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Oprava hlavní silnice probíhá velmi zodpovědně a pečlivě. Stavbyvedoucí je v úzkém kontaktu s obcí a konzultuje jednotlivé úseky a připomínky. Dynamické
zkoušky proběhly na jedničku. Firma pracuje velmi rychle a předpokládá zkrácení avizované uzavírky.
/ JaS

Oprava
VÝZVA
K
DOPRAVA
NA MĚLNÍK

ulice Boleslavská

rajská silnice II/331, která
vede ze Staré Boleslavi směrem
na Mělník, je z velké části v dezolátním stavu. K opravám dochází
po částech a pomalu.

VÍCE NA STRANĚ 4

UKLIĎME TIŠICE
sobota
19. září
od 9 hodin
VÍCE NA STRANĚ 12

Středočeský kraj vyslyšel naše stížnosti a před pěti lety u nás opravil úsek
této komunikace v ulici Mělnická, nyní
realizuje opravu v ulici Boleslavská.
Více jak dvanáct let se připravovala
generální oprava, ale nyní mělo dojít
pouze na opravu povrchu. Nakonec se
podařilo domluvit i částečnou opravu
skladby (tzv. kufru) komunikace a odvodnění v nejpostiženějších místech.
Tím, že se akce časově kryje s výstavbou další části kanalizace, bude doprava
v některých částech obce velmi omezena.
Děkuji všem za trpělivost a pochopení.

Pavel Končel, starosta

JaS
zprávy z obce I TR 177 I 1

Neobvyklé vítání občánků

N

arození dítěte je jednou z nejkrásnějších
životních událostí. Abychom se s vámi
o tuto radost podělili, pravidelně pořádáme
vítání občánků.
Tato tradice byla, tak jako spousta dalších věcí
v našem životě, v letošním roce z důvodu koronaviru narušena. Bohužel, od září bylo znovu zavedeno povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách
a předpokládají se v podzimních měsících komplikace ve spojitosti s možnou chřipkovou epidemií.

Abychom neohrozili zdraví těch nejmenších
občánků, ale i jejich blízkých, rozhodli jsme se
tuto společnou akci v letošním roce již nepořádat.
Rádi bychom ovšem rodičům nedávno narozených dětí osobně pogratulovali.
Proto chceme požádat rodiče, kterým se v období od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2020 narodilo dítě, aby
se v úřední dny (pondělí, středa), do 31. 10. 2020,
zastavili na Obecním úřadě Tišice, kde se zapíší do naší pamětní knihy a obdrží malý dárek.

Obecní úřad Tišice

 ilustrační foto

Ze zasedání obecního zastupitelstva
V

pondělí 29. 6. se konalo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva v zasedací místnosti OÚ Tišice od 18 hodin. Na zasedání byla
dodržena bezpečnostní opatření ve smyslu použití obličejové roušky, u vstupu byla k dispozici dezinfekce. Přinášíme vám výběr z programu
jednání.

SMLOUVA O VKLADU,
PACHTU A PROVOZOVÁNÍ
VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY
V návrhu smlouvy je záměr přechodu provozování kanalizace na provozovatele Středočeské
vodárny a. s. od 1. 1. 2021. Má to mnoho výhod hlavně pro obec, ušetří se cca 700 000,– Kč
ročně. Úspora bude i pro občany. Nově by měl
občan zaplatit při tabulkové spotřebě (100 l
na osobu a den) cca 1640 Kč místo současných
1900 Kč za osobu na rok. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo “Smlouvu o vkladu, pachtu a provozování vodárenské infrastruktury”.

MOBILNÍ
ROZHLAS

V

minulém čísle jste se dozvěděli
o zavedení moderní komunikace
v naší obci. Mobilní rozhlas je aplikace, kterou si můžete stáhnout do svého
chytrého telefonu (nelze využít u starších typů telefonu s tlačítky) a být informováni o dění v obci, od krizových
informací, přes hlášení informací rozhlasem, kulturní akce, přes odstávky
a poruchy, po informace pro chataře
a seniory.
Kdo nemá chytrý telefon, může dostávat informace e-mailem, v případě
krizových situací budeme reagovat i sms
zprávou. Část obyvatel se zaregistrovala
a využívá služeb moderní technologie
a další občany nadále vyzýváme k zapojení do služby Mobilní rozhlas. Díky
moderní komunikaci s obcí, budete nejen rychle informování o tom, co vás
zajímá, ale můžete také rychle vyřídit
vaše podněty ke zlepšení či nápravě závad či poruch, jako jsou například černé
skládky, rozbité lavičky či nesvítící lampy. Podněty od občanů řešíme co možná
nejrychleji. Zaregistrujte se přes webovou stránku obce Tišice (www.tisice.
mobilnirozhlas.cz), stáhněte si aplikaci
do vašeho chytrého mobilu.
JaS
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ODKUP POZEMKŮ p. č. 677/3, 679/13,
st. p. č. 69 včetně staveb
a pozemek p. č. 2 k. ú. Kozly u Tišic.
Jde o pozemek od církve sousedící se ZŠ Tišice.
S církví došlo k dohodě na odkup fary a pozemku kolem fary. Další a nejdůležitější je odkup
příjezdové komunikace od obchodu v Kozlech
ke škole. Obvykle se za pozemky v komunikaci
platí cca od 30 Kč do 50 Kč za 1 m², církev však
chce 100 Kč za 1 m². Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo kupní smlouvu na odkup těchto pozemků: p. č. 677/3, 679/13, st. p. č. 69 a p. č. 2
včetně staveb, vše v k.ú. Kozly u Tišic. Smlouva
a znalecký posudek jsou přílohou tohoto usnesení.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ V RÁMCI
VÝSTAVBY KANALIZACE – UL. SOKOLSKÁ
Jedná se o soukromé pozemky v komunikaci,
které vznikly digitalizací. Pro potřebu vybudování kanalizace je potřeba vykoupit tyto pozemky nebo zřídit věcná břemena. Zastupitelstvo
obce Tišice schválilo smlouvy o majetkovém
vypořádání v rámci výstavby kanalizace v ul. Sokolská v k. ú. Chrást u Tišic.

MŠ – KAPACITA TŘÍD
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo s účinností
od září roku 2020 kapacitu tříd Mateřské školy
Včelička následovně: Motýlci – 25 dětí, Světlušky – 25 dětí, Berušky – 28 dětí a Včelky – 28 dětí.

ZŠ – NAVÝŠENÍ KAPACITY DRUŽINY
Starosta vyzval ředitele ZŠ o vysvětlení. Ředitel
zdůvodnil navýšení přibývajícími dětmi. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo navýšení povoleného počtu žáků ve školní družině Základní
školy Tišice, a to ze 75 žáků na 100 žáků s účinností od 1. 9. 2020.

ZŠ – ZÁMĚR DALŠÍHO ROZVOJE
Starosta udělil slovo řediteli ZŠ. Škola má záměr
vybudovat paralelní třídy A a B, z důvodu neustálého zvyšování počtu dětí. Prvňáků je v posledních letech 35 – 40 dětí. Jedna třída nestačí.
Záměr vybudování 2. stupně souvisí se spádovostí dětí, vycházejících z 5. ročníku. V současné době je problém, dostat se do okolních škol.
Spádovost nemáme, je to dost problematické,
spádovost s naší školou nechce nikdo uzavřít.
Vedli jsme jednání s Kostelcem n. L., Všetatami
a Libiší. Nepodařilo se ani jednání s ORP v Neratovicích. Nejprve se bude rozšiřovat I. stupeň,
do tělocvičny se dají 2 třídy, II. stupeň by měl
být jednotřídní. Příští rok by se měla začít dělat
přístavba nad kuchyní a novou přístavbou, další
rok se bude předělávat tělocvična na 2 třídy, horizont výstavby II. stupně zatím nemůžeme říct,

neboť nevíme, jak se bude vyvíjet ekonomika,
zbržděná koronavirem.
Jelikož se nepodařilo smluvně zajistit v okolních městech a obcích spolupráci při zajišťování
školní docházky pro děti z naší obce, s ohledem
na trvalý nárůst počtu dětí, schvaluje Zastupitelstvo obce Tišice:
a) Záměr rozšíření prvního stupně základní
školy tak, aby pro každý ročník byly připraveny dvě učebny a zázemí splňovalo požadavky na kvalitní výuku.
b) Záměr vybudování dostatečného zázemí pro
školní družinu a pedagogy.
c) Záměr výstavby kapacit pro zajištění druhého stupně základní školy.
Zastupitelstvo obce zároveň pověřuje starostu
obce p. Pavla Končela a ředitele ZŠ p. Pavla Jelínka, aby bezodkladně připravili návrhy pro řešení
těchto záměrů a činili kroky k co nejrychlejšímu splnění uvedených cílů. Koncepce rozvoje
Základní školy Tišice, zpracovaná ředitelem ZŠ
p. Pavlem Jelínkem, je přílohou tohoto usnesení.

PŘIJETÍ DARU – HERNÍ PRVKY
Starosta sdělil, že Tišické klubko nechalo nainstalovat herní prvky na Minibikeparku v hodnotě 217 732 Kč. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Darovací smlouvu, která upravuje darování
herních prvků, které jsou instalovány v areálu
Minibikeparku Na Pastvičkách.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2020
Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením č. 2/2020 a zastupitelstvo obce Tišice opatření schválilo.

ČLENSTVÍ V MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINĚ
Obec spolupracovala s Místní akční skupinou Vyhlídky, která řeší region na Kokořínsku, nyní přejdeme na MAS Nad Prahou. Tato skupina řeší region nám bližší, a to jsou Líbeznice a okolí. Dají se
přes ně čerpat částečně dotace z EU. Např. MŠ již
v minulosti čerpala dotace na domečky pro děti.
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo zařazení území obce do územní působnosti MAS Nad Prahou
na programové období 2021 – 2027 a pověřilo
starostu obce potvrzením souhlasu na formulář
MAS. Zároveň zastupitelstvo schválilo ukončení
spolupráce s MAS Vyhlídky.

ODKUP POZEMKŮ
p. č. 659 a 660 v k. ú. Chrást u Tišic
Jde o pozemky v komunikaci před řeznictvím.
Jsou majetkem manželů Kudrnovských. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo odkup pozemků
p.č. 659 a 660 v k.ú. Chrást u Tišic. Kupní smlouva je přílohou tohoto usnesení.
(red)

Aktuálně z naší ordinace Výstavba
V

lékařské ordinaci pro dospělé došlo
k organizačním a personálním změnám.
Doktorka Jitka Klemanová odešla z naší ordinace po téměř deseti letech svého působení
u nás. Ordinaci a péči o registrované pacienty
kompletně převzaly a ošetří vás jedna ze dvou
lékařek, které jsem navštívila, abych vám je
i změny představila.
n Jak nyní funguje tišická ordinace a ordinace
ve Lhotě?
Kristýna Hloušková a Eva Krčálová se nyní starají o naše zdraví a to pět dní v týdnu. Lékařky
doplňuje osvědčená zdravotní sestra Věra Kaiserová. Dříve jsme byli naučeni, že v úterý je zde
ordinace zavřená a v případě potřeby jsme mohli dojet do Lhoty, kde „naše“ doktorka působila. Nyní jsou ordinační hodiny u nás zajištěny
každý pracovní den. Po pauze, kdy byla ordinace
ve Lhotě upravována, plánují lékařky, že od září
začnou opět působit i ve Lhotě, a to každou
středu, nikoliv úterý, jako to bývalo dříve. Jedna lékařka i se sestrou bude ve středu ve Lhotě
a zároveň bude druhá lékařka u nás, tudíž bude
ordinace v Tišicích zajištěna od pondělí do pátku. Ve středu může u nás dojít k omezením
s ohledem na nepřítomnost sestry, buďte proto
shovívaví, lékařka nemůže např. zvedat telefony,
když ošetřuje pacienta. Bude ale možné telefonicky kontaktovat ordinaci ve Lhotě, kde bude
přítomna vždy i sestra.
n Zajímá vás, zda si můžete svou lékařku
vybrat?
Lékařky se velice dokonale doplňují, jak obě
shodně říkají, padly si do noty, výborně si sedí,
lidsky i profesně. Obě jsou velmi pečlivé, milé,
zkušené a profesionální. Vystudovaly stejnou
školu a na konci loňského roku společně atesto-

MUDR. KRISTÝNA HLOUŠKOVÁ, 43 LET

MUDR. EVA KRČÁLOVÁ, 37 LET

K

onečně! Chtělo by se zvolat. Ano, v první
polovině srpna byla zahájena, delší dobu
avizovaná, výstavba III. etapy kanalizace.

Dojíždí k nám z Líbeznic, pochází z Pardubic, je vdaná, manžel je řezbář a sochař,
mají dva syny ve věku 4 a 9 let. Promovala
na První lékařské fakultě v Praze. Od února 2013 pracovala necelé tři roky na interním oddělení nemocnice v Mělníku, včetně
přibližně jednoletého období v diabetologické ambulanci, od března 2017 pak působila
jako praktická lékařka v ordinaci na mělnické poliklinice. V naší ordinaci působí od července 2018. Ráda jezdí na kole.
valy. Dokážou se výborně zastupovat a doplňovat. Doktorky se budou střídat, pokud však budete některou, zejména při prevenci, preferovat,
můžete se s nimi domluvit.

O peripetiích, které s tím souvisely, jsme vás
již v minulých číslech TR informovali. Ale komplikace sebou život občas nese, a u velkých stavebních akcí zvlášť.
Vnímáme podněty stavbou dotčených občanů
ohledně zlepšení informovanosti, kterou operativně zajišťuje zhotovitelská firma.
S největší pravděpodobností se ukončení celé
akce přesune do začátku příštího roku, ale to vše
se bude odvíjet od klimatických podmínek v posledních měsících tohoto roku.
V tuto chvíli je již podána u Ministerstva zemědělství žádost o dotaci i na další etapu v ul.
Mělnická a Přívorská a zbytek Mlékojedské. Podle aktuální informace z ministerstva se s dotací
pro náš projekt počítá.
Nad rámec dotace se uvažuje v rámci této
akce s pokládkou kanalizace i v ulici Okružní.
Dostavba kanalizace je jednou z priorit obce.
Na přípravě pro další výstavbu průběžně pracujeme.
Pavel Končel, starosta / JaS

n Je dostatečná kapacita pro všechny potencionální pacienty?
Kromě stávajících klientů, které kompletně převzaly, přijímají i nové klienty.
n Jak lékařkám vyhovují prostory?
Na jaře byla ordinace rozšířena. Obě lékařky
shodně uvádějí, že jim prostory vyhovují, v nově
přistavěné místnosti se cítí příjemně, je vzdušná,
dobře se jim zde pracuje. A potvrzují, že i pacientům se zde líbí.
n Co radí lékařky svým pacientům k aktuální
situaci?
Stále platí, že pokud máte typické symptomy
koronaviru, nechoďte do ordinace, ale svůj stav
nejprve telefonicky konzultujte. Blíží se období podzimních chřipek, v ordinaci je seznam,
na který se mohou zájemci o očkování proti
chřipkám zapsat. Lékařky se budou snažit, v závislosti na dodaném množství vakcín, očkovat
všechny zájemce. Nelze podceňovat aktuální situaci a sdružovat se v čekárně.

Dojíždí k nám z Prahy – Kbel, je vdaná, má
tři syny, cvičí pravidelně jógu. Po promoci
na První lékařské fakultě v Praze působila
2 roky ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady na kardiologické klinice, přibližně
tři roky působila na interním oddělení psychiatrické nemocnice v Bohnicích, 2 roky
jako praktická lékařka v Karlíně a od července 2019 působí v naší ordinaci.

kanalizace

Na závěr důležitá informace:
Lékařky chystají do budoucna změnu telefonních čísel. Nově budou používat mobilní přístroje, tak aby byl zajištěn co nejlepší komfort
pro pacienty. O této změně budete včas informováni. Stejně tak o případných změnách provozní doby. Aktuální ordinační dobu i případné
změny a důležité zprávy naleznete na webových
stránkách: www.ordinacechrast.cz.

/ Jana Syrová

Stolní kalendář poradí
s odpadem i v roce 2021

P

raktický stolní kalendář pro rok 2020 vám
poradil, kdy vystrčit jakou popelnici před
dům i kdy kam zajít za kulturou.
Pro rok 2021 opět chystáme rádce v podobě
stolního kalendáře, tentokrát to bude hlavně
o odpadovém hospodářství. Vzhledem k nejisté situaci, co se akcí týče, nebudeme v kalendáři
uvádět plesy, koncerty a další netradiční akce.
Stolní kalendář s fotografiemi naší obce a vyznačením svozů tříděného i směsného odpadu, bude
k dispozici na obecním úřadě od konce října tohoto roku. Věříme, že bude praktickou pomůckou i ozdobou vašich domácností.
JaS
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Přečtěte si návod, jak mohou žáci,
studenti a senioři jezdit zdarma?
Z

áří je vždy spojeno se začátkem školní
docházky a pro starší žáky a studenty
naší obce to znamená i dojíždění do okolních
škol. Ne všichni vědí, že mohou čerpat dotaci na jízdné. A i senioři nad 65 let, kteří mají
„státní slevy“ ve výši 75 %, mohou využít projekt Středočeského kraje, který hradí zbylých
25 % obyčejného plného jízdného při cestách
po Středočeském kraji.

se proplácí pouze úsek po Středočeském kraji).
Příslušná škola potvrzuje, že ji žadatel navštěvuje. O proplacení žádají elektronicky.
Senioři nad 65 let musí mít trvalé bydliště
na území Středočeského kraje a proplácí se také
jen předplacené jízdenky na trase po kraji, žádost podávají senioři elektronicky, ale na rozdíl
od žáků lze žádat i písemně na adresu krajského
úřadu.

Projekt je zaveden od září 2018. Kraj od té
doby vyplatil miliony korun. Žáci základních
škol a studenti učilišť a středních škol si mohou
požádat o proplacení pouze čtvrtletního kuponu a jen na trase ve Středočeském kraji mezi
bydlištěm a školou (v případě školy mimo kraj,

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ, PRO CESTUJÍCÍ
VYUŽÍVAJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU
Proplacení jízdného lze využít pro autobusovou
i železniční dopravu. Železniční síť na území
Středočeského kraje je od října 2018 plně integrovaná do tarifu Pražské integrované dopravy.

Z tohoto důvodu se neuznává jako jízdní doklad
čtvrtletní traťová jízdenka Českých drah. Pro
uplatnění dotace žádejte jízdné v tarifu Pražské integrované dopravy v rozsahu potřebných
zón pro dojíždění do školy. Jízdné PID je možné
uplatnit na všechny dopravce zapojené do tohoto tarifu (nejen vlaky Českých drah). Na jízdné
v tarifu Českých drah (traťová jízdenka) se dar
na dojíždění do školy nevztahuje a žádost bude
zamítnuta.
Ještě důležitá informace na závěr: řádně vyplněný formulář žádosti o dar je nutno odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti jízdního
kupónu.
Více informací včetně elektronického formuláře naleznete na webu kraje na stredoJana Syrová
ceskejizdne.cz.

LÉPE A BEZPEČNĚJI. U vlakové zastávky je využívané parkovací stání pro osobní automobily. Sjezd na parkoviště z hlavní silnice byl po nezpevněné
cestě. Provoz hlavní silnice si žádá rychlou reakci a svižný výjezd, často vyjíždějící auta vyhloubila důlek při rychlém odpichu. Obec tento problém vyřešila
zpevněním povrchu a v problematickém úseku nechala vytvořit nájezd ze zámkové dlažby.
/ Jana Syrová

Výzva občanům – doprava na Mělník
P

okud vaše šikovné dítko úspěšně přijmou
na mělnické gymnázium či jinou mělnickou školu nebo dojíždíte za zaměstnáním
na Mělník, řešíte jistě dopravní spojení.

Spojení hromadnou dopravou z naší obce
na Mělník, zejména směřované na osmou hodinu v Mělníce, nebylo nikdy valné. Jelikož
žáci dojížděli zejména do Všetat, Neratovic či
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do Kostelce nad Labem, nebylo nutné spojení
na Mělník řešit. Vlak ani autobus tuto variantu
nenabízí, jedině s řádným přivstáním a hodinovým předstihem v Mělníce.
Na základě podnětů občanů tak řešíme otázku
zkvalitnění dopravního spojení na Mělník v ranních hodinách. Jelikož je pro další jednání nutné
objektivně zjistit poptávku po zmíněném spojení,
zveřejňujeme proto výzvu k uvedenému tématu:

Vyzýváme proto občany, kterých se tento
problém týká, aby nás kontaktovali na Obecním úřadě na tel. č. 315 696 025 nebo osobně
a uvedli počet osob a preferovaný čas spojení,
a to nejpozději do konce září.
Po vyhodnocení zájmu, můžeme jednat s dopravci o případném přidání dopravního spojení.

Jana Syrová

Stejně jako každý rok i letošní první září proběhlo v tradičním duchu. Starosta a ředitel přivítali natěšené prvňáčky, pro které byl připraven obvyklý dárek
v podobě školních pomůcek. Silný ročník prvňáků je rozdělen do dvou tříd. Přejeme dětem, ať se jim ve škole líbí, jak vyjádřil svou touhu ředitel, ať nosí samé
hezké známky (jedničky). Učitelům, dalším zaměstnancům školy a rodičům přejeme dostatečně pevné nervy a všem hodně příjemných zážitků.
/ JaS

AKTUALITY ZE ŠKOLY

Dotace
pro školu

M

inisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo 11. srpna
o poskytnutí dotace ve výši 393 996 Kč
z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti,
kterou škola podávala 16. 6.
Dotace je hrazena z pětaosmdesáti procent z Evropského sociálního fondu, ze
státního rozpočtu patnácti procenty.
Realizace projektu, který bude celkovou částkou financován, bude probíhat
od 1. září t. r. do 31. srpna 2022. Bude
z ní hrazen plat speciálního pedagoga
(v úvazku 0,2), dva projektové dny ve výuce, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a sdílení zkušeností
pedagogů z různých škol.

Pět žáků naší
školy bylo přijato
na gymnázia

P

řijímací řízení na osmiletá gymnázia probíhala letos netradičně
v jiný a jediný termín. Z naší školy se
na ně hlásilo 6 žáků, z nich 4 byli přijati na Gymnázium Františka Palackého
v Neratovicích, 1 žákyně na Gymnázium Jana Palacha na Mělníku.
Pro zajímavost, na GFP Neratovice se hlásilo přes 200 uchazečů, otevírat se budou
dvě třídy po třiceti žácích. Jde o velmi
slušný výsledek, za který musím poděkovat jednak aktivnímu a zodpovědnému přístupu rodičů a jejich dětí a hlavně
třídní učitelce, Simoně Rendekové, která
se s dětmi svědomitě připravovala na přijímací zkoušky už od počátku září minuPavel Jelínek, ředitel
lého roku.

Nové posily základní školy
O

d letošního září rozšíří řady zaměstnanců školy dvě velmi milé ženy. Kristýna Hlaváčková
se ujme jedné třídy prvňáků a Olga Kubíková se bude věnovat dětem ze 2. a 3. ročníku
po výuce, v rámci družiny.

OLGA KUBÍKOVÁ, 48 LET

KRISTÝNA HLAVÁČKOVÁ, 22 LET

Sympatická vychovatelka k nám přichází
po deseti letech praxe v oboru. Její profesní
hesla jsou: „Děti patří do přírody.“ a „Děti
učí své rodiče.“ Z rodných Záryb to k nám
má blízko a i její minulá působiště v Neratovicích a v Kostelci nad Labem jsou nedaleko. Náš kraj dobře zná, ráda poznává
a pořádá výlety právě zejména v blízkém
okolí. Má velmi kladný vztah k přírodě, ekologii a ke všemu, co s tím souvisí. Svou lásku
k práci s dětmi a přírodě, ale také k technice,
uplatňovala i v různých kroužcích. Vedla například ekologický kroužek EKOhrátky nebo
kroužek Mladého vynálezce v DDM Neratovice. Pořádala také tábory, školy v přírodě,
má ráda kempaření. Ze svého soukromí prozradila, že má dvě šikovné již dospělé dcery.
Jedna studuje a učí matematiku a druhá studuje práva. I dcery jí pomohly zvolit jejímu
srdci blízký životní směr, těší ji předávat dětem své nadšení a lásku k přírodě. Prosazuje
individuální přístup, podporuje fantazii dětí.
Svou profesi považuje za poslání. Kromě
bohaté praxe a zkušeností, obor vychovatelství vystudovala na Karlově univerzitě. Než
se rozhodla vychovávat, vyzkoušela si práci ve výpočetním středisku ve výzkumném
ústavu a po gymnáziu složila dvě maturitní
zkoušky. Zajímá se o včely. Těší se na společné zážitky s dětmi z 2. a 3. ročníku.

Novou paní učitelku, si vyžádalo velké
množství prvňáčků, které bylo nutné rozdělit do dvou tříd. Bývalá žákyně zdejší školy a naše věrná rodačka, přešla z denního
na dálkové studium, aby se mohla věnovat
našim dětem. Studuje obor pro 1. stupeň ZŠ
a speciální pedagogiku v Ústí nad Labem,
4. ročník, zbývají jí 2 roky studia. Práce
s dětmi je jí velmi blízká. Již několik let jezdí
na tábory, kde postupně plynule přešla přes
výpomoc po vedení a organizování. Vlastní děti zatím nemá, ale učitelské praktiky si
vyzkoušela na své mladší sestře. Již v průběhu studia se na gymnáziu v Neratovicích
rozhodla pro pedagogické vzdělání. Ráda by
dětem pomohla vytvořit kvalitní základ pro
život a udala jim správný směr. Ve třídě bude
mít 12 žáčků a společně s asistentkou Vandou
Husákovou tak budou mít prostor pro individuální přístup. Nová paní učitelka pomáhala
na naší škole vést taneční kroužek, sama závodně tančila v Roxtonu v Neratovicích, vyzkoušela spoustu sportů, např. volejbal. Ráda
čte, zejména fantasy a sci fi, maluje, má zálibu v tetování. Zdejší školu osobně poznala
a těší se na poznávání z dalšího úhlu pohledu. A že jablko nepadá daleko od stromu, lze
s trochou nadsázky potvrdit, taťka naší nové
paní učitelky ve škole působí také, jako školník.
/ Jana Syrová
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Tradiční přechodový rituál se vydařil
N

ení to tak dlouho, co se z kukliček vyklubali malí Motýlci. Rok se s rokem sešel
a oni prolétli naší školkou přes Světlušky a Berušky až do Včeliček. Celou tu dobu se pilně
připravovali na cestu do školy a tak je pro ně
počítání do dvaceti maličkost, umí se podepsat i hbitě přeskočit lavičku. Paní učitelky jim
trpělivě a láskyplně stály po boku a v červnu
jim děti zamávaly naposled.
V nastalé situaci jsme si nebyli dlouho jisti, zda se naše rozloučení vůbec uskuteční, ale
nakonec jsme měli štěstí. Děti si pro rodiče připravily krátké vystoupení a poté pro ně nastalo
vytoužené pasování na školáky. Od paní učitelek
dostaly šerpu a dárek na památku, přiťukly si lahodným nápojem a na závěr si zaskotačily na své
oblíbené písničky. Vše ještě mělo krásnou tečku
v podobě přespání ve školce a sladkou snídaní.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci a vstřícnost během školko-

vých let, přejeme pevné zdraví a radost z dětí.
Těm ještě jednou přejeme šťastné vykročení
do první třídy, vstříc novým zážitkům, vědo-

mostem a zkušenostem. Protože na každém
konci je hezké, že něco nového začíná.

Kristýna Daslíková / Radek Kordač

I letos proběhl v MŠ Včelička průzkum spokojenosti
J

elikož se snažíme o stálé zkvalitňování výuky i prostředí v naší mateřské škole, požádali jsme zákonné zástupce, stejně jako v předešlém školním roce, o zpětnou vazbu. V červnu
letošního roku jsme mezi zákonné zástupce
distribuovali „Evaluační dotazník Mateřské
školy Včelička 2020“
Dotazování probíhalo formou dotazníku,
který mohli zákonní zástupci vyplnit ve formě
tužka-papír nebo on-line. Abychom umožnili
respondentům vnést další podněty do diskuze,
byl dotazník doplněn položkami s možností
volné odpovědi. Vyplněno bylo celkem 56 dotazníků při celkovém počtu 96 dětí v mateřské
škole. Oproti loňskému roku jde o nárůst v po-

čtu odevzdaných dotazníků. Účast na dotazníku
lze považovat za dostačující pro vyhodnocení
a umožňuje vytvořit vypovídající obraz o tom,
jak na fungování mateřské školy nahlížejí zákonní zástupci.
Po vyhodnocení z evaluačního dotazníku
vyplývá, že je převážná většina zákonných zástupců spokojená s fungováním mateřské školy.
Za kritérium kvality považujeme to, že by rodiče naši školu doporučili svým známým. Velmi
pozitivně vnímáme i skutečnost, že při volných
odpovědích rodiče jmenují více silných stránek
MŠ než stránek slabých.
Většina učitelek i personálu je rodiči hodnocena jako velmi kvalitní, kvalitu některých učitelek i personálu rodiče obecně vyzdvihují, velká

spokojenost je se vzdělávacím plánem a vůbec
s obsahem aktivit v MŠ. Objevují se témata, která bude potřeba lépe komunikovat ze strany mateřské školy, ale i ze strany rodičů.
Z hlediska důvěry v učitelky a komunikace
učitelek s rodiči se objevují jednotlivé podněty,
které je nutné řešit na individuální úrovni.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se uvedeného šetření zúčastnili a pomohli
nám tak nastavit směr dalších kroků ke zlepšení
v naší mateřské škole.
Podrobné seznámení s výsledky evaluačního
dotazníku naleznete na webových stránkách
mateřské školy https://www.ms-vcelicka.cz/
stranka-dokumenty-ke-stazeni-30.

Tereza Netíková, ředitelka MŠ

Ať se vám tu s námi krásně létá

Milí rodiče, milé děti. V září jste se vydali na novou cestu, a to školkovou. První týden jsme se scházeli ve třídě všichni s maminkami i některými tatínky, aby
se vám lépe rozkoukávalo a pohodověji jste si zvykly na nové prostředí a odloučení od rodiny. Prohlédly jste si třídu, školní zahradu, seznámily jste se s kamarády, naučily jste se svoji první písničku a ochutnaly první svačinku a oběd od našich šikovných kuchařek. Můžeme tvrdit, že se adaptační program pro
naše nové děti skutečně vydařil. Na společné cestě školkovými léty si užijeme spoustu zábavy, získáte nové znalosti, zkušenosti, a potom, jako pilné včeličky
vylétnete vstříc základní škole.
/ Magdalena Žáková – Hejlová, učitelka
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Zajímá vás jak se žije tišickým včelařům?

N

a podobnou otázku bývá často dvojí odpověď – dobře i špatně. Nejdříve ty dobré
zprávy. Nejdůležitější je ta z dubna letošního
roku. Na základě vyšetření odevzdaných vzorků z našich včelstev jsme dostali informaci, že
v naši oblasti se nevyskytuje nejnebezpečnější
choroba včel – mor včelího plodu.
Nelze ji jinak „léčit“ než likvidací všech včelstev u včelaře a komisionálním spálením všeho
hořlavého vybavení včelaře-mrtvých včel, úlů,
zásob, oblečení atd. Tišické včelaře tato pohro-

ma postihla naposledy v r. 1987. Jen někteří
po uplynutí tříleté karantény začali znova včelařit. Druhou nebezpečnou nemoc, napadení
včelstev roztočem varroa destructor se daří, dík
pečlivosti a ukázněnosti našich včelařů, udržovat na přijatelně nízké úrovni, která včelstva neohrožuje. Varroázy se už asi nikdy nezbavíme,
i při pečlivém léčení vždy několik roztočů zimu
přežije a v další sezoně se začnou množit dál. Až
dosud jsme v Tišicích nezaznamenali úhyn včelstva, způsobený roztočem. Dobrou zprávou je,
že se zvyšuje zájem o včelaření. V roce 2016 nás

bylo 11 a chovali jsme 80 včelstev, v roce 2019
nás bylo již 13 se116 včelstvy, letos je nás již 15
a počet včelstev je asi 116–120. Potěšující, a jinde neobvyklé je, že jsou mezi námi dvě nové,
mladé včelařky. V rámci ZO Českého svazu včelařů Kostelec n. L., pod který patříme, jsme v Tišicích největší co do počtu včelařů i chovaných
včelstev, ve Všetatech je 10 včelařů s 64 včelstvy,
v Kostelci n. L. je 10 včelařů a 113 včelstev.
Špatná zpráva je, že se letošní rok velmi nevydařil co do množství získaného medu, mnohdy
jsme nevytočili ani polovinu toho, co v dobrých
letech. Nejsme sami, stejné nářky jsou slyšet nejen z okolních obcí, ale i okresů, krajů. Příčinou
je nevhodné počasí od konce zimy-studené jaro,
sucho v době první snůšky, potom naopak deště.
A také nám nepřáli zemědělci. Řepka byla jen
u Všetat, tj. daleko za účinným doletem včel,
slunečnice nebyla nikde, a právě na slunečnici
jsme se spoléhali, že budeme koncem července,
v srpnu ještě nějaký med vytáčet. Neztrácíme
optimismus, příští rok bude snad lepší.
O spolupráci našich některých včelařů se základní i mateřskou školou už TR informovali.
Pořádáme exkurze k našim včeličkám, s dětmi
v ZŠ i MŠ vyrábíme před Vánocemi voskové
svíčky, když se urodí, přineseme med do MŠ.
Pravidelně máme stánek při Dnech obce, úspěch
má úlek s živými včelami, dětem se líbí pozorovat, jak se včeličky líhnou.
Již dvakrát, v r. 2013 a 2019, jsme u přítele Víta
uspořádali školení včelařů z celého mělnického
okresu, týkalo se relativně nové metody, jak zjistit míru napadení včelstva roztočem. Přednášku
i praktickou ukázku provedl ředitel Výzkumného ústavu včelařského Ing. Kamler. V podobných aktivitách budeme pokračovat i nadále!

Petr BRODSKÝ, včelařský důvěrník

Chovatelé přijmou do svého spolku další členy
J

ednu prázdninovou sobotu proběhla v areálu ZO ČSCH Tišice výroční členská schůze.
Při této příležitosti se Chovatelé ohlédli za rokem 2019, zhodnotili letošní aktivity, pohlédli
do budoucna a příjemně se pobavili. O tom,
jak se jim dařilo a co chystají, jsem si povídala
s tahounem spolku, s přítelem Purnochem.
V lednu se uskutečnil tradiční ples s živou
tombolou, který drží organizaci nad vodou a je
hlavním sponzorem aktivit. Během celého roku
docházelo ke stálé údržbě areálu v Tišicích. Koncem září loňského roku proběhla největší výstava v historii ZO. Podpořili nás 73 vystavovatelé
s chovným materiálem, a to 222 ks králíků, 201 ks
drůbeže a 76 ks holubů. Zúčastnilo se 10 družstev
a naše organizace se umístila na 5. místě. Za krásná zvířata bylo uděleno celkem 32 pohárů a čestných cen. Chovatelé se zúčastnili patnácti výstav
jiných organizací. Výstav se zúčastnili: Mrázková,
Šimková, Pazdera, Kostka Jiří a Purnoch. Jeden
přítel organizace se zúčastnil i národní a krajské
výstavy v Lysé nad Labem. Chovatelé si zpestřili
rok 2020 nástěnným kalendářem s fotografiemi
ze života spolku, a že si umí život užít a nezapomínají na své členy, dokázali i prázdninovou oslavou. Při příležitosti výroční schůze oslavila své životní jubileum přítelkyně Blanka Vítová. Schůze
proběhla v areálu chovatelů ve vlastní režii, účast
byla hojná. Život organizace zajišťují pravidelné
schůze každé 1. úterý v měsíci v areálu ZO ČSCH
Tišice. Se zdárným chodem organizace pomáhají

sponzoři, ať už finančními či věcnými dary. Poděkování patří: OÚ Tišice, Jelínek – stavby, sanace s.
r. o., Milan Vít st. – nástrojárna, Řeznictví a uzenářství Jaromír Kudrnovský, Milan Šťastný-zahradnická a zelinářská výroba, Mikrometal s. r. o.,
Josef Pauzer-stavebniny, Petr Kouba-autodoprava, Kovotrio Mach s. r. o., Karel Hradec-soukromý zemědělec-zemní práce, Miloš Tůma, Jaroslav
Kapitán-autodoprava, Milan Vít ml., Mrázek M.
Tišice, potraviny U Vacků, Kušová Eva, Milcom
p. Tomášek, malíři J. Šťastný a J. Štráchal, Flopp
cz s. r. o., Mira-mar Přívory p. Folk, M. Bušek-ZO
Ovčáry, autoopravna Purnoch M.,Hamerník R.,
Thimm obaly a ZO Ovčáry, které patří poděkování za zapůjčení chovatelského fundusu pro zdárné zabezpečení výstavy.
V loňském roce přijali chovatelé dva nové členy, a to Vlastimila Bejšáka a Emanuela Šmída.
V organizaci uvítají další členy, kteří se zapojí
do společných akcí. Podmínkou není chovatelský materiál, ale nadšení a chuť.
V neděli 27. září zvou Chovatelé na tradiční okresní výstavu drůbeže a místní výstavu
králíků a holubů v areálu ZO ČSCH v Tišicích, s možností nákupu chovného materiálu.
Na konci roku již budou chystat tradiční ples,
který je naplánován na pátek 29. ledna 2021.
Předseda přítel M. Purnoch děkuje všem členům za aktivní činnost a shovívavost, sponzorům za spolupráci.
Jana Syrová, Miloslav Purnoch
Zdenka Kváčková
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Mamas uspořádaly na hřišti RETROHRANÍ
K

rvavé koleno, skákání gumy, přebíraná,
vybíjená nebo skákání panáka. To vše
a mnoho dalších her jsme pro vás oprášily
v sobotu 8. 8. 2020 v areálu Na Hřišti. Na své
si přišly jak děti, tak dospělí a věřte, že to byla
velká sranda.
Zatímco děti postupně zkoušely hry na celkem 12 stanovištích, dospělí pátrali v paměti,
jak se to vlastně dřív hrálo nebo dělalo. Ke každé
hře jsme připravily nápovědu, ale ne vždy byla
potřeba ji využít.
Nejvíce děti zaujalo skákání gumy, cvrnkání kuliček, hra na Krvavé koleno, skládání papírových lodiček, parníků a žabek a také hra
na vybíjenou. A jako bonus nás přijelo zachránit
a zchladit kolo se zmrzlinou, byla to mňamka.
Nakonec jsme si to všichni i přes vysoké teploty, které se to odpoledne určitě vyšplhaly nad 30
st., užili a již teď spřádáme plány na další ročník.

/ Za Tišické Mamas z. s. Hyksová Tereza

Nebe na zemi
na druhý pokus

P

rotože jarní opatření, související s onemocněním Covid-19, nám znemožnila uvést naši novou divadelní hru NEBE
NA ZEMI, rozhodli jsme, pokusit se hru odehrát na podzim, a to již v září v termínech:
Pátek 18. 9. 2020 – od 18:30 hodin
Sobota 19. 9. 2020 – od 18:30 hodin
Neděle 20. 9. 2020 – od 15 hodin
Vždy na sále v restauraci Na Hřišti – Tišice
– Chrást. Protože se jedná o naši jubilejní – desátou – sezonu, bude součástí všech vystoupení
bohatá tombola a možnost zakoupení DVD se
záznamem našich předchozích her.
Hra autorů V+W promlouvá svým nadčasovým
textem i k současnému divákovi. Do hry, ke které zpracovala scénář a režijně ji vede Naďa Černá,
jsou zakomponovány notoricky známé písně pánů
V+W, které zazní v podání členů souboru.
Věříme, že tentokrát nám situace dovolí hru dovést do zdárného konce a my tak můžeme pobavit
a potěšit všechny, kteří na naše vystoupení přijdou.
Držte nám palce! Na vaši návštěvu se těší členové divadelního souboru LUNO Tišice.
 Naďa Černá, scénáristka a režisérka LUNO Tišice

SWAP – PŘINES – VYMĚŇ – ODNES Letos již podruhé proběhl v přízemí hasičské zbrojnice
v Tišicích výměnný bazar. Účast byla hojná. Poslední srpnovou sobotu zaplnilo prostory oblečení,
obuv, knihy, hračky i módní doplňky. Zbylé věci využijí v Diakonii v Broumově. Další bazar chystají pořadatelky, Tišické Mamas z. s., na únor příštího roku. 
(red) / Z. Kváčková

Paliativní hospicová péče
Charita Neratovice – středisko Tišice

C

harita Neratovice poskytuje pro klienty vedle sociální
péče, domácí zdravotní péče i paliativní hospicovou péči ve vlastním sociálním prostředí na základě indikace lékaře. Tuto péči
indikuje praktický lékař. Charita
Neratovice spolupracuje s paliativním lékařem z nemocnice
Na Bulovce, který rozepíše postup
při zajištění péče a zmírnění bolesti těžce nemocného klienta.
Tým vyškolených zdravotních sester a sociálních pracovníků Charity
zajišťuje paliativní péči, edukuje rodinu a klientům pomáhá v jejich těž8 I TR 177 I zprávy z obce

ké životní situaci s péčí o jejich nejbližší. Pokud klient a rodina požadují
kněze, snažíme se splnit jejich přání.
V období koronavirové krize
jsme zajistili velké množství klientů
a pomáhali rodinám těžkou situaci
zvládnout.
Díky dostatečnému vybavení je
naše organizace v oblastech, kde
působí, schopna paliativní péči zajistit. V případě potřeby rodin či lékařů se neváhejte s důvěrou obrátit
na Bc. Kateřinu Doležalovou, tel.:
731 625 989.

Miloslava Machovcová,

ředitelka organizace

ilustrační foto

Co je nového ve fotbale v Tišicích?
MUŽI

STARŠÍ ŽÁCI

Po delší pauze, kdy byla soutěž pozastavena, je tu zase náš oblíbený
fotbal!!!
Muži v prvním domácím utkání sehráli s Pšovkou dobrý zápas.
Mladý tým Pšovky hrál rychlý fotbal. Hra ve středu hřiště byla celkem vyrovnaná, ale v prostoru před
brankou jsme si vypracovali více
tutovek. V 15 minutě kluky dostal
do vedení Lukáš Ďurinda. V druhé
polovině se trefil nový hráč Jaroslav
Škoda.
Ke konci utkání měli více ze hry
hosté z Pšovky, ale vypracované
šance nedokázali proměnit. Na konečných 3:0 pečetil Petr Lauda hezkým gólem. Petr je zpět po dlouhém léčení přetržené achilovky.
V utkání si podvrknul levé koleno Lukáš Ďurinda a natažené kolenní vazy bude muset léčit.
Jaroslav Škoda, k nám přišel
z týmu TJ Sokol Libiš. Jarda hrál
také za Baník Most, Ústí nad Labem nebo Český Brod.
Druhé kolo se hrálo na neoblíbené půdě Velkého Borku, kde
jsme v předchozích ročnících hráli
vyrovnané zápasy, ale bodů jsme si
odváželi jen pár po remízových výsledcích. Letos tomu nebylo jinak.
V úvodu utkání jsme dostali dvě
laciné branky, ale výsledek se nám
povedlo dotáhnout do poločasu

Po přechodu kluků ročníků 2005
do dorostu máme nový tým. Tým
je doplněný čtyřmi borci z mladších žáků. Naše nová sestava vypadá takto (Brankář: Tomáš Novák,
František Korbel, Vašek Blechta,
Dan Pokorný, David Vacek, Filip
Kobelák, Ondra Terziev, Jan Pasovský, Matouš Trédl a Milan Bušek)
Od 20. 8. do 23. 8. jsme absolvovali 3 denní soustředění na hřišti
v Chrástě. Kluci měli trénink 2x
denně a volné sportovní aktivity,
jako stolní tenis, nohejbal a další. Vše se včetně počasí povedlo
a jsme lépe připraveni na nové
výzvy.
Nyní se dle pozměněných pravidel v Mělnickém okrese hraje v nižším počtu hráčů 7+1 na zkráceném
hřišti, aby bylo možno do soutěže
přihlásit více týmů. Jestliže oba
soupeři mají dostatek hráčů, hraje
se normálně na velkém hřišti 10+1.
Stejné to má i dorost.
V prvním zápase jsme nevěděli
co čekat od soupeře, ale od prvních
minut jsme byli na balonu a moc
jsme ho soupeři z Velkého Borku
nepůjčovali. Utkání skončilo 0:16
pro starší žáky Tišic.
Branky: Korbel 6x, Pasovský 3x,
Trédl 3x, Bušek 2x, Terziev 1x, Vacek 1x.
Michal Pasovský



Renata Pasovská

Zápas 3. 9. v Tišicích – starší žáci Tišice x STM Všetaty/ Čečelice 12:1.
díky střelám Míry Vávry. S tímto
výsledkem 2:2 se do konce utkání
nic nestalo. V penaltovém rozstřelu
jsme měli méně štěstí. Domů jsme
si tedy z Borku přivezli jeden bod.

Po dvou kolech máme 4 body
a doufejme, že nám forma jenom
poroste a nebudou nás trápit zranění.
Budeme rádi, když nás přijde podpořit doma i venku co nejvíce diváků!

ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2020
KOLO
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

DEN
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE

DATUM
23. 08.
30. 08.
06. 09.
12. 09.
20. 09.
26. 09.
04. 10.
11. 10.
18. 10.
24. 10.
01. 11.
07. 11.
15. 11.

MUŽI
HOD. SOUPEŘ
17:00 Tišice – Pšovka B
17:00 Velký Borek – Tišice
17:00 Tišice – Horní Počaply
17:00 Čečelice -Tišice
16:30 Tišice – Obříství A
16:30 Horní Beřkovice -Tišice
16:00 Tišice – Dolní Beřkovice
16:00 Všestudy-Tišice
15:30 Tišice – Libiš B
14:30 Mšeno – Tišice
14:00 Tišice – Liběchov
14:00 Vojkovice – Tišice
13:30 Tišice – Labský Kostelec

KOLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEN
SO
NE
SO
SO
NE
NE
NE
NE
NE
NE

DATUM
05. 09.
13. 09.
19. 09.
26. 09.
04. 10.
11. 10.
18. 10.
25. 10.
01. 11.
08. 11.

DOROST
HOD. SOUPEŘ
14:00
Dřínov – Tišice
14:00 Tišice – Mšeno
12:30 Klíčany B – Tišice
10:00 Nelahozeves/Veltrusy – Tišice
13:00 Tišice – STM Byšice/Čečelice
13:00 Tišice – Dřínov
10:15 Mšeno – Tišice
11:30 Tišice – Klíčany B
11:00 Tišice – Nelahozeves/Veltrusy
10:15 STM Byšice/Čečelice – Tišice

STARŠÍ ŽÁCI
KOLO DEN DATUM HOD. SOUPEŘ
15
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1

NE
ČT
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE
ÚT

30. 08.
03. 09.
06. 09.
12. 09.
20. 09.
26. 09.
04. 10.
10. 10.
18. 10.
25. 10.
01. 11.
08. 11.
15. 11.
17. 11.

14:00
16:30
10:00
14:00
10:00
10:00
10:00
13:30
10:00
10:15
10:00
11:30
10:00
10:00

SK Slavia Velký Borek – Tišice
Všetaty/Čečelice – Tišice
Tišice – SK Mšeno
Sokol Obříství – Tišice
Tišice – TJ Sokol Měšice
Horní Beřkovice – Tišice
Tišice – Labský Kostelec
FC Lobkovice – Tišice
Tišice – FK Vysoká
Sparta Mratín – Tišice
Tišice – TJ EMĚ Mělník
SK Vojkovice – Tišice
Tišice – AFK Veltrusy
Tišice – Sokol Klecany

MLADŠÍ ŽÁCI
KOLO DEN DATUM HOD. SOUPEŘ
1
2
3
4
5
6
7
8

NE
SO
SO
SO
SO
SO
NE
NE

06. 09.
12. 09.
19. 09.
26. 09.
03. 10.
17. 10.
25. 10.
08. 11.

9:30
14:30
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
14:00

Fk Pšovka-Tišice
Byšice-Tišice
Tišice-Sokol Libiš
Sk Mšeno-Tišice
Tišice-Sk Labský Kostelec
Tišice-Hořín
Hořín-Tišice
Sk Labský Kostelec-Tišice

KOLO
1
2
3
5
6
7
8
10

DEN
SO
NE
SO
NE
ST
SO
SO
SO

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
DATUM HOD. SOUPEŘ
05. 09. 11:00 Tišice – Byšice
13. 09. 11:00 Ovčáry – Tišice
19. 09. 11:00 Tišice – Pšovka
04. 10. 10:00 Velký Borek – Tišice
07. 10. 17:00 Byšice – Tišice
17. 10. 11:00 Tišice – Ovčáry
24. 10. 13:00 Pšovka – Tišice
7. 11. 11:00 Tišice – Velký Borek

KOLO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DEN
SO
SO
SO
SO
SO
ST
SO
SO
NE
SO

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
DATUM HOD. SOUPEŘ
05. 09. 9:30 Tišice – Byšice
12. 09. 13:00 Mšeno – Tišice
19. 09. 9:30 Tišice – Pšovka B
26. 09. 9:30 Tišice – Záryby
03. 10. 9:00 Kostelec – Tišice
07. 10. 17:00 Byšice – Tišice
17. 10. 9:30 Tišice – Mšeno
24. 10. 13:00 Pšovka B – Tišice
01. 11. 9:30 Záryby – Tišice
07. 11. 9:30 Tišice – Kostelec

SOKOL TIŠICE
HLEDÁ FOTBALOVÉ TALENT Y
DO VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ!

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
ze sportu I TR 177 I 9

Jak hrají místní volejbalový nadšenci

Jsme partička místních (teď už jsme přijali i pár Kosteleckých) volejbalových nadšenců. V zimě jsme dojížděli hrát do Kostelce. Zbytek roku trávíme na multifunkčním hřišti v Chrástu. Tam se také měl 20. června odehrát náš turnaj. Počasí bylo bohužel proti. Naštěstí nikdy se nevzdávající Libuška Krčmářová,
motor i hlava celé akce, zajistila sokolovnu ve Všetatech, kde nám během hodiny poskytli azyl. Šest čtyřčlenných týmu sehrálo dohromady 35 zápasů. Libuška
poté vyhodnotila a odměnila nejlepší týmy. Po vyhodnocení jsme se přesunuli do restaurace Na Hřišti, kde jsme příjemný den plný volejbalu a legrace zakončili šestým setem u dobrého jídla, pití a zábavy.
Michal Vítovec / archiv volejbalistů

Talent s pálkou v ruce

Kocouři vod
kocoura nespí
A

ni během vynucené, skoro půlroční přestávky, zapříčiněné nedohranou ligovou
soutěží, náš tým nelenil. Po zmírnění vládních
opatření se kluci opět začali scházet k tréninkům. Někdy v hospůdce, někdy u někoho doma.
Nikdo nevěděl, zda se soutěž dohraje či nikoliv,
snažili jsme se tedy alespoň trénovat. Po hlasování
většiny týmu bylo rozhodnuto, letošní ročník se dohrávat nebude. Náš tým tak skončil na 4. místě a my
konečně věděli, na čem jsme a co bude dál. Šipky
nám chyběly a tak jsme se jako již tradičně přihlásili
do letní ligy, abychom se pomalu připravovali na další ligovou sezónu. Byli jsme vylosováni do skupiny
o 6 týmech, z nichž pouze dva postupují do finálového turnaje v Praze do klubu „Ajeto“. No, los k nám
nebyl zrovna přívětivý. Dostali jsme se do velice
těžké skupiny, ze které si ambice na postup dělaly
hned 4 týmy. Systém každý s každým, dvoukolově,
doma a venku byl spravedlivý. Bylo jen na nás, jak
se k zápasům postavíme. Naše přání dostat se do finálového turnaje, bylo vyslyšeno a my se již potřetí
za sebou podíváme na finále do Prahy. Cesta to však
byla těžká a napínavá až do posledních zápasů. Kluci
byli ve všech zápasech nesmírně bojovní, neztráceli
naději, ani když se nedařilo. Společnými silami jsme
nakonec dokázali v tabulce skončit na postupovém
místě (soutěž se ještě hraje a náš tým bude nejhůře druhý). Doufáme, že tak jako již skoro tradičně,
zanecháme v Praze dobrý dojem. Držte nám palce.
Vaši Kocouři.
Jirka Adámek alias Adamik

P

řestože poslední aktivní sezóna družstva
oddílu stolního tenisu TJ Sokol Tišice
byla 2017/2018, stále se v obci objevují noví
a talentovaní hráči tohoto rychlého sportu.
Jedním z těch nejšikovnějších je 13letý Tomáš
Jablončík z Chrástu.

Středočeské Open Tour mládeže, když se pokaždé
dokázal probojovat na stupně vítězů.
n Jak se ti daří ve tvojí kategorii při turnajích
Středočeského kraje?
V bodovacím turnaji Středočeského kraje Open
Tour jsme ve své kategorii až ve třetí desítce, ale
konkurence je tady tvrdá. Hráči ze Slaného, Vlašimi, Mladé Boleslavi, nebo Kladna jsou výborní
a jejich trénink je náročnější, než ten můj.
n Jak často a intenzivně trénuješ ty?
Trénuji 4x v týdnu, což znamená přibližně něco
přes 10 hodin týdně. Teď, v letní přípravě, trénujeme častěji a hlavně kondici. Hodně skáčeme,
cvičíme a zlepšujeme si úderovou techniku.

V uplynulém soutěžním ročníku 2019/2020
byl Tomáš oporou žákovského družstva TJ Sokol
Všetaty, které obsadilo první místo v Okresním
přeboru družstev staršího žactva. Dále se Tomáš
začal prosazovat v Okresním přeboru družstev
mužů, kde své úspěšné hostování v oddíle TJ
Start Mlékojedy orámoval více jak 75% úspěšností dvouher. Tomášovým velkým individuálním
úspěchem pak bylo ovládnutí sérii turnajů Velké
ceny Centra stolního tenisu v Ďáblicích a to nejen
v kategorii staršího žactva, ale i v kategorii dorostu. Velký hlad po vítězství ukázal Tomáš také při
svých třech startech v bodovacím seriálu turnajů

n Jak dlouho se věnuješ stolnímu tenisu
a za který oddíl hraješ?
Stolní tenis jsem začal hrát v 10 letech v Kroužku
stolního tenisu na základní škole ve Všetatech.
A protože se v Tišicích už stolní tenis nehraje,
hraji v oddíle TJ Sokol Všetaty.
n Znáš nějaké tišický stolní tenisty?
Znám Pavla Jelínka a Zdeňka Válka.
n Čeho byste chtěl v nejbližší době ve stolním
tenisu dosáhnout?
Chtěl bych se posunout výš v krajském žebříčku
a chtěl bych se zúčastnit alespoň jednoho republikového bodovacího turnaje.
 / David Franěk, trenér Tomáše

Víte, jak si zahrát na multifunkčním hřišti?
O

tom, že bude spuštěn rezervační systém a bezobslužný
provoz multifunkčního hřiště
jsme informovali v minulém čísle.
Nový systém je spuštěn, vyzkušen
a plně funkční.

Pokud máte zájem zahrát si
na multifunkčním hřišti tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, mini10 I TR 177 I sport

kopanou či florbal, zaregistrujte se
na rezervačním portálu „Book4u“
dle návodu uvedeném na webových
stránkách obce v sekci sport/sportovní zařízení/multifunkční hřiště
s umělý povrchem. Na Obecním
úřadě si následně zakoupíte za 50 Kč
dobíjecí vratnou kartu, kterou si
uhrazením příslušné částky nabijete
na vámi požadovaný počet hodin.

Minimální hrací doba činí 60 minut
a za tuto dobu uhradíte dle aktuálního ceníku 50 Kč. Po zarezervování
vybraného času se vám odečte příslušná částka a potom jen v objednaný čas dojdete na hřiště, které otevřete s pomocí vaší karty. Síť je součástí
pronájmu. Nyní už si jen užít hru.
Pokud by vám například nepřálo počasí, je možné nejpozději 60 minut

před začátkem pronájmu rezervaci
zrušit, kredit je v tomto případě automaticky přičten. V době kratší než
60 minut již nelze rezervaci zrušit,
a i v případě nevyužití hřiště, zůstane kredit odečten. Celý provozní řád
multifunkčního hřiště Tišice naleznete na webových stránkách obce
a rovněž na hřišti u jeho vchodu.
Sportu zdar!
Jana Syrová

Konec prázdnin zpestřil dětský den i kontroverzní Ortel

Poslední prázdninovou sobotu proběhl na fotbalovém hřišti zábavný den pro děti. Program od 10 do 17 hodin byl pestrý. Zazpívala Petra Černocká, Milan
Drobný a přišel i kouzelník. Nechybělo občerstvení, stánky, oblíbené dětské atrakce – skákací hrad, kolotoč, pěna. Od 18 hodin byl avizován koncert kapely
Ortel. Kontroverzní kapela zahrála v poklidné atmosféře ke spokojenosti účastníků. Celý den byl organizován nájemci hospody. V noci před akcí došlo pod
rouškou tmy k vytvoření nápisu na plotě hřiště neznámým pachatelem.
JaS / JaS, Z. Kváčková a P. Jelínek

Déšť střelcům nevadil
M

yslivecký spolek "Polabí Tišice“ uspořádal v červenci tradiční veřejný závod
„Svatá Anna“ o pohár starosty obce Tišice.
Jednalo se již o 45. ročník.
Tradičně se během soboty uskutečnil trénink
a v neděli samotný závod, kterého se zúčastnilo 40 závodníků. Střílelo se 2 x 20 terčů + finále
na flashe. Šest nejlepších postoupilo do finále.

Během závodu bylo zajištěno tradiční zvěřinové
občerstvení, kterého využilo mnoho místních,
ale i přespolních návštěvníků.
Na předních místech se umístili:
1. Rosťa Mareš, 2. Beneš Pavel, 3. Doležal Tomáš, 4. Procházka Josef, 5. Slánský Antonín ml.,
6. Vanča Lukáš
I přes občasné přeháňky si závod střelci i návštěvníci užili. 
Pavel Čech / Z.Kváčková

Calibos byl komorní
Koncert Calibos pořádaný nájemci hospody Na Hřišti se uskutečnil 8. 8. od 17:30
do 21:30 hodin a byl téměř bez posluchačů.

Petr Brodský
kultura I TR 177 I 11

POZVÁNKA ZO ČSCH TIŠICE
Vás srdečně zve na

OKRESNÍ VÝSTAVU DRŮBEŽE
A MÍSTNÍ VÝSTAVU
KRÁLIKŮ A HOLUBŮ

VÝSTAVA SE USKUTEČNÍ
V NEDĚLI 27. ZÁŘÍ 2020
od 8.00 do 16.00 hodin.
Areál chovatelů ZO TIŠICE – za poštou
» pro děti je zajištěna bohatá tombola
» dospělí se mohou těšit
na nákup chovného materiálu
» občerstvení zajištěno

inzerce
n Venčení, popř. i krátkodobé hlídání psů
v Tišicích (Chrást, Kozly).
Tel.: 605 471 977 / Jiří Němeček

Dojeďte si pro zeleninu
přímo z pole
J

iž v minulém čísle jsme informovali o chystaném „zeleninovém“ stánku, který byl
ve středu 5. 8. otevřen. Od té doby se těší přízni zájemců o kvalitní produkty. Stánek na poli
láká z dáli novotou a vkusným zasazením přímo do pole. Nové parkovací stání s upraveným sjezdem ze silnice přímo láká k zastavení.
Oku lahodící aranžmá, milá obsluha a kvalitní čerstvé výrobky jen potvrzují, že jste tady
správně. Stánek je rozdělen na dvě části. V části
s pultem najdete cibuli, česnek, rajčata, bylinky
a ostatní věci, kterým chlad spíše škodí a ve druhé části, která je plně chlazená, naleznete saláty,
exotické ovoce, jahody, borůvky, pak choi, řepu
a další dobrůtky. Jsou zde také vybrané farmářské
produkty jako jsou olivové oleje od značky
@lozano_cervenka, ručně zpracované sardinky,
tuňák, maďarské speciality, ovocné šťávy, nakládaná zelenina a další. Různé originální a vyzkoušené výrobky postupně ještě přibudou. Majitelé Šťastní mají velkolepé plány i do budoucna
a kromě úžasného stávajícího sortimentu chystají
také další perly – zdravou stravu, kozí i ovčí sýry
od farmářů a bezobalové produkty, např. fazole,
čočku, těstoviny. Stánek bude otevřen přibližně
do Vánoc a poté, s první jarní zeleninou, od března. Sortiment bude sezónně upravován. Kvalitní
výrobky vám s úsměvem prodá Eliška Husáková.

Otevírací doba byla od středy do soboty, ale tento
zkušební provoz si vynutil úpravu díky nastalé situaci, která se stánku výrazně dotkla. Úspěšně nastartovaný prodej narušilo uzavření hlavní silnice,
která je opravována. Majitelé chtějí vyhovět místním občanům a umožnit nákup kvalitních výrobků
alespoň na víkend, ponechali tedy otevřeno v pátek
od 8.00 do 17:00 a v sobotu od 8:00 do 11.00 až
do odvolání. Neváhejte a zajděte si pro pochutiny.
Vyzkoušejte luxusní lahůdky, ať se chuťové pohárky pomějí. Po opravě silnice mohou majitelé dle
zájmu provozní dobu opět rozšířit, sledujte proto aktuality, včetně provozní doby na webových
a facebookových stránkách pod názvem ŠŤASTNÉ
SALÁTY.
Jana Syrová / Tereza Šťastná

Tomáš Srb
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