číslo 178/XI/2020

Nový web obce

Ke konci října byl spuštěn dlouho očekávaný
nový web obce, který je vzdušnější, přehlednější a modernější. Na úpravách se stále pracuje, tak aby bylo nové prostředí co nejpřívětivější a klientsky pohodlné.
/ red

Výstavba kanalizace
V

ýstavba III. etapy kanalizace je v plném
proudu, a do konce letošního roku by
měla být realizována 1. část.

Většina hlavních řadů je v rámci 1. části již realizována a nyní se budují přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Jsem velice rád, že přes počáteční
problémy již práce plynule postupují, a dokonce se

OD 1. ŘÍJNA JE ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY
ČESKÉ POŠTY V TIŠICÍCH
NÁSLEDOVNĚ:

pracuje i o víkendech. V první polovině října započali práci i v ulici Sokolská, která spadá do 2. části
III. etapy. Rychlost výstavby je zásadním způsobem
ovlivněna snižováním spodních vod.
Jelikož s výstavbou kanalizace vždy souvisejí
různá omezení a překážky, chci znovu všem poděkovat za trpělivost a pochopení. 

Pavel Končel / JaS

Oprava komunikací

PONDĚLÍ		1300 – 1800
ÚTERÝ
800 – 1200 1300 – 1400
STŘEDA		1300 – 1800
ČTVRTEK
800 – 1200 1300 – 1400
PÁTEK
800 – 1200 1300 – 1400

TELEFON: 954 227 715

DOPRAVA NA MĚLNÍK

VÝZVA: Jak to
dopadlo?

VÍCE NA STRANĚ 3

S

tav komunikací je permanentní téma snad
všech obcí a měst. Ne jinak tomu je i u nás.
V posledních letech je oprava a obnova komunikací jednou z priorit obce.

Tou nejzásadnější a nejviditelnější opravou komunikace se letos stala nepochybně oprava v Boleslavské ulici. Ač se jedná o komunikaci ve vlastnictví Středočeského kraje, byla dlouhá léta
nehezkou vizitkou, která byla připisována naší
obci. Jsem velice rád, že se podařilo přesvědčit vedení Středočeského kraje o nutnosti této opravy.

My jsme v letošním roce řešili opravy hlavně
nezpevněných komunikací. Podařilo se opravit
ulice Krátká a Na Ladech, které realizovala firma
Strabag, dále ulice Na Vejskoku, kterou opravila
místní firma Petr Kouba.
Samozřejmě plánujeme i generální opravy
nebo realizaci nových povrchů našich komunikací. V této chvíli se připravují zásadní opravy
ulic Spojovací a Železniční. Tyto akce budou
s největší pravděpodobností realizovány v jarních měsících příštího roku.

Pavel Končel / JaS
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Nohu z plynu!
Řidiče změří radary

Nové stolní kalendáře
pořídíte na obecním úřadě
S

tejně, jako pro tento rok, tak i na rok příští,
jsme připravili stolní kalendář s tematickými fotografiemi Tišic.

V kalendáriu jsou barevně vyznačeny ikony
popelniček pro tříděný i směsný komunální odpad. Součástí je i přehledná tabulka svozu odpadu
na celý rok. Naleznete zde také informace k poplatkům za odpad, kanalizaci, psy a jejich splatnost. Oproti letošnímu kalendáři v tom následujícím bohužel nenaleznete sportovní a kulturní
akce. Vzhledem k opatřením ohledně covidu nelze předvídat, co a kdy bude možné uskutečnit.

Od poloviny října je již veškerá potřebná
technologie nainstalována a probíhá zkušební provoz. Po vyřízení všech formalit bude
spuštěn ostrý provoz. Věřme, že se radary
stanou přínosným zařízením pro lepší život
v naší obci.
JaS/ Zdeňka Kváčková

Odpad nám však každopádně zůstává, a tak si
zajděte pro pomocníka na Obecní úřad. Kalendář zakoupíte za 50 Kč. Aktuální úřední hodiny
sledujte na webu či FB obce. 
JaS

Bolavé zuby nám ošetří v Mělníku
Od prosince 2019 je podepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace s firmou
Nuovodent Mělník s. r. o. na zajištění zubní pohotovosti. Počátkem letošního roku jsme
vás již informovali. Zubní pohotovost je dle lékařů tišickými občany hojně využívána. I v těchto
neobvyklých dnech zubní pohotovost plně funguje a počítá i s provozem o vánočních svátcích.

Zubní pohotovost pro občany Tišic: Pražská 343/36, 276 01 Mělník
Telefon: 607 071 230 / Provozní doba: SOBOTA, NEDĚLE a STŘEDA (svátky): 800-1200 a 1230-1630 

JaS

Ze zasedání obecního zastupitelstva
V

pondělí 21. 9. se konalo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva (OZ) v zasedací místnosti OÚ. Bezpečnostní opatření byla
dodržena (roušky, dezinfekce). Tradičně vám
přinášíme výběr z jednání.

ZRUŠENÍ USNESENÍ 3/2/2020
– PROVOZ KANALIZACE
Na minulém zasedání OZ se schvalovala trojstranná smlouva na přechod kanalizace mezi
obcí, VKM a Středočeskými vodárnami s následným vkladem do VKM. SFŽP – poskytovatel
dotací, s tímto postupem však nesouhlasí, s odkazem na čerpání dotačních peněz z EU. Převod
by byl možný až po době udržitelnosti dotací,
tj. 10 letech. Zastupitelstvo obce Tišice zrušilo
usnesení č. 3/2/2020 – provoz kanalizace.

POČET ZAMĚSTNANCŮ OD R. 2021
Starosta vysvětlil, že pí. Veselá v příštím roce
dosáhne důchodového věku, proto je potřeba
hledat náhradu, která by vykonávala její agendu. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo podle
§ 102 odst. 4 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.
v platném znění, s účinností od 1. 1. 2021, počet zaměstnanců obce v Obecním úřadu na 7.

PRONÁJEM RESTAURACE NA HŘIŠTI
Současná nájemkyně přišla počátkem roku na OÚ
s tím, že přestane vařit, což byla podmínka smlouvy.
Proto jsme se domluvili na ukončení této smlouvy.
To bylo důvodem vyhlášení nového výběrové řízení, do kterého se přihlásilo 7 uchazečů. Komise
jednomyslně vybrala nabídku p. Petra Landy. Obec
neupřednostňovala výši nájemného, ale kvalitu nabízených služeb. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo,
na základě informace výběrové komise, jako nejvhodnější nabídku na pronájem obecní restaurace
Na Hřišti nabídku p. Petra Landy, Řezníčkova 220,
250 72 Kojetice, a to na dobu neurčitou, za měsíční
nájemné 11 000 Kč + DPH v zákonné výši. Zápis
z posouzení nabídek je přílohou tohoto usnesení.
2 I TR 178 I zprávy z obce

ZÁSTAVNÍ SMLOUVA P. Č. 677/3, 679/13
A ST. P. Č. 69 VČETNĚ STAVEB,
K. Ú. KOZLY U TIŠIC
Na minulém OZ se schvalovala kupní smlouva
s církví na odkup fary a přilehlých pozemků
v Kozlech. S církví jsme se domluvili na splátkovém kalendáři. Z tohoto důvodu požadují
zajištění. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
Zástavní smlouvu v rámci prodeje pozemku
p. č. 677/3, 679/13 a st. p. č. 69 včetně staveb,
k. ú. Kozly u Tišic. Zástavní smlouva je přílohou tohoto usnesení.

SMĚNA POZEMKŮ PLANTANA
Starosta vysvětlil, že jde pozemky v bývalé Plantaně, kde mezi fóliovníky vznikly přístupové
cesty, které jsou majetkem manželů Neumannových. Každá z nich má své parcelní číslo. Proto
je tato směna, aby se pozemky zcelily. Zastupitelstvo obce Tišice schvaluje směnnou smlouvu v rámci směny pozemků v areálu bývalého
podniku Plantana. Smlouva a geometrický
plán jsou přílohou tohoto usnesení.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2020
Starosta seznámil občany s rozpočtovým opatřením č. 3/2020. Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2020, je
přílohou tohoto usnesení.

MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ V RÁMCI
VÝSTAVBY KANALIZACE UL. SOKOLSKÁ
Jde o majetkové vypořádání v ul. Sokolská, stejně
jako i na minulém zasedání OZ. Zastupitelstvo
obce Tišice schválilo smlouvy v rámci majetkového vypořádání vyvolané výstavbou kanalizace v ul. Sokolská v k. ú. Chrást u Tišic. A to:
a) Kupní smlouvu na pozemek p. č. 464/38
o výměře 59 m², celkem za 1 Kč
b) Kupní smlouvu na pozemek p. č. 457/56
o výměře 49 m², celkem za 1 Kč

c) Kupní smlouvu na pozemek p. č. 688
o výměře 32 m², celkem za 1 Kč
d) Kupní smlouvu na pozemek p. č. 687
o výměře 28 m², za 20 Kč/m²,
celkem za 560 Kč.
Smlouvy jsou přílohou těchto usnesení.

PRODEJ POZEMKU
STP. Č. 310/1 K. Ú. KOZLY U TIŠIC
Jde o pozemek v Jiříně, kde nejsou a nikdy nebudou
žádné sítě. Obec vlastní část pozemku pod chatou.
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo smlouvu
v rámci prodeje pozemku st. p. č. 310/1 v k. ú. Kozly u Tišic. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

PŘEVOD POZEMKŮ
OD STÁTNÍHO POZEMKOVÉHO ÚŘADU
Jedná se o pozemky u vakuové stanice a ČOV.
Převod bude bezúplatný. Zastupitelstvo obce
Tišice schválilo bezúplatný převod pozemků
st. p. č. 439 o výměře 74 m², st. p. č. 438 o výměře 107 m² a st. p. č. 446 o výměře 87 m², vše
v k. ú. Kozly u Tišic, od Státního pozemkového úřadu do vlastnictví obce Tišice.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ
O DÍLO KANALIZACE TIŠICE,
III. ETAPA, 1. ČÁST A 2. ČÁST
Jde o dodatek ke smlouvě o dílo, neboť dochází k navýšení ceny z důvodu většího čerpání
spodních vod. Jedná se také o upřesnění termínu dokončení této části. První část jsou ulice:
U Kapličky, Všetatská, Duhová, U Trati, Pražská. Druhá část jsou ulice Sokolská a přilehlé
k této ulici. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
„Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo KANALIZACE TIŠICE, III. ETAPA, 1. ČÁST a 2. ČÁST“.
Dodatek je přílohou tohoto usnesení.

STAROSTA PODĚKOVAL
ORGANIZÁTORŮM UKLIĎME ČESKO. red

Doprava na Mělník:
Výzva – jak to dopadlo?

V

minulém čísle jsme zveřejnili výzvu k zájmu o dopravu na Mělník. Ozvalo se 13
občanů, kterým dopravní spojení chybí. Uvedli preferované časy, převážně okolo 7 hodiny
ranní s dojezdem na Mělník okolo 7,30 hodin.
Na základě podnětů jednal starosta s příslušným odborem příměstské dopravy, oddělení
projektování příměstské dopravy ROPIDu (Regionální organizátor Pražské integrované dopravy). Zde možnosti dopravy z Tišic na Mělník
prověřovali, konzultovali i s partnerskou organizací IDSK. Sdělili, že díky složité situaci, kdy
v tuto dobu zajišťují autobusy spojení pro školáky do spádových škol, nelze nyní přímé spojení
zajistit. V současné době lze v tuto požadovanou
dobu realizovat spoj z Tišic těmito třemi způsoby s přestupy:
SPOJENÍ  Z TIŠIC SMĚR MĚLNÍK
linka 476		 linka 668		 linka 467
Tišice 6:39 Všetaty 7:02 Byšice
7:15
Všetaty 6:51 Byšice 7:13 Mělník, Fibichova 7:35

Problémy spojené
s koronavirem
L

etošní rok je ve znamení boje s koronavirem, bohužel, důsledky této pandemie budeme pociťovat zřejmě ještě několik let. První
vlna byla velkým překvapením, na které nebyl
prakticky nikdo připraven.

Druhá vlna zasáhla naší zemi více než citelně
s velkým nárůstem nakažených i hospitalizovaných. Celou situaci doprovází nejistota, jak
dlouho budou ta která opatření v platnosti. Jaké
dopady to bude mít na zdraví lidí, ale i na ekonomickou situaci, se teprve ukáže.
Roušky se staly prakticky samozřejmou součástí každodenního života. V různých formách jsme

pocítili omezení v činnostech obchodů, školských
zařízení nebo obecního úřadu i v naší obci.
V této souvislosti chceme požádat občany
o maximální využívání bezkontaktního styku
s obecním úřadem. Většina požadavků se dá vyřešit elektronickou cestou nebo vhozením materiálů do schránky. Veškeré požadavky budou
v zákonných lhůtách vyřízeny.
Chceme dlouhodobě zajistit funkčnost úřadu,
ale i zdraví vás všech.
Znovu opakujeme výzvu pro osoby v karanténě nebo jinak ohrožené občany, obecní úřad
pro vás zajistí nákup potravin i léků. V případě
zájmu volejte tel. 315 696 025.
Pavel Končel

Nový nájemce restaurace Na Hřišti
– krátkodobé omezení provozu

SPOJENÍ  Z TIŠIC SMĚR MĚLNÍK
Osobní vlak 9502		Osobní vlak 6402
Tišice
6:35
Všetaty
6:42
Všetaty
6:39
Mělník
6:51
SPOJENÍ  Z TIŠIC SMĚR NERATOVICE
Třetí variantou je cesta spěšným vlakem
z Tišic do Neratovic-sídliště, s přestupem
na autobus linky 471. K tomuto spoji ROPID s IDSK dohodli garantovaný přestup
v zastávce Neratovice-sídliště. Tento autobus bude čekat až 5 minut na vlak z Tišic.
SPOJENÍ OD 26. ŘÍJNA TEDY VYPADÁ TAKTO:
Spěšný vlak 1543		
Tišice
6:52
Neratovice-sídliště 6:59
		

linka 471
Neratovice, Sídliště 7:04
čeká max. 5 minut
Mělník, Fibichova 7:30

Přímý spoj se tedy vyjednat nepodařilo, ale
zejména třetí varianta, tedy spoj s jedním přestupem navíc s garancí přestupu by mohl být pro
většinu cestujících přijatelný.
/ JaS

V průběhu letošního roku ukončila, po dohodě, Ivana Neťuková nájem restaurace Na Hřišti. Z tohoto
důvodu uspořádala obec výběrové řízení, na základě kterého schválilo obecní zastupitelstvo nového
nájemce, p. Petra Landu, provozovatele závodu Beta uzeniny. Jelikož jsme si vědomi toho, že se doba
posunula a nároky dotčených orgánů se zvyšují, je zapotřebí zázemí restaurace rozšířit a zmodernizovat. Z tohoto důvodu využijeme změnu provozovatele i k vnitřním úpravám. Restaurace bude
od 1. 11. 2020 do 15. 1. 2021 uzavřena. S ohledem na vládní opatření může dojít i ke změnám v pořádání plesů nebo dalších akcí. O veškerém dění vás budeme včas informovat.
Pavel Končel / JaS

Mimořádné situace v areálu Spolany Neratovice

S

polana Neratovice byla historicky velmi
významným zaměstnavatelem našeho regionu. Chemická výroba sebou zároveň nesla
značnou ekologickou zátěž pro Neratovice
i okolní obce. Občasné úniky chemických látek byly téměř samozřejmostí spojenou s tímto provozem.

Po roce 1989 se výroba postupně snižovala,
a s ní i nebezpečí havárií. Nicméně větší únik
chloru proběhl v roce 2002, kdy vznikla havárie
v důsledku povodní.
Velkým problémem při mimořádných událostech byla informovanost občanů postižených
oblastí. Informace jsme dostávali opožděně
a většinou neúplné.
V posledních letech je trend obcí instalovat varovné systémy, jejichž prostřednictvím dostanou
občané včasné varování případného nebezpečí.
Tento systém máme instalován i v Tišicích, každou první středu v měsíci dochází ke zkoušce, aby
byl systém připraven pro mimořádný stav.
Bohužel, 4. 9. letošního roku došlo ve Spolaně při najíždění provozu po pravidelné odstávce
k jednorázovému úniku oxidu sírového v podobě mraku plynu. Tento mrak doputoval až do Ti-

šic. Ač nastal III. stupeň nebezpečí a Spolana má
možnost přímého hlášení do našich hlásičů, této
možnosti nevyužila. Obec obdržela informaci telefonicky ve chvíli, kdy byla chemikálie již
na našem území. Následně jsme vyhlásili chemický poplach, ale vše bylo již pozdě.
Na základě této mimořádné události proběhlo jednání se zástupci Spolany s. r. o. a starosty
přilehlých obcí. Na tomto jednání byla zástupci
Spolany přislíbena opatření, aby se podobná situace neopakovala a varovný systém byl v případě nebezpečí neprodleně spuštěn.
Zároveň jsme od této společnosti obdrželi příslib na dar ve výši 50 000 Kč, který obec využije
na rozšíření varovného systému.
Na závěr snad jen přání, abychom tento varovný systém co možná nejdelší dobu nepotřebovali využít…
Po napsání tohoto článku došlo bohužel
(28. 10.) z areálu Spolany Neratovice znovu k úniku oxidu sírového. Dle poskytnutých informací
nebyla naše obec zasažena.
Pavel Končel

V dalším čísle se detailně zaměříme na vysvětlení jednotlivých stupňů poplachů, postup
a rady, co dělat v případě poplachu.
(red)
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Jak proběhla akce UKLIĎME TIŠICE?

P

lánovaný dubnový úklid Tišic se z důvodu vládního nařízení nekonal, ale
byl přesunut na září. Dobrovolníci
se sešli před obecním úřadem, kde je
vyzbrojili organizátoři a poté mohli vyrazit plnit pytle. Nálezů bylo
více než dost.
Posbíráno bylo: 45 pytlů odpadů, 8
pneumatik, 2 jízdní kola, 2 použité injekční stříkačky, 2 menší černé skládky a také:
skříň, toustovač, nějaké to oblečení a hlavně
převážně něco od pití a jídla (sklo, plech, plast,
obaly od Hašlerek). K odpadu, i když zdánlivě
drobnému, patří také nedopalky cigaret. Filtry

jsou vyrobeny z plastu (většinou acetátu celulózy),
nejsou tak biologicky
rozložitelné a v přírodě škodí nejen
rostlinám,
ale
i zvířatům. Kromě cigaretových
nedopalků byly však
v blízkosti parku
u Kalu nalezeny také
dvě použité injekční stříkačky. Údržba obce, která i toto
místo pravidelně uklízí se zde
s tímto typem nebezpečného
infekčního odpadu ještě nesetkala. Každopádně je potřeba
být obezřetní, poučit děti, že
nesmí objevené použité stříkačky brát do ruky, ale oznámit tuto skutečnost
někomu dospělému, který se postará o odklizení
(ideálně nahlášením na linku policie-158). Úklid
se vydařil, po práci došlo i na zasloužené příjemné
opékání buřtíků na náplavce v Kozlech. Tentokrát
dokonce s hudebním doprovodem Kateřiny Kučerové, která zpříjemnila pohodové odpoledne.
Všem zúčastněným patří velké díky! I mimo
plánované úklidy proběhlo několik individuál-

ních úklidových akcí. Spoustě občanů není naše
životní prostředí lhostejné, a tak i každý drobný
úklid, například okolo svých domovů, je přínosný. Všem uvědomělým občanům patří velké
poděkování, stejně tak jako hlavní organizátorce Tereze Hyksové a Pavlu Veselému, kteří jsou
motorem a mozkem těchto akcí.

Jana Syrová

Tereza Hyksová a Jana Syrová

Volby do zastupitelstev do krajů
K

aždé čtyři roky se konají volby do zastupitelstev krajů. Probíhají během posledních 30 dnů před uplynutím volebního období, přesné dny stanovuje prezident republiky.
V dubnu t. r. vyhlásil prezident Miloš Zeman
dny konání krajských voleb pátek 2. října a sobotu 3. října. Volilo se ve všech krajích s výjimkou Prahy. Současně se ve třetině republiky
konalo první kolo voleb do Senátu. V krajských volbách bylo možné až čtyřmi kroužky
vyznačit preferenční hlasy pro vaše favority.

/ JaS

A S JAKÝMI VÝSLEDKY SKONČIL
NÁŠ STŘEDOČESKÝ KRAJ?

JAKÁ BYLA ÚČAST A JAKÉ
BYLY VOLEBNÍ VÝSLEDKY V NAŠÍ OBCI?
Výsledky krajských voleb 2020 obec Tišice:
Účast 37,13 %
Konečné výsledky:
Občanská demokratická strana 22,37 %
ANO 2011 19,22 %
Česká pirátská strana 13,96 %
Česká strana sociálně demokratická 12,46 %
Starostové a nezávislí 10,21 %
Svoboda a přímá demokracie (SPD) 6,01 %
Trikolóra hnutí občanů 4,95 %
Komunistická str. Čech a Moravy
4,8 %
Spojenci – TOP09, Hlas, Zelení
3,3 %
Svobodní
0,9 %

KANDIDÁTNÍ LISTINA
číslo název strany
7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
33 Občanská demokratická strana
50 ANO 2011
19 Česká pirátská strana
48 Spojenci pro Středočeský kraj – TOP 09, Hlas, Zelení
		Celkem

Počet mandátů
18
16
15
12
4
65

v%
27,69
24,62
23,08
18,46
6,15
100,00

Děti ze školy si vyzkoušely stará řemesla
J

iž několik let využíváme jako součást
přírodovědného a vlastivědného učiva
výukové programy ekocentra „Koniklec“
v Dolní Vidimi. Začátkem října vyjeli druháci a čtvrťáci za poznáváním starých zaniklých řemesel.
Na místě nás v krásné roubence čekala pecí
příjemně vytopená světnice a voňavý bylinkový čaj pro všechny. Pan lektor dětem povyprávěl, jak se v dřívější době v takovýchto
chalupách hospodařilo a seznámil je s prace4 I TR 178 I zprávy z obce / ze školy

mi, které provázely život lidí na vsi. Pak se už
všichni do toho pustili. Některé děti zadělávaly chleba, některé loupaly vařené brambory
a chystaly těsto na placky, kluci se pustili do výroby provazů a venku si všichni vyzkoušeli,
jak se stloukalo máslo a pralo prádlo v neckách na valše. Odměnou pro všechny byl
nejen dobrý pocit z práce, ale hlavně super
placky upečené přímo na tálu na peci.
Prožili jsme zajímavé dopoledne a všichni
se těšíme na další výlety. Snad se jich dočkáme brzy.
/ Simona Rendeková

Ve zdravé školce,
zdravý duch!

J

ako loni, tak i letos se naše školka zapojila
do projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“, kterou má pod svými „křídly“
Česká obec sokolská. Jedná se o projekt, který
dětem pomáhá pomocí pohybových schopností a dovedností objevovat svět.
Jeho záměrem je prezentovat pohyb jako každodenní přirozenou potřebu dětí a vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování. Vede je k týmové spolupráci a přináší radost z řešení úkolů.
Je koncipovaný pro celý školní rok a jedná se
zejména o netradiční aktivity, které jsou vázané
na roční období.

Děti dostávají sešity, které jsou rozdělené
do jednotlivých věkových kategorií. Každé dítě
má svůj vlastní deníček, do kterého zaznamenává
své úspěchy a splněné úkoly pomocí samolepek.
Cílem projektu je, aby se co nejvíce dětí zapojilo do pohybových a rozumových aktivit, začlenily pohyb i do budoucího života a naučily se ho
mít rády.
/ Kristýna Daslíková

Družina sbírá žaludy

B

yli jsme osloveni organizací Českých lesů,
konkrétně panem Blechou, abychom jako
družina pomohli se sběrem žaludů dubu letního.

Nová tvář
v mateřské škole
P

aní učitelku Veroniku Baštovou, která působí ve třídě Světlušky čekají milé rodičovské povinnosti. Již brzy nastoupí na mateřskou
dovolenou a bude se těšit na svého prvního
potomka. Do naší mateřské školy tak přivítáme
posilu, paní učitelku Hanu Marcolovou. Paní
učitelka Hana mi odpověděla na pár otázek.
n Co tě přivedlo od tvé původní profese k práci učitelky v mateřské škole a proč?
Je to vlastně takový přirozený vývoj v mém životě. Se
vším, s čím se potkávám, beru jako výzvu a možnost
poznat něco nového nebo možná dalšího. Prostě to
tak postupně na sebe navazovalo: Práce s dětmi mě
vždy bavila, proto jsem asi začala při zaměstnání
s trenérskou činností v Oddílu skoků na trampolíně. Tam jsem si postupně dodělala trenérskou licenci “B” na FTVS, abych se mohla dětem věnovat
s vyšším odborným přehledem. Po dotazech rodičů
na stravovací návyky sportovců jsem absolvovala
rekvalifikaci “Poradce pro výživu” v Brně a kurz
pořádaný STOBem o stravování a léčbě obezity jak
u dospělých, tak dětí. Následovaly i příměstské tábory a já jsem zjistila, že by mne práce s dětmi naplňovala více než práce dosavadní, která spočívala
ve zpracovávání technických dat pro dokumentaci
k letounům pro AČR. A s touto myšlenkou, věnovat
se dětem v rámci zaměstnání, jsem si doplnila pedagogické vzdělání a začala se poohlížet po práci v MŠ.
n Co očekáváš od práce učitelky v MŠ?
Od své práce očekávám možná splnění životního
snu, ale určitě seberealizaci a podání “pomocné
ruky” dětem. Hned to vysvětlím: Ve sportovním
oddílu jsme organizovali skoky pro veřejnost (ur-

čené právě školkovým dětem)
a tam jsem zjistila, že dětem
sice nechybí chuť něco
dělat, ale chybí
jim zkušenost,
fyzická zdatnost, správná
koordinace
pohybů, ale
i schopnost
komunikovat
nebo se prosadit neútočným způsobem, občas povzbuzení
od rodičů. Doufám, že prací v MŠ bych mohla
alespoň něco změnit a podat právě tu “pomocnou
ruku”, motivovat.
n Jaké jsou tvé koníčky? Co ráda děláš?
Jak asi vyplývá z toho, co jsem říkala, baví mě
sport a pokud se to tak dá říci i práce s dětmi
je mým koníčkem. Co se týče sportu ráda jezdím na horském kole, běhám, lyžuji, potápím se,
a kromě trenérské činnosti pro děti předcvičuji
i jumping (skákání na malých trampolínkách)
pro dospělé. No a vzhledem k tomu, že se nyní
stěhujeme s manželem na Kokořínsko, kde budeme mít i větší zahrádku, ráda bych zkusila zařadit mezi koníčky i zahradničení.
n Jaké je tvé životní motto?
Z žertu ráda uvádím: “Zážitek nemusí být dobrý,
hlavně když je silný!”, ale to, co je pro mne hnací
silou, je přísloví: “Nenávidíme mnoho lidí jen
proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost,
jak je milovat”.
/ Lucie Vávrová, učitelka

Víla Puntička v mateřské škole

Z

ačátkem října proběhlo ve třídách autorské čtení knížky Puntička od autorky Evy
Vychodilové a ilustrátorky Michaely Susové
Vilhelmové.

Knížka je o dobrodružné pouti víly Puntičky
ze Slunečného koutku, během níž při hledání ztraceného kocoura Proužka potkává staré
i nové přátele a s pomocí bylinek jim pomáhá
od řady neduhů. Sama se přitom zbavuje dávných strachů a objevuje v sobě ztracené i nové
schopnosti. Paní autorka přečetla v každé naší
třídě jednu až dvě kapitoly z knížky. Také proběhla výstava kreseb z knihy od paní ilustrátorky.

Kristýna Daslíková

A protože se děti v této době nemohou aktivně účastnit zájmových kroužků a dalších kolektivních činností, nabídku jsme s radostí přijali
a s dětmi jsme dvakrát na sběr žaludů vyrazili.
Celá družina ZŠ Tišice se do tohoto projektu
zapojila a za první odpoledne nasbírala 20 kg
žaludů a druhé odpoledne dokonce ještě o dva
kilogramy více. Díky této akci bude na jaře vysázeno mnoho nových stromů a pro děti za pomoc
bude čekat sladká odměna.

Vanda Husáková / Adriana Jinochová

Lucie Vávrová

Následně si děti za pomoci paní ilustrátorky
mohly zkusit nakreslit výjev z přečteného příběhu, a poté vymalovat vodovými barvami.
Povedené výtvory dětí byly zařazeny do soutěže
„Rozsviťme ČR“.
Kniha vychází ve spolupráci s Nadačním fondem IMPULS v rámci projektu Rozsviťme ČR
na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou.
Ti musí stejně jako Puntička, den, co den překonávat nové výzvy. Symbolem naděje a podpory
všem s nevyléčitelnou nemocí jsou slunečnice.
Právě tyto květiny má víla nejraději.

Lucie Vávrová
 a Magdalena Žáková – Hejlová, učitelky MŠ
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Pavlův splněný dětský sen
a tesařík Chlorophorus Hubenyi
O

místním nadšeném entomologovi Pavlovi Hubeném jste si již mnohé mohli přečíst v únorovém čísle roku 2019. V té době byl
již po expedici v Kyrgyzstánu, ale ještě nevěděl, jaký poklad si domů přivezl. Fascinujícího
brouka s dlouhými tykadly nosí vyobrazeného
na tričku. Jak objevil nový druh, který navždy
ponese jeho jméno, nejen na to, jsem se ho
zeptala. Pavla a jeho manželku znám již dlouho, zajímavosti z příjemné a poučné návštěvy
u nich, přináším v následujícím rozhovoru.
n Mít po sobě pojmenovaného brouka byl tvůj
sen. Jak se ti to podařilo?
V srnu 2017 jsem na expedici v Kyrgyzstánu
odchytil brouka, který lezl ze silné jilmové větve. Tu větev jsem si přivezl domů, s tím, že by
se mohl vylíhnout další. Byly tam díry. Netušil
jsem, že se doma později vylíhne brouk, který
ještě nebyl objevený.

n Jak jsi zjistil, že je dosud neznámý a jak
dlouho proces zjištění trval?
Po vylíhnutí a vypreparování jsem brouka předal
odborníkům, kteří brouky popisují. Ti zjišťovali,
zda ho již někdo nemá ve sbírce, není v muzeích,
např. v Londýně, Moskvě, samozřejmě v Čechách
atd. Trvalo dva roky, než bylo zjištěno, že se jedná
o nepopsaný druh tesaříka, a tak mohl být Českou
akademií věd pojmenován po mně CHLOROPHORUS HUBENYI. Holotyp=první kus na světě, z larvy vylíhnutý exemplář ze dřeva, samice.
n Je těžké najít či doma vypěstovat nový druh
brouka?
Někteří brouci žijí velice krátce, jen několik dní
nebo pouze hodin. Během svého života ani nevylézají, nehledají ani potravu nebo jsou vysoko
v korunách stromů, na nedostupných místech,
rodí se a umírají v noci a nestihnou se odchytit.
Vyskytují se také na nečekaných místech nebo
v neočekávanou dobu.
n Jak tvůj koníček zasáhla aktuální situace?
Bohužel zakázali burzy, nemohu nakupovat ani
měnit. Expedice letos žádná nebyla, byl jsem jen
v ČR v Jizerských horách. Na okrese Mělník je
nás kolem 10 entomologů. Děláme průzkumy
v okolí, na Mělnicku. Vzácné druhy jsem našel
například na nedaleké Kopě nebo na Červených
Pískách. Vlivem oteplování různí brouci migrují
a objevujeme je na místech, kde dříve nebyli.
6 I TR 178 I rozhovor

n Jak brouky získáváš?
Buď lovem, vylíhnutím doma ze dřeva nebo líčím pasti. Je to velké dobrodružství. Samozřejmě
některé druhy získám výměnou nebo nákupem,
na burze nebo přes internet. Například v Pardubicích nebo v Praze, kde bývá dvakrát do roka
dvoudenní mezinárodní burza. Bohužel letos
nebyla.
n Jaká byla tvá poslední zahraniční expedice?
Vloni jsem byl v Arménii. Arménská akademie
věd mě pozvala na tři týdny na velice zajímavou
a výživnou expedici. Lovili jsme u iránských hranic, v největší poušti Arménie Vedy Gorovan. Měli
jsme povolení do národní rezervace. Odchytil jsem
na 3000 brouků. Sbírku jsem rozšířil o endemitní
brouky, to jsou brouci, kteří nejsou nikde jinde. Přivezl jsem nádherné Krasce, také jedovaté brouky,
které ani ptáci nejedí. Přibližně 2000 brouků mám
již zpracovaných a zbylá část čeká v mrazáku.
n Odchyt probíhal zejména v poušti. Máš nějaké
strašidelné zážitky? Čeho se
na expedicích nejvíce bojíš?
Nejvíce se bojím hadů. V Jordánsku jsem zahlédl pakobru, velkého černého hada cca
2,5 metru dlouhého. Hadi
jsou velmi plašší, většinou se
jen leknu, ale mám respekt.
V Arménii jsme potkali tak
10 hadů denně. V poušti
nechodím pokud možno
po písku, ale po kamenech.
V Jordánsku nás vystrašili
divocí psi. Nejnebezpečnější
noc jsem zažil v Montenegru
u pašerácké stezky do Albánie. Noc blízko vybombardovaných kasáren, u prostřílených stěn přivodila neklidné sny. V Arménii jsem viděl šakala. A bojíme
se také medvědů, např. v Řecku a Arménii.
n Jak se domlouváš?
Učil jsem se ruský jazyk, krátce německý a anglický. Spoléhám hlavně na kolegy. Při písemné
komunikaci používám překladač.
n Tvá sbírka čítá přibližně 20000 ks exemplářů, co je největším nepřítelem?
Sluníčko, které brouky vyšisuje, vlhko a rušník
muzejní.
n Kdy se broukům věnuješ?
Lovím na jaře a v létě, a na podzim a v zimě je preparuji a třídím sbírku. Při práci doma prožívám velkou radost a vzpomínám na lovení a práci v přírodě.
n Jaký je tvůj cestovatelský sen za brouky?
Chci se vrátit do Kazachstánu, navštívit pevninské Řecko-Polopones. V Kyrgyzstánu bych chtěl
odlovit další kusy mého tesaříka do série, i samce do páru. Jezdím tam, kde je odchyt povolen.

n Ke svým 40.tým narozeninám ses potěšil
výstavou brouků v Čelákovicích, chystáš další?
Rád bych cca za 3 roky ke svým 45.tým narozeninám
uspořádal výstavu v Mělníce, kde jsou pro bezpečí
exponátů potřebné prosklené uzamykatelné vitríny.
n Máš dva syny, půjdou v tvých šlépějích? Jak
vnímáš budoucnost „broučkaření“?
Bohužel u mladé generace již sbírání obecně,
nejen brouků, nefrčí. Žijí hlavně virtuálním světem, což je škoda. Díky mému koníčku jsem se
setkal se spoustou zajímavých lidí-profesorů, cizinců…a poznal spoustu krásných míst.
n A poslední pikantní otázka na závěr – jíš
brouky?
Ne. Ani jsem to nezkoušel a neláká mě. Entomologové, ač to tak může vypadat, nelikvidují
ve velkém brouky, používají je k vědeckým účelům. Některé druhy brouků, díky tomu, že lidé
jedli jejich larvy, vyhynuly.
Zajímavé vyprávění doplnil Pavel ukázkou
spousty dokonalých exemplářů, které má pečlivě
evidované.
/ Jana Syrová

Tišické bejvávalo

…aneb o sportu trochu jinak

Foto z přípravy dětských her na ploše hřiště SK Tišice. Vpravo v pozadí dům č. p. 68, dále doleva topoly lemující rybník (dnes bikapark), vlevo dům č. p. 36.
Je velice pravděpodobné, že potomci dívek z obrázku poznají své blízké.
Foto archiv autora

J

iž tradičně je tato strana vyhrazena zprávám, informacím ze sportovního života
u nás. Není jistě potřeba vysvětlovat, proč
tentokrát nepřinášíme dobré, a někdy i neradostné výsledky našich fotbalistů, šipkařů.
Redakční rada TR se rozhodla, že když není co
psát o současnosti, necháme čtenáře nahlédnou do minulosti.
Z několika náhodných rozhovorů s občany
střední a mladší generace jsme zjistili, že mnozí
neví, kde bylo v Chrástě původní fotbalové hřiště a jen nejstarší pamětníci vědí, že svoje hřiště
pro kopanou měly i samostatné Tišice i Kozly.
Následující informace jsme čerpali z kronik,
z „Kroniky obcí Chrást, Kozly, Tišice“ pana J.
Šulce, z vlastních vzpomínek, ale hlavně z příspěvků, které nám zaslal náš bývalý spoluobčan,
dlouholetý výborný fotbalista pan Radek Šebek
(naroz. 1950), který již dlouho žije v Košátkách.
Na svou rodnou obec nezapomíná, již několikrát poslal příspěvky do kroniky i do TR. Jeho
koníčkem je historie zdejšího kraje, věnuje se
ji s velkým nasazením. Jen připomínáme, že až
do roku 1960 byly Chrást, Kozly i Tišice samostatné, před 2. světovou válkou měly svoje Obecní úřady v čele se starosty.

SPORTOVNÍ KLUB TIŠICE
Historie tišického fotbalu se připomíná velmi
složitě – nedochovaly se související archiválie.
Jen skrovné soukromé sbírky, obecní kroniky a místní podání nám pomohou ponořit se

do historie tišického fotbalu s počátkem 30. let
minulého století. V té době sílila iniciativa v řadách zejména mladší mužské populace k zakládání fotbalových klubů. V našem okolí již v té
době fungovaly fotbalové oddíly v Lobkovicích
(zal. klubu r. 1923), Čečelicích (1926), Všetatech, Neratovicích (1919) a v Kostelci nad Labem (1917). Lze reálně předpokládat, že Sportovní klub Polaban Tišice byl založen v roce
1933, stejně jako v sousedním Chrástě.
Fotbalová hrací plocha SK Tišice se rozkládala, za souhlasu podnikatele a spolumajitele
tišické cihelny pana Kastnera, v lokalitě „Na Vrchách“, kde pozemek s hřištěm sousedil s cihelnou. Než tišičtí vyzvali prvního soupeře, museli
vynaložit nemalé pracovní úsilí. Pod vedením
Josefa Černého, již pána v letech, ale zkušeného
fotbalisty, to zvládli. Sporadicky můžeme připomenout i další aktéry: Josef Žítek z č. p. 145,
„Ola“ Horčík z č. p. 151, J. Horčík, Karel Veselý
z č. p. 82, bratři Čichnové a další již neznámí občané a fotbaloví nadšenci.
Barvy klubu byly bílá a červená. V těchto
barvách pro veřejnost pořídili činovníci klubu
mosazné odznaky. Byla to jistě možnost k výdělku, společně s pořádanými tanečními zábavami
v hostinci „U Martinovských“ na č. p 11. Odznak
byl ve tvaru obdélníku, úhlopříčkou rozdělený
vzhůru zleva doprava, vlevo bílá s nápisem SK
Tišice, vpravo červená, spodní kratší strana lemovaná zlatými ratolestmi. Bývalý spoluobčan
pan Vlastimil Hanousek, tehdy hráč SK Neratovice, při vzpomínkách říkával: „To hřiště bylo

jako Sahara“. Pro písčitý povrch hrací plochy se
sporadicky vzrostlou trávou a travními drny. Polohu hřiště připomíná přiložené foto, hřiště SK
Tišice sloužilo při programu dětských her v den
slavnostního otevření Obecního domu v Tišicích z 26. července roku 1936. Tento náš klub se
řadil do nižších výkonnostních pater struktury
středočeské župy. Svou činnost SK Tišice ukončil v roce 1939, protože hlavní majitel tišické cihelny p. Čejka rozšířil těžbu písku do prostoru
hrací plochy.

FOTBALOVÝ KLUB POLABAN KOZLY
K založení fotbalového klubu Polaban Kozly
došlo v roce 1946. Fotbaloví nadšenci z Kozel
zřídili fotbalové hřiště nedaleko školy, v prostoru dnešních ulic K. Zicha, Javorová. Hřiště
nemělo travnatý povrch. Občas, při pěkném
počasí ho Základní škola využívala při hodinách
tělesné výchovy, nejčastěji žáci hráli vybíjenou.
Známými kozelskými fotbalisty byli například
bratři Jankáskové – Karel, Josef a František, dále
Václav Šípek, Josef Pitner. Dokonce dva posledně jmenovaní se později stali fotbalovými rozhodčími. Klub Polaban Kozly zanikl před rokem
1950. Členové klubu odmítli nařízení připojit se
jako celek ke SK Chrást-Tišice. Jednotliví hráči
však k sousedům přestoupili. Nevyužívané hřiště zaniklo, bylo rozoráno pro zemědělské užití,
kolem roku 1955.
A o sportovním klubu a hřištích v Chrástu se
dočtete v dalším čísle.

Petr Brodský s přispěním Radka Šebka

Příběh sochy Panny Marie Lurdské

T

o, o čem budete dále číst je zachyceno
ve dvou kronikách, znám to z vyprávění
mého otce učitele a kronikáře Josefa Brodského a z mých vzpomínek.

Někdy v roce 1921 vážně onemocněla paní
Anna Rylichová z Chrástu č. p. 33, bylo jí 55 let.
Lékaři dával jejím čtyřem, již dospělým dětem,
malou naději, že se maminka uzdraví. Dcera
Anna Vyhnálková se ve zdejším kostele vroucně
modlila za uzdravení maminky a v modlitbě slíbila Panně Marii, že když se maminka uzdraví,

koupí do kostela sochu Panny Marie Lurdské.
Věřte/nevěřte-modlitba a slib byly vyslyšeny,
Anna Rylichová se uzdravila, dožila se požehnaného věku 92 let. Dcera slib dodržela a pro kostel koupila nádhernou sochu Panny Marie Lurdské v životní velikosti. Na sochu se sám dobře
pamatuji, začátkem 50. let minulého století jsem
několik let v našem kostele ministrantoval.
V kronice za rok 1993 vypsal kronikář Josef
Brodský seznam všeho, co bylo v sérií opakovaných loupeží z našeho kostela ukradeno.
Uvádím doslova, co napsal: „Od roku 1989 byl

kostel vykraden šestkrát. Byly ukradeny svícny, kříž, kalich, andělíčci z oltáře, velmi cenné
jesličky, křížová cesta, socha svatého Františka
a socha Panny Marie Lurdské. Ta byla objevena
ve Všetatech, když ji lupiči zabalenou posílali
vlakem do Teplic. Bude znova vrácena do kostela.“ Bohužel, k vrácení nedošlo, jaký byl další
osud sochy, kde se nyní nachází, nevím.
Požádal jsem vikáře ze Staré Boleslavi o pomoc, slíbil, že se pokusí něco vypátrat. Dohodnuli jsme se, že mu začátkem prosince zavolám.

Petr Brodský
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Byla vyhlášena
veřejná výzva
na úředníka

Jsme šestičlenné vokální těleso Sotovox (dříve SottoVoce). Od našeho založení v roce 2010 v jedné pražské
kavárně se výběr repertoáru odvíjel od různorodých lidových písní a duchovních skladeb až po swingové a popové úpravy inspirované především světově známými vokálními interprety jako jsou King’s Singers, The Real
Group či Pentatonix. S oblibou zařazujeme také vlastní skladby a úpravy známých melodií pro zvláštní příležitosti – máme za sebou například několik vlastních i cizích svateb a křtů dětí, knih i CD. Nejraději zpíváme
na pódiu s vlastními mikrofony, ale máme rádi i atmosféru malých kostelů, zvláště ve vánoční náladě a pohodě. Zpíváme si pro radost a těší nás, že radost dělá naše zpívání i našim posluchačům. Takto se představuje
skupina Sotovox, kterou doufejme uslyšíme v našem kostele. Vzhledem k nestálé době a nepředvídatelnému
vývoji opatření ohledně covidu, budeme o případných změnách informovat.
JaS / Jakub Lukáš

OBECNÍ ÚŘAD TIŠICE VYHLAŠUJE
VEŘEJNOU VÝZVU NA OBSAZENÍ
PRACOVNÍHO MÍSTA ÚŘEDNÍKA ÚSC
PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ OBCE
V OBLASTI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ,
STAVEBNÍHO ŘÁDU A SPRÁVNÍCH
AGEND. PRACOVNÍ POMĚR
NA PLNÝ ÚVAZEK,
NA DOBU NEURČITOU,
NÁSTUP NEJPOZDĚJI 1. 4. 2021.
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ BUDE
UKONČENO 9. 11. 2020.
BLIŽŠÍ INFORMACE PODÁ PANÍ
DAŇHELKOVÁ, tel.: 315 698 237,
e-mail: danhelkova@tisice.cz,
A JSOU ZVEŘEJNĚNY NA ÚŘEDNÍ
DESCE OBCE.


(red)

krátce
n TRADIČNÍ ROZSVÍCENÍ STROMU, které
pořádá Tišické Klub-ko se vzhledem k opatřením ohledně koronaviru KONAT BOHUŽEL
NEBUDE. Strom bude rozsvícen 29. listopadu.

(red)
n POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ KONCERT,
který je naplánován na neděli 20. 12. v 16 hodin v kostele Všech svatých v Kozlech. Pozvání
přijala vokální skupina Sotovox, pod vedením
pana Pavla Řeháčka. Tentokrát si atmosféru
Vánoc užijeme již pár dnů před vánočními
svátky. Všichni jste srdečně zváni. Vstupné je
dobrovolné. 
(red)

inzerce
n Tikanas Tišice, p. o. přijme pracovníka
pro provoz kanalizačního systému v obci
Tišice. Možnost na HPP i VPP, případně
DPP. Bližší informace na čísle 739 500 555
nebo e-mailové adrese: tikanas@tisice.cz.
n Daruji 2 krásná černá přítulná koťata,
jen do dobrých rukou. Tel. 732 673 766,
721 342 467
n Mám zájem o pravidelný odběr kozího
mléka. Děkuji za nabídky. Tel. 732 673 766,
721 342 467
n Nabízím k prodeji český kvalitní česnek
1 Tomáš
kg/130 Srb
Kč. Tel. 721 608 436

Obecní úřad i potraviny U Vacků byly ve čtvrtek 29. 10. v obležení filmařů, kteří u nás strávili celý den,
a to natáčením českého seriálu. 
/ JaS
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