přesvědčit, že právě u nás by měl ty nejlepší
podmínky pro svou práci.
n Nestalo se vám, že by se někdy na váš inzerát
někdo ozval?
Ale ano, to se stane pokaždé, když inzerát někde
nově uveřejním. Byť výslovně uvádím, že přijmu
kvalifikovaného učitele, není výjimka, že se mi
přihlásí administrativní pracovník nebo vyučená
cukrářka. Proto jsem o pomoc v řešení této situace
požádal zřizovatele školy, kterým je obec Tišice.
n A dostáváme se ke zvolenému způsobu náboru. Když jsem se dívala na inzeráty, ve kterých se hledá učitel na vesnickou školu typu té
naší, je většinou nabízen obecní byt.
Ano, tak tomu je. Obec ale služebním bytem
nedisponuje, proto zastupitelé na říjnovém zasedání odsouhlasili finanční pobídku ve výši 50 tisíc korun, kterou poskytne obec Tišice novému
kvalifikovanému učiteli. Tímto vlastně zastupitelé v čele se starostou obce suplují roli státu,
který svou roli evidentně nezvládá, a výsledkem
pak jsou nejnižší platy učitelů v celé Evropské
unii, neexistence zdravé konkurence mezi učiteli, kteří by bojovali o místo, kde by mohli učit
a hlavně stále horší výsledky v mezinárodních
srovnávacích testech českých deváťáků.

Mimochodem jsem velmi vděčný starostovi obce
a všem zastupitelům, že bez váhání a jednomyslně
přistoupili na tento netradiční návrh. Je vidět, že
jim není lhostejné, jakým způsobem se bude škola
a vzdělání našich tišických dětí v budoucnu ubírat.
Myslím, že jsme dokonce první obec v republice,
kde se náborový příspěvek v rámci školství vyplácí.
n Je poskytnutí této částky podmíněno ještě
něčím jiným, než pouze splněním kvalifikace?
Samozřejmě. Kvalifikace je jednou z osmi
podmínek, ze kterých bych jmenoval setrvání
v pracovním poměru nejméně pět let od jeho
uzavření. Do této doby se nepočítá například
doba mateřské či rodičovské dovolené. Pokud se
pracovní poměr ukončí dříve, než po pěti letech,
vrací se poměrná finanční částka.
n V této chvíli již inzeráty vyšly. Proto se ptám
– měly předpokládanou odezvu?
I tentokrát se rekrutovaly nabídky z řad nekvalifikovaných zájemců. Ale reagovala i jedna kvalifikovaná učitelka z Neratovic, která
v současné době učí v Kralupech nad Vltavou.
Nabízená částka ji motivovala, aby se rozhodla
k odchodu ze současného působiště. Pracovní
smlouvu jsme již podepsali a měla by nahradit
naši kolegyni, která v únoru odchází na mateřskou dovolenou. Takže prvňáčci se mohou těšit
na novou posilu našeho sboru.
n A má poslední otázka – situace ve školství
zůstává stále neutěšená, situace v naší škole je
stále složitá. Budete se snažit zopakovat tento
úspěšný model při hledání dalších učitelů?
Mám příslib obce, že ano.
Děkuji vám za rozhovor.
Naďa Černá

Fotbalová zima
MUŽI

STARŠÍ ŽÁCI

Podzim se bodově nepovedl.
Konečný výsledek druhé místo
od konce s 9 body není moc povzbudivý. Velká marodka, posílení
týmu a neúčast větší části hráčů
na trénincích se na výsledku také
podepsala. Světlé okamžiky byly
porážky v tu dobu vedoucích mužstev Holubic a Bousova.
Trenér Radek Zámečník před
koncem sezóny oznámil, že ukončí své působení na pozici trenéra
mužů. Hlavním důvodem byla nízká účast hráčů na trénincích.
Radek Zámečník trénoval chlapy
v Tišicích třetí sezonu. Po jeho příchodu se povedlo postoupit z OP
a následně odkoučoval sezonu a půl
v krajské soutěži. Radkovi celý tým
Sokola děkuje za usilovnou práci, kterou pro klub udělal a přeje mu mnoho
štěstí v osobním i sportovním životě.
Nová trenérská dvojice, která převezme chlapy je Jiří Svoboda ml. a Martin Merc. Jiří Svoboda ml. působil několik let, jako hráč Ovčár, kde se hrála
ČFL. S naším týmem má celkem úzké
vazby, protože ještě před několika lety
si s některými kluky společně zahrál.
Věřím, že jeho zkušenosti z vyšší fotbalové soutěže budou ku prospěchu.
Martin Merc již dříve v Sokolu Tišice trénoval. Působil také, jako trenér
na Vysoké a v Řepíně, kde se hrála
I. B třída. Má dostatek zkušeností pro
svou roli v našem týmu.
Tým se musí zaměřit na zlepšení
tréninkové morálky. Věřím, že to hráči
vezmou vážně. Odvíjí se od toho i příchod nových posil do našeho týmu.
» SILVESTROVSKÝ FOTBÁLEK
31. 12. od 13:00 hod. na hřišti TJ
Sokol Tišice
» SOUSTŘEDĚNÍ 18. 1. – 21. 1.
2018 Orlické hory
» PŘÁTELSKÝ ZÁPAS s dorostem Mělník 18. 2. od 12:40, povrch
umělá tráva
» PŘÁTELSKÝ ZÁPAS s Radonicemi 3. 3. 2018, hřiště UMT XAVEROV
Michal Pasovský
předseda fotbalu

Závěrečné zápasy jsme zvládli výborně a potvrdili jsme naše 1. místo
po polovině soutěže okresního přeboru. Po skončení sezony jsme tréninky přesunuli do haly gymnázia
Neratovice. Přípravu si zpestříme
několika halovými turnaji.
TURNAJ V ŘÍČANECH
14. 1. 2018 od 12:45 hod.
TURNAJ V NERATOVICÍCH
10. 2. 2018 od 8:00 hod.
Za podzimní část sezony převzal
putovní trofej pro nejlepšího hráče
Vojta Pokorný.
Tišice – Horní Beřkovice 18:0
Tišice – Dolní Beřkovice 7:0
Michal Vítovec, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Po podzimu jsme v okresním
přeboru na 1. místě ve skupině B.
Mladší žáci přes zimu pilně trénují
v Sokolovně Všetaty.
TURNAJE 2017 – 2018
14. 1. 2018, UMBRO CUP
20. 1. 2018, Milovice,
27. 1. 2018, Merkuria Lobkovice CUP
10. 2. 2018, Turnaj Cítova
Michal Pasovský, trenér

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Na podzim jsme odehráli osm
zápasů v Okresním přeboru, skupina B. Nakonec jsme bohužel skončili na posledním místě a vyhráli
jedno utkání, vstřelili jsme 21 gólů.
Nejlepším střelcem mužstva je Lumír Král, který dal 11 gólů. Za nasazení a výkony v zápasech všem
dětem děkuji. Do jarní části máme
určitě co zlepšovat. Věřím, že se
dobře na trénincích připravíme.
Na zimu jsme přihlášeni prozatím
do 3 halových turnajů: 13. 1. 2018,
27. 1. 2018 a 3. 3. 2018.
Luboš Pochman, trenér

Mladší žáci, turnaj v Říčanech.

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Poslední zápasy podzimu:
Sokol Tišice – Lobkovice 14:1
21. října. jsme na domácím hřišti
přivítali Lobkovice. V brance se vystřídala Bára a Sebik a oba zachytali
výborně. Hra byla celkem vyrovnaná a gól jsme dostali vesměs z naší
základní chyby – rozehrání míče
od brány, což není tak jednoduché.
Je to o rychlosti práce s míčem,
přesnosti přihrávky a orientaci
na hřišti – ale jsme mladší přípravka a určitě se to časem naučíme.
SK Labský Kostelec – Tišice
22:0 (12:0)
24. října jsme jeli na hřiště Kostelce. Bohužel polovina našeho
týmu byla nemocná, takže nás nakonec bylo 5+1. Je to velká škoda,
protože v plné síle by tento zápas
byl podle mě vyrovnaný.
Turnaje v Neratovicích hala GFP
13. 1. 2018 / 10. 2. 2018 / 3. 3. 2018
Děti trénují přes zimu také v Sokolovně Všetaty
Lukáš Semerák, trenér
Sokol Tišice přeje všem krásné
a klidné prožití vánočních svátků.

Poprvé florbal v podání školáků
V

e středu 18. října se skupinka žáků naší školy vypravila
vlakem na Mělník, aby zde v BIOS
hale odehrála svůj první meziškolní florbalový turnaj.

Na základě tréninků na školním
hřišti bylo vybráno 17 reprezentantů,
přesto se však, díky popularitě florbalu, nedostalo na všechny, kteří chtěli
jet. Našim dětem se podařilo porazit
ZŠ Nebužely, ale na ZŠ ze Pšovky ani
na ZŠ 28. října z Neratovic bohužel
nestačili. Jejich snaha a vytrvalost
jim však přinesla třetí místo a za něj
si domů odvezli medaile a do školy
krásný pohár.
Jan Preisler

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
MÁŠ CHUŤ HRÁT
FOTBAL V TIŠICÍCH?
JE NÁS MÁLO HLAVNĚ
V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH
A STARŠÍ PŘÍPRAVCE!
PODPOŘ SVÉ KAMARÁDY!

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,

KTERÉKOLIV ÚTERÝ NEBO
ČTVRTEK V 16:45 HOD.
KONTAKT
MICHAL PASOVSKÝ
602 261 282

stolní tenis
SEZÓNA
STOLNÍCH TENISTŮ
VE SVÉ POLOVINĚ

S

tolní tenisté mají za sebou
podzimní část soutěže.
Po jedenácti odehraných utkáních se drží na devátém místě.
Nebýt tří těsných porážek
v poměru 8:10 bylo by umístění mnohem lepší. Procentuální
úspěšnost jednotlivých hráčů je
následující: Pavel Jelínek – 79 %,
Zdeněk Válek – 74 %, Filip Prokeš – 41 %, Pavel Dudek – 28 %,
Jindřich Vais – 20 %.
Regionální přebor I. třídy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Neratovice C
Sokol Mělník – Pšovka A
TJ Sokol Dřínov
Sokol Dolní Beřkovice B
TJ Sokol Všetaty C
TJ KRALUPY A
TJ Dynamo Nelahozeves A
TJ Neratovice D
TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Všetaty D
TJ Sokol Horní Počaply
TJ Neratovice E
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Vydařený Adventní jarmark

Program Adventního jarmarku zpestřilo vystoupení kroužku mažoretek, působícího při základní škole. 
Foto Z. Kváčková

T

radiční Adventní jarmark
pořádaný Základní školou
Tišice proběhl letos v pátek 1.
prosince. I tentokrát přišlo velké
množství rodičů a dětí, na které
čekal příjemný adventní podvečer.

Krásné vánoční dekorace, které byly k prodeji na Adventním jarmarku, vytvořily je vychovatelky a maminky dětí ze školy. 
Foto Z. Kváčková

pozvánky
» 26. 12. 2017 v 18 hodin – Vánoční koncert 2017 města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
v Bazilice sv. Václava ve Staré
Boleslavi. Far musica + Bojan +
Václav uvádějí Vánoční koncerty
pod vedením dirigenta Jakuba
Pikli. Program: Jakub Lokaj, Jakub Jan Ryba, Václav Jan Kopřiva: MISSA PASTORALIS in D.
Předprodej vstupenek v Infocentru města Brandýs nad Labem.
» 27. 12. 2017 od 18 hodin –
Vánoční koncert 2017 v kostele
Všech svatých. Těšit se můžete
na Chrámový sbor sv. Bartoloměje v Kyjích. Tento sbor již zpíval
ve Staré Boleslavi při příležitosti
svátku Matek nebo na svátek sv.
Václava. V jejich provedení pod
vedením sbormistryně paní Renaty Polákové uslyšíme známé
i méně známé světové vánoční
koledy. Těšíme se na společné setkání. Vstup je dobrovolný.
» Pátek 9. března 2018 od 18:30
hodin; sobota 10. března 2018
od 18:30 hodin; neděle 11. března 2018 od 15 hodin – Fidlovačka, Divadelní soubor LUNO
Tišice, sál restaurace Na hřišti.
» Sobota 17. března 2018 –
tradiční Sportovní ples, začátek ve 20 hodin, sál restaurace
Na hřišti. Těšit se můžete na bohatou tombolu a vtipná vystoupení zúčastněných masek.

Po krátkém vystoupení dětí ze
školy si všichni přítomní mohli zakoupit lístek, který je opravňoval
zapojit se do některé z tvořivých
dílen, a vyzkoušet tak svoji zručnost. V dílnách se vyráběly vánoční

stromky z látky, andělíčci či svícny
ze skleniček. Jinde si děti mohly
ozdobit šišky a kdo nechtěl tvořit,
nechal si pomalovat obličej. Na jarmarku se objevilo velké množství
nejrůznějších vánočních výrobků,
které pro přítomné připravily šikovné maminky spolu s vychovatelkami školní družiny. Tímto bych
jim chtěl ještě jednou poděkovat
za krásné výrobky z přírodnin, které byly ozdobou celého adventního
jarmarku.
Pavel Jelínek

Závěr roku s Tišickým KLUBkem
J

iž více jak deset let chystá Tišické KLUBko
pro naše občany na závěr roku dvě, jak jinak
než našinci hojně navštěvované, akce.

Tradičně na Rozsvěcení vystupují krom školáků i jejich mladší
kamarádi ze školky.

A to S lampionem za Kozlouchem a Rozsvěcení vánočního stromu. Obě mají své kouzlo, které
umocňuje podvečerní čas, vůně svařáku a napečeného cukroví. Obě jsou plny setkání, na která
v průběhu roku nacházíme jen málo času. Zatímco Kozlouch je programově čistě v režii klubkařek, na Rozsvěcení tradičně vystupují i děti ze
školky i ze školy. Za obě krásné akce, bez kterých
si mnozí nedovedou závěr roku představit, holkám
z KLUBka děkujeme.
(nač)

Živá hudba, herecké a pěvecké nasazení
D

ivadlo není jen o hraní, je-li doplněno zpěvem
a hudbou, přinese oživení nejen do hry samotné, ale i do řad diváků. To si v několika předešlých
hrách vyzkoušel i náš ochotnický soubor LUNO Tišice. Co by byla Prodaná nevěsta, Rusalka nebo Dívčí
válka na Karlštejně bez zpěvu?!

Ne jinak tomu bude i v nově studované hře Fidlovačka. Proč jsme zvolili právě tuto hru, bylo vysvětleno
v minulých Tišických rozhledech. I když se jedná o hru
s vážnější tématikou, při zkouškách o humor není nouze. Nadcházející týdny a měsíce členové souboru věnují
nácviku hereckému, pěveckému i muzikantskému, malování kulis a dekorací, šití kostýmů. Termín uvedení
hry se totiž nezadržitelně blíží a do uvedení hry zbývá
několik týdnů.
Najít vhodný termín a potřebný čas na stavbu jeviště
a sálové zkoušky, což zabere plné tři týdny, není vždy
jednoduché. Bez spolupráce a vzájemné tolerance mezi
nájemcem restaurace, obcí a stolními tenisty by nebylo
možné, aby náš soubor fungoval. Je dobře, že se vždy
podařilo najít stejnou řeč a prostor pro uvedení každé
hry. Ta právě studovaná má již daný termín vystoupení

HRU FIDLOVAČKA UVEDE DIVADELNÍ
SOUBOR LUNO TIŠICE NA SÁLE RESTAURACE
NA HŘIŠTI V TĚCHTO TERMÍNECH:
Pátek 9. března 2018
Sobota 10. března 2018
Neděle 11. března 2018

od 18:30 hodin
od 18:30 hodin
od 15 hodin

a ten si mohou ti, kdo chtějí naši hru shlédnout již nyní
poznamenat. Doufáme, že každého diváka potěšíme
svými výkony tak, jako tomu bylo doposud.

Naďa Černá, Foto: Z. Kváčková

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: Brodský Petr, Černá Naďa, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
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 161 I kultura

