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Gratulace

D

le oficiálních statistik mají Tišice
2 239 obyvatel. I přes to není mnoho
našich občanů, kteří by, tak říkajíc, udělali díru do světa.
Jedním z nich je každopádně Ondřej Kabeš, který získal na nedávno proběhlých
Světových letních hrách speciálních olympiád v Abu Dhabi zlatou medaili v plavání
na 100 metrů volný způsob. Starosta obce
mu po příjezdu z olympiády osobně pogratuloval a předal malou pozornost. Ondřejovi přejeme mnoho dalších úspěchů, a to
nejen sportovních.
Obecní úřad Tišice
 Více na 6. straně

Nová tělocvična a rozšíření
výukových kapacit

Modulové třídy budou vystavěny za parčíkem na pozemku, který již nyní vlastní obec. Foto N. Černá

N

eustálý nárůst obyvatel se projevuje
ve všech oblastech občanské vybavenosti. Ne jinak tomu je i ve školských zařízeních.
Mateřská škola prošla již dvakrát přístavbou
a základní školu zásadní změny právě čekají.
Dle demografické analýzy je patrné, že počet
dětí v naší obci bude minimálně do roku 2030
stále narůstat. Proto se na tento vývoj musíme
včas připravit. V letošním roce dojde k rozšíření
hlavní budovy základní školy a bude se týkat jídelny a šatny. Pro rok příští se plánuje výstavba
tří modulových tříd a tělocvičny. Každý ročník
bude mít v budoucnu pravděpodobně dvě třídy.
Úkol to je, s ohledem na další priority obce, více

Oprava komunikací v ulicích
Ke Křížku a Na Pastvičkách

M

nozí z vás si jistě pomysleli, že po výstavbě kanalizace
vznikl v ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách pěkný tankodrom. Toto tvrzení nebylo daleko od pravdy.
Po zhutnění v místech pokládky kanalizace se přes zimu jen dosypávaly vyježděné nerovnosti. Čekalo se na příznivé klimatické podmínky, které jsou jednou z podmínek kvalitní pokládky nového povrchu.
V těchto dnech
jsou již práce v plném proudu. Generální opravu komunikace v úseku
od ulic Švestková
k ulici Mlékojedská
provádí STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s. r. o.
Věříme, že nová
vozovka v této frekventované části ob-ce zase o kousek
zvýší kvalitu života
v Tišicích.
(pk)

než složitý. Veškeré podklady se v těchto dnech
finalizují a věříme, že k tomuto účelu získáme
finanční podporu ve formě dotace. Kapacita
prvního stupně základní školy tak bude na další
roky vyřešena.
Dostáváme dotazy jak s druhým stupněm, respektive s tzv. spádovostí. Aktivně jednáme s představiteli jednotlivých obcí a měst v okolí, kteří druhé stupně zřizují. V tuto chvíli je velká šance zajistit
zmiňovanou spádovost v obcích, kde se plánuje
výstavba druhého stupně ZŠ. Je samozřejmostí, že
by obec pro toto řešení zajistila, po domluvě s dopravci, dopravní spojení. O dalším vývoji v této
oblasti vás budeme průběžně informovat.

Pavel Končel, starosta obce

Tišice v dokumentu

V

loňském roce jsme u příležitosti stoletého výročí republiky začali připravovat několik „dárků“ pro naše
občany. Jedním z nich je filmový dokument o naší obci, který před několika
týdny spatřil světlo světa.
Je jasné, že v devíti minutách nelze obsáhnout vše o obci. Jistě by mnoho z vás mělo
další zajímavé typy na to, co vše by se mělo
v tomto dokumentu ještě zmínit. Je to pochopitelné a může to být výzva do budoucna. Dle prvotních reakcí se ale zdá, že se
tento počinek povedl. Příslovečnou třešničkou na dortu je průvodní slovo pražského
herce Václava Vydry, který celému dokumentu dodal punc. Kde zmíněný filmový
dokument můžete shlédnout? Je umístěn
na webových stránkách obce a na You
Tube. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu máme dobrou zprávu, dokument se
bude v sezóně promítat v letním kině, vždy
před hlavním filmem. Připravujeme však
i další možnosti jak, zvlášť seniorům, tento
dokument zpřístupnit.
(pk)

Ukliďme Tišice, tak by se dala
nazvat úklidová vlna, která proběhla v měsících březnu a dubnu. Více informací na
3. straně.  Foto Z. Kváčková
zprávy z obce I TR 169 I 1

Nová hala v užívání údržby obce
Často si pochvalujeme, jak se obecní
údržbáři starají o naši obec. Krom
spolehlivého personálu je zapotřebí i dostatečné vybavení a zázemí.
V loňském roce došlo k přesunu obecní údržby do prostor zrekonstruované
hasičské zbrojnice, což se ukázalo jako
dobrý počin. Nové zázemí zde nenašel
jen personál, ale i technika. V uplynulých dnech se v tomto areálu navíc vystavěla nová hala pro vozidla údržby,
která celoročně slouží naší obci. (pk)

Likvidace odpadních vod v Tišicích
T

ím, že stát vyvíjí stále větší tlak na kvalitu čištění odpadních vod (novela vodního
zákona), stává se likvidace odpadních vod nákladnější. To je asi hlavní důvod, proč se v posledních týdnech zvedla vlna nespokojenosti
občanů naší obce z míst, kde není vybudován
kanalizační řad.
Jelikož se na mne občané s otázkami na dobudování kanalizace o to více obracejí, chtěl bych zde
v základních bodech podat souhrnnou informaci o věcech s touto problematikou souvisejících.
V minulosti byl vybrán pro odkanalizování Tišic systém podtlakové kanalizace, který je
náročnější na výstavbu i vynaložené náklady při
realizaci, provoz je však velmi spolehlivý a pro
občany bez dalších nákladů. Provoz zajišťuje
příspěvková organizace obce Tikanas Tišice, a to
velmi kvalitně.
Ač jsem přebíral obec v době vrcholící ekonomické krize, výstavba kanalizace byla jednou
z hlavních priorit. Další výstavbu se nám podařilo brzy nastartovat a tempo by se mělo nadále
zvyšovat. Vše je především závislé na financích.
Dotace na budování kanalizací se již velmi omezily. Nicméně obec se na tuto situaci dlouhodobě připravuje a prodejem zbytného majetku
chce získat značnou část potřebných prostředků
na dostavbu.
Ovšem rychlost výstavby není limitována jen
financemi. Jelikož u nás probíhá celkem svižná
výstavba rodinných domů, musí být projektová
dokumentace před výstavbou jednotlivých etap
kanalizace aktualizována. Další komplikací bý-

vají pozemky ve vlastnictví soukromých osob
v místě výstavby, což může akci, při neochotě
majitelů v konkrétní lokalitě, značně zpomalit.
Technické zázemí je velice solidní. Čistírna odpadních vod (ČOV) má kapacitu 2 700 ekvivalentních obyvatel, což zaručuje bezproblémové napojení ve všech plánovaných oblastech. Dle vyjádření
technologa našeho provozovatele, by naše ČOV
měla zvládnout dokonce napojení 3 000 obyvatel.
Což by mělo pokrýt bez problémů i nárůst
obyvatel v příštích deseti letech. V počátcích
provozu ČOV se zde počítalo i s likvidací odpadních vod ze septiků nenapojených obyvatel.
Bohužel se prokázalo, že by to činnost čistírny
naprosto paralyzovalo, a není to tudíž možné.
V tuto chvíli, z technicko stavebního hlediska,
další výstavbu nic zásadně neomezuje. Dokonce
ani novější povrch komunikace v ulici Mělnická
není překážkou.

Kde a kdy bude pokračovat
další výstavba kanalizace

V příštím roce bude vybudován kanalizační řad
v ulicích Všetatská, U Kapličky, Pražská, Duhová
a U Trati. Jestliže budou vypořádány majetkové
poměry pozemků v komunikaci, bude se v příštím roce dokonce realizovat i výstavba v ulici Sokolská. Co se týče páteřního řadu, budou zbývat
ulice Mělnická a navazující ulice.

Jsou prostředky na další výstavbu?

Obec se snaží převážně čerpat prostředky na výstavbu využíváním dotací. To se doposavad dařilo. Bohužel v současném programovém období

Zápis do prvního ročníku

krátce
BĚH O POHÁR
STAROSTY TIŠIC

D

ne 15. 5. 2019 pořádá ZŠ Tišice jubilejní X. ročník běžeckého
závodu O pohár starosty Tišic (v případě nepříznivého počasí se termín
posune).
Poběží se v sedmi kategoriích – předškoláci, mladší žákyně (1. - 3. třída), mladší žáci (1. - 3. třída), starší žákyně (4. - 5. třída), starší žáci
(4. - 5. třída), dívky + ženy (nad 11
let) a chlapci + muži (nad 11 let). Sraz
bude v 17:00 hodin v Kozlech „U Kalu“.
Trasa závodu bude stejná jako v minulých ročnících (cca 900 m). Předškoláci
poběží hromadně kratší trať. Vítězové všech kategorií převezmou poháry
z rukou pana starosty. Těšíme se na vaši
2 I TR 169 I zprávy z obce

již dotace na výstavbu kanalizací z EU nejsou
plánovány. Obec bude pro další výstavbu ve větší míře spoléhat na vlastní prostředky.
Na majitele nemovitostí, kde není výstavba kanalizace plánována, jsme nezapomněli.
Od letošního roku mají možnost čerpat dotaci
20 000 Kč na výstavbu domovní čistírny odpadních vod. Přesné podmínky a specifikaci nárokové lokace upřesní pracovníci obecního úřadu.
Obec má ambici uspokojit všechny požadavky
splňující podmínky dotace.
Velmi vnímám nespokojenost občanů z míst,
kde ještě kanalizace není vybudována. Setkávám se například s požadavky, aby obec hradila
vyvážení septiků nenapojených obyvatel. To by
ovšem negativně ovlivnilo obecní rozpočty a následně tak i zpomalilo další výstavbu kanalizace,
což by bylo kontraproduktivní.
V této věci bych chtěl požádat o trpělivost,
tempo výstavby by se díky připravovaným finančním operacím mělo zrychlit.
Na závěr chci zdůraznit, že výstavba kanalizace
je zásadní prioritou obce, ne však jedinou. Tišice
jsou zřejmě nejdynamičtěji se rozvíjející obec Mělnicka. Máme možnost přilákat špičkového pediatra, ale je zapotřebí úprava zdravotního střediska,
které přestává, při strmém nárůstu obyvatel, stačit.
Ze stejného důvodu je potřeba rozšířit zázemí
i výukové prostory v základní škole.
Výstavba kanalizace není jedinou prioritou,
ale je z těch nejdůležitějších a bezesporu nejnákladnějších. Podtrhuji, že zastupitelé řeší zmíněnou problematiku více než zodpovědně.

Pavel Končel, starosta obce

účast. Přihlásit se může kdokoliv
na místě závodu, všichni jste srdečně
zváni!Za pořadatele závodu P. Jelínek

DALŠÍ KRONIKY
V OBECNÍ KNIHOVNĚ

N

a konci minulého roku byly vytištěny a svázány další dvě digitalizované kroniky.
Byly předány do obecní knihovny, kde
do nich můžete nahlédnout, prostudovat.
Stejně, jako „Pamětní kniha v Tišicích“
nejsou určeny k půjčování občanům. Jsou
to: „PAMĚTNÍ KNIHA OBCE CHRÁST
1923 – 1960“, „KRONIKA OBCE TIŠICE
1960 – 2008“. Najdete tam mnoho zajímavostí, protože jsem v pravidelné rubrice
TR „Tišické bejvávalo…“ zatím vše neuveřejnil.	
P. Brodský, kronikář

K

letošnímu dubnovému zápisu do prvních tříd
přišlo rekordních
45 předškoláků.
36 z nich usedne
v pondělí 2. září
do školních lavic,
u třech bylo rozhodnuto o odkladu
povinné školní docházky, u šesti dalších žádajících o odklad bylo přerušeno
správní řízení z důvodu doplnění potřebných záležitostí.
 Mgr. Pavel Jelínek,

ředitel ZŠ Tišice

Ukliďme Tišice

DO VÍKENDOVÉ AKCE „UKLIĎME ČESKO“ SE ZAPOJILO PŘES 65 000 DOBROVOLNÍKŮ
A SESBÍRALO SE 1 120 TUN ODPADŮ NA 2 273 MÍSTECH V CELÉ ČESKÉ REPUBLICE.

V

březnu a dubnu u nás proběhlo
několik úklidových vln, jejichž
organizátoři si dali za cíl uklidit naši
obec a její bezprostřední okolí.

Zatímco první dvě akce byly
z okruhu blízkých přátel organizátorů, akce dubnová proběhla v téměř masovém měřítku a to v rámci

Celkem 6 hodin věnovala úklidu
obce Hana Kárníková z Kozel. Sama
posbírala 9 pytlů odpadků a 7 pneumatik, a to na malém úseku v Kostelecké ulici.

celonárodní akce „Ukliďme Česko“,
která má dosah až za naše hranice.
Možná, že ti, kteří si pletou trávníky s odpadkovými koši, by si měli
uvědomit, že jejich bezohlednost
k nám všem napravují i malé děti.
A to od těch nejmenších, školkových,
až po žáky naší školy, kteří s družinou,
cestou na hřiště, vyráží vybaveni ru-

Poslední úklidové akce, která byla v režii Terezy Hyksové a Marcely Szkanderové, se zúčastnilo 50 dospělých
a 35 dětí. Objevená černá skládka na Kostelecké samostatně čítala 40 pneu a 35 pytlů odpadu. Tuto nadílku by měl
odvozem zabezpečit Kostelec nad Labem, protože i na jeho
katastru „naši“ uklízeli. Po ukončení akce na tišický sběrný
dvůr odvezl Pavel Veselý na 65 pytlů odpadu a 12 pneumatik. Takže se celkem nasbíralo 100 pytlů a 52 pneumatik.
Celá tato akce byla zakončena opékáním buřtů u Labe.

kavicemi a pytlem a po těch rádoby
„frajerech“ odpadky sbírají. Myslím, že
každý takový, který není schopen hodit
odpadky do koše, by se měl při pomyšlení, že to za něho uklízí malé děti, či
se pro odpadky shýbne senior, hodně
stydět. V popiskách pod fotografiemi
je malá statistika toho, co se podařilo
z našeho prostředí odklidit.(nač)

Jana Syrová se spolu se dvěma kamarádkami vydala též
do Kostelecké ulice další sobotu. Na své konto si po čtyřech hodinách připsaly 17 pytlů různého „čurbesu“ – pet
láhve, plechovky, boty, části oblečení (trenky, podprsenky), použité pleny, prázdné konzervy… a 18 pneumatik.

Jedněm ano, druhým ne…? Tišičtí občané umí přiložit ruce k dílu
T
J

e mnoho pohledů, dle kterých můžeme třídit obyvatele – dle věku, dle
pohlaví, dosaženého vzdělání… U nás v posledních měsících vstupuje
další aspekt, podle kterého můžeme naše obyvatele rozdělit, a tím je kanalizace. Ta naše obyvatele rozdělila do několika skupin.

První tvoří ti, kteří jsou napojeni, ale nepřihlášeni k trvalému pobytu a nerespektující čestné prohlášení o užívání kanalizace, takže poplatek za kanalizaci nehradí vůbec. Věřme, že jich je minimum. Druhou tvoří ti, kteří
napojeni jsou a platí roční poplatek 1600 Kč na jednoho obyvatele. Ve třetí
jsou ti, kteří bydlí v místech, kde výstavba kanalizace není plánována. Majitelům nemovitostí v takových lokalitách, s trvalým bydlištěm v obci, vzniká
nárok na dotaci na vybudování domácích čistíren odpadních vod. Poslední
skupinu tvoří ti, kteří v tuto chvíli nejsou napojeni, nemají nárok na žádnou
podporu, jako jediné je obec nijak nepodporuje.
A tak jsme se my, občané čtvrté skupiny, v nemalém počtu vydávali
na obecní úřad s dotazem, jak nám úřad pomůže s likvidací odpadních
vod, která bude pro nás výrazně finančně náročnější. Setkali jsme se s pochopením, s ubezpečením, že se situace řeší, ale… Také se vztyčeným prstem, který nás upozorňoval, že svým požadavkem na finanční příspěvek
bychom vlastně brzdili výstavbu další části kanalizace.
Snad bychom se za svůj požadavek i zastyděli, ale je tu druhé ale… Kanalizace se u nás začala budovat v květnu 2003, před plnými šestnácti lety! První
obyvatelé byli napojeni o čtyři roky později, v únoru 2007. Od roku 2003, tedy
za oněch šestnáct let, se podařilo napojit něco více než polovinu obyvatel a to
přibližně 1250 (orientační číslo z března 2019). Od spuštění kanalizace je její
provoz výrazně dotován z finančního rozpočtu obce. A to i v tuto chvíli.
My, příslušníci čtvrté skupiny, si zdaleka nemyslíme, že vybudování kanalizace má být jedinou prioritou výstavby obce, a velmi dobře si uvědomujeme
další důležité oblasti sociální vybavenosti, byť právě takové investice odsouvají
výstavbu kanalizace. Ale proč jsme to pouze my, kteří si mají uvědomit, že naším požadavkem na příspěvek na likvidaci odpadních vod brzdíme další výstavbu kanalizace? Kolik financí z rozpočtu stála dotace likvidace odpadních
vod od svého zahájení? Kolik financí kanalizací proteklo za těch dvanáct let
od jejího zprovoznění? Kolik nových obyvatel by za tuto částku bylo připojeno?
Tak proč jsme to pouze my, kteří výstavbu svým postojem prodlužují? My, kteří
chceme jen to, co je jiným po léta jaksi zcela samozřejmě poskytováno? Jinými
slovy - nejsou to, dle úvahy o prodlužování výstavby z titulu poskytnutí příspěvku, náhodou i ti, kterým je likvidace odpadních vod z rozpočtu obce po léta
dotována? Tedy – občané druhé skupiny? O té první raději ani nemluvíme…
Hned za vztyčeným úředním prstem následovala otázka: A jak byste navrhovali
tuto situaci vyřešit? Zcela jednoduše. A to spravedlivě. Jsou-li z rozpočtu vyčleněny finance na likvidaci odpadních vod jedněm, měly by se poskytnout i druhým.
Věříme, že se kompetentní nad tímto zcela jednoduchým a spravedlivým řešením
zamyslí a budou situaci spravedlivě řešit. A to bez vztyčeného prstu… 
(nač)

išice se řadí k těm obcím, kterým na vzhledu opravdu záleží.
Obecní údržba odvádí po celý rok
kvalitní práci, nicméně není v jejich
silách odstranit všechny problémy.

Velmi mile proto překvapila iniciativa, kdy s příchodem jara začali
někteří občané pořádat sběr odpadků, a to nejen v okrajových částech
naší obce. Svou ruku k dílu připojila i Krajská údržba a správa silnic.
Chtěl bych touto cestou poděkovat

všem, kteří se zapojují do podobných aktivit. Obecní úřad pro tyto
akce může poskytnout zdarma pytle, které po naplnění obecní údržba
z místa sběru odváží.
Podobné občanské iniciativy
proběhly i v minulých letech, je
dobré vědět, že k místu, kde žijeme,
nejsou občané lhostejní.
Zároveň připojuji přání, aby občanů, kteří naopak odpadky bezohledně odhazují kdekoliv, bylo co
nejméně.
(pk)

Chovatelé Tišic jsou v rozletu

Z

velebení užívaného areálu, uspořádání podzimní výstavy a plesu chovatelů, nákup nových výstavních klecí a účast na Dnu obce – to je jen
základní výčet cílů, které si stanovili naši chovatelé na své výroční schůzi.
Sdružení, které patří k našim nejaktivnějším spolkům, se každoročně rozrůstá o nové členy. Ne jinak tomu bylo i v uplynulém roce, kdy jejich řady
rozšířily tři nové členky, z toho jedna v kategorii mladý chovatel. Tišičtí
chovatelé si získávají jméno i díky pořádaným výstavám. Loňská podzimní
výstava se řadila k těm s nejvyšším počtem vystavovaných kusů.
V závěru svého vystoupení poděkoval předseda svazu M. Purnoch přítomnému starostovi, Pavlu Končelovi, za podporu, které se jim ze strany obce dostává. Oplátkou bylo poděkování všem členům za každoroční
účast na Dnu obce. Jako bonbónek starosta přidal další podporu spolku
v podobě triček, která budou darována každému členu.
(nač)
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O čem jsme psali před 10 lety
D

élka života je pojem relativní - jak v jedné
své forbíně definoval Jan Werich. Pro někoho je deset let polovina nebo třetina života,
pro jiného jen pár let zpátky. Hlavně pro ty prvně jmenované a pro více než 500 nových obyvatel, o které se naše obec za deset let rozrostla,
jsme se rozhodli nahlédnout do té dávné - nedávné minulosti a připomenout, čím žila naše
obec a o čem psaly Tišické rozhledy v roce 2009.
V uvedeném roce vyšla čísla TR 108 – 113, redakční rada pracovala ve složení Olga Janoušková – šéfredaktorka, Petr Brodský, Naďa Černá, Václav Kváček, Antonín Kravcov, Josef Kratochvíl, Ludmila
Nováková, Jiřina Slámová a fotograf Pavel Kváček.
Prvního, čeho jsem si všiml, při otevření Rozhledů
bylo, že vycházely ještě jen černobílé.
TR 108 – únor 2009
Na titulní straně je důležitá informace o změně
ve vedení mateřské školy. Po uplynutí funkčního
období odešla z funkce ředitelky Magda Křížová,
novou ředitelkou byla jmenována Ludmila Nováková, která TR poskytla celostránkový rozhovor
o svých plánech. V krátkém článku zavzpomínali naši spoluobčané na svého bývalého spolužáka
ze všetatské školy Jana Palacha. TIKANAS informoval o rozsáhlé rekonstrukci na ČOV, která
výrazně zvýšila spolehlivost zařízení.
TR 109 – duben 2009
Na druhé straně byl uveden podrobný rozpočet obce na rok 2009 – příjmy 19 6016150 Kč,
vydání 14 354 550 Kč. Na celé čtvrté straně po-

drobně informovalo Myslivecké sdružení Polabí
v Tišicích o své činnosti, úspěších i problémech.
O první taneční zábavě, kterou uspořádalo nedávno vzniklé KLUBko a založilo tak úspěšnou
tradici, je informace na straně č. 7. Námětem
byly „Rebelky na chmelu“.

Naďa Černá manžele Radku a Marka Krausovi, proč si vybrali Tišice ke stavbě domu a jak
se jim u nás líbí. Redakční radu TR opustil pro
vyšší věk pan Josef Kratochvíl, aktivně se podílel na přípravě čísel 48 – 110, většinou zprávami
z tišického sportu. Nahradil ho A. Kravcov.

TR 110 – červen 2009
Nechce se věřit, ale článek na první straně to
potvrzuje - dětské hřiště ve sportovním areálu
již slouží dětem 10 let, bylo slavnostně otevřeno
a do péče obce předáno 6. června. Tišické KLUBko tak splnilo svůj první cíl, k jeho splnění byly
použity veškeré finanční prostředky z pořádaných akcí. Další jejich úspěšnou akcí byl „Dětský
den aneb celou ZOO projedem“. Rozsáhlý rozhovor s dlouholetým předsedou Českého svazu
chovatelů panem Jaroslavem Pazderou si čtenáři
mohli přečíst na straně 6. Kronikář v rubrice
„NÁVRATY“ zavzpomínal na zaniklou hospodu
„U Fabiánů“, dnes na jejím místě jsou „Stavebniny“ pana Josefa Pauzera. Na sportovní straně
oznámil vedoucí oddílu stolního tenisu Josef
Kratochvíl, že oddíl ukončil činnost. Jediným,
vážným důvodem byl nedostatek financí, hlavně
na vytápění sálu pro tréninky i zápasy. Naštěstí se
tenkrát ještě řešení našlo a pink-pong pokračoval
dalších deset let, do definitivního konce v r. 2018.

TR 112 – říjen 2009
Hlavním námětem tohoto čísla byly vzpomínkové akce k 100. výročí narození operní
pěvkyně Marie Podvalové – položení květin
na hrob a hlavně výstavka v zasedací místnosti
OÚ. KLUBko se pochlubilo dalším úspěšným
dětským dnem na téma „ Bramborový den“.
Na sportovní straně je informace, že stolní tenis
pokračuje a důležitá novinka – automatické zalévání na fotbalovém hřišti. Sbor dobrovolných
hasičů v Tišicích uspořádal pro děti v kozelském
parčíku u Kalu „Rozloučení s prázdninami“
s ukázkou staré hasičské techniky.

TR 111 – srpen 2009
První strana přinesla nepříjemnou zprávu
o zvýšení daně z nemovitostí na dvojnásobek.
Na obecní úřad nastoupila nová pracovnice paní
Magda Bělochová. Na šesté straně vyzpovídala

LUNO jen krůček
od Národního…

Soubor LUNO se stane součástí připravovaného dokumentu o působení profesionálních a ochotnických souborů. Záměrem projektu je, aby se mu dostalo
i knižní podoby. Potřebné informace MgA. Vítu Pokornému, Ph.D., dodala režisérka a scénáristka souboru N. Černá a kronikář P. Brodský.  Foto P. Brodský

D

ivadelní soubor LUNO se stal součástí archivního dokumentu divadelního oddělení Národního muzea Praha, který mapuje činnost divadelních souborů jak profesionálních, tak i amatérských.
Při natáčení, které proběhlo 1. dubna (nejedná se o apríla) letošního roku,
byly představeny prostory, ve kterých soubor působí, historie divadelnictví u nás a jeho současnost. Dle slov autora celého projektu, MgA. Víta
Pokorného, Ph.D., se náš soubor může pyšnit profesionálně zpracovanou
scénou, nejinak i rekvizitami a kostýmy. Jak dále řekl na adresu souboru
je ze všeho vidět upřímné nadšení, které není mnohdy patrné ani u profesionálů. Soubor LUNO se tak s velkou nadsázkou v dokumentu staví
vedle takových divadelních velikánů, jakým je například Vinohradské či
Stavovské divadlo a v neposlední řadě i Národní divadlo.
(nač)
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TR 113 – prosinec 2009
Co je a k čemu slouží právě zavedený „CZECH
POINT“ vysvětlil občanům rozsáhlý článek
na str. 1 a 3. Krátká informace a foto na str. 3
ukazuje na právě dokončenou rekonstrukci ulice „U Školky“ s kvalitním asfaltovým povrchem.
Další, koho N. Černá vyzpovídala na str. 6, byl
dlouholetý, úspěšný šachista pan František Staněk, vedoucí šachového oddílu v Tišicích. Na závěr mu popřála dalších mnoho let. Její přání se
nesplnilo, pan Staněk bohužel v r. 2011 zemřel,
jeho úmrtí předznamenalo konec šachového oddílu v Tišicích.
P. Brodský

Sladká dřina
V

e středu 13. 4. 2019 navštívil
první třídu v rámci předmětu „Prvouka“ včelař Ing. František Ohem. Připravil si pro děti
krátký program s výkladem.

Děti se dozvěděly o důležitosti včely
medonosné, jak se o ně musí člověk
starat - je nutné je v zimě krmit, zateplovat jim úly, v létě jim pomáhat
a správně včely i úly ošetřovat. Děti
zaujala i ukázka včelích produktů. Při
výkladu pan Ohem zapůjčil dětem
vosk, svíčku z včelího vosku, plástev, pyl a nakonec byla i ochutnávka medu. V zajímavém výkladu se
prvňáčci dozvěděli, že včelího žihadla není třeba se bát, jed působí proti
revmatickým onemocněním a posiluje imunitní systém. Proto se správný včelař žihadla nebojí.

Nejvíc děti zaujaly pomůcky, bez
kterých se žádný včelař neobejde
- například dýmák, rozpěrák, košťátko, rojáček nebo česnový uzávěr. Pan Ohem přinesl i ochranné
pomůcky pro malé včelaře. Děti
si mohly vyzkoušet včelařský klobouk se síťkou a včelařskou bundu.
Ochotně odpovídal i na zvídavé
dotazy dětí a vysvětlil, k čemu která
pomůcka slouží. Nakonec prvňáčci
dostali obrázek včely, který si mohli
vybarvit. Malý testík vyzkoušel, co
si nejvíc zapamatovali z výkladu
o včelách. Zkrátka aby si uvědomili, jak jsou pro nás včely přínosné.
Vždyť tam, kde nemohou žít včely,
nemůže žít ani člověk. Krajina by se
změnila v nehostinnou pustinu a je
v zájmu člověka, aby se o včely staral.

Kristýna Daslíková

Děti ze školky přivítaly Jaro

Zápis k předškolnímu vzdělávání
do mateřské školy Včelička
v Tišicích na školní rok 2019/2020
se uskuteční ve čtvrtek
9. května od 13 do 17 hodin
ve třídě Světlušky.
Dokumenty, které je nezbytné
odevzdat před termínem zápisu,
si můžete stáhnout a vytisknout
na stránkách mateřské školy
www.ms-vcelicka.cz.
Zde se dozvíte i bližší informace

krátce z MŠ

P

rvní „celoškolkovou“ akcí ve druhém pololetí
školního roku bylo Vítání jara. Celou organizaci
si vzaly za svou učitelky ze třídy Motýlci Denisa Ryndová a Zuzana Viktorinová.
Bez velikých příprav by se akce neobešla, proto děti
z mladších tříd vyráběly jarní ozdoby na vyzdobení
domečků a vrby v areálu zahrady, symbolizující příchod jara. Starší děti zase vyráběly Morany, symbolizující Zimu a vše zlé. Práci si děti zpříjemnily zpívá-

ním jarních písniček. Akci odstartovaly veselé jarní
písničky s tanečkem a jarní pohybové básničky. V další
části programu si třídy rozdělily úkoly. Starší děti ze
třídy Berušky a Včelky odešly vypustit z vesnice Morany vyrobené z rohlíků a bochníků chleba. Mladší děti
ze třídy Světlušky a Motýlci při zpěvu jarních písniček
nazdobily domečky a vrbu ozdobami s jarními motivy.
Akce, na které se podílely všechny učitelky a děti se velice vydařila, zásluhu na tom mělo i překrásné počasí.

Veronika Kovářová

Škola v přírodě na ekofarmě v Oucmanicích

V

polovině února se žáci druhé
a třetí třídy vydali na školu
v přírodě do pobytového střediska ekologické výchovy Pardubického kraje, které se nachází
na statku v Oucmanicích.

n

Majda K.: „Na tenhle den, 18. února, se všichni žáci 2. a 3. třídy určitě
těšili. Odjížděli jsme totiž na školu
v přírodě do Oucmanic. Moc jsme si
to tam všichni užili! Posvítili jsme si
vlastnoručně vyrobenými svíčkami,
nasekali jsme dříví, vyrobili jsme budky pro ptáčky, vydali jsme se na výlet
do Chocně, upekli vánočku, stopovali
jsme zvířátka a na památku jsme si
i odlili jejich stopy. Tak takhle vypadal
náš úžasný týden v Oucmanicích.”

n

n

Oproti minulým dvěma letům jsme se
bohužel nemohli radovat ze sněhové
nadílky, zato nám po celý týden svítilo
sluníčko a počasí připomnělo blížící
se jaro. Program naší školy v přírodě
nesl tentokrát název „Zapomenutá
zima“. Mohli jsme si na vlastní kůži
vyzkoušet, jak trávili zimní čas naši

Anička P.: „V Oucmanicích jsme
toho zažili moc a moc. Mnoho vyrábění a různé programy jako například
výroba svíček, ptačích krmítek, sekání
dřeva a pečení vánočky. Bydlelo tam
s námi hodně zvířat, například oslík
Ámos, morčátka, kozičky a králíčci. Také jsme se vydali na pěší výlet
do Chocně. Večer jsme si četli pohádky nebo horory. Vařili nám výborně.
Hodně času jsme trávili venku.”

předkové, a poznat, jak vypadá zima
v přírodě. Zážitků a dovedností, které jsme si z Oucmanic odvezli, je celá
řada, za největší přínos však považuji
posílení schopnosti spolupráce mezi
dětmi a celkové vylepšení vztahů, které se projevilo pozitivnější atmosférou
ve třídě. Pojďme si nyní připomenout
zážitky z Oucmanic prostřednictvím
vyprávění žáčků třetí třídy.

Michaela Krejčí

Honzík T.: „Škola v přírodě v Oucmanicích byla ze všech čtyř, na kterých jsem byl, zatím nejlepší. V Ekocentru Paleta byla i zvířata, např. osel
Ámos. Ze všech programů mě nejvíc
překvapilo drátkování, protože je
lehčí, než se zdá. Ve středu jsme byli
na výletě v Chocni. ŠVP v Oucmanicích byla vynikající a přiznávám, že
bych tam velmi rád jel znovu. Doufám, že se tam všem dětem líbilo a že
se těší na další školy v přírodě!”

Sportovci základní školy v akci
S

kupina udivených tváří vstupuje do tělocvičny gymnázia v Neratovicích.
A není překvapená jen tak! Hřiště, větší než
to v jejich škole, je totiž zaplněné hráči.
Šest sportovně naladěných smíšených týmů,
proti kterým budou hrát, a ještě několik ryze
dívčích z druhé kategorie, se účastní místního kola turnaje ve vybíjené. Sportovci z naší
4. a 5. třídy se však nezaleknou. Jdou do prvního zápasu s nasazením. Ten sice končí prohrou, tým si z něj ovšem přináší spoustu zkušeností. A jde se do druhého zápasu! Všichni
bojují jako lvi, ale nakonec končí toto utkání
těsnou prohrou. Třetí zápas ovšem družstvo
Tišic s přehledem vyhrává.
Žáci odjíždí z Neratovic spokojeni ze
svých výkonů, plni zážitků a nadšení ze hry.

Patricie Holečková

PROJEKT
„JARNÍ PROBOUZENÍ“
VE VČELKÁCH

V

březnu provázel naše předškoláky ze třídy Včelky projekt „Jarní probouzení“.
Za cíl jsme si dali poznat základní
znaky jarní přírody, vnímat její
krásu v období, kdy se probouzí ze zimního spánku, chránit ji
a vážit si jí, poznat jarní květiny
a osvojit si jejich názvy. Počasí
bylo doopravdy jarní. Děti si vyrobily názornou pomůcku „atlas
květin“, a tak si názvy jarních kytiček jednoduše zapamatovaly. Naučily se spoustu jarních básniček
i písniček. Pomocí barevných květinových karet, stínového pexesa,
a dalších pomůcek rozvíjely logické myšlení. Zkoušeli jsme různé
výtvarné techniky, nejvíce nás bavilo vymývání klovatiny při práci
s křídami. Protože se děti spoustu
nového naučily, z jejich nadšení
vyplývalo, že je učení a poznávání
baví, proto považujeme cíl projektu za úspěšně splněný. V dubnu
se už těšíme na další připravený
projekt „S kapičkou kolem světa“.

Veronika Kovářová,

Eliška Blahušová,
učitelky ze třídy Včelky

MASOPUST VE ŠKOLCE

V

době masopustu se konaly hostiny a tancovačky.
Masopust byl pro lidi svátkem
hodování, během kterého se
připravovali na následný půst.
Maškarní zábava v naší mateřské škole tento rok nechyběla.
Děti se seznamovaly během celého týdne s některými lidovými tradicemi. V pátek proběhl
masopustní karneval a všechny
děti společně prožívaly radost
a veselí. Děti ze všech tříd se
sešly ve svých maskách ve třídě
nejstarších Včelek a sdílely spolu svou tvořivost. Tancovalo se,
hodovalo, a především se bavilo.
Mateřská škola se na celé dopoledne proměnila v plno skřítků,
superhrdinů, princezen a zvířátek.
Denisa Korešová,

učitelka mateřské školy
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Ondřej Kabeš vybojoval
olympijské zlato!
O

našem tišickém sportovci Ondřeji Kabešovi jsme
již na stránkách Rozhledů psali.
Má na svém kontě několik medailí z mistrovství republiky, kde
nás reprezentuje v plavání. Letos
v březnu ale vystoupil na metu nejvyšší - na jeho krku se leskne zlatá
medaile ze Světových letních her
Speciálních olympiád, volně přeloženo – z letní olympiády sportovců s mentálním postižením.

Od starosty Tišic převzal Ondra dárek podle svého přání. Zpříjemní mu
chvilky odpočinku a relaxace.
Ty letošní se konaly ve Spojených
arabských emirátech v Abu Dhabi,
kam Ondřej odcestoval začátkem
března jako člen české výpravy.
Ta čítala celkem šedesát čtyři členů a do sportovního zápolení se

sportovci zapojili v atletice, bocce,
bowlingu, cyklistice, gymnastice,
stolním tenisu, plavání, fotbalu
a volejbalu. Statistiky uvádějí, že
olympiády se celkem účastnilo více
než 7000 sportovců, soutěžících
ve 24 letních individuálních i kolektivních sportech, 3000 trenérů,
170 národních olympijských výborů. Po bezmála třech týdnech sportovního klání se Ondra Kabeš vrátil
se zlatou medailí na krku v plavání
na 100 metrů volným způsobem.
Spolu s ním prožívala jeho životní úspěch i maminka Hanka, kterou jsme požádali, aby nám atmosféru těchto her přiblížila.
„Ondra se na olympiádu nominoval zhruba v polovině roku 2017.
Jeho výsledky již před minulou
olympiádou dávaly tušit, že by se
mohl účastnit i olympiády v Los
Angeles, ale u těchto olympiád nerozhodují výsledky, ale los, a ten
Ondrovi nepřál. Po nominaci na ty
letošní hry se Ondra začal poctivě
připravovat, zvýšil tréninky v bazénu, doma posiloval. Já si nedovedla
představit, že bych s ním tyto sportovní chvíle neprožívala a tak jsem
spolu s dcerou a vnukem odletěla
Ondru podpořit.
Atmosféra, která od samotného zahájení vládla v hostitelském
městě Ajman a následně pak v Dubaji, kde probíhaly právě plavecké
soutěže, byla jedním slovem nezapomenutelná. Vše neslo punc
opravdových olympiád – slavnostní nástup všech zúčastněných
států, zapálení olympijského ohně
neseného z Olympu, účast členů
královské rodiny, kteří i slavnostně jednotlivé výpravy přijali. Celá
naše výprava nastupovala v jednotném oblečení, o které se postarali
sponzoři. Jediným rozdílem bylo,

Chvilka vytoužená – náš sportovec stojí na nejvyšším stupni se zlatem na krku.

VÝZVA
PODNIKATELŮM
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že žádná z výprav nesměla
nést znaky své státní příslušnosti. Takže žádné vlajky, znaky,
hymny. O sportovce a celé výpravy se naprosto úžasně staralo dvacet
tisíc dobrovolníků ze všech
koutů světa.
Neuvěřitelně
byl propracován i tak
zvaný Family
Program, který
se staral o rodinné příslušníky
sportovců.
Ondra, z pětičlenné
výpravy
plavců, byl nominován do dvou plaveckých soutěží – 50
metrů prsa a 100
metrů volný způsob. Jeho silnější
disciplína – prsa
mu nevyšla dle
předpokladů.
Ona totiž nejen samotná nominace na olympiádu, ale dále i soutěže
mají jiná pravidla, než na jaká jsme
běžně zvyklí. Plavci jsou po rozplavbách zařazeni do skupin podle
časů a zde mohou zaplavat čas lepší
o pouhých deset procent, než jakého dosáhli při rozplavbách. Ondra
se ve finále vybičoval tak, že zaplaval výrazně lepší čas než v rozplavbě a proto byl diskvalifikován. Přišel tak o bronz.
Druhá disciplína se mu povedla
na výbornou. Jak také jinak hodnotit zlato! Volný způsob se plaval
2 x 25 metrů prsa a 2x 25 metrů
kraul. Taková dávka je pro mnohé
sportovce vysoká. Tady byl syn tahounem od začátku do konce. Zde

zúročil svou přípravu a došel si pro
zlatou medaili.“ Svůj letní úspěch
si Ondřej vychutnává i po návratu do Tišic. Dostalo se mu přijetí
u starosty obce, starosty Neratovic
a tím nejvýznamnějším bylo přijetí
části výpravy sportovců samotným
velvyslancem Spojených arabských
Emirátů. Ondřej Kabeš si takové
uznání po své jedenáctileté reprezentaci plně zaslouží.
Náš sportovec ale nečinně neodpočívá. Je před ním nominace
na zimní olympijské hry, kde se
bude snažit zajistit si účast v běhu
na lyžích. Držme mu palce na cestě
i za tímto úspěchem.

Text: Naďa Černá

Foto: Hana Kabešová

Část českých sportovců přijal i velvyslanec Spojených arabských emirátů v Praze.

V RÁMCI AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK OBCE TIŠICE MAJÍ PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
PŮSOBÍCÍ V TIŠICÍCH MOŽNOST ZVEŘEJNĚNÍ KONTAKTŮ SVÉ FIRMY.
ZÁROVEŇ ŽÁDÁME O KONTROLU AKTUÁLNOSTI JIŽ UVEŘEJNĚNÝCH PODNIKATELŮ.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU ČI POTŘEBY OPRAVY SE OBRAŤTE NA OBECNÍ ÚŘAD TIŠICE. 
DĚKUJEME

Fotbalové jaro v Tišicích
MUŽI
Tak už to vypuklo! Komu už chybělo fandění?
Jaro už začalo, a mistráky s nimi. Do nové sezóny musíme přivítat novou trenérskou dvojici.
Josef Miler (44) a Jiří Svoboda (41). Pro Pepu
byla zatím mateřským klubem Slávia V. Borek
a od tohoto roku se rozhodl působit v našem
klubu. Věřím, že spolupráce s Jirkou bude fungovat. Do týmu přiskočili i dva noví hráči - Andrej Ďurinda, a Marek Lovíšek, oba z Neratovic.
V prvním utkání nad Všestudy se Andrej postaral o výhru gólem z přímého kopu. A v druhém
dal dva vítězné góly Mšenu. V třetím utkání
proti D. Beřkovicím se podařilo výsledek otočit
na 4:1. Góly (Karlík, Prejzek, Šulc, Ďurinda).
V prvních třech kolech kluci neztratili ani bod
a doufejme, že jim to půjde takto i nadále. Hrajeme domácí zápasy v neděli. Přijďte jim fandit!!!
ROZLOSOVÁNÍ OP MUŽŮ / JARO
27. 4. 17:00 Kostelec n. L - Sokol Tišice
5. 5. 17:00 Sokol Tišice - Horní 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

DOROST
K týmu dorostu se připojili tři noví hráči Mareš
Jiří, Horák Matěj a Špaček Pavel. Kluci z dorostu
v prvním domácím zápase narazili na těžkého soupeře z Velkého Borku. Bojovné utkání museli rozhodnout až penalty. V těch měli více štěstí hosté.
V dalších zápasech v Dřínově a doma s Čečelicemi
kluci ukázali, že se umí poprat o dobrý výsledek
a to hlavně s Čečelicemi, kdy od 3. minuty prohrávali a zápas otočili na konečných 4:1 pro Tišice.
Kdyby Čečelice vyhrály, mohly být lídrem tabulky.
Tišice – V. Borek 0:1 pk
Dřínov - Tišice 0:2 (Trédl Š., Pokorný)
Tišice – Čečelice/Byšice 4:1 (Oplt, Pokorný,
Trédl Š., Mareš)

STARŠÍ ŽÁCI
Do týmu se vrátil po delší pauze Ondra Luňák. Zahrál si chvíli basket, ale zase je s námi a je svou rychlostí přínosem pro tým. Do týmu také přišel z Libiše
Jan Šmejkal, který hrával dříve v Lobkovicích. Je to
šikovný fotbalista, který je tahounem kolektivu.
Tišice – Čechie Kralupy 4:3
(Šandor 2x, Šmejkal 2x)

FC Mělník – Tišice 3:4
(Trédl M., Šmejkal, Stejskal, Šandor)
Tišice – EMĚ Mělník/Vehlovice 6:0
(Šmejkal, Pasovský, Stejskal 3x, Trédl M.)
ROZLOSOVÁNÍ
OP STARŠÍ ŽÁCI / JARO
25. 4. 17:30 Sokol Tišice - Cítov/Horní Počáply
27. 4. 10:00 Hor./Dol. Beřkovice - Sokol Tišice
			
(hřiště Horní B.)
5. 5. 10:00 Sokol Tišice - SK Mšeno

MLADŠÍ ŽÁCI
Do týmu se vrátil Vašek Blechta, který hrál
chvilku v Libiši a v Neratovicích. Mladší žáci
začali soutěž o trochu později a to 6. 4. 2019.
Na úvod měli těžkého soupeře z Kralup. Naši
kluci se snažili vstřelit branku, ale brankář hostí
dokázal všechny akce zlikvidovat. Trenéři Luboš
Pochman a Martin Terziev přesto hráče pochválili za bojovný výkon. V dalších zápasech to tam
už určitě padne.
Tišice – FK Čechie Kralupy A 0:4

27. 4.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
2. 6.
8. 6.

ROZLOSOVÁNÍ
OP MLADŠÍ ŽÁCI / JARO
10:00 VOLNO
13:30 Veltrusy - Sokol Tišice
10:30 Čechie Kralupy - Sokol Tišice
10:00 Sokol Tišice - Lobkovice
14:30 Obříství - Sokol Tišice
17:00 VOLNO
10:00 Sokol Tišice - Veltrusy

NA JAŘE CHYSTÁME
NÁBORY DĚTÍ!

Hledáme nové mladé sportovce. Přijďte si vyzkoušet fotbalový trénink. Nebudeme stát
v dlouhém zástupu a čekat, než se dostaneme
na řadu. Nebudeme se učit jen kopat do míče, ale
i běhat, skákat, lézt, padat, házet a chytat. Budeme se učit rozhodovat a přemýšlet, budeme dělat
chyby a nebudeme si je vyčítat. Budeme se učit
sdílet radost a zklamání společně. Budeme chtít
vyhrát v rámci zásad fair-play. Budeme dodržovat stanovená pravidla.

Tým tišické starší přípravky.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Novým trenérem této kategorie je Pavel Hošek, který se přistěhoval do Tišic a dříve trénoval mládež v Praze. Do této kategorie ještě
hledáme asistenta trenéra, který by vypomáhal
v trénincích a zápasech. Pokud někdo o tom
přemýšlí, neostýchejte se a přijďte na trénink
v úterý nebo ve čtvrtek od 17:00 hod. nebo volejte mobil 602 261 282.
ROZLOSOVÁNÍ
OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA / JARO
27. 4. 12:00 Sokol Tišice - SK Liběchov
4. 5. 14:00 Kly - Sokol Tišice
12. 5. 11:00 Sparta Mratín - Sokol Tišice
18. 5. 12:00 VOLNO
25. 5. 11:00 Sokol Dolany - Sokol Tišice
2. 6. 13:00 SK Liběchov - Sokol Tišice
8. 6. 12:00 Sokol Tišice - Kly

BUDEME SE
BAVIT HROU!

13. května / pořádáme sportovní odpoledne pro
žáky 1. a 2. třídy naší základní školy a také pro
děti navštěvující školku
14. května / od 17:00 hod. se uskuteční nábor
do fotbalového oddílu pro děti narozené v letech
» 2011 a 2012 (budoucí mladší přípravka)
» 2013 a 2014 minipřípravka - fotbalová školička

TJ SOKOL TIŠICE HLEDÁ
ASISTENTA TRENÉRA!
Jedná se o tým starší přípravky.
Kdo by chtěl pomoci s vedením mládeže volejte
prosím kontakt: Michal Pasovský 602 261 282

I letos se sál restaurace Na hřišti v polovině března zaplnil do posledního místa.
Velkou část obsadily masky, které se ucházely o putovní pohár určený té nejlepší masce či skupině. Ten již poněkolikáté získala stejná parta recesistů, kteří se
letos oblékli do dinosauřích nafukovacích oblečků. 
Foto Z. Kváčková

Mezi oceněné masky patřila i manželská dvojice Simpsonových. Tu ztvárnili skuteční manželé. Jen si prohodili své role. 
Foto Z. Kváčková
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Devět sezón – devět úspěchů
V

deváté hře – Byl jednou jeden král, kterou
uvedlo tišické LUNO, několikrát zaznělo
známé - sůl je nad zlato. Známá jsou i jiná rčení, třeba to o samochvále, ale použitý titulek
neodráží naše pocity, ale pocity těch, kteří přišli
na naši devátou hru. Zprávy, které jednotliví členové obdrželi, poděkování návštěvníků představení, jsou tím pravým argumentem, proč svou
devátou hru považujeme za náš další úspěch.
Soubor se tentokrát představil ve své kompletní
sestavě. Naši dva členové, kteří se k nám po roční přestávce připojili, svým nasazením ukázali, jak
moc jim divadlo chybělo. Atakdále, v podání On-

dřeje Pokorného, byl naprosto excelentní a mírná
Aneta Luňáková se rozohnila v roli vdovy tak, že
k radosti celého souboru, i samotného komořího,
mu uštědřila takový políček, až to sálem zašumělo.
Uznání si vysloužil i sám pan král v podání Nadi
Černé. Ale hlavně se jednalo o nasazení celého
souboru a to nejen na jevišti, ale i v zákulisí. Náročné přeměny scény měli na starosti ti, kteří zrovna nebyli „na place“. Obdivované rekvizity a kulisy
byly dílem Zdeňky Kváčkové a Ludmily Novákové.
Své udělalo i vylepšené ozvučení. Jediný, kdo byl
tentokrát téměř bez práce, byla nápověda. Herci
se s textem naprosto ztotožnili, takže její obvyklé
„nahazování“ nebylo pro tentokrát třeba.

Všechno prostě do sebe skvěle zapadlo a my
jsme tak mohli divákům poskytnout co nejlepší zážitek. Děkujeme všem za podporu, které se
nám dostává, a to jak ze strany diváků, tak ze strany obce. Ta nás, tak jako jiné aktivní spolky, finančně podpořila a vyšla nám vstříc se zajištěním
prostor. Poděkování patří i personálu restaurace
Na hřišti, který se o nás příkladně postaral a měl
trpělivost s našimi pozdními zkouškami.
Sotva jedna sezona skončila, již se těšíme
na novou, jubilejní. A věřte, to co chystáme, vás
zaručeně nezklame.

Naďa Černá, píár manažerka souboru

Foto Z. Kváčková

Ve scéně krále
a Atakdále v ložnici nechyběla ani
králova vstávající
čepice.
Scéna, rekvizity a kostýmy jen
podtrhly atmosféru celého představení.

V kosmetickém salonu ví, jak pečovat o pleť
V

dnešní době jsou lidé často
ve stresu, pohybují se v prašném prostředí a nestíhají správně
jíst, pít, ani pobývat na čerstvém
vzduchu. To všechno jsou faktory,
které se časem projeví na lidském organismu, na pleti pak nejviditelněji.
I tento fakt může přispívat k našemu
špatnému psychickému stavu.

Aby se člověk cítil lépe, měl by o svou
pleť pečovat – hýčkat ji. Unavená,
povadlá či mdlá pleť trápí většinu
žen v čím dál tím mladším věku.
Mladistvý vzhled můžeme řešit radikálně – chirurgickým zákrokem.
Můžeme ale zvolit daleko šetrnější
způsob - liftingovou masáž obličeje.
Volba přirozenějšího postupu vyhladí vrásky, napne kontury obličeje.
Pokud vám bude liftingová masáž
prováděna správně, můžete se spolehnout na regeneraci a zpomalení
procesu stárnutí pokožky. Docílíte
tak celkově mladšího vzhledu.
Ženy, které chtějí potrhnout svou
přirozenou krásu, potěší, že tato masáž je v nabídce i místní kosmetičky Andrey Uhrové. „Ano, je to tak,

inzerce
n KOUPÍME STAVEBNÍ
POZEMEK v lokalitě Tišice,
Chrást, Kozly. Za nabídky
předem děkujeme.
Tel.: 773 996 700, 607 748 486

jak zmiňujete. Snažím se jít cestou
zdůraznění přirozené krásy člověka.
Jen bych upřesnila, že tato masáž je
určena nejen ženám, ale i mužům.
I oni dbají o svůj vzhled a sama několik mužů mám mezi stálými klienty“ Z rozhovoru vyplynulo, že dalšími, kteří vyhledávají její služby, jsou
teenageři, ale i seniorky s osmi křížky.
Účinky liftingové masáže jsou
ale daleko širší – detoxikuje pokožku, zvyšuje její pružnost, přispívá
k lepší barvě pleti a eliminuje efekt
dvojité brady. Pro zlepšení účinků
celého procesu je žádoucí, aby první
sada masáží proběhla v rychlém sledu tak, aby byla nastartována regenerace pokožky. „Doporučuji deset
masáží s časovým odstupem jednoho
týdne. Po této startovací kúře stačí
masáž jednou do měsíce.“
Je jisté, že nabídka salonu je daleko širší. Základní ošetření pleti
zahrnuje povrchové čištění, formování obočí, napářku, peeling, hluboké čištění, masáž obličeje, krku, dekoltu, aplikaci masky dle typu pleti.
Můžete si zde nechat nabarvit řasy
a obočí a spojit ho s příjemnou mi-

kromasáží očního okolí. Je možné si
nechat šetrně odstranit nežádoucí
ochlupení jak v partiích obličeje, tak
i na jiných částech těla.
Mezi další poskytované služby
patří intenzivní ošetření pokožky
s využitím enzymatické regenerace,
tzv. BIOFÁZE. Jedinečnost užívaných přípravků spočívá v tom, že
tato metoda není založena na dodávání enzymů uměle vyrobených, ale
na aktivaci a regeneraci enzymů tělu
vlastních díky kombinaci přírodních éterických olejů. Je založena
na regeneraci buněčných struktur,
které mohou vykazovat tzv. buněčný stres. Velkou úlohu zde hraje
i aromaterapie, ale to je na dlouhé
povídání.
V tišickém salonu najdete jen přírodní kosmetiku, která se aplikuje
při procedurách, nebo je zde k zakoupení. Účinky každého přípravku
vám Andrea Uhrová ráda objasní.
A pokud byste nevěděli, co dát svým
blízkým jako dárek, můžete využít celou řadu dárkových poukazů.
„Mou snahou je, aby zde klienti strávili příjemné chvíle, které navíc při-

spějí ke zlepšení jejich vzhledu a tím
i bezpochyby k zlepšení duševní pohody.“ Novinky, které pro své klienty
kosmetička Andrea Uhrová připravuje, můžete sledovat na jejich facebookových stránkách. A nebo prostě přijďte a nechte se hýčkat.

Naďa Černá
Kontakt: ulice Mělnická 4, Tišice
vchod ze zadní části budovy pošty
telefon: 723 882 790

Tišické KLUBko zve malé i velké na akci

DĚTSKÝ DEN ANEB DNES SE STANU KOVBOJEM
sobota 25. 5. 2019 od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě.
Prosíme naše pekařky o napečení do prodejního stánku.
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