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Dotace na domovní
čistírny odpadních vod
D

ostavba kanalizace v naší
obci je jednou ze zásadních
priorit obce. Bohužel jsou místa,
kde se s výstavbou kanalizace nepočítá. V zásadě se jedná o důvody technické nebo ekonomické.
Protože chceme podpořit čistotu
odpadních vod i v těchto místech,
obecní zastupitelstvo schválilo dotaci 20 000 Kč na pořízení domovní
čistírny odpadních vod v předmětných lokalitách. Původní záměr byl
vytvořit mapu oblastí, kde se výstav-

ba kanalizace neuskuteční. Při práci
na této mapě se ukázalo, že ji nelze
vypracovat tak, aby byla jednoznačně vypovídající. V obci jsou místa,
kde například v jedné ulici je možné
napojení některých nemovitostí na
kanalizační řad, jiných ale ne.
V lokalitách, jako je zástavba
u bývalé Plantany (ulice Mělnická),
nebo nemovitosti v kozelském lese,
je zcela zřejmé, že do těchto míst
kanalizační řad nepovede. Kdo má
ovšem zájem o dotaci na domácí čistírnu odpadních vod a není si

Informace

jistý, zda má nárok na její čerpání,
nechť se obrátí na obecní úřad, kde
se budou jednotlivé dotazy - žádosti individuálně řešit.
Žadatel (majitel nemovitosti)
musí mít trvalé bydliště v obci Tišice. K žádosti je třeba doložit kopie dokladů na pořízení DČOV
+ kolaudační rozhodnutí, uznatelné náklady budou náklady vynaložené od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Smluvní podmínky bude muset žadatel garantovat minimálně 5 let.

Pavel Končel, starosta

Sbírka pro
azylový dům
D

najdete na 2. straně.

Mateřská škola
slaví 40 let
od svého otevření

V

únoru 1979 zahájila provoz Mateřská škola Tišice,
připomínáme si tedy 40. výročí od otevření tohoto zařízení.
Původně byla školka koncipována jako dvoutřídka. Ovšem
nárůst obyvatel si vyžádal v letech 2011 a 2016 další rozšíření na dnešní čtyři třídy. V současné době je kapacita mateřské školy 106 dětí. V loňském
roce se podařilo v těsné blízkosti mateřské školy zakoupit pozemek, který je určen na další rozvoj tohoto zařízení. Každý
rok se obec snaží zlepšovat prostředí pro naše děti. V poslední době se zde vyměnila střešní krytina a průběžně probíhá
rekonstrukce vnitřních prostor
původní budovy. Ač vše vypadá
jako samozřejmost, nebylo vždy
jednoduché zajistit dostatečné
prostory nebo kvalitní personál. Všem, kteří se za těch uplynulých 40 let podíleli na rozvoji
naší školky, patří velký dík.(pk)

ruhou šanci do života mohou
dostat maminky s nesnadným
osudem v Domově sv. Máří Magdalény v Jiřetíně pod Jedlovou.
Ženám s dětmi, pro které z různých
důvodů není snadné žít běžným způsobem, poskytne nejen azyl, ale pomáhá jim získat také pracovní návyky a motivaci. Do domova pro matky
s dětmi v Jiřetíně pod Jedlovou přicházejí maminky, které to v životě vůbec
neměly jednoduché. Některé zažily
domácí násilí, týrání psychické i fyzické. Další kategorií maminek, které zde
nalezly útočiště, jsou ženy s mentálním hendikepem. Cílem domova pro
maminky je, aby ženám v nouzi nejen
poskytl bydlení, ale aby je mohl také
motivovat a ukázat jim, že díky práci
mohou slušně žít. V domově jsou tak
zvyklé pracovat - učí se vařit, péct, obstarávat zahradu nebo uklízí.

 Pokračování na 3. straně

k zápisům dětí
do MŠ Včelička
a do 1. ročníku
ZŠ Tišice

Sněhová pokrývka přinese radost těm nejmenším, řádění ve sněhu odmítne jen
málokterý z nich. Jinak je tomu u pracovníků obecní údržby, kterým sníh působí vrásky na čele. (Více v článku na 3. straně.) Foto: E. Blahušová a N. Černá

(Více o historii výstavby mateřské školy a předškolního vzdělávání v článcích na 4. straně.)

Pro zajištění lékařské péče děláme maximum
L

ékařská péče má v naší obci dlouholetou
tradici, o to více vnímáme absenci dětského lékaře u nás. Tento problém je bohužel celorepublikový. Ano, náš stát nedokázal udržet
velmi kvalitní systém lékařské péče, který byl
v minulých letech brán jako samozřejmost.
Dnes je problém při hledání obvodního lékaře, pediatra nebo stomatologa. Nečekáme nečin-

ně na zázrak, ale snažíme se aktivně hledat náhradu za MUDr. Hradcovou, která u nás ukončila svou činnost.
Ve spolupráci s městem Kostelec nad Labem nabízíme případnému dětskému lékaři 100 000 Kč
+ možnost služebního bytu. Vše inzerujeme
v celostátních, regionálních i profesních tiskovinách. Aktivně oslovujeme lékaře, zkušené i po
atestaci, ale proběhlo i jednání s vedením ne-

mocnice Kolín, která zabezpečuje činnost některých ordinací na Mělnicku. O dalším postupu
v jednání vás budeme informovat. V tuto chvíli se rýsuje možnost nástupu nového dětského
lékaře předběžně v květnu letošního roku. Vše
se bude odvíjet od toho, zda se případní zájemci
přihlásí do dalšího výběrového řízení (předchozí skončilo 29. 1. 2019), které se v současné době
připravuje. 
Pavel Končel, starosta
zprávy z obce I TR 168 I 1

Zápis v Mateřské škole Včelička
Z

ápis dětí do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se uskuteční ve čtvrtek 9. května 2019 od
13.00 do 17.00 hodin. Vnitřní směrnice o přijímání dítěte k předškolnímu vzdělávání, 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 nástěnkách v šatně každé třídy.
Veronika Kovářová, pověřena řízením mateřské školy

Zápis žáků do prvního ročníku

ZŠ Tišice, okres Mělník

proběhne dne 4. 4. 2019

v prostorách školy od 13:30 do 18:00 hod.

S sebou je zapotřebí mít

rodný list dítěte a občanský průkaz.

ze zasedaní obecního zastupitelstva
Vybráno
z prosincového zasedání
obecního zastupitelstva
n Stanovení výše stočného pro
rok 2019 – důvodem ke zvýšení stočného
jsou podmínky, které klade Fond životního
prostředí – poskytovatel dotace na vybudování kanalizačního řadu. Z podmínek plyne, že
čím rozsáhlejší bude kanalizační řad, tím více
financí musí provozovatel zajistit na jeho obnovu a to i se spoluúčastí občanů. Zastupitelé
odsouhlasili navrženou částku ve výši 1.600 Kč
u trvale obydlených nemovitostí pro jednoho
obyvatele ročně, pro rekreační objekty bez trvalého pobytu na 2.200 Kč za objekt ročně. Starosta doplnil, že i přes navýšení částky zůstává
odsouhlasená výše poplatku jednou z nejnižších v porovnání s okolními obcemi.
n Výstavba kanalizace II. etapa,
1. část – ukončení akce – práce na
této části kanalizace již byly ukončeny, je potřeba dokončit financování celé akce, která přinesla zvýšení nákladů. Důvodem navýšení vynaložených financí bylo podbetonování pokládaného řadu, komplikovanější podchod řadu
pod železniční tratí, instalace výkonnějších
a kvalitnějších čerpadel pro potřeby přečerpávací stanice pro ulice U Strouhy a U Jezera. Navýšení oproti původnímu rozpočtu je 644 tisíc.
n Rozpočtové opatření č. 6/2018 –
na straně příjmů jsou položky: příjem z daní
(83.000), poplatky za uložení odpadu (5.000),
poplatek za svoz komunálního odpadu (18.000),
část dotace na kanalizaci (-750.000 – dotace přechází do příštího roku), poplatky za užívání kanalizace (61.000). Celkově na straně příjmů:
583.000 Kč. Na výdajové straně jsou položky:
oprava a údržba hospody Na hřišti (6.000), oprava a údržba komunikací – nečerpáno (1.708.000),
kolárna na zastávce ČD (-34.000) – v plánu je
rozsáhlejší, zastřešená kolárna (protože se jednání s ČD protáhla, finance se převádějí do příštího roku), výstavba kanalizace (891.000), úprava vodních toků – nečerpáno z důvodu enormního sucha (-40.000), budova hasičské zbrojnice (123.000), nádoby na papír (318.000), údržba zeleně (6.000), farní charita (16.000), opravy
a údržba majetku obce (363.000), volby do zastupitelstev obcí celkem (cca 60.000). Celkově na
straně výdajů: 0,00 Kč, použití finančních prostředků z úspor: 583.000 Kč.
n Pronájem restaurace Na hřišti,
navýšení nájemného – prostory restaurace jsou udržovány obcí, která vynakládá na jejich
údržbu a modernizaci potřebné finance. I z této
skutečnosti vychází návrh na zvýšení nájemného
o 2.000 Kč na částku 10.000 Kč měsíčně.
n Rozpočet obce na rok 2019 – jeho
schválení je nejzásadnějším rozhodnutím celého
roku, od kterého se odráží rozvoj celé obce. Zahrnuje přípravu na rozšíření jídelny a šaten v ZŠ, na
vybudování nové tělocvičny i odstavného parkoviště, dále výstavbu další etapy kanalizace a rozšíření budovy ZŠ, kdy k realizaci některých investic
by mělo u některých dojít v letech následujících.
2 I TR 168 I zprávy z obce

V rámci diskuze k tomuto bodu P. Kumičák vznesl dotaz na vybudování vodovodního řadu v ulici K Lesu. (Problematika byla na
základě petice občanů řešena na zasedání OZ
v dubnu loňského roku.) Uvedl, že jeho vybudování není uvedeno v rozpočtu na rok 2019
ani ve výhledech na roky 2020 a 2021. Starosta
potvrdil, že tomu tak je. Obec podnikne kroky,
aby zůstalo v platnosti stavební povolení, které bylo na tuto investici již vydáno. Vysvětlil,
že zastupitelé v předkládaném rozpočtu dali
přednost naléhavějším obecním prioritám.
n Směna pozemků – ke směně dochází
z důvodu plánovaného rozšíření základní školy. Jedná se o pozemek naproti škole, v majetku soukromé osoby. Směněn bude za adekvátní pozemek, přibližně o rozloze 2.000 m2, jehož
majitelem je obec
n Navýšení počtu žáků základní
školy – s účinností od 1. 9. 2019 bylo schváleno navýšení počtu žáků ze 140 na 160 žáků.
Starosta informoval přítomné, že jedná se starosty okolních obcí, v nichž jsou základní školy s druhým stupněm, o tzv. spádovosti, to znamená o přestupu našich žáků na druhý stupeň
ZŠ. Vysvětlil, že i kapacity těchto škol se naplňují a obce nejsou připraveny dohody v tomto
bodě podepsat. Informoval, že je naplánováno
setkání se starostou obce Všetaty, který je přístupný myšlence kapacitu všetatské školy zvýšit. V současné chvíli starosta pověřil krajský
úřad, aby spádovost naší obce určil sám.
n Dotace na pořízení domovních
čistíren odpadních vod – finance navržené na tuto dotaci jsou již součástí schváleného
rozpočtu. Pro rok 2019 je vyčleněno 200.000 Kč,
dotace pro jednoho žadatele je ve výši 20.000 Kč
a týká se nemovitostí, které jsou v lokalitách, kde
nebude vybudován kanalizační řad. (Podrobně
v článku na 1. straně.). Na dotaz, zda čistička odpadních vod zvládne napojení všech nemovitostí, kde nyní je a v budoucnu se plánuje výstavba
kanalizace, starosta odpověděl, že kapacita čističky je 2 700 občanů.
V diskuzi starosta informoval, že jsou připravovány podmínky na užívání nově vybudovaných prostor v prvním patře hasičské zbrojnice. Do konce roku by měl být vypracován
provozní řád, na základě kterého budou prostory pronajímány, což bude možné až po kolaudaci budovy. Bez té se nemohou prostory
užívat. Pokud by někdo tuto dohodu porušoval, jedná tak na vlastní zodpovědnost.
V této souvislosti padl dotaz, zda jsou k dispozici i jiné prostory, které by se daly využívat
pro aktivity občanů. Starosta byl v této věci informován místostarostkou obce, že skupina maminek s malými dětmi hledá vhodné prostory
pro společná setkávání. Jak uvedl, připadaly by
v úvahu prostory bývalého kadeřnictví v přízemí hasičské zbrojnice, které jsou primárně využívány k volbám. Je připraven v této věci jednat.
Dále starosta odpověděl na dotaz týkající se
zubní pohotovosti v Mělníku. Uvedl, že smlouva na rok 2019 prozatím podepsána není, ale
celá záležitost se řeší.

Vybráno
z únorového zasedání
obecního zastupitelstva
V úvodu zasedání starosta navrhl vypustit
z programu bod týkající se zubní pohotovosti
Mělník. Obec neobdržela návrh smlouvy a pokusy o kontakt s firmou pověřenou k uzavírání
smluv jsou bezvýsledné.
n Prodej pozemku v katastrálním území Chrást – zastupitelé na základě znaleckého posudku odsouhlasili prodej
pozemku státnímu podniku Povodí Labe za
částku cca 9.000 Kč. Pozemek se nachází podél
Tišického potoka v místech u železniční tratě
a jeho prodejem se rovnají vlastnické vztahy,
které usnadňují úpravu koryta potoka.
n Kapacita Mateřské školy – na základě doporučení inspekce, proběhlé v mateřské škole, byla odsouhlasena kapacita jednotlivých tříd školky v jednom dokumentu. Zastupitelé odsouhlasili výjimku z povoleného
počtu dětí v jednotlivých třídách na konečný
počet následovně: třídy Motýlci a Světlušky –
každá 25 dětí, třídy Berušky a Včelky – každá
28 dětí.
n Žádost o dotace – ty se každoročně
snaží obec využívat pro plánované investiční
akce. Byly schváleny žádosti o dotace na akce:
obnova místních komunikací (ulice Ke Křížku
a Na Pastvičkách), dotace na Den obce Tišice,
dotace na rozšíření výukových kapacit ZŠ a výstavbu tělocvičny (přesné názvy dotačních titulů jsou součástí usnesení).
V závěrečné diskuzi zazněla připomínka na
špatný stav filtrů u vakuové stanice. Připomínka vyvolala několik emotivních vystoupení, ale
důležitým byl jejich závěr, v němž bylo jasně
řečeno, že zastupitelé se zabývají každým podnětem z řad občanů. (Pozn. redakce: druhý den
bylo ověřeno, že činnost filtrů je zcela v pořádku, byly měněny v roce 2016.)
Dále starosta ve zkratce shrnul plán výstavby kanalizace na nejbližší období – ulice Všetatská a slepé ulice podél ulice Boleslavská –
což je výhled na tento a následující rok.
Opět byla otevřena otázka vybudování vodovodu v ulici K Lesu. Na základě dotazu starosta vysvětlil, že při budování obecního vodovodního řadu v devadesátých letech byly
v předmětné ulici zcela v převaze rekreační
objekty. Teprve v následných letech zde proběhla výstavba nových domů. V nově vznikajících ulicích si majitelé domů budují vodovodní přípojky na vlastní náklady. Obec již
v minulosti navrhla společné řešení a již několik měsíců očekává návrh řešení z řad majitelů domů v této ulici, je přístupná k vyřešení
celé problematiky.
Dalším podnětem bylo
upozornění na špatný stav
vodoteče v úseku od železniční trati k silnici na Všetaty (Přívory), která je zanesena popadanými větvemi.

(nač)

Údržba komunikací i chodníků
v zimním období je na jedničku
D

vacet kilometrů místních komunikací, k tomu chodníky podél ulic Mělnická, Boleslavská, Školní, přidáme veřejná prostranství a parkoviště před poštou, obecním úřadem či zdravotním střediskem, zastávky autobusů – to je jen stručný výčet ploch,
které jsou v zimním období pečlivě
udržovány. Co jejich údržba obnáší, na to jsme se zeptali vedoucího
údržby obce Pavla Veselého.
n Ve svém výčtu jsem určitě na
něco zapomněla, doplníte jej?
Určitě bych doplnil vlakovou zastávku a v případě velkého množství
sněhu odklízíme sníh i v areálu sběrného dvora. Přidal bych prostranství
před školou a školkou. Dále pravidelně doplňujeme posypovým materiálem osm zásobníků rozmístěných po
obci. Ty jsou k dispozici jak zaměstnancům údržby, tak i například zaměstnancům školských zařízení.
n Za jakých povětrnostních podmínek a kdy vyjíždíte?
Dá se říci, že okamžitě, když se
během dne zhorší sjízdnost z důvodu náledí či sněhové pokrývky. Pokud se sjízdnost komunikací zhorší
v nočních hodinách, vyjíždíme tak,
aby chodníky a exponovaná prostranství byla upravená před tím,
než začnou naši obyvatelé odcházet
do práce, děti do školy. Takže v takových situacích ve čtyři ráno už
vidíte techniku v ulicích.
n Jakou techniku k údržbě používáte?
Začal bych asi tím, že obecní komunikace a údržbu chodníků a veřejných ploch máme rozdělenu. A to

Pro zajištění sjízdnosti všech ulic je
nasazována technika jak v majetku
obce, tak vypomáhají svou technikou i externisté. Aby pověření pracovníci zajistili sjízdnost a schůdnost komunikací, vyjíždí i ve čtyři
hodiny ráno. 
Foto N. Černá
mezi zaměstnance údržby obce a externí výpomoc. Na zimní období je
vypracována mapa, kde jsou vyznačeny úseky, za které zodpovídají jednotlivé subjekty. Obecní údržba má
k dispozici menší traktor s radlicí, na
který se dá připojit posypová jednotka. Malá multifunkční traktorová jednotka, která v letních měsících slouží
jako sekačka, je využívána na úpravu
chodníků. Lze na ni připojit jak radlici, tak i sypač. Pokud napadne „prašan“ využíváme i fukar. Pan Milan
Šťastný protahuje komunikace osobním traktorem s obecní radlicí, v případě kalamity může nasadit druhý
traktor s vlastní radlicí. Pan Bořivoj
Hlaváček vyjíždí s traktorem s radlicí.
n Co vám působí při údržbě komunikací a chodníků největší potíže?
Je to samotné rozhodnutí, jakou
technikou vyjet, zda stačí posypat
či použít radlice. Ale to už se nám
během let, kdy se obec snaží mít

všechny plochy udržovány, poměrně daří odhadnout. Co ale způsobuje opravdové problémy, jsou auta
zaparkovaná tak, že zasahují do komunikací či chodníků. Je to určitý
druh bezohlednosti k ostatním občanům i k samotným pracovníkům,
provádějícím údržbu. Vzpomínám
na problémy v ulicích M. Podvalové, Obecní, Hasičské, Sokolské, na
zaparkovaná auta na chodníku při
ulici Boleslavská. Dalším problémem jsou zábrany podél chodníku,
které mají chránit nemovitosti proti odlétajícím nečistotám z vozovky.
Zde jen těžko technikou projíždíme.
n Jak finančně náročná je údržba
v zimním období?
Obec vynakládá nemalé finanční prostředky na sjízdnost a schůdnost obecních komunikací, chodníků a veřejných prostranství. Jedna
tuna posypové soli vyjde na 4.000 Kč
a sotva postačuje na jedno kompletní ošetření. Pro zajímavost - do
chvíle, kdy vedeme tento rozhovor,
jsme vyjeli desetkrát. V případě
velkého náledí řešíme posyp prostřednictvím externích firem. Tuto
zimu to bylo první sobotu v prosinci, kdy posyp zajistila firma ZKP
Kladno, za částku 14 000 Kč.
Na závěr tohoto rozhovoru mi
dovolte poděkovat všem, kteří se
o komunikace v zimním období starají. Myslím, že údržbu zvládáme hlavně díky jejich nasazení
i v mimořádných směnách.
Pokud bych měla jako občanka naší obce údržbu komunikací
oznámkovat, pak v porovnání s některými okolními obcemi i městy si
zaslouží jedničku.
Naďa Černá

Pietní akt k výročí úmrtí J. Palacha

Součástí pietního aktu bylo vystoupení pěveckého sboru ZŠ Všetaty.

Foto P. Brodský
„Společnost Jana Palacha ve
Všetatech“ uspořádala v sobotu
19. ledna, v sále bývalého kina
PIETNÍ AKT k příležitosti 50. výročí hrdinského činu. Okolní ulice se zaplnily desítkami automobilů návštěvníků, sál kina doslova
„praskal ve švech“. Bylo příjemné

zjištění, že mezi těmi, kteří se rozhodli uctít památku Jana Palacha,
byli nejen starší lidé – pamětníci,
ale i mladší generace.
První proslov přednesla PhDr.
Polana Bregantová, dcera sochaře
Olbrama Zoubka, který sejmul po-

smrtnou masku Jana Palacha. Vyprávěla zejména o osudu jednotlivých odlitků masky, které její otec
zhotovil. Na její vystoupení navázal PhDr. Petr Blažek Ph. D. z Ústavu pro studium totalitních režimů.
Na projekční ploše předvedl a okomentoval desítky fotografií a písemných dokladů o J. Palachovi,
mnohé z nich dosud nezveřejněné.
O kulturní část programu se postarali studenti Gymnázií Jana Palacha z Mělníka a z Prahy, žáci Základní školy Všetaty. Pietní akt zakončilo vystoupení pěveckého sboru CHRAPOT z Mělníka. Po přednesu několika skladeb, na úplný závěr, sbor zazpíval hymnu Kde domov můj. Po skončení programu se
většina účastníků vydala v průvodu na všetatský hřbitov, kde položili květiny k pomníku Jana Palacha.
Vzácným hostem byl kardinál Miloslav Vlk.
Petr Brodský

čtenáří nám píší
Vážení spoluobčané,
dovolte mi napsat můj postřeh,
který se týká sběrného dvora
a nepořádku v obci, který padá
na vrub nás – občanů.
Před vánočními svátky byl
otevřen sběrný dvůr naposledy
22. prosince. Den na to jsem jela
okolo něho, a protože popelnice
na papír byly již plné (občas se
někdo ani nenamáhá, aby krabice rozšlápl, aby se jich do kontejnerů vešlo víc, a nacpe je tak,
jak je přiveze), tak krabici prostě odložil vedle. Na Štědrý den
jsem jela na hřbitov do Obříství záměrně opět okolo sběrného dvora, a co myslíte? Hromada se samozřejmě zvětšila. Nikde
v obcích, které jsem projížděla
při cestě do Obříství, jsem takový nepořádek neviděla. Pochopila
bych, kdyby byl sběrný dvůr zavřený týden, kdyby nebyla všeobecně známa jeho provozní doba,
ale hned druhý den po uzavření
toto? Určitě by si doma nikdo takový nepořádek neudělal.
Byla bych ráda, kdyby se spoluobčané nad sebou trochu zamysleli. Sběrný dvůr je zdarma (poplatky se vztahují jen na zvýšený
objem některých druhů odpadů),
otevřený 3x v týdnu a v podstatě
do areálu mohou občané odvézt
téměř cokoli, tak je určitě zbytečné dělat nepořádek všude kolem
sběrových míst. Vždyť je určitě
hezčí pohled na uklizenou obec,
než na nepořádek.
Pokusme se, prosím, každý
z nás pro naši obec něco málo
udělat, ať to tady máme hezké.

Jarka Šutová

Sbírka pro
azylový dům

 Dokončení z 1. strany
Jelikož jsme měli informaci, že je
v tomto zařízení situace více než složitá, chtěli jsme, zvlášť v čase předvánočním, učinit nelehký osud klientek trochu snesitelnější. Obecní úřad
Tišice tedy vyhlásil sbírku pro tento azylový dům a reakce byla opravdu úžasná. Sešlo se mnoho ošacení, potravin nebo drogerie, zkrátka
věci, které se v tomto zařízení obyvatelkám nedostávají. Chtěl bych
touto cestou všem dárcům poděkovat a zároveň tlumočím i poděkování paní ředitelky z azylového domu.

Pavel Končel, starosta
zprávy z obce I TR 168 I 3
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... aneb Jak to bylo před školkou

a jiném místě se píše, že konkrétní snaha postavit mateřskou školu se datuje rokem 1971.
Nebylo to však poprvé, kdy se vedení našich obcí snažilo postarat
se o předškolní děti a ulehčit tak
zaměstnaným maminkám.

První „mateřská školka“ byla zřízena někdy krátce po skončení 2. světové války. Já sám jsem do ní chodil rok
před nástupem do 1. ročníku v roce
1948. Umístěna byla v přízemí, vlevo na konci chodby budovy dnešní,
dříve obecné školy. Kdy byla skutečně zřízena a na jak dlouho se již nepamatuji, ale určitě to nebylo na více
než tři roky. Bohužel v žádné kronice o tom není ani zmínka. Dlouho
jsem si pamatoval jméno paní učitelky, ale i to jsem, po více než 70 letech,
zapomněl. Bydlela v jednom z domků
v dnešní ulici „V Bažinách“, několikrát
jsem u nich byl, s jejím synem jsem se
kamarádil.
V Tišicích byla školka v č.p. 7
(dnešní ulice Okružní) a to ve stavení zvaném „Šárův statek“. Stalo se tak
po vystěhování rodiny Františka Holuba v únoru 1953. Rodina byla z Tišic vystěhována do obce s přiléhavým

Na výstavbě školky se podíleli jak odborníci, tak i dobrovolníci z řad místních spolků.
názvem – Vyhnánov. Školka byla zřízena v předních místnostech stavení, kde byl původně pokoj a kuchyň.
Místnosti v přístavbě směli užívat
manželé Šárovi (tchán a tchyně F. Holuba). V roce 1954 zemřela paní Šárová a pan Šára se přestěhoval k dceři do Vyhnánova. Po té byla školka
přestěhována do bočních místností.
Do předních byla nastěhována rodina Vašákových. Jednou z učitelek byla
Vlasta Novotná, pozdější hostinská

v hospodě Martinovských (dnešní restaurace V zatáčce). Školka v domě
čp. 7 v Tišicích fungovala přibližně
do začátku šedesátých let.
Ve snaze ulehčit život ženám –
maminkám pracujícím v zemědělství zřídil MNV Chrást v domku
č. p. 145, (dnešní ulice Sportovní),
který byl obecním majetkem, „dětský útulek“. Po nutných stavebních úpravách byl útulek otevřen

TIŠICKÉ BEJVÁVALO
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ápadem postavit u nás mateřskou školu se začal MNV
(Místní Národní Výbor) vážně
zabývat v roce 1971. První předložený projekt navrhoval postavit školu montovanou z dřevotřískových panelů. Na štěstí neprošel schvalováním jako provizorní, druhý projekt doporučilo
ministerstvo školství.

Byl však technologicky velmi náročný, nevhodný pro stavbu svépomocí. Teprve třetí projekt, vypracovaný Okresním stavebním podnikem Mělník vyhověl. Menší úpravy na něm provedl náš občan a učitel na stavební průmyslovce na Mělníku ing. Karel
Klouda. Pomáhali mu i jeho studenti průmyslovky, kteří později vydatně pomohli i při vlastní stavbě, v rámci praktické výuky. Celá stavba se prováděla v „Akci Z“, tehdy obvyklém způsobu zajišťování podobných Zvelebovacích staveb. Občané si
však to „Zet“ vysvětlovali jinak – Zadarmo. Všechny společenské organizace a spolky dostaly rozpis,
na kterou sobotu a kolik lidí mají na stavbu poslat,
většinou to bylo 5 – 10 dobrovolníků.
Práce na stavbě byly zahájeny v září 1976.
Stavbyvedoucím byl jmenován zkušený stavař
a zedník pan Karel Valcha. Do konce roku byl
proveden výkop pro sklep a jeho vyzdění, dokončena hrubá stavba obvodového zdiva.
V březnu dalšího roku byly práce opět zahájeny. V průběhu roku byla stavba zastřešena plochou střechou, vybudovány příčky, instalovány veškeré rozvody proudu, vody, odpady včetně jímky, zabudována okna. Dále bylo zakoupeno veškeré vnitřní vybavení – nábytek, lůžkoviny, školní potřeby a hračky, vybavení kuchyně.
Stavbu částečně opozdila, dnes neuvěřitelná věc
– nedostatek cementu.
4 I TR 168 I historie a zprávy z obce

v květnu 1951. Přihlásilo se asi
15 dětí, přes léto byla návštěvnost
slabší. Po žních, v srpnu byl útulek
uzavřen. V zápise za rok 1952 kronikář uvádí, že byl 19. května, po
dalších stavebních úpravách, opět
otevřen „žňový útulek“, pro děti
zaměstnaných matek. Poslední zápis v chrástecké kronice, dokládající existenci útulku, je z roku 1954.
Na domě byla opravena střecha.
Nedílnou součástí života našich
škol jsou každoroční „školy v přírodě“. Poprvé naše děti odjely na
„ozdravný pobyt“ v létě roku 1948.
Postarala se o to tělovýchovná jednota SOKOL. Na 29 dnů odjelo
20 chlapců a 17 dívek do Pelíkovic
u Rychnova nad Nisou. Vedoucím
byl František Kuchař, o děti se starali Josef Brodský, Karel Hála a několik dalších dospělých, jména si nepamatuji, kuchařkami a pomocnicemi byly Božena Pokorná, Helena Šulcová, Aloisie Uhrová a další. Byli bychom velmi rádi, kdyby se kronikáři ozvali pamětníci první školky, dětského útulku i ozdravného pobytu,
doplnili bychom to, co se do kronik
nedostalo. 
Petr Brodský, Naďa Černá

... aneb Jak to bylo se školkou
Dále jen heslovitě nejdůležitější
události v historii školy:

První malí strávníci zasedli ke svačince v únoru
1979. Je s podivem, že některé tehdejší vybavení
jídelny slouží dětem dodnes.
Původní termín otevření školky, 28. 12. 1978, se
nepodařilo dodržet, a to přesto, že stavebně bylo
vše hotovo - omítky, podlahy, podlahové krytiny,
chodníky i oplocení. Plánované socialistické hospodářství nedodalo včas akumulační kamna, sporáky, boilery. V pátek 2. února 1979, po překonání všech dodavatelských problémů, byla nová Mateřská škola v Tišicích slavnostně otevřena. Předseda MNV soudruh Václav Zeman poděkoval všem,
kteří se na stavbě podíleli, zejména stavbyvedoucímu Karlu Valchovi, studentům stavební průmyslovky, „kafilérce“, která zajistila veškerou dopravu
stavebních materiálů a dopravu studentů z Mělníka. Náklady na stavbu byly 2 750 000 Kč, na vnitřní
vybavení 300 000 Kčs. V pondělí 5. února poprvé
nastoupilo do nové školky 62 dětí. První ředitelkou
byla Dana Šipulová, vedoucí kuchyně Dana Chramostová, školnicí Věra Gözová. Ve školce pracovalo celkem 5 učitelek, 1 uklízečka, 2 kuchařky a 1 vedoucí školní jídelny. 
Petr Brodský, kronikář

1981 - odešla D. Šipulová, ředitelkou se stala Ivana Valentová
1983 - z obce se odstěhovala ředitelka I. Valentová,
ředitelkou se stala Miloslava Cafourková. Byla opravena plochá střecha, do školy při dešti zatékalo
1985 – další oprava střechy
1986 – na MD odešla ředitelka M. Cafourková, ředitelkou se stala Vladimíra Luňáková, učitelka
Magda Křížová se umístila na krásném 2. místě
národního kola v recitační soutěži
1987 - nastoupila M. Cafourková po MD
1990 – odešla ředitelka M. Cafourková, ředitelkou
se stala Magda Křížová
2003 – rekonstrukce a rozšíření kuchyně, přístavek pro přípravu zeleniny, nové sociální zařízení pro kuchařky
2009 - s odchodem do důchodu skončila ve funkci ředitelka M. Křížová, ředitelkou se stala Ludmila Nováková
2011 – přístavba nové učebny, navýšení kapacity na 81 dětí
2013 – zateplení celé budovy, výměna oken
a vchodových dveří
2014 – ředitelce L. Novákové skončilo zákonem
stanovené funkční období, ve školce zůstala jako
učitelka, ředitelkou se stala Tereza Netíková.
2015 – rekonstrukce zahrady, nové herní prvky
2016 – vybudována nová, samostatně stojící učebna, kapacita školy navýšena na 106 dětí, nová, barevně vyzdobená fasáda na původní budově, škola
dostala nový název „Mateřská škola VČELIČKA“
2018 – na MD odešla T. Netíková, pověřena řízením školky Veronika Kovářová.
Na závěr trochu statistiky:
1979 – kapacita školy: 56 dětí, počet obyvatel Tišic: 1589, počet narozených dětí: 16
2018 - kapacita školy: 106 dětí, počet obyvatel Tišic: 2400, počet narozených dětí: 39

Práce s nadanými žáky

V

poslední době se v souvislosti s inkluzí
často hovoří o práci se žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami. Velkou pozornost je
třeba věnovat nejen žákům s výukovými obtížemi, ale také žákům nadaným, kteří se vyznačují
především zvýšenou potřebou učit se, získávat
nové znalosti a dovednosti, často obdařených
vynikající pamětí a nadprůměrným intelektem.
V naší škole využíváme několik metod práce
s nadanými žáky. V rámci běžné třídy se kromě
upravených učebních i testových materiálů vy-

užívá „vrstevnické“ učení. Nadaní žáci zastávají ve třídě roli jakýchsi asistentů, kteří pomáhají
zvládnout slabším žákům zadané úlohy, případně jim „dovysvětlují“ učivo, které zatím plně nepochopili. Výhodou této formy učení je, že spolu děti mluví „stejným jazykem“, efektivně a srozumitelně si učivo předávají, a proto často pochopí probíranou látku rychleji. Žáci mají rovněž možnost vyzkoušet si roli učitele, kdy si ve
spolupráci s pedagogem připraví vlastní vyučovací hodinu, včetně závěrečného testu k ověření
získaných znalostí.
Nadaní žáci také často vytvářejí pro své spolužáky nejrůznější referáty a prezentace. Přestože jsou prezentované informace často nad rámec
běžného učiva, děti jsou schopny je touto formou přijmout.
Nadaným žákům je rovněž umožněna účast
v hodinách vyšších ročníků. Skupinka druháčků například pravidelně jednou za týden dochází na matematiku do třetí třídy. Jejich přítomnost ve třídě působí zároveň velmi motivačně na
ostatní žáky.
V neposlední řadě nám pomáhají v práci s nadanými žáky moderní informační technologie.
Nejčastěji využíváme tablety se speciálním výukovým softwarem, které mají tito žáci k dispozici v běžných hodinách.
Většina uvedených metod má velký význam
nejen pro rozvoj nadání zmíněných žáků, ale napomáhá rozvíjet sociální dovednosti všech zúčastněných, především pak schopnost spolupráce, vzájemného respektu, tolerance a zdravé sebedůvěry.
Michaela Krejčí

Přednáška na téma
Primární prevence
kriminality

P

rimární prevence kriminality je nedílnou
součástí předškolního vzdělávání. Předškolní věk je velice významné období pro rozvoj dětské osobnosti a vytváření relativně trvalých osobnostních charakteristik.
V úterý 5. 2. 2019 navštívili naši mateřskou školu
strážníci Městské policie Neratovice. Ti si pro děti
připravili poutavou přednášku na téma „Primární prevence kriminality“. Osvětová činnost se zaměřovala především na zvyšování právního vědomí a osvojování si bezpečného chování. Na úvod
se nám policisté představili, přiblížili nám svou
profesi i vybavení, které k jejich práci patří. Děti
si tak mohly zblízka prohlédnout vysílačku, obušek i pouta. Následoval výčet nebezpečných situací
a poučení, jak se při nich chovat. Protože všechny
děti bedlivě poslouchaly, dostaly od policistů za odměnu lízátko. Přednáška byla velmi vydařená. Děkujeme MP Neratovice.
Veronika Kovářová,
pověřena řízením mateřské školy

Děti si zasloužily
sladkou odměnu

Škola v přírodě s nejlepší partou na světě

S

naší třídou Berušky jsme 7. ledna odjeli na
školu v přírodě do Lučan nad Nisou. Přáním bylo ještě větší stmelení naší prima beruškovské partičky, plno sněhu, najít říši Zimní
královny, a také přemoct bandu trollů, kteří
královnu chytili do zajetí. Sněhu bylo nad očekávání a i když nakonec nejela celá třída, užili
jsme si celý týden zcela na maximum.
Příjezd, ubytování a oběd jsme zvládli a mohli jsme vyrazit na první procházku po okolí. Děti
byly nadšené, postavili jsme první rodinku sněhuláků a potom začal první trénink v koulování na
cíl, obrana před trolly se nesmí podcenit. Druhý
den byl mrazivý a bez sluníčka, ale nás nic nezastavilo, vyrazili jsme na kopec bobovat. Nezůstalo jen u bobování, rodinka sněhuláků se rozrostla o další příbuzné. Po výborném obědě a odpočinku nás čekala procházka do zasněženého okolí.
Byla to nádhera! Nechybělo koulování ani andělské válení ve sněhu. Před večeří měly děti za úkol
vymyslet a nakreslit do svého deníku erb. Třetí
den jsme začali stavět iglú, opevnění a vězení pro
ochranu Zimní královny. Den byl jako malovaný,
dokonce i sluníčko nám ukázalo své paprsky. Do
deníčku přibyl další obrázek, tentokrát měl každý
nakreslit trolla. Čtvrtý den jsme si užili hledáním
místa, kde by mohla královna bydlet. A našli jsme
ho. Na odlehlém místě stála skupinka zasněžených stromů a dohromady s netknutou přírodou
to opravdu vypadalo, jako třpytivý zámek z ledu,
sídlo naší Zimní královny. Odpoledne jsme putovali za pokladem a také jsme si užili bojovku s baterkami, při níž jsme na chvilku zahlédli královnu
a také stopy nezbedných trollů. Poslední den bylo
v plánu řádění ve sněhu, ale také jsme se seznámili s majitelem nedalekého výběhu s koňmi, který

nám díky vyprávění umožnil poznat život těchto
krasavců. Jednoho vyvedl až k nám mimo výběh,
mohli jsme si ho pohladit a odměnit pamlskem.
Týden utekl jako voda, užili jsme si hodně sněhu
a srandy, máme na co vzpomínat.
Děkujeme všem za podporu. Rodičům za jejich důvěru. Dětem za to, že týden bez svých nejbližších zvládly na jedničku. Děkujeme také nepostradatelným z řad dospělých - Jitce Mitošinkové a Petru Žákovi za to, že se s námi pustili do
vymýšlení a realizace bláznivých nápadů. Dále
našemu zdravotnickému doprovodu MUDr.
Vladimíru Berkovi, díky kterému bylo zdraví
našich dětí, jako v bavlnce. A v neposlední řadě
patří veliký dík panu starostovi za příspěvek na
ŠVP, který obec každoročně uvolní.
Magdalena Žáková – Hejlová
a Denisa Korešová, učitelky třídy Berušky

Děti, které se množstvím nasbíraného starého
papíru umístily na prvním místě ve své třídě,
celkem nasbíraly 1.252 kg. Knížka byla pro ně
zaslouženou odměnou.

V

areálu mateřské školy je trvale umístěn kontejner, do kterého může kdokoli přinášet starý sběrový papír. Kontejner se
přibližně jednou za dva měsíce naplní nepotřebným papírem, který sem přináší nejen rodiče dětí ze školky, ale i místní občané.
Přesto naše mateřská škola již potřetí pořádala Soutěž ve sběru starého papíru, ve které mezi
sebou soutěžily jednotlivé třídy. Letos se při této
jednodenní akci shromáždilo neuvěřitelných
3.393,8 kilogramů papíru. Z celkového množství, které nasbírala jednotlivá třída, byl rozhodující průměr na dítě. Podle něho soutěž vyhrála třída Včelky s průměrem 45,5 kg na dítě, za
prvenství si vysloužila návštěvu cukrárny. Na
druhém místě se umístila třída Berušky (průměr 36,3 kg), odměnou za druhé místo jí byla
sladká dobrota v podobě dortíků. Na třetím
místě se umístila třída Motýlci (průměr 30,6
kg), ta toto umístění oslaví dětským šampaňským a bonbonky. Na čtvrtém místě se umístila
třída Světlušky (průměr 13,5 kg), která si smlsne
na bonboncích. Finanční prostředky, které plynou ze sběru starého papíru, jsou určeny pro zajištění celoškolních akcí pro děti a na nákup dětských hraček.
Veronika Kovářová,
pověřena řízením mateřské školy
ze školky a školy I TR 168 I 5

Entomologie není koníček,
ale pořádná kobyla

K

dyž jdu na vycházku, vnímám krásu krajiny a sotva mě napadne podívat se, zda na
onom krásně rozkvetlém keři či stromu je nějaký brouček či housenka. Když svačím na pařezu, nedívám se, zda bych pod jeho kůrou neobjevila nějaký zajímavý exponát z říše hmyzu. Ne tak entomolog, člověk zabývající se studiem hmyzu. Pro něho je každá suchá větvička, tlející dřevo, každý strom či keř výzvou,
podívat se, co by se v něm dalo objevit. Zda je
tomu stejně u tišického entomologa Pavla Hubeného, se dozvíte z následujícího rozhovoru.
Je to se mnou přesně tak, jak v úvodu píšete. Když jedu na dovolenou s rodinou, manželka již předem ví, že po
pár minutách na pláži vytáhnu nožík a začnu odřezávat větvičku, co leží
vedle mě, začnu pokukovat po keřích
kolem, protože vím, že v onom období bych pod ním mohl najít určitý
druh brouka. Ví, že do půl hodiny vytáhnu z batohu síťku a vydám se na lov.

Pochopitelně musíte vědět, kde který
brouk žije. To je zeměpisné pásmo, určitá země či endemit, jediné místo na světě, kde daného živočicha najdete. Musíte vědět, na čem žije každý brouk, kde a jak dlouho se
vyvíjí, v čem žije larva. Některým broukům vývoj
trvá i tři, čtyři roky. Takže se stane, že si z výprav
vozím nejen samotné brouky, ale i různé dřevo,
větvičky. Nyní čekám, co se vylíhne ze dřeva přivezeného z Ománu, Kyrgyzstánu. Po čtyřech letech se mi nyní vylíhnul brouk ze dřeva z Kréty.
n Když byste měl určit, jaký brouk je pro
entomologa nejcennější, kterého byste
jmenoval?
Jednoznačně toho, který je popsán
nově. Dále pak brouky s takzvaným
červeným štítkem. To jsou ti, kteří se
k nově popsanému druhu odchytili
jako první. Brouk s červeným štítkem
patří do první kolekce popsaných brouků na světě. Přibližně to bývá prvních
deset brouků. On totiž každý brouk, který má entomologickou hodnotu, musí
mít nejen svůj název, ale musí
být opatřen štítkem, kde je
uvedeno, kdo, kde a kdy ho
chytil. Jinak je entomologicky bezcenný.

n Ale začněme od úplného
začátku…
Tak to se musíme vrátit o víc jak třicet let, přibližně do doby, kdy mi
bylo osm let. Začal
jsem úplně klasicky,
n Již jste naznačil, že si
to znamená s moněkteré exponáty přitýly. S bratrancem
vážíte z expedic. Jaká
jsme běhali po zajsou pravidla pro výhradě a lovili. To
voz a dovoz brouků?
mi vydrželo přiKaždý rok vyrážíme
bližně do dvas partou kolegů entoceti let a s toumologů na výpravu
to motýlí vášza získáním nových
ní jsem skončil
druhů do našich sbítaké klasicky. Na
rek. To je pochopitelsvou sbírku jsem
ně ten nejdobrodružPavel Hubený se svou
nalákal tu pravou
nější způsob, jak sbírsbírkou tesaříků rodu
a pak se přeorienku rozšířit. Vyjíždíme
Batocera z Indonésie.
toval na brouky. A to
s oficiálním povolením, se zauž trvá víc jak dvacet let.
placením povinného poplatku.
Zcela vážně říkám – bez manželčina pochopení Máme naplánovánu trasu, přesuny. Spíme v aubych se svému koníčku věnovat nemohl. Ale ona tech, ve stanech. Víme, co a kde můžeme najít.
by vám to vysvětlila po svém: To není žádný koní- Některé druhy najdete jen časně ráno, než je tepček, ale pořádná kobyla!
lo, jiné za šera, některé v noci. Vyráženi vybaveni nožem, síťkou s teleskopickou tyčí, sekyrkou,
n Vzhledem k tomu, že hmyz je nejpočetněj- sklepávadlem. Pohybujeme se ve vedrech, v leším živočišným druhem, předpokládám, že sích, v pouštích, v horách, spíme několik hodin.
brouků bude několik stovek tisíc. Specializu- Někdy je to náročné, ale vždy nádherné, ale i nejete se pouze na některé druhy?
bezpečné. Déle sháním exponáty na burzách tuBrouci zahrnují přes 400 000 popsaných dru- zemských i zahraničních, pomáhá internet a fahů, rozčleněných do více než 160 čeledí. Stále se cebook, kde vzájemně brouky směňujeme. Sanachází a popisují nové druhy. Vždyť snem kažmozřejmě, že vše probíhá legálně i s celním podého entomologa je takový exemplář objevit, ten
platkem. Získal jsem i ucelené sbírky – to když
pak pochopitelně navždy ponese jeho jméno. Sám
někdo končí se svým koníčkem a nebo se sbírka
mám v tuto dobu jeden takový nález na přezkoustane předmětem dědictví.
mání. Ale k vaší otázce. Oblastí mého zájmu se stali tesaříci a krasci. Neznamená to ale, že se v mé
n V jakém stavu si brouky přivezete domů?
sbírce nenajdou exponáty z jiných čeledí. Mám naJak je preparujete, abyste je dostal do správpříklad zajímavou sbírku zlatohlávků. Moje sbírka
ného tvaru?
čítá na 20 000 exponátů.
Platí zásadní pravidlo – brouky přivážíte či
směňujete pouze mrtvé. Nesnažím se získat drun Naznačil jste hned v úvodu, že entomolog musí
hy ohrožené, nesnažím se získat exponát tam,
vědět, kde kterého brouka nalezne. Co musíte kde je jakýkoli vývoz zakázán. Brouka si dovezu,
o broucích znát, abyste objevil takového, kterého nebo mi je zaslán na podložce, ovázaný celofási přejete ve sbírce mít?
nem, může být i v plastové krabičce. Před umís6 I TR 168 I zprávy z obce

Ve své sbírce má Pavel Hubený i největšího brouka na světě – tesaříka největšího (Titanus giganteus). Největší doložený jedinec (se započtením
tykadel) dosáhl délky 22 cm.
těním do sbírky ho musíte dát do standardní polohy tak, aby byly narovnány nožky, tykadla…
To postačí brouka položit do krabičky s navlhčenou podložkou a brouk za dvacet čtyři hodin zvláční. Zafixujete ho v požadované poloze
a necháte řádně vyschnout. Na podložku ho přichytíte obyčejným, vodou ředitelným lepidlem
nebo pomocí speciálních špendlíků.
n Dokázal byste říct, z kterých zemí máte exponáty?
Obávám se, že to přesně neřeknu. Jistě že jsem
začal s českými druhy, těch je dvě stě dvacet, a dále
pokračoval těmi zeměmi, které byly co do cestování
dostupné, takže Polsko, Německo, Slovensko, Maďarsko. Což bylo velké štěstí, protože obě poslední jmenované země zakázaly jakýkoli vývoz. V posledních letech jsem byl na Kypru, v Ománu, Kyrgyzstánu, Chorvatsku, Montenegru (Černá Hora).
Vlastním brouky z Thajska, Jižní Ameriky, Afriky,
Indonésie, Japonska, Číny, Peru, Pákistánu…
n Položím otázku, která bude trochu nepříjemná. Jak se slučuje váš koníček s ochranou
přírody? Ať je to jak chce – zabíjíte živé tvory.
A víte, že jsem za tuhle otázku rád? Ano, mám
ve sbírce několik tisíc brouků, několik stovek
jsem jich směnil. Nenajdete zde jediný chráněný
druh. Myslíte, že si některý z rádoby ochranářů
položil otázku, kolik hmyzu končí na předních
sklech aut? Kolik jich usmrtí vzdušné víry tvořené projíždějícími vozidly? Zamyslel se někdo nad
tím, kolik brouků zahyne, když si v lese nasbíráte suché větve na ohníček? Kolik brouků zahyne
spolu s jedním padlým stromem? Dodnes mám
před očima pokácený nádherný dubový les, který padl po záplavách, kdy kácení mělo všude zelenou. Koho zajímalo, že zde žije ohrožený druh - roháč obecný… Na veliko se kácí tropické pralesy, deštné pralesy a spolu s nimi mizí
různé živočišné druhy. Ve sbírkách entomologů
jsou druhy, které jsou již vyhubeny. Dostaly se
do nich v dobách, kdy nebylo třeba je chránit.
Myslíte, že jejich zkázu zavinili entomologové? Je
to výsledek činnosti celé naší lidské společnosti.
Z tohoto rozhovoru jsem odcházela zcela unesena krásou exponátů, upřímným nadšením Pavla Hubeného. Jaká škoda, že u nás nejsou podmínky pro uspořádání výstavy, kde by mohl svou
nádhernou sbírku představit naší veřejnosti.

Text a foto Naďa Černá

Největší africký predátor (Manticora imperator)
dovede svými kusadly usmrtit myš nebo štíra.

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V

letošním roce v obci ukončili závodní činnost
stolní tenisté, na uvolněné stoly se přesunuli amatéři. Tradiční turnaj byl letos poprvé netradičně pouze
pro neregistrované hráče.
V sobotu 29. prosince se v sále restaurace na hřišti sešlo
30 hráčů a hráček. V první skupině si každý zahrál se třemi náhodně vylosovanými soupeři. Ve druhé skupině následovaly další tři zápasy se soupeři podobné výkonnosti. Zlatým hřebem byly vyřazovací boje o 1. místo pro ty
nejlepší, ostatní se utkali v pavouku o 17. místo. Oříškem
bylo vypadnout z vyřazovacích soubojů o dřeváka turnaje. Na prvních třech místech se seřadili David Dvořák,
Karel Prejzek st. a Michal Vítovec, nejlepší ženou turnaje
byla Michaela Tintěrová a ”dřevákem” turnaje se stal Robert Samek. Celkem bylo odehráno 121 zápasů. Poděkování patří organizátorům turnaje a obsluze restaurace na
hřišti za vynikající občerstvení. 
Tomáš Prejzek

Zimní fotbalová příprava
Muži
Zimní příprava pro muže začala koncem ledna tradičně v hale gymnázia
Neratovice. Současný trenér Zdeněk
Zmeškal se rozhodnul nadále nepokračovat v působení v našem klubu,
jako trenér a hráč. Zdeňkovi děkujeme za trénování během podzimní
sezóny a přejeme hodně štěstí a zdraví ve sportovním i v osobním životě.
Začátkem února proběhlo soustředění v Heřmanicích v Lužických horách. Kluci si zahráli přátelské utkání s týmem Chvatěrub. Tréninky na
soustředění vedl Jirka Svoboda a za
to mu patří velké poděkování. Kluci naběhali nějaké ty kilometry a také
utužili partu.
ROZLOSOVÁNÍ OP MUŽŮ - JARO 2019
24. 3. 15:00 Sokol Tišice -Všestudy
30. 3. 15:00 Mšeno - Sokol Tišice
7. 4. 16:30 Sokol Tišice - D. Beřkovice
14. 4. 16:30 Záryby B - Sokol Tišice
21. 4. 17:00 Sokol Tišice - Pšovka B
27. 4. 17:00	Kostelec n. L. - Sokol Tišice
5. 5. 17:00 Sokol Tišice - H. Počaply
12. 5. 17:00 Velký Borek - Sokol Tišice
19. 5. 17:00 Sokol Tišice -H. Beřkovice
26. 5. 17:00 Sokol Tišice - Libiš B
1. 6. 10:45	Hořín - Sokol Tišice
9. 6. 17:00 Sokol Tišice - Kralupy 1901
15. 6. 10:15	KLY - Sokol Tišice

jsme vyrazili opět do Říčan na druhý
turnaj, kde se nám dařilo velice dobře. V těžkém turnaji jsme z osmi týmů
obsadili krásné třetí místo. Kluci měli
velkou radost a bednu jsme šli oslavit
do plaveckého bazénu, který je součástí tamní sportovní haly. Další turnaj, který jsme chtěli odehrát společně
i s mladšími kluky, kteří hrají za mladší žáky, jsme si kopli v Dolních Beřkovicích. Domluvili jsme se s okolními kluby (Cítov, Beřkovice, Počaply)
a odehráli dvoukolový mini turnaj
čtyř týmů. Na turnaji kluci měli dobrý
začátek čtyř výher, ale uvolněný konec
byl potrestán soupeři. Nakonec jsme
skončili na druhém místě.
Michal Pasovský, trenér

Mladší žáci

Starší žáci

Kluci se zúčastnili 2. února turnaje
v hale GFP v Neratovicích. Tišice do
turnaje nasadily dva týmy v kategorii mladších žáků. Tým A hrál velice
dobře a ze skupiny postoupil bez jediného obdrženého gólu. V semifinále
kluci také vyhráli a ve finále s Neratovicemi 2007 bohužel prohráli o jediný
gól, který dostali za celý turnaj. Bylo
vidět, že byli aktivnější, ale neproměnili svoje šance. Odvezli si pohár
a medaile za hezké druhé místo. Tým
B skončil v té lepší polovině a bronzová medaile jim utekla jen o kousek.

Michal Pasovský

Od nového roku trénujeme každý pátek ve Sportovní hale v Neratovicích
společně s dorostem. Kluci zatím trénují jednou týdně. Až počasí dovolí,
zapojíme i venkovní tréninky na zlepšení fyzické kondice. Začátkem ledna

S příchodem nového roku naši
nejmenší trénují dvakrát týdně. Každé
úterý ve Všetatech v sokolovně a nově
se schází každý čtvrtek na sále restau-

Michal Pasovský



Mini přípravka

race Na hřišti. Naše poděkování patří obci za vytápění sálu a samozřejmě
personálu restaurace za ochotu. V lednu jsme nejdříve poměřili síly s hráči Pšovky na Mělníku, děti si zahrály
během dopoledne turnaj náhodně nalosovaných hráčů do dvojic, a poté se
mohl každý předvést ve hře jeden proti jednomu (každý si vyzkoušel 10 různých soupeřů). Následovalo přátelské
utkání s Viktorií Žižkov v Praze. Odehráli jsme přátelské utkání proti dvěma týmům dětí ze Žižkova. Žádné
góly a výsledky se nepočítaly, ale zatím
je vidět rozdíl ve výkonnosti. Ostatní týmy jsou složeny většinou z dětí
ročníku 2012 a mají odtrénován celý
rok navíc. Náš tým se skládá převážně
z dětí o rok mladších a trénujeme teprve rok. Posledním měřením sil byla sobota 9. února ve velké sportovní hale
v Neratovicích při propagačním turnaji okresní komise mládeže. Snahou
bylo ukázat výhody hry menšího počtu hráčů na více branek mezi mantinely. Společně s nejlepšími týmy okresu (Neratovice, Libiš, Pšovka Mělník)
si děti zahrály 70 minut čisté hry během dvouhodinového turnaje. V jarní části nepřihlásíme žádnou soutěž
a budeme dále příležitostně objíždět
turnaje. 
Tomáš Prejzek, trenér
TJ Sokol Tišice hledá
asistenty trenéra!!!
Jedná se o týmy minipřípravky
a starší přípravky.
Bližší informace:
Michal Pasovský - 602 261 282
NA JAŘE CHYSTÁME
NÁBORY DĚTÍ!!!

Jsou už
i v Tišicích

P

ři silvestrovské procházce
jsme si s manželkou všimli
neobvyklého úkazu na jedné z lip
před stavebninami v ulici Boleslavské.
Její kmen byl na několika místech pokryt silnou vrstvou něčeho bílého, co se zdálky nedalo rozpoznat. Teprve při pohledu zblízka
jsme uviděli, že to jsou desetitisíce
jedinců malého hmyzu, který jsme
ještě nikdy neviděli. Pořídil jsem několik fotografií a doma „vygůgloval“,
že se jedná o 5 mm velikou blánatku lipovou - (Oxycarenus lavaterae),
která patří mezi ploštice. Jedná se
o invazní hmyz ze západního Středomoří. Poprvé byla u nás zjištěna
v Brně roku 2004. Vyskytuje se jen
na lípách malolistých, lípy velkolisté nenavštěvuje. Na lípách jen přezimuje, většina jedinců však zahyne.
Na jaře blánatky na vyrašených listech začnou sát, potom se přestěhují
na slezovité rostliny. Tam proběhne
cyklus rozmnožování. Na podzim
se dospělí brouci přestěhují na lípy
k přezimování. I přes velký počet jedinců, stromy neohrožují, neoslabují. Při dalších zimních procházkách
jsem našel blánatky na většině lip
malolistých po celé obci.
(pb)

Jarní šipkařská liga je ve své třetině
N

a začátku soutěží 2. šipkařské ligy Kocouři vod
kocoura měli za cíl konečné páté místo v soutěži.

„Zatím tento vytyčený cíl plníme, po čtyřech kolech
jarní části soutěže jsme na 4. místě. Pravdou ale je, že
nás čekají těžší soupeři z prvních míst tabulky.“ Mar-

tin Vítek, kouč týmu Kocourů, připustil, že si družstvo drží trend, s kterým vstoupilo do ligových zápasů: „Prohráváme se slabšími, zabojujeme se silnějšími.“
Držme palce, aby tento herní styl Kocourům vydržel v nadcházejících bojích s těžšími soupeři. (nač)

Blánatka lipová se ze západního
Středozemí nastěhovala i do Tišic.
Můžete ji vidět na lípách malolistých téměř všude v obci.

Foto P. Brodský
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pozvánky
Plesy
a taneční zábavy
Pro nadcházející plesovou sezonu máme pro vás nabídku místních tradičních plesů a zábav.
l Sobota 16. 3. 2019
Sportovní ples
l Sobota 13. 4. 2019
10. KLUBková taneční zábava.
Všechny uvedené taneční akce
se konají ve společenském sále
restaurace Na hřišti od 20 hodin.

Velikonoční jarmark
Již tradičně pořádá Základní
škola Tišice na sále restaurace
Na hřišti
l Středa 17. dubna 2019 od 17 hod.
V průběhu akce uvidíte vystoupení
dětí z družiny, budou připraveny
výtvarné dílny i prodejní stánky.

Pozvánka
na divadelní
představení
LUNO Tišice
l

Pátek 5. 4. 2019 od 18.30 hodin

l Sobota 6. 4. 2019 od 18.30 hodin

Neděle 7. 4. 2019 od 15 hodin
Byl jednou jeden král - divadelní
představení souboru LUNO Tišice na společenském sále restaurace Na hřišti. Vstupné dobrovolné.

l

Poděkování

M

oc děkuji učitelkám, vychovatelkám a dětem ze základní a mateřské školy v Tišicích za pomoc při výrobě vánočních přání pro
seniory z Červeného Kostelce ve Východních Čechách. Cílem projektu
bylo vlastnoručně vyrobit tři sta vánočních přáníček s malou sladkou,
mýdlovou či keramickou pozorností, která by vytvořila úsměv na tváři klientům Domova seniorů, a dalším velmi osamělým lidem, kteří si
připadají nepotřební, a o které se stará pečovatelská služba. I díky tomu,
že se děti z Tišic zapojily, se nakonec
podařilo vybrat přes šest set přáníček.
Takže každý senior nedostal jen jedno přání, ale hned dvě.
K. Holá, iniciátorka projektu
„Vánoční přání pro seniory“

inzerce
n Koupíme stavební
pozemek v lokalitě Tišice,
Chrást, Kozly. Za nabídky předem děkujeme.
Tel.: 773 996 700, 607 748 486

Spolupráce dětí se seniory
T

aké jste někdy přemýšleli
o vztazích mezi generacemi?
O tom, proč si mladší a starší generace občas nerozumí?

moc těší a děti na ně též. Je úžasné dívat se, jak si ty rozdílné generace najednou dobře rozumějí. Děti
jsou hodné, povídají, ale i naslouchají. „Stařenky“ a „stařečci“ v jejich přítomnosti omládnou. Naposledy děti
překvapili i zaměstnanci domova,
kteří jsou vždy usměvaví a příjemní,
ale tentokrát jim připravili za odměnu zmrzlinové poháry. Pro děti i pro
seniory je jistě užitečné, když si vyměňují zkušenosti a sdílí spolu docela obyčejnou radost ze setkání zdánlivě úplně jiných světů. Ve skutečnosti je však svět jenom jeden a každý, bez ohledu na věk, v něm má své
místo. Náš svět a vztahy mezi námi
ale nejsou samozřejmostí, je nutné se
o ně starat. Jsme rádi, že tomu tímto projektem napomáhají i naši žáci.

Jaroslava Šošovicová

Někteří z nás si jistě vzpomenou
na školáčky, kteří chodili pomáhat
starším lidem, nakupovali těm, co
si sami nemohli nikam dojít - nebo
si prostě chodili jen tak popovídat.
I naše paní družinářka v základní
škole toto pamatuje, a proto přišla
s projektem, který nejen velmi pomáhá starším lidem, ale obohacuje
i samotné děti. Již potřetí vyjely děti
ze školní družiny do domova seniorů v Dřevčicích, vybaveny barevnými papíry, pastelkami, fixami a hlavně nápady, jak pomoci obyvatelům
domova vyrobit si něco pro radost.
Dědečkové a babičky se na děti vždy

Jak si vedla Rada rodičů v prvním půlroce?
J

e tomu bezmála půl roku, co se poprvé sešla Rada
rodičů (RR), v té době ještě SRPŠ. Pro leckoho
krátká doba, pro někoho zase naopak. Vstupovali
jsme do něčeho zcela nového a tak si naše „sdružení“
během této krátké doby začalo budovat svou tvář.
Vyrýsovaly se činnosti, které Rada koná a na které se
zaměřuje, následně pak na pravidelných schůzkách
s vedením školky navrhuje případné podněty. Ty vycházejí buď ze strany rodičů, nebo přímo z výboru
rady. Rada rodičů se v 1. pololetí sešla 2x. Na to navazovaly schůzky s vedením MŠ.

Co se nám ve spolupráci s MŠ podařilo? Pro některé
jde o maličkosti, pro Radu je každá změna a úspěch krokem kupředu. Podařilo se nám ve spolupráci a se souhlasem vedení MŠ rozšířit či upravit aktivity ve školce. Například o přednášku Městské policie, o karneval, dále je
pak v jednání Hasičský den s SDH Tišice. Naopak došlo
po vzájemné domluvě a odsouhlasení RR a MŠ ke zrušení
zahajovacího představení v první školní den. Tím se zajistil běžný chod školky, což většina rodičů jistě uvítá. Učitelky si tak své děti přivítají ve svých třídách samostatně.
V rámci plaveckého kroužku jsme navrhovali zvolit bližší plavecký areál než Letňany, ze strany MŠ nám
bylo vyhověno a děti ze starších tříd tak od února jezdí plavat do Neratovic.

Koncem každého měsíce Rada rodičů informuje všechny rodiče o plánu aktivit a témat, které se budou v dané třídě následující měsíc odehrávat. Přináší
to přehlednost a vyšší informovanost mezi rodiči.
V říjnu byly na podněty rodičů upraveny vchodové
branky do areálu. Branky byly opatřeny otočnou dveřní koulí a pojistkou v horní části branky pro znemožnění otevření dětmi. Je tím zajištěna vyšší bezpečnost
dětí při volném pohybu v areálu MŠ. Dále od listopadu
pokračuje rekonstrukce herního prvku v přední části zahrady, ten by měly děti začít využívat na přelomu
března a dubna.
Za zmínku zcela jistě stojí i to, že Rada ve spolupráci
s MŠ a rodiči uspořádala „dobrovolného Ježíška“. Rodiče mohli vybrat dárek od Ježíška v podobě naučných
i herních předmětů do všech tříd. Na základě seznamu, který nám MŠ poskytla, se tak rodiče mohli zcela dobrovolně rozhodnout, zda přispějí či ne. Dárky si
děti ve svých třídách rozbalily těsně před Vánoci. Tuto
akci hodnotíme velmi kladně a všem rodičům, kteří se
jí účastnili, patří nesmírně velký DÍK! Ráda bych také
poděkovala za vstřícný přístup vedení MŠ při jednáních, které společně vedeme.
O naší činnosti nově informujeme na webových
stránkách MŠ pod záložkou „Rada rodičů“.
Za Radu rodičů Tereza Hyksová

Divoký Zapad-ákov

aneb 11. KLUBková taneční zábava

P

istolníci, kovbojové, indiáni,
přestřelky, kolty. To všechno
známe z filmů a románů. Drsnou
éru drsných mužů, ale krásných
žen, zlato, salony, koně s povozy,
indiáni, šerifové.
Divoký západ je směsice historie, mýtů, legend, příběhů, domněnek a kultury týkající se území dnešních západních států USA v 19. století. Byla to doba, kdy muži, nelítostně
tvrdí, brali zákon do vlastních rukou.

Buffalo Bill, Billy the Kid, Calamity Jane byli představiteli opuštěných
měst, historie-měst duchů. Sedm statečných v Zapad-ákově roztančíme
v sobotu 13. 4. 2019 od 20 hodin na
sále Na hřišti v Chrástě za doprovodu
hudební skupiny PLUS.
Přestřelky si užijeme, bavit i tančit budeme, obdivovat výzdobu
i odvážné masky, vyhrávat v tombole, povzbuzovat hosta, ale i holky z KLUBka při jejich předtančení – to vše si užijeme.
(rs)

Plesovou sezonu v Tišicích již tradičně odstartovali chovatelé. Poslední
pátek v lednu se téměř do posledního místa sál zaplnil tanečníky, které
bavil skvělý orchestr Bonus z Mělníka. Ten kdo přišel, výborně se bavil.

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem
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