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Všem čtenářům
Tišických rozhledů a obyvatelům naší obce přejeme krásné a pohodové prožití
vánočních svátku a do nového roku pevné zdraví, spokojenost, porozumění a štěstí.
Děkujeme za vaši přízeň a zachovejte nám ji i v novém roce. Redakcní rada Tišických rozhledů

H.K.

Vánoční
Magda Křížová

Zvonečky zvoní, podkovy koní,
do sněhu tisknou vánoční sen.

Magdalena Žáková

Smráká se, první hvězda vyšla
– večer začíná, končí den.
Takový večer, který v dětských očích
rozsvítí hvězdičky.
Svět se vejde do dětské dlaně-celičký.

A ještě jedno velké přání
pro svou malou zemi.
Ať je zde mír a klid
a sváteční usmíření.

Tradiční
PŘEDVÁNOČNÍ
rozhovor se starostou
VÍCE NA STRANĚ 3

Co dělat
při chemické
havárii Spolany?

Utajeného Mikuláše
se děti nakonec dočkaly
L

etos v rámci čertovského dne navštívili
naši mateřskou školu Mikuláš, anděl a čert
trochu netradičně. Někdo se na Mikuláše těšil,
jiný měl trochu obavy, protože ne každý byl
po celý rok poslušný.
Děti si během předešlých
dnů natrénovaly spoustu
básniček, zazpívaly čertovské písničky, nakreslily a vyrobily dárečky
pro anděla. V pátek přišlo do školky spousta
malých čertíků a andílků. Za oknem objevili dopis od Lucifera

VÍCE NA STRANĚ 4

a Mikuláše, kteří se tentokrát nemohli dostavit,
ale zaslali seznam úkolů. Např. vybarvit anděla
bez přetahování, proběhnout pekelnou dráhu
nebo zarecitovat naučenou básničku. Napjatá atmosféra nastala ve chvíli, kdy děti úkoly splnily
a zaslechly za dveřmi cinkání řetězu a lehounké
ťukání na okno… Mikuláš přinesl dárečky všem! Děti odměnil ovocem,
lízátkem a výborným mufinem
s čokoládou, který připravily naše kuchařky. Následovala
přehlídka masek a čertovský rej.
Ani letos si čerti nikoho neodnesli a my se už těšíme na příště.
Kristýna Daslíková,
učitelka MŠ
Vanessa, ZŠ

Ať je nám teplo u srdce
letos o Vánocích,
prožijte pohodu, lásku
a ticho zimní noci.

NAUČNÁ STEZKA
Putování
tišickou krajinou
VÍCE NA STRANĚ 5

Marie Jakubů

Zuzana Viktorinová
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Úhrada poplatků
v roce 2021
OBECNĚ KE VŠEM POPLATKŮM:
Poplatek je možné uhradit
l v hotovosti do pokladny obce
na obecním úřadě v úřední dny
l bezhotovostní platbou na účet obce
3024171/0100.
Účet obce je stejný pro všechny typy poplatků.
VS = (číslo části obce a číslo popisné)
Tišice – 1 / Chrást – 2 / Kozly – 3 / Chaty – 4
SS = 222 (poplatek za kanalizaci)
SS = 101 (poplatek za komunální odpad)
SS = 102 (poplatek za psa)

Školka získala další dotaci
N

a základě výzvy MŠMT, řídícího orgánu
OP VVV podala naše mateřská škola žádost o dotaci. Rozhodnutím o poskytnutí podpory získáme 336 916 Kč.

Cílem tohoto projektu je personální podpora MŠ –
školní asistent. Školní asistent poskytuje základní
pedagogickou i nepedagogickou podporu dětí spočívající například v nácviku jednoduchých činností
při příchodu a pobytu v MŠ nebo při akcích školy,
pomáhá dětem při oblékání. Vykonává organizační
činnosti při zajištění školního stravování, podporuje
děti při manipulaci s pomůckami, vede je k soběstačnosti a motivuje je ke vzdělávání. Také poskytuje
podporu pedagogovi při administrativní a organizační činnosti, dle potřeb pedagoga. Školní asistent je

velmi důležitou součástí našeho týmu. Další ze získaných šablon je realizace projektových dnů. Děti mají
možnost setkat se a názorně se seznámit s povoláním
např. hasiče, policisty, lékaře nebo třeba myslivce či
včelaře. Mistři ve svém oboru dokáží dětem zábavnou
formou předat cenné znalosti i zkušenosti.
Šablona určená především našim rodičům a přátelům školy je zaměřena na tematická setkávání
s externími odborníky. Tato aktivita byla realizována již v minulém školním roce, posluchači se mohli
dozvědět zajímavosti k tématu Manipulace a jak ji
zvládat, Nemoc jako řeč lidské duše, Vstup do základní školy nebo třeba Konflikty mezi sourozenci.
Těšíme se až nám to situace dovolí a budeme
moci všechny zmíněné šablony realizovat naplno.

Tereza Netíková, ředitelka MŠ

KANALIZACE
Výše poplatku je 2 000 Kč/osoba/rok
l pro trvale obydlené nemovitosti
Výše poplatku je 2 200 Kč/objekt/rok
l pro rekreační objekty bez trvalého pobytu
Splatnost poplatku
l jednorázově do 31. 3.
l ve 2 stejných splátkách do 31. 3. a do 30. 9.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku je:
Nádoba 120 l
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc

2 000 Kč
1 200 Kč
900 Kč

Nádoba 240 l
1x za týden
1x za 14 dní
1x za měsíc

3 800 Kč
2 000 Kč
1 700 Kč

Rekreační objekty bez nádob
– set pytlů (120l) – 15 ks za 900 Kč
Samostatně žijící občané nad 65 let
– sleva 500 Kč
Splatnost poplatku
l jednorázově do 28. 2.

PSI
Výše poplatku je 120 Kč/rok
l za prvního psa
Výše poplatku je 300 Kč/rok
l za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele
Výše poplatku je 60 Kč/rok
l za každého psa, jehož držitelem
je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého příjmu,
který je jeho jediným zdrojem příjmu,
a nebo poživatel sirotčího důchodu
Splatnost poplatku
l jednorázově do 31. 3.

STOLNÍ KALENDÁŘE
Na OÚ jsou stále k dispozici praktické stolní
kalendáře s vyznačenými svozy jednotlivých
komodit odpadu 50 Kč/ks.
(red)
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„Hurrrá, máme kolárnu!“ chtělo by se zvolat. Po zdlouhavém jednání s ČD, úřady, přes návrh, výrobu
až po zhotovení a instalaci. Před námi je ještě, vzhledem k aktuální covidové situaci (v karanténě jsou
i jednotlivé úseky úřadů, vše se prodlužuje), nelehký dokončovací proces. Po zkolaudování a nezbytných
formalitách bude kolárna uvedena do provozu. O možnostech využívání vás budeme informovat.

JaS/ Zdenka Kváčková

Ze zasedání obecního zastupitelstva
V
pondělí 2. 11. se konalo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva (OZ) v zasedací
místnosti OÚ Tišice. Bezpečnostní opatření
byla dodržena (roušky, dezinfekce). Tradičně
vám přinášíme výběr z jednání.

schválilo Smlouvu č. 1190400229 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
České republiky – Kanalizace III. etapa, 2. část.
Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

PRODEJ POZEMKŮ P. Č. 617/3 A 617/8
V K. Ú. KOZLY U TIŠIC
- ROZDĚLENÝCH NA 5 PARCEL

Zastupitelstvo obce Tišice stanovilo výši úplaty
za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod s účinností od 1. 1. 2021 takto:
Pro trvale obydlené nemovitosti:
2 000 Kč za osobu ročně
Pro rekreační objekty bez trvalého pobytu:
2200 Kč za objekt ročně
Pro podnikatelské subjekty se zaměstnanci:
Dle individuální smlouvy
Pro restaurace a pohostinské objekty:
Dle individuální smlouvy
Pro Základní školu Tišice:
10 000 Kč ročně
Pro Mateřskou školu Tišice:
13 000 Kč ročně

Prodej proběhl v řádně vyhlášeném výběrovém řízení, po inzerci v periodikách. Někteří
zájemci se vzdali nabídky. Jedna nabídka přišla po termínu vyhlášení, přesto byla i tato
nabídka přijata. Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo prodej pozemků p. č. 617/3 a 617/8
v k. ú. Kozly u Tišic, které jsou nově rozděleny GP na pozemky p. č. 617/3, 617/8, 617/15,
617/16 a 617/17. Na základě nabídek účastníků
výběrového řízení a s ohledem na odstoupení
účastnice, schválilo Zastupitelstvo obce Tišice
prodej pozemků dle finanční výše podaných
nabídek v ceně od 2001 do 2100 Kč/m². Protokol o otevírání obálek s nabídkami je přílohou
tohoto usnesení.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 4/2020

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Rozpočtové
opatření č. 4/2020, je přílohou tohoto usnesení.

SMLOUVA O DOTACI
– KANALIZACE III. ETAPA, 2. ČÁST

Starosta sdělil, že jde o dotaci, týkající se kanalizace v ul. Sokolská. Zastupitelstvo obce Tišice

STANOVENÍ VÝŠE STOČNÉHO

ODKUP POZEMKŮ P. Č. 461/26 A 585/14
V K. Ú. CHRÁST U TIŠIC

Starosta vysvětlil, že se jedná o pozemky
od pana Hlaváčka, který dával nabídku na koupi
pozemku v ul. Borová. Zmíněné pozemky jsou
vedle zdravotního střediska a jsou strategicky
výhodné pro rozvoj obce. Zastupitelstvo obce
Tišice schválilo odkup pozemku p. č. 461/26 v k.
ú. Chrást u Tišic za 2 500 Kč/m² a pozemku p. č.
585/14 v k. ú. Chrást u Tišic za 40 Kč/m².

(red)

Předvánoční rozhovor se starostou
J

e již letitou tradicí, že součástí
prosincového čísla Tišických
rozhledů je rozhovor se starostou obce. Bilancujeme uplynulý
rok, nastiňují se plány roku nadcházejícího, a to vše umocněné
náladou příchodu nejkrásnějších
svátků v roce. Jen ten letošní rok
byl zcela jiný, prakticky se změnil
život na celém světě. Důvodem je
pandemie koronaviru. Zákonitě
bude náš letošní rozhovor tímto tématem ovlivněn.

n Pane starosto, závěr roku
bývá časem bilancování, jaký
byl pro vás osobně rok 2020?
Pandemie koronaviru byla bleskem z čistého nebe pro všechny. Takže dopady následných
opatření samozřejmě ovlivnily
i život můj a mé rodiny. V osobní rovině to bylo samozřejmě výrazné omezení setkávání s rodiči,
kteří jsou v nejohroženější skupině
obyvatel. Zkrátka nechcete nikomu
ublížit. Ač se mě zatím tato nemoc
vyhýbá, může se to změnit ze dne
na den. Výrazně to také ovlivnilo
mou práci, ale i celého obecního
úřadu. Vládní nařízení zásadně
omezila úřední hodiny pro občany
a v maximální možné míře se snažíme veškeré požadavky vyřizovat
elektronicky. Samozřejmě ne vždy
to je možné.
n Trochu jste mě předběhl, chtěla
jsem se právě zeptat i na dopady
do vaší práce

Z druhé strany je potřeba říct,
že naše problémy jsou ve srovnání
s dopady pro živnostníky, kteří museli uzavřít své provozovny, ničím.
V těchto dnech mnoho z nich zápasí o přežití svých živností a jen doufám, že jim stát v této mimořádné
situaci pomůže.
n Ano, ekonomické dopady jsou
citelné, jak se tato situace promítá
do hospodaření obce?
Stát využil část financí určených
obcím pro pomoc živnostníkům
a zhoršená ekonomická situace je
dalším důvodem snížení daňových
příjmů, které obce obdrží. I přes
některá kompenzační opatření
je výsledek obecního rozpočtu
pro tento rok nejistý. Na základě
mimořádné situace byla v letošním roce utlumena většina
investic. Naopak i přes složitost doby byla podporována
výstavba kanalizace, která je
jednou z hlavních priorit.

Je to, v rámci úřadu, pro všechny
samozřejmě ztížená situace při
kontaktu s občany, ale i při vyřizování obecních požadavků na ostatních úřadech. I zde jsou omezení,
někdy jsou dokonce celé odbory
v karanténě, takže vše zkrátka trvá
déle.

n Dobře, letošní rok obec
tedy ustála, a co rok příští?
Musím zdůraznit, že obec se
nachází ve vynikající finanční
kondici. Díky našemu zodpovědnému hospodaření máme připraveno
k investicím několik desítek milionů. Daří se nám čerpat i peníze
z dotačních titulů, ovšem příští rok
nás čeká nejistá situace a opravdu velké investiční výzvy. Bude se
finišovat s výstavbou III. etapy kanalizace, započne výstavba nového

pavilonu základní školy, dojde k výstavbě parkoviště u mateřské školy
a plánují se i další akce. Ovšem až
v příštím roce se více projeví ekonomické dopady koronavirové pandemie. Mnohem zásadnější budou
ovšem efekty daňové reformy, kterou v tento čas (20. 11.) schvaluje
Poslanecká sněmovna ČR. Občané
ušetří díky tomuto návrhu několik
tisíc korun, ale zásadním způsobem
se omezí peníze na investice krajů,
obcí a měst. Ruku na srdce, co nám
budou platné peníze v peněžence,
když neumístíte dítě do školy nebo
nebude mít lékař kde ordinovat…?
Toto vše bude zásadním způsobem
určovat finanční zdraví obce v příštím roce. Začátkem roku chystám
tradiční vydání informační tiskoviny volebního poločasu „Slovo
starosty“, kde uvedu podrobnější
informace.
n Na závěr už spíše pozitivně.
Co byste popřál našim občanům
do nového roku 2021?
S tou letošní zkušeností mě samozřejmě v první řadě napadá ZDRAVÍ. To zdraví, které si přejeme tak
často, že nám to už trochu zevšednělo. Ten pravý význam si však člověk opravdu uvědomí až když ho
může ztratit. Dospělým, aby se nemuseli bát o práci. Dětem otevřené
školy. Seniorům více klidu a setkávání s nejbližšími. A všem hodně
pohody, dobré nálady a naděje, že
teď už bude jen lépe.

JaS / archiv starosty

Veterinářka z Tišic přijede k vám domů
C

hov zvířat na vesnici neodmyslitelně patří. Kvalitní chov vyžaduje kvalitní péči
a někdy je nutný i zásah odborníka. Pro rady
i pomoc můžeme nyní nově oslovit místní
veterinářku, MVDr. MICHAELU VOTAVOVOU, kterou jsem v následujícím rozhovoru
požádala o představení.

záběru, a to co nejdříve. Pořídit chci potřebné
přístroje jako je sono, rentgen atd., tak aby byla
má péče co nejvíce kompletní.
n Jaké je vaše zaměření?
Postarám se jak o zvířata hospodářská (krávy,
ovce, kozy, prasata atd.), tak i o domácí mazlíčky. Kromě akutního ošetření (např. úrazy),
prevence (vakcinace, odčervení atd.) pomohu
i s poradenstvím ohledně stravy a zdravého vývoje zvířat, včetně distribuce vhodného krmiva.

n Jak jste se k vaší profesi dostala?
Je to můj splněný sen, již od útlého dětství. Vždy
jsem si přála pracovat se zvířaty. Doma mám
aktuálně sedm koček a jednoho psa. Dříve jsem
chovala potkany, měla jsem jich 16.
n Jaké máte vzdělání a zkušenosti a jaké služby nabízíte?
Vystudovala jsem střední odbornou školu veterinární v Hradci Králové a následně Veterinární a Farmaceutickou univerzitu v Brně. Již
od školních let procházím bohatou praxí, ať už
na klinikách či v menších ordinacích. Aktuálně využívám ordinaci pana MVDr. Miroslava
Hrdličky, se kterým úzce spolupracuji. Veškerou veterinární péči poskytuji formou výjezdů
k vám domů. V případě potřeby chirurgického
ošetření (například tržné rány) či preventivního
chirurgického zákroku (kastrace apod.) pracuji
v tomto prozatímním prostředí. Do budoucna
se pro vás chystám vybudovat kompletně zařízenou ordinaci v naší obci.

n Jak a kdy vás nyní v případě potřeby zastihneme?
Zájemci mohou volat na můj mobil: 721 446 406,
ideálně v odpoledních hodinách. V případě
akutních stavů, úrazů atd. neváhejte volat kdykoliv, i o víkendech či svátcích-vím, že si nemoci
a úrazy čas nevybírají. Bydlím v Tišicích, v Hasičské ulici č. p. 177. Kontaktovat mě můžete
také prostřednictvím prozatímní facebookové
stránky (Michaela Votavová).
n Kde a kdy plánujete novou ordinaci otevřít?
V této souvislosti bych ráda oslovila čtenáře s prosbou o nabídku vhodné nemovitosti
ke koupi. Intenzivně hledám a věřím, že v brzké době naleznu dům pro mé bydlení i ordinaci. Plánuji poskytovat své služby v co nejširším

Mladá sympatická veterinářka je plná lásky ke zvířatům a k jejímu odhodlání a ochotě
zbývá jen popřát hodně spokojených zvířecích
pacientů i majitelů zvířat a brzké sehnání a vybudování vlastního zázemí v naší obci.

Jana Syrová

Martin Votava
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Co dělat při chemické havárii Spolany?
V

říjnu t. r. u nás v obci opakovaně zazněla siréna a dvakrát byl vyhlášen chemický poplach. Jaký je systém a způsob varování
v případě ohrožení? Seznámím vás s doporučeným chováním po zaznění sirény. Snad bude
přínosné nejen pro nově přistěhované občany.

CO SE V OBJEKTU
NEDALEKÉ SPOLANY DĚJE?

Je zde více provozů. Spolana a. s. vyrábí a prodává
chemické látky a přípravky. Výbušné, oxidující,
extrémně hořlavé, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí. Unipetrol Doprava,
s. r. o. provozuje dráhy a drážní dopravu, skladuje
zboží a manipuluje s nákladem, provozuje čerpací stanice s palivy a mazivy, čistí a paří dopravní
prostředky. Lach-Ner, s. r. o. vyrábí, dováží a prodává chemické látky. GHC Invest, s. r. o. skladuje chlór ve speciálních ocelových obalech (sudy
a lahve) pro úpravny vod, bazény a koupaliště.

rolýza, sklad kapalného chloru, objekt E 4920. Směr
větru západní, tj. ve směru Labe, Tišice.“ Text hlášení obsluha operačního střediska HZS vyhlašuje 3 x
po sobě s 5 – 10 sekundovou odmlkou.
Obdobně je oznámeno odvolání III. stupně. OS
HZS oznamuje hlasovou relací takto: „Pozor, pozor, chemický poplach III. stupně ve Spolaně Neratovice je odvolám a dále trvá II. stupeň chemického poplachu“ nebo „Pozor, pozor, ve Spolaně
Neratovice jsou odvolány všechny stupně chemického poplachu.“ Text hlášení rovněž obsluha vyhlašuje 3 x po sobě s 5 – 10 sekundovou odmlkou.

JAKÉ NEBEZPEČÍ HROZÍ?

I. stupeň – značí havárii menšího rozsahu,
pouze v místě provozu
II. stupeň - přesahuje místo havárie,
ale pouze v areálu Spolany
III. stupeň - ohrožuje i okolí podniku
(rozptylem toxické látky)

NÁS SE TEDY TÝKÁ III. STUPEŇ
CHEMICKÉHO POPLACHU.
KDO A JAK HO VYHODNOCUJE?

Operační středisko hasičského záchranného
sboru (OS HZS) Spolana a. s. přijme informaci
o vzniku mimořádné události, provede vyhodnocení meteosituace a velitel zásahu rozhodne
o vyhlášení chemického poplachu III. stupně.

CO NÁSLEDUJE PO VYHODNOCENÍ
III. STUPNĚ OHROŽENÍ?

Varovný systém podniku a okolních obcí nejprve
spustí sirénu. Signál „Všeobecná výstraha“ je kolísavý tón znějící po dobu 140 sekund a může zaznít 3 x po sobě. Následuje slovní informace. Příklad vyhlášení III. stupně chemického poplachu
(po odeznění tónu sirény): „Pozor, pozor, ve Spolaně Neratovice je vyhlášen III. stupeň chemického
poplachu. Jedná se o únik chlóru na Závodě elekt-

JAK SE DÁLE INFORMOVAT?

Co nejdříve se snažte zjistit, jaký druh nebezpečí
hrozí. V žádném případě zbytečně netelefonujte,
především ne na tísňové linky. V případě rozsáhlé
mimořádné události se vše důležité dozvíte z TV
či rádia, z varovného a informačního systému
obyvatelstva, z obecního rozhlasu, z aplikace Mobilní rozhlas nebo od zasahujících záchranářů.

JAK SE CHRÁNIT
V PŘÍPADĚ ROZSÁHLÉHO ÚNIKU?

Při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami hrozí: požár, výbuch, únik nebezpečné látky do ovzduší, vod a půdy.

PŘI VZNIKU HAVÁRIE JE OHROŽENÍ
VYHODNOCENO STUPNI I.-III.
CO ZNAMENAJÍ JEDNOTLIVÉ
STUPNĚ OHROŽENÍ?

Použijte k tomu izolační a lepící pásky nebo
namočené kusy látky (deky, prostěradla), v krajním případě i vlastní oblečení.

A JAK SE CHOVAT
PO VYHLÁŠENÍ POPLACHU?

Okamžitě se snažte najít úkryt v jakékoliv blízké zděné budově. Jedete-li autem, zastavte a vyhledejte úkryt. Auto ani jiný dopravní prostředek nemůže sloužit jako úkryt, můžete jej však
použít k rychlému přesunu k úkrytu. Budova,
do které se ukryjete, musí mít uzavíratelné prostory. Přednost dejte budově s více než jedním
podlažím a více než jednou místností. Vyhněte
se sklepním prostorám. Některé chemické látky
jsou těžší než vzduch a místo pod úrovní terénu by bylo životu nebezpečné. Pokud je patrné,
ze které strany vane vítr, ukryjte se v místnosti
na závětrné straně. Nacházíte-li se v cizím prostředí, nebojte se požádat kohokoliv o pomoc
a vpuštění do budovy. A naopak – poskytněte
vlastní úkryt všem, kteří jej potřebují. Varujte
sousedy, informujte a pomozte starším, tělesně
postiženým a nemocným osobám.

JAK LZE ZODOLNIT ÚKRYT?

Místnost, kde se ukryjete, co nejlépe izolujte
od okolního prostředí, tak, aby nedošlo k průniku ohrožující látky dovnitř. Uzavřete okna
a dveře v budově, následně v místnosti, kde se
ukrýváte. Vypněte větrání či klimatizaci a ucpěte ventilační otvory a okenní rámy. Nezapomeňte utěsnit i otvor pod dveřmi a klíčovou dírku.

V zamořeném prostředí můžete použít prostředky
individuální ochrany, jako jsou ochranné masky
a oděvy, pokud je máte. Pravděpodobněji použijete improvizované prostředky ochrany. Důležité je
ochránit dýchací cesty a povrch těla, žádné místo
nesmí zůstat odkryté. Brýle (lyžařské, potápěčské,
plavecké či motocyklové) a další ochranné prostředky co nejvíce utěsněte. Více vrstev oděvu –
vyšší ochrana. Dýchací cesty ochraňte kusem látky
(kapesník, ručník, utěrka apod.), který navlhčete
obyčejnou vodou, v případě úniku čpavku přidejte kuchyňský ocet (1 lžíce octu na 1 litr vody),
v případě úniku nebezpečné látky kyselé povahy
přidejte zažívací sodu (2 lžíce sody na 1 litr vody).
Hlavu ochraňte čepicí, šátkem, kloboukem…zcela
zakryjte vlasy, krk i uši. Přes oblečení použijte pláštěnku do deště, dlouhý kabát…vše utěsněte. Ruce
ochraňte rukavicemi (ideálně pryžové či kožené),
nohy ochraňte vysokými botami (kozačky, holínky).
Možná si někteří z vás vzpomněli na pravidelné branné cvičení ve škole. Na končetiny jsme
cvičně navlékali igelitové pytlíky, upevňovali
gumičkami a trénovali jsme i návrat ze zamořeného prostředí.

JAK SE CHOVAT PO POBYTU
V ZAMOŘENÉM ÚZEMÍ?

Veškerý svrchní oděv včetně všech ochranných
prostředků, které jste použili, uložte do igelitového pytle a zavažte jej, pečlivě se osprchujte,
utřete do sucha a oblékněte na sebe čistý oděv,
vyčistěte uši, nos a proveďte výplach očí.
Doufejme, že tyto informace zůstanou na teoretické úrovni a nebudou prakticky potřeba. Celostátně se provádí zkouška sirén každou první
středu v měsíci ve 12 hodin. Zní varovný signál
„všeobecná výstraha“
Informace jsem čerpala od pracovníka krizového řízení z MěÚ Neratovice a z informační
brožury k havarijnímu plánování objektu Spolany, a. s., vydané Krajským úřadem, kterou naleznete také na webu obce.

Jana Syrová / Zdenka Kváčková

Nový robot pomáhá ve školní jídelně
V

ážení rodiče a přátelé školy, jistě
si mnozí z vás všimli, že v posledních letech se počet dětí v naší
škole téměř zdvojnásobil a i do budoucna se počty dětí nejspíš ještě
zvýší.
Proto je nutné se postarat nejen
o prostory, ve kterých se děti budou
vzdělávat, ale i o modernizaci prostor
stávajících. Nedílnou součástí školy je
kuchyně a jídelna. V loňském roce se

rozšířila školní jídelna o jednu místnost, tak, aby se do ní vešlo víc dětí
najednou a výdej pokrmů byl tak plynulejší. Toto rozšíření se velmi hodí
i v této době, kdy je díky velikosti jídelny možné děti více dělit a lépe vše
dezinfikovat.
V letošním roce se modernizace dočkalo i kuchyňské vybavení. Bylo potřeba pořídit větší univerzální robot,
neboť ten současný svou kapacitou již
delší dobu nestačí.
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Tento robot slouží k přípravě mnoha
pokrmů, zadělávání těst, přípravě bramborové kaše, mletých mas a dalších. Bez
něj nebylo možné již některé pokrmy
vůbec připravovat, práce byla náročná
fyzicky i časově. Za velké pomoci obce,
která nám tento robot zakoupila (takový
přístroj stojí 115 000 Kč), bude teď práce
ve školní kuchyni jednodušší a příjemnější. Za školní kuchyň děkujeme.
Jaroslava Šošovicová, kuchařka ŠJ
Pavel Jelínek, ředitel

Veselé dýňování

Děti z MŠ zazářily
ve výtvarné soutěži
V

minulém vydání jsme vás, milí čtenáři, informovali o tom, že se děti z naší školky v rámci autorského čtení zapojily do výtvarné soutěže.
Obrázky dětí zdobily příběhy z knihy Puntička.

Děti se dozvěděly, v jakých zemích a jak se slaví Halloween a jaké jsou tradice u nás. Ve čtvrtek
5. listopadu pak „zavalily“ naši školku dýně různých velikostí a tvarů. Ve školce bylo dýňování.
Tato oblíbená a typická disciplína pro oslavy
Halloweenu se stala v posledních letech velice
oblíbenou i v našich domácnostech. Pro děti je
vítanou zábavou a velice se na dýňování těšily.
Paní učitelky zpestřily tuto zábavu ještě vařením
dýňové polévky a pečením dýňového moučníku, na kterém se velkou měrou aktivně podílely
i děti. Oboje se velice povedlo. Společné úsilí
provázel dětský smích a nadšení z různě zubících se dýní, které pak za pomoci svíček ukázaly
své „tváře“ v plné kráse. Bylo čím se pochlubit
rodičům! Odměnou dětem byly i halloweenské
sladkosti, které dostaly na cestu domů. Již nyní
se těšíme na dýňování 2021 a doufáme, že tentokráte společné s rodiči.

Hana Marcolová, učitelka

Zuzana Viktorinová

autor: Pavla Beránková

autor: Jiřina Šimková Kostelníková

o znamenal konec října a počátek listopadu pro děti v naší mateřské škole? Dušičky
a Halloween. Svátky si podobné a přesto jiné.

autor: Kristýna Daslíková

C

S velkou radostí a hrdostí se chceme pochlubit, že
naše školka zvítězila v kategorii Předškoláci. Všechny první tři příčky obsadily děti z naší školky – Víťa
Zelený, Leontýnka Šimková a Sváťa Beránek. Slavnostní vyhodnocení a předání odměn proběhne
až se koronavirová situace uklidní. Osobně dětem
poblahopřejí a předají zaslouženou odměnu autorka knížky Eva Vychodilová a ilustrátorka Michaela Susová. 
Tereza Netíková, ředitelka

NAUČNÁ STEZKA Putování tišickou krajinou
B

ěhem jednoho listopadového dne vyrostlo
po naší obci 8 krásných
stojanů s třinácti informačními tabulemi.
Zajímavě řešené informační desky plné přírodních,
kulturních a historických zajímavostí obce, doplněné o interaktivní
prvky, tvoří okruh o celkové délce
6,7 km. Pro koho je stezka určena
a kdo za tímto projektem stojí, jsem
se vydala zjistit do školy.

Na počátku šlo o školní práci, projekt čtvrťáků místní ZŠ. Žáci s velkým zápalem a zájmem vytvořili stanoviště pro amatérskou stezku u příležitosti Dne Země 2017, pod vedením
učitelky Michaely Krejčí a bývalého učitele Jana
Preislera. Školní projekt byl tak zdařilý, že si
ho nešlo nevšimnout, a protože ZŠ Tišice již
dlouho spolupracuje s Ekocentrem Koniklec,
které se zabývá mimo jiné osvětou pro školy,
slovo dalo slovo a rozjela se intenzivní spolupráce, kterou nezastavila ani covidová omezení
a od března do září probíhaly konzultace, videokonference, plodné diskuse…a výsledkem toho
všeho je profesionální naučná stezka, na které
mají obří podíl zejména dva bývalí žáci ZŠ Tišice Michaela Jungová a Petr Váša, kteří jsou hlavními vášnivými autory projektu, i když jsou již
žáky 8. tříd sousedních škol. Zapojili se i stávající žáci paní učitelky M. Krejčí z páté třídy, mini
výzkumem i ilustracemi. Poděkování patří také

bývalému kronikáři panu Petrovi Brodskému, který se stal
neocenitelným zdrojem informací, zejména u kostela, památných stromů a čističky. Martina
Zrostlíková z Ekocentra Koniklec
je řídícím členem celé akce.
Ze setkání s hlavními autory
jsem vnímala velké nadšení,
ale i zodpovědnost, se kterou
se do projektu do slova po hlavě
vrhli. Pochopila jsem, že Petr se vžil
do role vědce – vyhledával, prozkoumával a vše ho velice bavilo.
Jeho prací jsou zejména texty.
Chtěl by být pedagogem s přírodovědným zaměřením, koníčkem jsou brouci
a baví ho i novodobá historie. Míša vnesla svou
precizní kreativitou originalitu, jemnost a krásu.
Ráda maluje, cestuje, chystá se na střední školu
v Písku do lesnického oboru. Jejím životním
stylem je i sport, dříve fotbalistka, nyní úspěšná
členka veslařského klubu v Neratovicích. Stejně
jako Petr byla aktivní dlouholetou členkou přírodovědného kroužku v naší ZŠ. Vzájemně se
doplňovali a pod vedením „profíků“ je výsledkem stezka pro celou rodinu.
Na své si přijdou technicky založení účastníci,
zájemci o historii, milovníci přírody, ale i malé
děti u jednodušších hravých tabulí. Formou hry,
zábavy a nenuceného vzdělání projde trasu každý a na závěr si může ověřit svou pozornost, paměť a postřeh v závěrečném kvízu. Trasa není
náročná, vede po pravidelně využívaných ces-

tách a je i v tomto směru vhodná pro každého…
od rodiny s dětmi po aktivní seniory. Stezka zahrnuje obsahově nezávislá témata a tak se můžete jen začíst a pobavit u jednotlivého stojanu,
projít stezku na více částí nebo pojmout jako odpolední rodinný výlet a vzdělat se hrou. Stezka se
dá pohodovou chůzí projít za dvě až tři hodiny.
Takové naučné stezky jsou velice časově i finančně náročné. Ta tišická byla podpořena
z programu NET4GAS Blíž přírodě a realizovala
ji 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. ve spolupráci
s ČSOP a NET4GAS, s. r. o. Bohužel vzhledem
k aktuální situaci nebylo možné otevřít stezku,
tak jak by se slušelo. K slavnostnímu otevření
dojde, až to bude možné. Doufejme, že na jaře
příštího roku.
Nezbývá než pozvat vás ke zjištění významu
lužního lesa, poznání dřevin, památných stromů
a bylin našeho nejbližšího okolí, vodních ptáků,
brouků, ale i podnítit vaši zvědavost strašidelnou historkou u kostela a touhou po zjištění, jak
je to s bezednou tůní, prostě pohrát si a vzdělat
se. Začněte u kapličky v Kozlech.
/ Jana Syrová
Mapku vytvořil Petr Váša
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Cestovatel, básník, zpěvák a fotograf

V

naší obci žije spousta inspirativních občanů. Jedním z nich
je i Mgr. ZDENĚK HYNEK. Až to
situace dovolí, ráda bych ho více zapojila do kulturního dění v naší obci
a požádala ho o přednášku, výstavu
či besedu. Pan Hynek procestoval
svět jako fotograf, zpíval ve sboru
a napsal již 28 knih.

s barvou inkoustu zalitá sluncem, se
sněhovými štíty v pozadí.
n Co fotíte rád nyní?
Širší rodinu – jednu dceru mám
v USA v Kalifornii, druhá dcera žije
ve Švýcarsku, má tři malé děti. Vytvářím tak na památku dokument, jak
jsou Češi šikovní. Dále fotím přírodu
do svých knih, jako ilustraci. Většinou
květiny a ptáky. V současné době Vysočinu zničenou kůrovcem, kde se již
vysazují nové lesy.

n Jaký máte vztah k naší obci?
Je to můj domov. Zde jsem vyrostl mezi
spolužáky na sokolském hřišti, kde
nám byli vzorem slavní místní sportovci. Hřiště mělo dřevěnou boudu se
vším potřebným pro sport. Miloval
jsem to prostředí. Měl jsem rád všechny společenské akce pod názvem „zet“,
jako stavbu školky, úpravu okolí kolem
školy v Kozlech. Soutěžil jsem v hokeji
na Lávkách za Chrástem. Chodil jsem
s kamarády na Máje, zábavy do hospody k Litterům. Měl jsem spoustu neřestí, jako každý kluk, kouřil, pil pivo a měl
potíže s chování ve škole v Kozlech.
n Jak jste se dostal k cestování?
Po ukončení studia střední školy
v České Třebové jsem pracoval jako
voják ve funkci výpravčího v Praze.
Po vojně jsem dále působil na železnici jako výpravčí, později náměstek
náčelníka stanice a poté přednosta,
až do mých padesáti let. Fotografování bylo mým velkým koníčkem. Fotil
jsem pro různé časopisy a organizace,
a tak jsem dostal nabídku pracovat
v cestovním ruchu a fotografovat pro katalogy.
n Jaká místa jste navštívil?
Po dobu dvaceti let, kdy jsem intenzivně pracoval jako fotograf, jsem fotografoval v osmdesáti státech světa. Pracovně i osobně jsem
navštívil postupně všechny kontinenty. V poslední době Japonsko, Havaj, Ameriku, Čínu,
Indii a další. Od Austrálie až po Island.
n Kde a co se vám líbilo nejvíce?
V Africe, odkud mám úžasné záběry divokých
zvířat ve volné přírodě. V Kanadě, kde je nedotčená příroda. V Egyptě, pro jeho nejkrásnější
památky na světě. Mám rád velké řeky pro krásné fotky. Niagarské vodopády v USA, Viktoriiny vodopády v Zambii, vodopády Iguacu v Argentině a nejvyšší vodopád světa ve Venezuele.
n A jaké oblíbené místo máte u nás?
Je to Vysočina, Město Batelov (oba rodiče jsou
odtud) s krásným zámkem, kostelem, památkami, o kterých jsem napsal řadu historických knih.
n Kam byste se chtěl ještě podívat? Jaký je váš
cestovatelský sen?
Do francouzské Polynésie, kde je v Oceánii 120
ostrovů, jako Bora-Bora, Tahiti a mnoho dalších. Pro můj věk to nebude tak snadné. Rád
bych napsal šestou cestopisnou knihu z těch
nejchudších států světa, kde není ani pitná voda
a přesto jsou tu lidé šťastní. V některých státech
jsem již byl a rád bych se sem vrátil (Goa, Indie,
Namibie, Keňa a další).
n Jakou máte veselou příhodu z cest?
Jako bývalý železničář jsem si chtěl vyfotografovat Šinkansen (síť vysokorychlostních že6 I TR 179 I zprávy z obce

n Jaký je váš nejzajímavější zážitek
při fotografování?
Těch mám opravdu hodně a některé
byly až za hranu. Krásné bylo setkání
se lvy v Zimbabwe, naštěstí jen na pár
hodin. Později bych byl v jejich prostředí vítaným pokrmem. Rychle by
zapomněli na naše kamarádství.

DOPIS JEŽÍŠKOVI
Píši z Tišic Ježíškovi co já bych si přál,
aby sníh byl na Vánoce a až v dubnu tál.
Aby stromy spaly vstoje až se večer sešeří,
aby mráz je nepolámal, když vichřice láteří.
Aby Labe co je za vsí zamrzlo jen lehounce,
a až jaro přijde v březnu prasklo v noci tichounce.
Aby ptáci co tu hnízdí měli domov pod střechou,
a krmelce plné sena nebyly jen útěchou.
Aby pes a vaše kočka na Štědrý den nespali,
ale něco pod stromeček také k jídlu dostali.
Ať je každý rychle zdravý, když sužují nemoce,
ať maj všichni lidé z Tišic nejkrásnější vánoce.
leznic) při křižování v Tokiu z výšky. Vybral
jsem si hotel a vyjel do 15. patra a bez potíží
se dostal na balkon chodby s výhledem na trať.
Ve svém hloupém nadšení jsem si nezaložil dveře a po dokončení nádherných záběrů nebyla
cesta zpět. Bouchání nepomohlo. Musel jsem
po mnoha hodinách slézt po úzkém hasičském
žebříku. Dole u východu mně, úplně špinavému
v roztrhané košili, otevřel hlídač hotelu mříž
a anglicky mi sdělil, že jsem nebyl první.
n Jak jste začínal s fotografováním?
Začínal jsem s fotoaparátem, značky Belfok,
mojí maminky. Ve škole vedl kroužek pan učitel
Pokorný. A po vojně jsem vytvářel umělecké fotografie s aparátem Hasselblad. Fotil jsem přírodu, zvířata, mimořádná místa. Například jezera

n Co na sebe prozradíte k psaní?
V roce 2006 jsem napsal první cestopis. Po dokončení dalších čtyř dílů
jsem všechny věnoval naší knihovně. Poté jsem psal historii Vysočiny
(5 knih), pověsti a knihy plné veršů
a poezie. Například: Ženu ani květinou neuhodíš, Časná rána básníků,
Pozdní večery básníků v Čechách.
V tisku mám nyní knihu Verše starého básníka. Pracuji na knize o naší
přírodě Ptáčkové v našich zahrádkách.
Povahově jsem trochu víc bohém, žiji
netradiční život a řekl bych neuspořádaný. Je to můj životní styl. Psaní je pro mě
vytváření hodnot a uvažování nad nimi. Je to
můj přístup k životu.
n A co vaše pěvecká a hudební kariéra?
V dětství jsem 4 roky studoval housle, později
u pana Pokorného klavír a od 30let jsem členem
Pěveckého sdružení pražských učitelů, jako
první bas. Se sborem o padesáti mužích jsme
každý rok cestovali po světě na různé pěvecké
soutěže a propagovali českou tvorbu Smetany,
Dvořáka, Foerstera a dalších velikánů.
n Jak byste shrnul váš dosavadní život?
Jsem vděčný rodičům, jak mě vychovali. Byl
jsem na okolí i na sebe asi moc náročný. Dělal
jsem vše, co nejpoctivěji a pečlivě a dotahoval
věci do konce. Snažil jsem se celý život studovat,
zajímat se o vše možné, ale i to vás unaví. Snažil
jsem se brát si od života méně než zasluhuji.
n Co byste změnil?
Moc bych toho asi změnit nedokázal. Věřím
na osud. Mám víru v Boha a na lásku v rodině.
Jsem vděčný životu, co jsem prožil. Mám v sobě
pokoru a vstřícnost za vše dobré.
Na závěr jsme se zamysleli nad tím, jak by se
mohl svými pestrými zkušenostmi a zážitky,
ať už z focení, cestování, tak ze spisovatelské
tvorby, podělit pan Hynek s našimi spoluobčany? Navázat by mohl na besedu s výstavou
fotografií v roce 2015. Věřme, že nám to situace brzy umožní.
A aby nám bylo veseleji a naladili jsme se
na Vánoce, připojil pan Hynek ještě několik
veršů.

Jana Syrová

archiv pana Hynka

Tišické bejvávalo

V

minulých TR jste se, vážení čtenáři, dočetli o málo známé historii fotbalu, fotbalových hřišť v dříve samostatných Kozlech
a Tišicích. Nedochovaly se žádné fotografie,
jen málo vzpomínek pamětníků. Jak to bylo
v Chrástě si přečtěte v dnešním pokračování,
podkladů i fotek je daleko více.

SPORTOVNÍ KLUB CHRÁST

SK Chrást vznikl z iniciativy mládeže, v čele s bratry Brodskými – Josefem, Karlem a Miloslavem,
v roce 1933. Nejstaršímu Josefovi bylo v té době 19
let, nejmladšímu Miloslavu 13 let. Začátky fotbalu
v Chrástu takto popisoval ve vzpomínkách pan Miloslav Brodský: „Nejprve jsme našli odvahu a rozhodli se požádat starostu chrástecké obce pana F.
Podvala o přidělení vyhlédnutého pozemku ke zřízení hrací plochy. Pan starosta, vědom si neexistence
v Chrástu nějakého společenství v souvislosti s fotbalem, vznesl při jednání pochybovačnou otázku –
„Za koho žádáte?“ Starosta se dočkal následné odpovědi – „Za sportovní klub!“ Po odpovědi starosta
zapochyboval – „Žádný zde není!“ Nedali jsme se
odbýt a jasně dali na srozuměnou – „Když bude
pozemek na hřiště, bude i klub.“ Obecní zastupitelstvo na následném svém zasedání vyhovělo požadavku mládeže. Přidělilo fotbalovým nadšencům
pozemek na východní straně obce, po pravé straně
boleslavské silnice. Dnes je v tom místě benzinová
čerpací stanice. Pozemek byl od silnice mírně svažitý a v zadní části při silnici podmáčený vodou z nedalekých mokřadů.
Jižní stranu lemovalo proutí,
rákosí.

…aneb o sportu trochu jinak

Mladíky čekalo mnoho práce, než z pustiny vybudovali hrací plochu. Písčitou zeminu od silnice
sváželi k opačné straně a rovnali plochu. Později
od zadního rohu při silnici do středu opačné strany provedli v terénu drážku pro uložení drenážního potrubí, které odvádělo vodu do svahu směrem
k lokalitě „Pod Horkou“. Tato vytékající pramenitá voda byla, často i pro pozdější generace, vhodná
pro občerstvení při fotbalových kláních. Po řadu
let vybudované hřiště neslo pojmenování „Ďolíček“. Rozměry hrací plochy byly délka 92 m a šířka 54 m. Nejdříve hrací plochu lemovaly jen topoly, ale později, ve 40. letech za pomoci domácích
sponzorů, klub pořídil dřevěný plot, po delších
stranách byly pořízeny dřevěné lavičky pro diváky
a menší dřevěný objekt na betonové podezdívce
u vchodu na hřiště. Objekt sloužil jako pokladna,
prostor pro rozhodčího i sklad. Na počátku, při
rozjezdu klubu přispěli svou prací i ti starší fotbaloví příznivci, a zejména po organizační stránce v těchto začátcích byli nepostradatelní. Z těch
starších to byli bratři Karel a Václav Krupičkovi,
J. Pauzer a F. Skorkovský. Po sportovní stránce
v těchto začátcích velmi vypomohl tišický rodák
Bohuslav Černý, občan Lobkovic. V té době B.
Černý měl již zkušenosti z fungujícího SK Lobkovice a byl vzniknuvšímu klubu instruktorem.
I přesto byli hnacím motorem klubu mladí s bratry Brodskými, Josefem Vyhnálkem z č. p. 17,
Václavem Kolářem a dalšími. V tu dobu též začal
v klubu SK Chrást pracovat, po mnoho desetiletí
nepostradatelný funkcionář, pan Karel Vít, po dalekém okolí známý pod přezdívkou “PARDÁL“.
Ten vystřídal ve vedení klubu pana Skorkovského

přibližně v roce 1935. Členové klubu se rozhodli, že klubové barvy budou zelená a bílá a pořídili
si dresy v těchto barvách. Finanční prostředky se
velmi těžko získávaly, ale zaujetí členů klubu pro
tento sport bylo velké. I když v té době probíhala
hospodářská krize, finance sehnali. Pořádali bály,
karnevaly, taneční zábavy a ochotnická divadelní představení, jak na parketovém sále v hostinci
U Krimlů, tak v hostinci U Fabiánů. Obyvatelé
Chrástu hojně tyto akce navštěvovali a tím poskytli finanční podporu do pokladny klubu.
Všeobecně k založení fotbalového klubu
a přihlášení do soutěží ve 30. letech byly potřeba
tyto základní podmínky: ctít stanovy „Českého
svazu footballového“ prostřednictvím Středočeské fotbalové župy a mít, třeba skrovnou hrací
plochu, zaregistrovanou na fotbalové župě.
Mužstva, domácí i hosté, se převlékala k utkáním v prostorách hostinců U Krymlů, někdy
U Fabiánů, po převlečení se šlo pěšky, v dresech
a s kopačkami na nohou na hřiště. Domácí se též
často připravovali ve svých domovech. Po zápasu stačily k umytí hráčů na dvoře hostince necky
s vodou, a i rozhodčí zápasu měl podobné podmínky. Asistenti rozhodčího v nižších soutěžích
byli z řad domácích či hostujících činovníků.
Samostatně byl Sportovní klub Chrást činný
do roku 1939, kdy došlo ke sloučení SK Tišice
a SK Chrást.
Na všemi milovaném „Ďolíčku“ se hrál fotbal
až do roku 1967, kdy bylo otevřeno nové hřiště
v dnešní Sportovní ulici. Ale o tom až příště.

Petr Brodský s přispěním Radka Šebka

archiv kronikáře

TJ Sokol Tišice přeje krásné prožití svátků vánočních, všem hodně pohody a zdraví v novém roce 2021.

Rozloučení se čtenáři i redakční radou TR
V

ěřte, nebylo to lehké rozhodování, po jednadvaceti letech ukončit
k 31. 12. moje působení v redakční radě TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ.
Nakonec rozhodly stejné důvody, které mě vedly před rokem k ukončení
psaní kroniky – poměrně vysoký věk a stále se zhoršující zdraví.

Členem redakční rady jsem od TR č. 48, které vyšlo začátkem roku 1999. Od té doby vyšlo
dalších 131 čísel, do kterých jsem přispěl, napsal
289 článků, uveřejnil několik desítek fotografií.
Snad moje články v rubrikách „Tišické bejvávalo“, „Návraty“ a „Kdo to byl“ pomohly našim občanům poznat historii obce. Od TR č. 77 z roku
2003 jsem prováděl konečné korektury textů

před jejich odesláním
do tiskárny. Zodpovídal
jsem tedy za gramatickou
a stylistickou čistotu článků, odstraňoval překlepy,
chyby a nečisté formulace. Omlouvám se všem
čtenářům i redakční radě, jestli jsem někdy něco
přehlédnul, nebo si po svém vysvětlil složitá pra-

vidla českého pravopisu a „chybička se vloudila“.
Nezříkám se zcela spolupráce s TR, v případě, že budu požádán o napsání konkrétního
příspěvku, nebo sám dostanu nějaký nápad, rád
přispěji do rubriky „Čtenáři nám píší“.
Tišice mají skoro 2500 obyvatel, věřím, že se
mezi nimi snadno najde, kdo mě nahradí.
Toto číslo TR je tedy poslední, které jsem jako
člen RR TR pomohl připravit. Přeji redakční
radě i čtenářům, aby v dalších letech psali a četli
jen o dobrých událostech o tom, že naše obec
roste do krásy, o dobrých lidech, kteří v ní žijí.

Petr Brodský / Zdenka Kváčková

Neradostně přijímáme rozhodnutí dlouholetého člena TR Petra Brodského. Velmi děkujeme za velké množství kvalitně odvedené práce a aktivní spolupráci. Těšíme se na další příspěvky, i když již mimo redakční radu. Do dalších let přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.

Redakční rada Tišických rozhledů
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VEŘEJNÁ VÝZVA Charita Neratovice v době koronaviru
NA ÚŘEDNÍKA J
- PRODLOUŽENÍ DO 11. 1. 2021 STAROSTA OBCE TIŠICE PRODLUŽUJE
VEŘEJNOU VÝZVU NA OBSAZENÍ
PRACOVNÍHO MÍSTA ÚŘEDNÍKA
ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÍHO CELKU.
HLEDÁME REFERENTA PRO PLNĚNÍ ÚKOLŮ
OBCE V OBLASTI ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU,
STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
NA ÚSEKU SPRÁVNÍCH AGEND.
POŽADUJEME VZDĚLÁNÍ STAVEBNÍHO
NEBO EKONOMICKÉHO SMĚRU.
PRAXE VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ JE VÝHODOU.
CELÝ TEXT VEŘEJNÉ VÝZVY
JE NA ÚŘEDNÍ DESCE OBCE TIŠICE. (red)

Tišické KLUBko přeje všem
úspěšný a spokojený
nový rok 2021.
ZO ČSCH TIŠICE přeje všem čtenářům
pevné zdraví, štěstí, rodinnou i pracovní pohodu,
dostatek času na své rodiny, přátelé a koníčky.
Děkuje za podporu svým příznivcům a těší se,
že rok 2021 již bude příznivější
pro tradiční akce a setkávání se.
VĚŘÍ A DOUFÁ, ŽE
LEDNOVÝ TRADIČNÍ PLES SE USKUTEČNÍ!
SLEDUJTE AKTUÁLNÍ SITUACI.

iž 29 let zajišťuje Charita Neratovice domácí zdravotní péči a sociální služby v terénu.
Úsměv a pochvala našich klientů nám přináší
každý den radost a uspokojení.
I v době nouzového stavu vykonávají všechny zdravotní sestry i pečovatelky každý den záslužnou práci. Počet klientů stále stoupá, jsme
z kapacitních důvodů, nuceni upřednostnit péči
u těch klientů, kteří nemají rodiny, žijí sami
nebo mají rodiny ve větší vzdálenosti. Zdravotní
péči zajišťují kvalifikované (vyškolené i v oblasti
paliativní péče) zdravotní sestry s pomaturitní
specializací, s bakalářským studiem či zkušenostmi v chirurgické oblasti.
I přes všechna úskalí a zvýšené nároky na bezpečí, vyjíždí naši zaměstnanci denně zajistit
psychosociální potřeby našich klientů ve všech
obcích naší působnosti. Svou práci mohou vykonávat i díky možnosti umístění svých dětí
do vybraných ZŠ, kde se ochotné paní učitelky
a učitelé starají o děti všech záchranných a zdravotních pracovníků v okolí.
V této nelehké době chceme informovat o plánované lednové Tříkrálové sbírce 2021. Pandemie COVID-19 zasáhla i tyto přípravy. Bohužel
budeme muset reagovat na aktuální stav a uvi-

díme. Pokud nouzový stav dovolí, budou chodit koledníci v týdnu od 4. do 10. 1. 2021 vždy
s dospělým člověkem a samozřejmě si budeme
vážit každého z vás, kdo koledníky ve svém obydlí uvítá a přispěje.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům, kteří se podílí na péči o naše
klienty a pacienty, dále všem, kdo nás podporují
a spolupracují. Všech si velmi vážím. Zároveň
všem přeji hlavně šťastné a klidné svátky vánoční a hlavně hodně zdraví a štěstí do roku 2021.

Miloslava Machovcová,

ředitelka Charity Neratovice

archiv ředitelky organizace

VÁNOČNÍ KONCERT

SRDEČNĚ ZVEME NA VÁNOČNÍ KONCERT, KTERÝ JE NAPLÁNOVÁN NA NEDĚLI 20. 12. 2020
V 16 HODIN V KOSTELE VŠECH SVATÝCH V KOZLECH. POZVÁNÍ PŘIJALA VOKÁLNÍ SKUPINA
SOTOVOX, POD VEDENÍM PANA PAVLA ŘEHÁČKA. VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI.
VSTUPNÉ JE DOBROVOLNÉ. DATUM A ČAS JSOU DANÉ, SLEDUJTE VŠAK AKTUÁLNÍ
INFORMACE, KTERÉ SE MOHOU S OHLEDEM NA OPATŘENÍ MĚNIT. 
red

Přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků
a budeme se na vás těšit v roce 2021.
Pevné zdraví všem přejí Tišické Mamas

PF 2021

přejí Chovatelé

smuteční oznámení
Dne 1. 11. navždy odešla moje milovaná žena,

Anna KUČEROVÁ.
Děkuji všem přátelům, známým a sousedům za projevy účasti a tichou vzpomínku.
S úctou Josef Kučera.
Tomáš Srb

Přejeme všem občanům hezké, klidné prožití nadcházejících svátků

a do nového roku 2021 mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a optimismu…

nájemci hospody Na Hřišti
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