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Šedesát let
naší novodobé
historie

Obec má „kulaté“ výročí

C

hrást, Kozly, Tišice. Tři obce, které většinu své historie byly samostatnými celky. Úrodná polabská půda
a strategická poloha předurčovaly naše
území k brzkému osídlení a není tedy
překvapením, že vznik těchto obcí byl
spojen s obchodní cestou, která tu vedla
již v 9. století n. l.
Pro nás je v novodobé historii stěžejní
rok 1960, kdy se tyto tři obce sloučily
v jednu s názvem Tišice. A právě v těchto dnech si připomínáme šedesáté výročí
vzniku sloučených Tišic.
Dalším důležitým mezníkem je rok
1989. Nejen že došlo k celostátní společenské změně, ale odstartovalo to i odstředivé procesy, které měly za následek
nejen odtržení Slovenska, ale i štěpení
uvnitř obcí.
Takto došlo například k odtržení nedaleké Libiše od Neratovic. Stejné tendence
se vyskytly i u nás a asi není náhoda, že
nejsilněji bylo slyšet tyto hlasy v Kozlech,
které se historicky sloučení bránily.
Je jen dobře, že tyto názory nebyly vyslyšeny a naše obec zůstala pohromadě.
Dnes jsou Tišice, co do počtu obyvatel,
největší obcí na Mělnicku.
Dobrý zvuk Tišic podněcuje neutuchající zájem pořídit si u nás nemovitost
pro trvalé bydlení. Stálý nárůst obyvatel
sebou nese nové tlaky a výzvy na občanskou vybavenost, které se Obecní úřad
i Zastupitelstvo obce snaží naplnit.
Kulturně společenský život je na obdivuhodné úrovni a naše obec má i v okolí
opravdu dobrý zvuk.
Věřím, že obec Tišice bude vždy místo, kam se budeme všichni rádi vracet.

Pavel Končel

ROZVOJ ZŠ a II. STUPEŇ
VÍCE NA STRANĚ 3

MODERNÍ
KOMUNIKACE
SPUŠTĚNA
přihláška
součástí výtisku VÍCE NA STRANĚ 4

Radek Havlíček

O

pravdu tomu tak je. Obci, ve které žijeme, v této organizační a správní podobě, bude 1. července 60 let. Samostatné obce
Chrást, Kozly Tišice jsou opravdu o hodně
starší, Kozly jsou poprvé písemně připomínány v roce 1052, Chrást v roce 1380, Tišice
v roce 1400, měly svoje obecní úřady se starostou, místní národní výbory (MNV) v čele se
soudruhem předsedou.

K 30. 6. 1960 proběhla v celém státě ČSSR územní reorganizace. Změněny byly kraje i okresy,
dostaly nové názvy, řada okresů byla zrušena –
např. okres Brandýs n. L., do kterého jsme do té
doby patřili. Nově jsme se stali součástí Středočeského kraje a okresu Mělník. Reorganizace se
dotkla i jednotlivých obcí, došlo ke slučování
do větších celků. V rámci této akce byly sloučeny
i naše tři obce. Protože v té době byl Chrást největší jak počtem domů, obyvatel i katastrem, občané předpokládali – zejména chrástečtí, že sloučená obec se bude jmenovat CHRÁST. K jejich
velkému zklamání nadřízené úřady rozhodly, že
budeme TIŠICE. Údajně hlavním důvodem byla

existence vlakové zastávky a poštovního úřadu,
které tento název užívaly a změna ve všech souvisejících dokladech, dokumentech atd. by byla
složitá a nákladná. Je jen náhoda, že nově vzniklá
obec Tišice měla v roce 1960 celkem 1960 obyvatel. Rodinných domů jsme měli 545, rekreačních
chat bylo 120. Od sloučení počet obyvatel neustále klesal, v roce 1994 zde žilo jen 1288 obyvatel. Dík intenzivní výstavbě rodinných domů
se počet obyvatel začal plynule zvětšovat, dnes
v 976 domech žije asi 2400 občanů.
Myšlenka, nápad sloučit naše obce do jednoho celku však zdaleka nebyla nová. Intenzivně se
o ní několikrát jednalo v letech 1948 až 1950. Dokonce bylo uspořádáno referendum, ve kterém se
měli občané Chrástu, Kozel a Tišic vyjádřit, zda
se sloučením souhlasí a vybrat z několika návrhů
název sloučené obce. Nejvíce hlasů dostal název
SLOUČENÁ NAD LABEM. Na dalších místech
byly návrhy Labská Rovina, Písek nad Labem,
Polabí, Labská, Chrastice. Občané Chrástu a Tišic se sloučením souhlasili, v Kozlech však 95 %
účastníků referenda nesouhlasilo se sloučením,
ke kterému teda nedošlo.
Petr Brodský

Výstavba kanalizace
S

velkým předstihem jsme vás informovali,
že se od dubna letošního roku započne s výstavbou III. etapy kanalizace 1. část, 2. část byla
v plánu cca od září. Jistě jste zaznamenali, že se
doposud (do uzávěrky tohoto čísla) ani nekoplo.
Jelikož část technologie pro naší kanalizaci je
objednávána z Velké Británie, koronavirová pandemie časově ovlivnila i tuto část našich investic.
Ovšem mnohem zásadnější efekt má v současné době jeden místní občan, který podává
na všechny možné orgány námitky proti další
výstavbě kanalizace.
Ano, je to tak. Rychlost další výstavby kanalizace
je nyní odkázána na libovůli místního notorického

stěžovatele. Dotčené orgány se samozřejmě musejí
se všemi podněty zabývat a zákoně je vyřídit.
Jelikož máme pro výstavbu předem schválenu
dotaci, musíme splnit stěžejní parametry. Jedním
z nich je i čas ukončení výstavby. V případě nedodržení je velmi pravděpodobné, že o dotaci, která
by měla být více jak 10 mil Kč, bychom přišli. Nejvíc
pikantní asi je, že náš občan stěžovatel neměl problém, když se kanalizace pokládala u jeho nemovitosti. Dnes je tedy napojen a „zpestřuje“ život ostatním občanům, kteří na napojení netrpělivě čekají.
Boj s lidskou hloupostí je asi ten z nejtěžších, nicméně slibuji, že nás to neodradí a budeme se snažit
kanalizaci dobudovat i přes odpor člověka, který si
výhody kanalizace vesele užívá.
Pavel Končel
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Ze zasedání obecního zastupitelstva

V

e čtvrtek 23. 4. se konalo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva. Vzhledem k opatřením ohledně koronaviru proběhlo mimořádně
ve společenském sálu restaurace Na Hřišti, Sportovní 306, Tišice, s použitím obličejových roušek
a zachováním min. dvoumetrového odstupu mezi
přítomnými. U vchodu na sál byla k dispozici dezinfekce. Přinášíme vám výběr z programu jednání.

PRODEJ POZEMKU ST. P. Č. 309/1
V K. Ú. KOZLY U TIŠIC
Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemek v chatové oblasti Jiřín, kde není ani elektřina, ani voda.
Je to pozemek pod budovou, návrh je za 100 Kč
za 1 m². Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
smlouvu v rámci prodeje pozemku st. p. č. 309/1
v k. ú. Kozly u Tišic.

PRODEJ POZEMKU P. Č. 302/297
V K. Ú. TIŠICE
Starosta vysvětlil, že jde o pruh pozemku v areálu bývalé Plantany v Tišicích, prodává se za
400 Kč za 1 m². Zastupitelstvo obce Tišice schválilo smlouvu v rámci prodeje pozemku p. č.
302/297 v k.ú. Tišice.

PLÁNOVACÍ SMLOUVA P. Č. 488/8
K. Ú. CHRÁST U TIŠIC
Starosta sdělil, že jde o plánovací smlouvu
k nově vznikajícím stavebním parcelám, je to
v ulici Sokolská v blízkosti dráhy. V této smlouvě
jsou určité podmínky, a pokud nebudou dodrženy, činí sankce 250 tis. Kč. Zastupitelstvo obce
Tišice schválilo plánovací smlouvu k pozemku
p. č. 488/8 k. ú. Chrást u Tišic

LETNÍ ORDINACE
PRO DOSPĚLÉ

T

i, kteří navštívili v posledních měsících naše zdravotní středisko, jistě zaznamenali, že se počet lékařek pro dospělé
zvýšil a ošetřila vás jedna ze tří střídajících
se lékařek. V příštím čísle vám lékařky
a další chod střediska blíže představím.
Nyní jen krátce k ordinačním hodinám v blízkých dnech. Vzhledem k tomu, že nyní neprobíhají úterní ordinace ve Lhotě, tak jako dříve,
máme lékařské zastoupení po celý týden!
Do konce června jsou oproti letnímu rozvrhu pondělky rozšířené takto:
PO 800 – 1200 1700 – 1800 objednaní pacienti
1400 – 1700

n

V ostatních dnech je rozvrh stejný s letním režimem:

n

Letní ordinační hodiny od 1. 7. do 31. 8.
PO 800 – 1200 1200 – 1400 objednaní pacienti
ÚT 800 – 1200 1200 – 1400 objednaní pacienti
ST 800 – 1100 1100 – 1300 objednaní pacienti
ČT 800 – 1200 1200 – 1400 objednaní pacienti
PÁ 800 – 1100 1100 – 1300 objednaní pacienti

n

n

V úterý 7. 7. bude ordinace uzavřena.

Jana Syrová
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Zasedání obecního zastupitelstva. 

ODKUP POZEMKU ST. P. Č. 380/2
V K. Ú. CHRÁST U TIŠIC
Starosta vysvětlil, že jde o pozemek budovy letního kina, odkupuje se za 609 Kč za 1 m² od státu. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo odkup
pozemku st. p. č. 380/2 v k. ú. Chrást u Tišic
o výměře 41 m² za celkovou částku 25 000 Kč.

NÁJEMNÉ OBECNÍCH PROSTOR
S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI
Starosta vysvětlil, že jde o odpuštění plateb podnikatelům, kteří pro svou činnost mají pronajaty
obecní prostory, případně v rámci své činnosti
využívají obecní kanalizaci a nemohou podnikat
v době koronaviru.
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo:
a) Odpuštění nájmu z obecních prostor
b) Odpuštění poplatku za likvidaci odpadních vod
Tyto úlevy se týkají živnostníků, kteří z důvodu
vládních restrikcí museli svou činnost přerušit.
Jedná se pouze o období, kdy z uvedených důvodů nebylo možné jejich živnost provozovat.

do fondů, a to tak, že do Rezervního fondu
20 000 Kč a do Fondu odměn 9 684,82 Kč.

ZÁVĚRKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠICE
A PŘEVOD DO FONDŮ
Starosta přečetl účetní závěrku ZŠ. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Účetní závěrku
Základní školy Tišice za rok 2019 a zároveň
schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku Základní školy Tišice ve výši 26 249,54 Kč
do fondů, a to tak, že do Rezervního fondu
26 249,54 Kč a do Fondu odměn 0 Kč.

ZÁVĚRKA TIKANAS TIŠICE
A PŘEVOD DO FONDŮ
Starosta přečetl účetní závěrku příspěvkové organizace Tikanas. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
Účetní závěrku příspěvkové organizace Tikanas Tišice za rok 2019 a zároveň schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 143 599,99 Kč
do fondů, a to tak, že do Rezervního fondu
63 599,99 Kč a do Fondu odměn 80 000 Kč.

ZÁVĚRKA OBCE ZA ROK 2019

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2020

Starosta přečetl závěrku obce a požádal zastupitele o podepsání protokolu. Zastupitelstvo
obce Tišice schválilo účetní závěrku obce Tišice
za rok 2019. Zastupitelstvo obce Tišice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu
předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
O jejím schválení byl zastupitelstvem vypracován protokol.

Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením č. 1/2020. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2020.

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2019
Starosta uvedl, že proběhl audit hospodaření obce
a neshledal závady. Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo Závěrečný účet obce za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2019 s výsledkem – BEZ VÝHRAD.

ZÁVĚRKA MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELIČKA
A PŘEVOD DO FONDŮ
Starosta přečetl účetní závěru MŠ. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Účetní závěrku Mateřské školy Včelička za rok 2019 a zároveň schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku
Mateřské školy Včelička ve výši 29 684,82 Kč

SCHVÁLENÍ ZÁSTUPCE OBCE
NA VALNOU HROMADU VKM
Starosta vysvětlil, že jde každý rok o stejnou záležitost, kterou je potřeba schválit. Jelikož v této
situaci není možné určit datum valné hromady,
platí toto pro rok 2020 i 2021. Zastupitelstvo
obce Tišice schválilo za delegáta na valnou hromadu Vodáren Kladno – Mělník a. s. pro roky
2020 a 2021, starostu obce p. Pavla Končela.
Na místo náhradníka schválila p. Libora Lesáka, bytem Hůrka 1032, Kralupy nad Vltavou.
Zástupce je oprávněn činit veškeré právní úkony, k nimž je oprávněna obec jako akcionář Vodárny Kladno – Mělník, a. s., zejména účastnit
se valné hromady, hlasovat na ni v souladu se
schváleným hlasovacím řádem valné hromady,
požadovat a dostat na ni vysvětlení záležitostí
týkajících se společnosti, které jsou předmětem
jednání valné hromady, podávat návrhy a protinávrhy k projednávaným bodům programu.

(red)

Rozvoj základní školy
A

č si obec v minulosti nechala postupně
dvakrát zpracovat demografickou studii
vývoje obyvatel v naší obci, reálná čísla jsou
mnohdy rozdílná.

V nedávné době se podařilo získat pozemek
pro další rozvoj ZŠ a o dalších budeme jednat.

Proto řešíme rozvoj našich školských zařízení
zároveň operativně s ohledem na data o reálně
narozených a přistěhovalých dětech. Ovšem
migrace obyvatel a případné žádosti o odklady
školní docházky jsou vždy velkou neznámou.
Jsem velice rád, že ředitel naší základní školy
Mgr. Pavel Jelínek je zároveň dlouholetým členem obecního zastupitelstva a řešení této problematiky je tak provázanější.
Je zřejmé, že v rámci prvního stupně ZŠ musíme zajistit v brzké době pro každý ročník dvě
třídy i rozšíření školní družiny.
V plánu je výstavba tělocvičny, nového školního pavilonu, ale i rozšíření stávající budovy.

Dlouhodobě jednáme i o umísťování našich
dětí na druhý stupeň okolních základních škol.
Obecně přestávají kapacity škol v ORP Neratovice stačit. Jednání probíhala s vedením měst
a obcí, kde druhé stupně zřizují, tj. Kostelec nad
Labem, Neratovice a Všetaty. Nejdále pokročila
jednání s Libiší, kde výstavbu druhého stupně
plánují. Bohužel, dohoda na vzájemné spolupráci nebyla v této oblasti uzavřena.
Z těchto důvodů budu navrhovat na příští zasedání Zastupitelstva obce Tišice rozšířit seznam
investičních priorit o rozšíření prvního stupně
a výstavbu druhého stupně naší základní školy.

Pavel Končel

DRUHÝ STUPEŇ ZŠ

Než pojedete na sběrný dvůr
N

edílnou součástí odpadového hospodářství v naší obci je kapacitně velkorysý sběrný dvůr. Občané s trvalým pobytem
v obci Tišice a chataři, kteří mají rekreační
objekt na území obce a řádně platí poplatek
za provoz systému nakládání s komunálním
odpadem, sem mohou vyvážet předem roztříděný odpad.
Je potřeba zohlednit druh a vyvážené množství
odpadu. Jaká omezení a pravidla platí, je dobré
prověřit, než na sběrný dvůr pojedete.

KAM PATŘÍ
STARÉ PNEUMATIKY?
V dnešní moderní rychlé době má téměř každý svého plechového miláčka, ve spoustě rodin i dva či více automobilů a někteří využívají
i dvoustopý stroj. S tím souvisí i velké množství
použitých pneumatik. Výrobci pneumatik mají
ze zákona povinnost zřídit veřejně přístupná
místa zpětného odběru. Ta musí být stejně dostupná jako místa prodeje pneumatik, musí být
viditelně označena a zpětný odběr musí probíhat bez nároku na úplatu (zdarma), bez vázanosti na koupi nové pneumatiky či jiné služby
a nesmí nadměrně zatěžovat konečného uživatele. Výrobce musí pneumatiky od konečného uživatele odebírat bez rozdílu jejich značky
nebo typu. Na webových stránkách Ministerstva
životního prostředí naleznete seznam míst zpětného odběru. Jako doplňkovou službu lze využít odevzdání omezeného množství pneumatik
na sběrném dvoře a to v množství 4ks/nemovitost/rok. Tato služba se týká soukromých osob,
netýká se podnikatelů, kteří musí řešit likvidaci
všech odpadů ze své činnosti samostatně.

REKONSTRUUJETE A NEVÍTE
KAM SE STAVEBNÍ SUTÍ?
Stavební suť z drobnějších oprav lze v omezeném
množství cca 1 m3 / nemovitost / rok uložit na sběrný dvůr. Pro větší rozsah stavebních prací si musí
občan sám zajistit kontejner u specializované firmy.

JAK TO NA SBĚRNÉM
DVOŘE FUNGUJE?
Příjem odpadu zajišťuje a řídí pracovník obsluhy
sběrného dvora v souladu s provozním řádem,
který je k přečtení na webových stránkách obce
a je k nahlédnutí i u obsluhy. Občané dbají a řídí
se pokynů odpovědného pracovníka. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované. Naopak objemný odpad je potřeba
dle možností rozebrat a roztřídit. Na sběrný dvůr
můžete zdarma odvážet tyto druhy odpadů: papír, plasty, bioodpad, nebezpečné odpady, elektrozařízení, objemný odpad, kov, plechovky, použité rostlinné oleje (v uzavřených PET lahvích),
sklo, suť a pneumatiky v omezeném množství.

A JAKÁ JE PROVOZNÍ DOBA
SBĚRNÉHO DVORA?
Nyní v letním období 1. 4.–31. 10.
je otevřeno takto:
Středa 15.00 – 18.00 hodin
Pátek 13.00 – 18.00 hodin
Sobota 9.00 – 14.00 hodin
Važme si toho, že máme v naší obci propracovaný
systém třídění, sběru a likvidace odpadu a využívejme ho v souladu s nastavenými pravidly.

Jana Syrová

Děkujeme,
že třídíte

Radek Havlíček

V

letošním roce se změnil systém
platby za svoz komunálního odpadu. Poplatek 500 Kč na osobu, který tu
fungoval dlouhých dvacet let samozřejmě nepokrýval celkové náklady na svoz
odpadů. Obec náklady na odpadové
hospodářství stále více dotovala.
Někdo díky novému systému ušetřil, někdo platí více, ale to zásadní je, že platíme úměrně vyprodukovanému odpadu
a všichni o odpadech více přemýšlíme.
Většina z nás tu nechce zanechat budoucím generacím zemi jako horu odpadků
a cestu k většímu třídění si nacházíme
poměrně rychle.
Podíl tříděného odpadu v letošním roce
evidentně vzrostl. Určitě se také projeví
důsledky vládních opatření v boji proti
koronaviru. Mnoho lidí nemohlo pracovat, nebo pracovalo z domova, tudíž vytvářeli odpad pouze doma.
Celkový efekt ale budeme znát až
po skončení tohoto roku.
Každopádně se ukazuje, že oproti minulým rokům se mnohem více třídí. Větší
nápor zaznamenal sběrný dvůr, ale i sběrná místa (tzv. hnízda) tříděného odpadu
v obci. Od března přestaly kontejnery
na plasty, papír a překvapivě i sklo, stačit,
byly doslova obloženy odpadem.
Z těchto důvodů jsme u svozové firmy
objednali u zmíněných komodit častější
frekvenci svozů a navýšení počtu kontejnerů.
Problémů je samozřejmě víc. U kontejnerů na textil se například objevuje
rabování obsahu nepřizpůsobivými občany. I tuto záležitost řešíme.
Závěrem chci poděkovat obecní údržbě za neocenitelnou pomoc při úklidu
nejen sběrných míst, ale především vám
všem, že vám osud odpadů a naší přírody
není lhostejný.
Pavel Končel

Nová dopravně bezpečnostní opatření
J

edním z restů, které postupně odstraňujeme je dopravní značení v obci. Z hlediska
bezpečnosti to je samozřejmě zásadní otázka,
pravdou je, že to sebou přináší i určitá omezení.
Nejsme zastánci instalace „miliónů“ dopravních značek, ale i zde se musíme držet zákona
a pasportu dopravního značení. První etapa instalací nových značek již začala v ulicích, které

navazují na hlavní silnici směrem od ul. Přívorská. S ohledem na řešení bezpečnosti v dopravě
se na nás obracejí i samotní občané, abychom
řešili omezení rychlosti, např. v ul. Ke Křížku.
Po obnově povrchu si zde mnoho řidičů dělá
závodní dráhu. Z tohoto důvodu se zde budou
instalovat zpomalovače.
Jelikož se podařilo podepsat smlouvu
s městem Neratovice na zajištění bezpečnosti

v obci (primárně myšleno dopravní bezpečnosti), bude dalším opatřením v rámci regulace rychlosti spuštění úsekového měření v ul.
Boleslavská. S ohledem na technické zajištění
by se s měřením v této části obce mohlo začít
cca v červenci 2020.
Věříme, že i přes některé výhrady bude bezpečnost na našich silnicích jednou z priorit pro
nás všechny.
Pavel Končel
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Moderní komunikace s obcí spuštěna

V

ážení spoluobčané, zavádíme pro vás
službu Mobilní Rozhlas, díky které
s vámi nyní můžeme komunikovat moderně
a efektivně. Občané, kteří se do Mobilního
Rozhlasu zaregistrují, od nás budou dostávat důležité informace o dění v Tišicích, a to
prostřednictvím e-mailů, zpráv do aplikace,
případně SMS v krizových situacích.

ných údajů pro obec Tišice i mobilní rozhlas
(nutno tedy zaškrtnou dva souhlasy).
2. Přes mobilní aplikaci Mobilní Rozhlas /
Zlepšeme Česko (je možné využít QR kód
z přihlášky, která je součástí Tišických rozhledů) i zde je nutné pro správné fungování
a zobrazování zpráv potvrdit souhlas se zpracováním vámi uvedených údajů pro obec Tišice i mobilní rozhlas (nutno tedy zaškrtnou
dva souhlasy).

CO VÁM PŘINESE REGISTRACE
DO MOBILNÍHO ROZHLASU?
l
l
l

Novinky z úřadu přímo do telefonu
Upozornění na krizové situace – povodně,
výpadky energií, dopravní uzavírky, atd.
Pozvánky na sportovní a kulturní akce

Registrace je zdarma! V registračním procesu
si můžete nastavit, jaké informace vás zajímají.
Vaše údaje budou v bezpečí v souladu s GDPR
obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vážení občané,
tolik očekávaný
Den obce jsme rozhodli
z důvodů stále se
měnících opatření
odložit na příští rok.
Je nám to líto, ale
o to více se těšíme
a chystáme na příští rok.

JAK SE ZAREGISTROVAT?
1. Přes webovou stránku https://tisice.mobilnirozhlas.cz/registrace
Tento způsob je z hlediska nejoptimálnějšího
nastavení vašich požadavků ideální. Pro správné fungování a zobrazování zpráv je potřeba
potvrdit souhlas se zpracováním vámi uvede-

3. Vyplněním přiloženého registračního letáku a předáním na úřad obce Tišice

SNADNÉ NAHLAŠOVÁNÍ ZÁVAD
V OBCI PŘES OBECNÍ APLIKACI
Společně s moderním způsobem komunikace
jsme zavedli také Systém na hlášení podnětů
od občanů. Pokud na území naší obce narazíte na nepořádek, černou skládku, rozbitou
lavičku nebo třeba nesvítící lampu, stačí problém vyfotit a jednoduše nahlásit přes aplikaci Mobilní Rozhlas / Zlepšeme Česko. My se
postaráme o to, aby byla závada co nejdříve
vyřešena!
Děkujeme všem, kteří mají zájem z naší
obce tvořit lepší místo pro život!

Jana Syrová

OBEC TIŠICE VYHLAŠUJE ZÁMĚR:

PRONÁJEM

Pronájem možný od 1. 11. 2020.

RESTAURACE NA HŘIŠTI

k provozování hostinské činnosti
Sportovní 306
Tišice – Chrást
Předmětem pronájmu bude
restaurace se společenským
sálem a související prostory.
Kromě zajištění běžné
hostinské činnosti je nutné
počítat se zajištěním občerstvení
pro větší množství rozmanitých
kulturních, sportovních
a společenských akcí v průběhu
celého roku. V areálu se nachází
letní kino, multifunkční hřiště,
dětské a fotbalové hřiště.
Návštěvnost dle typu akce,
např. zábavy cca 180 lidí,
Den obce cca 1500 lidí.
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Lhůta pro doručení písemných nabídek na Obecní úřad Tišice,
Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice, končí 7. 9. 2020 v 10:00 hodin.
Nabídka musí obsahovat jméno, adresu, tel. kontakt zájemce,
cenovou nabídku měsíčního nájemného, zkušenosti v oboru
a podnikatelský záměr. Obec bude preferovat nabídku,
jejíž součástí bude záměr zajištění pravidelné nabídky teplých jídel.
Nabídku doručte v zalepené obálce s nápisem
„NABÍDKA – pronájem restaurace Na Hřišti“.
Prohlídku předmětného objektu lze po dohodě
(tel.: 315 696 025) uskutečnit individuálně.
Obec si vyhrazuje právo nepronajmout restauraci žádnému ze zájemců.

Přednášky pro rodiče
a přátele školy

N

aše mateřská škola se v loňském roce zapojila do výzvy „Šablony II. pro MŠ a ZŠ“.
Díky této dotaci máme, mimo jiné, možnost
pořádat odborně zaměřená setkávání nejen
pro rodiče dětí z mateřské školy za účasti externích odborníků. V projektu „Setkávání
s rodiči“ jsem zorganizovala několik následujících přednášek pro rodiče.
MANIPULACE – JAK JI ROZPOZNAT A ZVLÁDAT
s Mgr. Jiřím Sixtou. Seznámili jsem se s tím,
co je to manipulace, jak a proč ji lidé používají. Manipulace v nás vyvolává např. pocit viny,
méněcennosti nebo strachu. Pochopili jsme, že
je velmi křehká hranice mezi motivací, dobrým
úmyslem a manipulací.
NEMOC JAKO ŘEČ LIDSKÉ DUŠE s psychosomatičkou Bc. Kateřinou Hrbáčkovou. Už v počátcích medicíny si řada lékařů všimla, že fyzické zdraví souvisí do značné míry s psychickým
stavem pacienta. Téměř každý psychiatr nebo
homeopat nám řekne, že psychická složka se
účastní každého onemocnění. Přiblížili jsme si
některé odrazy nemocí – Oslabená imunita =
nedokážu se bránit. Bolest v krku = Už jsem toho
spolkl dost. Skolióza = dostal jsem se na šikmou
plochu. Jedno je jisté, pro zdraví dětí je nesmírně
důležitý fungující partnerský vztah a láska, kterou bychom jim měli v hojné míře dopřát.

Znovuotevření ZŠ Tišice
D

veře školy se po dlouhých dvou a půl měsících znovu otevřely. Z nařízení vlády České
republiky přesně 25. května. Toto otevření má
svá přesná specifika, která jsou veřejnosti známá
hlavně z médií. Nejčastěji skloňované jsou skupinky maximálně patnácti dětí, lavice vždy pro
jedno dítě, a to, že účast ve škole je dobrovolná.
Možnost znovu zasednout do lavic využila necelá
polovina žáků školy z celkového počtu 132. Děti
byly rozděleny do čtyř skupin, které se nesmí vzájemně míchat. Vyučování se skládá z dopoledního
a odpoledního bloku. Dopolední začíná v 8:00 hodin, odpolední končí v 16:00 hodin. Hned první
den si svoje skupiny přebíraly před školou paní
učitelky a dohlížely tak na to, aby se skupiny vzájemně nepotkávaly. Dalším nařízením je, že děti
mají být od sebe vzdáleny minimálně 1,5 metru,
a pokud třeba pracují ve skupinách, musí mít nasazené roušky. Zvláště v odpoledních časech, v dru-

VSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY s ředitelem základní
školy Mgr. Pavlem Jelínkem. Rodiče budoucích
prvňáků byli seznámeni s chodem základní školy a její koncepcí. Stěžejním tématem byl samotný zápis do ZŠ a jak postupovat v případě odkladu povinné školní docházky.
SOBĚSTAČNOST A SENZOMOTORICKÉ ASPEKTY
s ergoterapeutkou Bc. Zdeňkou Hyttichovou. Senzomotorický vývoj = vývoj smyslů. Pro vývoj dítěte
je velmi důležité, aby rozvíjení smyslů mělo správnou posloupnost. Příkladem je kresba postavy. Při
kresbě postavy by dítě mělo začít nejprve kresbou
hlavonožce. Je velmi důležité, aby si prošlo všemi
etapami vývoje, jen tak se může správně rozvíjet,
a to platí ve všech vývojových meznících.
EMOCE A JAK JE ZVLÁDAT s Mgr. Jiřím Sixtou. Test, který jsme absolvovali hned na začátku přednášky nám ukázal, jaký preferujeme styl
výchovy a jak zvládáme emoce. Dospěli jsme
k uvědomění, že emoce jsou naše. My sami neseme odpovědnost za své emoce. Jak zvládat emoce a zklidnit atmosféru v komunikaci s druhými
lidmi, dětmi? Jaké jsou příčiny nadměrného
rozčilení a vzteku? Jak učit děti tvořivě zvládat
zlost? Na tyto otázky a spoustu dalších jsme si
odpověděli v poutavé přednášce.
V mateřské škole nás čeká ještě spoustu dalších zajímavých přednášek, věříme, že je budou
rodiče a přátele školy navštěvovat v hojnějším
Veronika Kovářová
počtu než doposud.

žině, je to celkem problém udržet děti od sebe. Samozřejmostí je dodržování zvýšené hygieny, ať už
jde o mytí rukou antivirovými gely nebo několikrát
denně dezinfikovat stoly a židle v jídelně. Tam se
jednotlivé skupiny nesmí potkávat, takže se střídají
u oběda v různých časových intervalech.
Pro žáky, kteří zůstali až do konce června
doma, platí stále stejný režim, tzn. že jsou vzděláváni distančně, dostávají domů úkoly, které
musí plnit, paní učitelky a asistentky kontrolují
jejich práci, některé předměty v některých třídách jsou vyučovány online.
Jako každé minulé Tišické rozhledy v jarních
termínech, tak i v tomto vydání bych zde mnohem
raději zmiňoval úspěchy našich žáků v nejrůznějších soutěžích, závodech, informoval o mimoškolních aktivitách a o škole v přírodě, ale bohužel.
Nezbývá než doufat, že koronavirová krize
brzy pomine, a že se vše začátkem září zase vrátí
do normálu. 
Pavel Jelínek

Takto si dětský den užily děti v mateřské škole.
Oslavovali jsme zábavnými hrami, soutěžemi
a na závěr jsme si dopřáli sladkou odměnu.
Zuzana Viktorinová, Veronika Kovářová,
Denisa Kubánková, Marie Jakubů

Dva měsíce „prázdnin“
T

y si mnoho z nás určitě představuje jinak.
V nastalé situaci jsme si museli všichni poradit po svém. My ve školce jsme se snažili nenechat „naše“ rodiče na holičkách a alespoň částečně jim ulehčit dobu strávenou s dětmi doma.

Po řádném úklidu celé školky, dezinfekci hraček
a čištění koberců jsme se rozhodly zasílat jim činnosti, které bychom s dětmi dělaly ve školce. Každý
týden dostávali rodiče e-mailem nápady na vyrábění, pracovní listy, omalovánky, básničky i písničky k danému tématu. Jsme velice rády za zpětnou
vazbu a vážíme si kladných reakcí rodičů.
Mateřská škola se 11. května znovu otevřela. Děti přišly v menším počtu, ale bezpochyby
šťastné, že zase vidí svoje kamarády. I my, paní
učitelky, jsme se na děti těšily. Současně s otevřením přišlo několik přísných hygienických
opatření. Před každou třídou je dezinfekční gel

a rodiče si musí před vstupem do šatny dezinfikovat ruce. Také se musí v areálu MŠ pohybovat
se zakrytými ústy a nosem a snažit se dodržovat
dvoumetrové odstupy. Povinností paní učitelek to není, ale i tak se snažíme být ohleduplné
a při předávání dětí mít roušky vždy při sobě.
Ve třídách se větrá víc než obvykle, což vzhledem k teplému počasí není problém a s dětmi si
denně připomínáme a více apelujeme na dodržování hygienických pravidel.
Do konce školního roku jsme byli nuceni zrušit
i akce školky, jako jsou různá divadélka, Velikonoční jarmark nebo čtení předškolákům. O spaní
ve školce s opékáním špekáčků však nepřijdeme.
Slavnostní rozloučení s předškoláky proběhne
v užším kruhu. Společně a skromně tedy dokončíme letošní školní rok, užijeme si prázdniny a věříme, že v září se sejdeme v plné síle a bez omezení.
Těšíme se.
Kristýna Daslíková

Základní škola Tišice, okres Mělník
přijme od 1. 9. 2020

KVALIFIKOVANOU
VYCHOVATELKU
ŠKOLNÍ DRUŽINY

s pracovním úvazkem cca 0,65
do odpolední družiny.
V případě zájmu volejte: 604 417 452
nebo pište na zs@tisice.cz
Mgr. Pavel Jelínek, ředitel

V únorovém čísle TR vyšel článek o provozních změnách ve škole. Zmíněny byly nové šatní skříňky
i krásné úložné prostory pro aktovky, které vyrobil pan školník. O zázemí našich žáků je dobře postaráno. Posuďte sami.
/ Jana Syrová
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Vzpomínáme…

N

euvěřitelných
25 let uplynulo
4. dubna od úmrtí prvního „polistopadového“
starosty naší obce pana
Josefa VÍTA.V čele obce
stál od 1. dubna 1990,
tehdy ještě jako předseda MNV (Místního národního výboru),
po prvních svobodných volbách, konaných
24. 11. 1995 byl většinou hlasů nových zastupitelů zvolen starostou Obce Tišice.
Neměl žádné zkušenosti s prací ve veřejné správě,
do nové práce se pustil s velkým nadšením a obětavostí. Spolu se zastupiteli měl mnoho plánů, jak zlepšit život občanů v obci, co vybudovat, zařídit. Mnohé
se mu podařilo, např. byl postupně dokončen rozvod
pitné vody po obci, vyměněna střecha na mateřské
škole, v Chrástě byla do parku instalována pamětní
deska TGM. Náhlá, naprosto nečekaná smrt mu však
zabránila dokončit vše, co si předsevzal.
Obvyklé rozloučení slovy: Čest jeho památce
se v případě pana Víta zcela naplňuje. Všichni,
kdo ho znali, kdo s ním spolupracovali na něj
nikdy nezapomenou!

Petr Brodský / archiv rodiny J. Víta

Statistika o obci k 31. 12. 2019
Počet obyvatel celkem.................................... 2389
z toho
muži....................................................1170
ženy......................................................1219
obyvatelé 0 – 14 let.............................................477
ve věku
15 – 64...............................................1509
65 a více..............................................403
Průměrný věk............................................................. 39,6
Narození............................................................................... 23
Zemřelí................................................................................... 22
Přistěhovalí........................................................................ 90
Vystěhovaní....................................................................... 79
Celkový přírůstek........................................................ 12
Sňatky...................................................................................... 15
Rozvody................................................................................... 5
Potraty....................................................................................... 8
Počet nezaměstnaných............................................ 35
Podíl nezaměstnaných................................... 2,32%

Petr Brodský

Navštivte babičku
a dědečka, potěšíte je
O

d loňského září se uskutečnily čtyři příjemné akce – setkání našich seniorů. Organizace se ujaly Míša Veisová a Pavla Šťastná.
Situace okolo koronaviru bohužel pořádání
dalších akcí znemožnila, ale i tak patronky našich babiček a dědečků na naše milé spoluobčany stále myslí a těší se na další akci, která by
se snad mohla uskutečnit v září.
Délka života se v ČR neustále zvyšuje. Stárnutí
přináší do lidského života řadu ekonomických
a sociálních problémů. Nejčastějším problémem
seniorů bývá samota, často také soupeří s rychlým a stále se měnícím životním stylem. Mohou
z něj být unavení i zklamaní. Dnešní senioři zažili socialismus, převrat, příchod počítačů, mobilů
a internetu, který otevřel svět možností, ale také
hrozeb. Ne všichni se s tím dokážou vyrovnat.
Vynaložili často hodně úsilí, aby se jim a jejich

TIŠICKÉ BEJVÁVALO…
N

áš bývalý spoluobčan, kromě jiného
i výborný fotbalista pan Radek Šebek
z Košátek na svou rodnou obec nezapomíná
a občas mi pro kroniku a TR pošle nějakou
zajímavost, na kterou při svém pátrání o historii našeho kraje a našich obcí narazil. Jeho
příspěvek jsem pro TR trochu upravil, zkrátil.

V úvodu padesátých let minulého století, ještě
za samostatných původních Tišic a za předsedy
MNV soudruha Josefa Šulce z č. p. 45, fungovala
v obci veřejná prádelna. Prádelna byla v provozu
do šedesátých let, v období všeobecných nálad
kolektivního soužití na venkově. Tato provozovna byla zřízena zabráním objektů hospodářského dvora pana Aloise Šáry a jeho rodiny z č. p. 7.
Prádelna byla v sousedství konírny, ale vchod
do provozovny byl dveřmi z dnešní Okružní ulice – viz. foto.
Prádelna vznikla v době, kdy v domácnostech
nebyly rozšířeny elektrické pračky a ždímačky.
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ANEB

dětem lépe žilo a někdy tomu tak není. Nástrahy
dnešní moderní doby někteří zvládají výborně
a používají i moderní technologie, jsou aktivní –
pravidelně cvičí, zapojují se do veřejného života
a pokud jim to zdraví dovolí, tak i cestují, jiní si
vystačí s luštěním křížovek, čtením či sledováním filmů a pořadů a příjemným popovídáním,
třeba nad starými fotografiemi a vzpomínkami.
Senioři představují nedoceněnou zásobu dovedností, zkušeností a znalostí. Propojení generací,
úcta a společně příjemně strávené chvíle, to je
srdečné poslání patronek našich seniorů.
Každého seniora potěší jakékoliv vlídné slovo. Někdy nám ani nedochází, jakou radost jim
udělá jedno zavolání, pohled či dopis od dětí
či vnoučat a co teprve, byť jen krátká, návštěva. Přitom stačí tak málo, dejte vědět babičkám
a dědečkům, že na ně myslíme.

/ Jana Syrová

I TAKTO SE PRALO

Prádelna byla ve dvou místnostech. Pracovní místnost obsahovala bubnovou pračku s ohřevem
na tuhá paliva, ždímačku s vertikálním uspořádáním a horním
vkládáním prádla. Nechyběla
též zděná nádrž s hlazeným betonovým povrchem k máchání
vypraného prádla. V zadní menší
místnosti bylo zařízení k dodávce
vody, která se čerpala ze studny
na dvoře. Přímo pod pračkou bylo
topeniště na pevná paliva – dřevo,
uhlí, ve kterém se muselo před
praním zatopit a vodu ohřát. Ti- Dveře do prádelny, dnes zazděné, byly za sloupem veřejného
šické hospodyně prádlo k praní osvětlení.
a tuhá paliva k ohřevu vody přivážely na vozících a po praní a úklidu prádel- ze zaměstnání, pracující ženy praly o nedělích,
ny si vyprané prádlo zase na vozíku odvážely. ve dvou směnách, ranní a odpolední. Užívání
V pracovní dny – pondělí až sobotu praly ženy prádelny bylo za mírný poplatek.

/ Petr Brodský
v domácnosti a ženy, které si mohly vzít volno

Rozjezd fotbalu po nucené přestávce
níku 2001. Takže jsme sloučili přípravu s žáky
a hned tréninky dostaly lepší úroveň.
Zatím jsme stihli odehrát přátelské utkání
s velmi kvalitním týmem Hovorčovic (prohra
6:0) a ukázkové utkání s Pšovkou Mělník, kde šlo
o ukázku hry na zkrácené hřiště a v počtu hráčů
7+1. Jelikož jsme s Kostelcem jediní na okresní
úrovni, kdo máme dostatek hráčů (my 15) pro
hru na celé hřiště 10+1, tak se bude hrát v příští
sezoně tímto systémem. V červnu nás čekají ještě minimálně 2 přátelská utkání právě s Kostelcem.
Michal Vítovec

STARŠÍ ŽÁCI

Laďka Krajčová

Dorost Tišice – Kostelec. 

MUŽI
Jelikož situace ohledně pandemie se vyvíjela
příznivě, bylo možné v polovině května znovu
začít trénovat. První vlaštovky, kterým to chybělo, byli chlapi a následovaly pak týmy mládeže
a přípravek.
Bylo to dlouhé období bez fotbalu a proto
jsme po nucené pauze dali do programu přátelská utkání, aby se kluci dostali do normálního
rytmu. A také, aby diváci si mohli znovu zafandit tomu našemu tišickému Sokolu!
První přátelák muži hráli doma s týmem
Báště. Výhra 6:3 pro Tišice klukům chutnala
náramně.
Další přátelák kluci sehráli doma 31. 5. s týmem Hovorčovic, který hraje krajskou soutěž.

V začátku nás soupeř zaskočil rychlými přechody a centry z levé strany, kdy po podobných
situacích jsme inkasovali v rychlém sledu za sebou hned třikrát. Po poločase se hra z naší strany
výrazně zlepšila a kluci srovnali výsledek a dokonce v závěru senzačně otočili výsledek na konečných 4:3.
Další přátelák byl odehrán 14. 6. s týmem Horních Beřkovic. (Výsledek nebyl do uzávěrky znám.)
Jelikož byla soutěž ukončena a bude se
od podzimu hrát znovu, a to pro všechny kateMichal Pasovský
gorie.

DOROST
Jak to bylo možné, začali jsme trénovat. Bohužel
už bez zájmu nejstaršího dorosteneckého roč-

Od nové podzimní sezóny je ve hře nová varia
nta zápasů pro starší žáky na zkráceném hřišti
v menším počtu hráčů 7+1.
Jde o to, aby byl zajištěn dostatek přihlášených týmů starších žáků do soutěže. Pokud bude mít soupeř dostatek dětí je možné
hrát na celé hřiště. Tato novinka bude uvedena v platnost během léta a podrobné info
bude ještě uveřejněno. Do přípravy by se měli
k nám zapojit 3 kluci z mladších žáků ročník
2007 a to David Vacek, Vašek Blechta, Filip
Kobelák samozřejmě je doplní Ondra Terziev, který se staršími žáky už několik zápasů
odehrál. Nová sezóna starších žáků, bude tedy
ročník 2006-2007. Kluci 2005 už pilně trénují
s dorostem a budou po létě přecházet do této
kategorie.
Mezi kluky je dobrá parta a spolupráce s dorostem a prolínání věkových kategorií je pro
klub přínosem.
Přátelské již odehraného utkání 5. 6. s týmem
Kostelce nad Labem.
Michal Pasovský

MLADŠÍ ŽÁCI
Tréninky začaly 10. 5. a mohu být jako trenér
spokojený, protože kluci a jedna slečna chodí
poctivě, dá se říct, že jsme v plném počtu.
Sezónu nám zrušili, tak jsme domluvili několik přátelských zápasů. Ve středu 3. 6. jsme doma
prohráli smolně 1:3 s Lobkovicemi. Ještě nás čekal 11. 6. Mratín a 16. 6. odveta v Lobkovicích.
Rozlučka se sezónou bude 26. 6. v pátek. 

Martin Terziev

Na multifunkční hřiště
přes rezervační systém

V

nejbližších dnech plánujeme spuštění rezervačního portálu pro naše
multifunkční hřiště včetně bezobslužného provozu.
Každý bude mít možnosti si koupit předplacenou kartu na Obecním úřadě s počtem hodin pro přístup. Tento kredit bude
na bezdotykové kartě RFID a bude sloužit
pro otevření branky pro vstup na hřiště. Součástí registrace budou výpůjční
podmínky, kde budou přesně stanovena
výpůjční pravidla a provozní řád. Cílem
je mít přístupné hřiště pro celou sezonu,
bez závislosti na otevírací době restaurace
Na hřišti, která doposud zajišťovala provoz. Sledujte prosím internetové stránky
a facebook obce Tišice, kde bude uveřejněn termín spuštění.
Miloš Tůma

Mladší žáci při červnovém tréninku.

Radka Terzievová

TJ SOKOL TIŠICE HLEDÁ ASISTENTA TRENÉRA
Jedná se o tým starší a mladší přípravky.
Kdo by chtěl pomoci s vedením mládeže volejte: Michal Pasovský 602 261 282
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LETNÍ KINO TIŠICE
SPORTOVNÍ 306, TIŠICE – CHRÁST, 277 15

PROGRAM LETNÍHO KINA
ČERVEN
ČERVENEC

2020

VLASTNÍCI / 97 min
Sobota, 20. 6. od 21:30 hodin
Vstupné: 80 Kč

PRODEJ VSTUPENEK 30 MINUT PŘED
ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ V LETNÍM KINĚ.

Na Den obce
až v příštím roce
K

aždoročně bývá v červnovém čísle prog
ram na očekávaný a oblíbený Den obce
Tišice.
Bohužel tomu tak letos není. Z důvodu stále se
měnících přísných opatření v souvislosti s šířením koronaviru nebylo a není možné věštit,
jak se bude situace nadále vyvíjet. Vzhledem
k tomu, že zajištění celé akce podléhá podepsání
řady smluv a dohod, které se uzavírají dlouho
dopředu a s touto neznámou situací nepočítají,
nebylo možné akci zorganizovat. Ostatně plošně
jsou zrušeny i hudební festivaly a obdobné akce.
Je nám to líto, a o to více se těšíme a chystáme
na příští rok.
Jana Syrová

SRPEN
ZÁŘÍ

2020

JEŽEK SONIC / 100 min USA – Japonsko, 2020
Sobota, 1. 8. od 21:00 hodin
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč

Komedie / Drama / ČR, 2019

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / Sci-Fi

JUMANJI: DALŠÍ LEVEL / 123 min
Sobota, 27. 6. od 21:30 hodin
Vstupné: 80 Kč / děti 30 Kč

3BOBULE / 101 min
Sobota, 8. 8. od 21:00 hodin
Vstupné: 80 Kč

Akční / Dobrodružný / Komedie / Fantasy / USA, 2019

Komedie / Česko, 2020

TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ / 86 min
Sobota, 4. 7. od 21:30 hodin
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč

ANGRY BIRDS VE FILMU 2 / 97 min
Sobota, 15. 8. od 21:00 hodin
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč

Animovaný / Komedie / Rodinný / USA, 2019

Animovaný / Dobrodružný / Komedie / Rodinný / USA, 2019

PŘES PRSTY / 101 min
Sobota, 11. 7. od 21:30 hodin
Vstupné: 80 Kč

POSLEDNÍ ARISTOKRATKA / 110 min
Sobota, 22. 8. od 21:00 hodin
Vstupné: 80 Kč

Komedie / Romantický / Sportovní / ČR – SR, 2019

Komedie / ČR – SR, 2019

DOLITTLE / 102 min
Sobota, 18. 7. od 21:30 hodin
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč

SPIDER-MAN: DALEKO OD DOMOVA / 130 min
Sobota, 29. 8. od 21:00 hodin
Vstupné: 60 Kč / děti 30 Kč

Komedie / Rodinný / Dobrodružný / Fantasy / USA, 2020

Akční / Dobrodružný / Sci-Fi / USA, 2019

PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST / 107 min
Sobota, 25. 7. od 21:30 hodin
Vstupné: 80 Kč

MODELÁŘ / 110 min
Sobota, 5.9 od 21:00 hodin
Vstupné: 80 Kč

Komedie / Drama / ČR – SR, 2020

Drama / Thriller / Psychologický / Česko, 2020

ZELENINA PŘÍMO Z POLE
Co se to buduje u výjezdu
z obce směrem na Starou Boleslav? Na podněty zvídavých
dotazů občanů vám přinášíme
odpověď.
V letních měsících se bude otevírat stánek se
zeleninou, umístěný na zeleninovém poli naproti benzínové pumpě v Tišicích, ulice Boleslavská. Tento nápad vznikl během koronavirové
krize a má být krokem ke snadnější dostupnost
sezónní zeleniny, v nejvyšší kvalitě a čerstvosti,
pro lidi z Tišic a okolí. Radka a Milan Šťastných
se již nyní těší na viděnou. Na sociálních sítích
je vyhledáte jako Šťastné Saláty. O aktuálních informacích vás budeme dále informovat.
 Tomáš Srb
/ Jana Syrová
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