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Vyhořel jim dům. Jak můžeme pomoci?
J

aké to je, přijít o střechu nad hlavou, poznali sympatičtí manželé Křivanovi z Chrástu.
Před ohněm utekli na balkon, dospělý syn
paní Křivanové-Zalabákové ještě stačil před
plameny vyběhnout ven. V brzkých ranních
hodinách v pondělí 15. února přišli téměř
o vše. Jak se vše seběhlo, a jak jejich příběh pokračuje, vám přináším ve své reportáži.
Hasiči přijeli před třetí hodinou ranní a oheň
byl lokalizován přibližně okolo sedmé hodiny.
Zásah komplikoval silný mráz, při kterém zamrzala voda i výšková technika. Následně pak
celé dopoledne probíhalo vyklízení a dohašovací práce s hledáním skrytých ohnisek. Střídající
hasiči měli zajištěn tepelný komfort i přísun teplých nápojů v týlovém kontejneru, který si vyžádal velitel zásahu. Příčiny požáru vyšetřovala
kriminální policie.
Manžele Štěpánku a Jana zahnal oheň na balkon,
odkud je zachránil jejich soused Radoslav Šimmer,
který mě po záchraně k požáru přivolal. Setkala
jsem se tak s polonahými oběťmi, kterým byl zatím
poskytnut azyl u souseda, zatímco dům stále hořel.

Do ulice jsem doslova „doklouzala“ po ledu, který se
díky silnému mrazu na silnici vytvářel. Okolo domu
se již pohybovali hasiči, kteří měli na svých oděvech,
štítech a helmách malé rampouchy a zmrzlé kapky
ledu. Ledoví muži chrlili na dům velké množství
vody z vysoké plošiny, ale vytrvalý oheň hořel nemilosrdně dál. Kouř zaplavoval pod rouškou tmy celou
obec. K zásahu profesionálních hasičů z Mělníka
a Neratovic byly povoláni i dobrovolní hasiči ze Všetat a Neratovic – Mlékojed a Lobkovic. Postupně přijely i jednotky dobrovolných hasičů z Brandýsa nad
Labem, Chlumína, Kel, Kostelce nad Labem, Libiše,
Veleně a Záryb a také jednotka HZS Stará Boleslav.
Byl vyhlášen II. stupeň poplachu.
Ještě byla tma a plameny šlehaly z domu, když
starosta převezl polonahé manžele zabalené
v dekách na obecní úřad. Zajistil jim základní
potřeby – setkání s lékařkou, potřebné léky, oblečení, potraviny a během dopoledne i dočasné
ubytování v apartmánu u manželů Kušových.
Křivanovi si pobyt u starostlivých Kušových velmi chválili a byli jim vděčni za teplo a vstřícnost.
Překvapil je obrovský zájem a solidárnost, která
k nim začala přicházet. V den požáru byl na ve-

Dne 19. 2. 2021 byla vyhlášena

VEŘEJNÁ SBÍRKA ZA ÚČELEM FINANČNÍ POMOCI

rodině postižené požárem rodinného domu čp. 301 v obci Tišice – Chrást dne 15. 2. 2021.

6083510379/0800

Přispět můžete na zvláštní bankovní účet č.
vedeném u České spořitelny, a.s., pobočka Kladno.

Sbírka je vyhlášena do 30. 6. 2021. Osvědčení Krajského úřadu Středočeského kraje je na úřední desce obce.

řejném zasedání schválen finanční dar a záměr
vytvoření veřejné sbírky.
Po pár dnech byl přizpůsoben prostor nad
hasičskou zbrojnicí na plnohodnotný byt, kde
jsou nyní manželé i syn Štěpánky dočasně ubytování. Mají zde kuchyňku, sprchu, WC, postele,
gauč, postupně jim byla zprovozněna i pračka,
sušička, televizor, mají zde i všechny dary z materiální sbírky. Údržba obce jim pomohla s vybavením, nastěhováním všeho potřebného, zabydlením se. Od svého souseda a zachránce měli
zapůjčen automobil, než mohli používat svůj.
Domluvila jsem si s nimi rozhovor v jejich dočasném obydlí. Štěpánka s Janem zářili spokojeností, mají vše, co potřebují. Prozradili mi, že se
znají od roku 2009 a od května 2016 jsou manželé.
I přes neštěstí, které je potkalo, z nich doslova září
vděčnost, štěstí, spokojenost, láska… Štěpánka je
velmi zručná, ráda peče, hlavně perníčky, ale i dorty. Maluje voskem, umí šít i drhat. Přišla o spoustu
pomůcek, ale nadšení tvořit jí zůstalo. Jan pracoval
na stavbách, poradí si s elektrotechnickými záležitostmi. I když je čeká nelehká cesta, mají jeden
druhého a vědí, že existují lidé, kteří umí a neváhají
pomoci. Jsou všem nesmírně vděčni.

ŠTĚPÁNKY A JANA JSEM SE PTALA:
n Jaká byla příčina požáru?
Jak vyplývá i ze zprávy hasičů, požár vznikl díky
závadě na elektronabíječce. Po zkratu došlo
k vznícení lithiové baterie. Tímto bychom chtěli
varovat všechny a vyzvat k opatrnosti, nenechávejte nabíječky bez dozoru. Mějte doma práškový hasicí přístroj!
Pokračování na straně 6
zprávy z obce I TR 181 I 1

Jak zjistíte plánovanou odstávku elektřiny
Č

EZ již nevylepuje papírová oznámení,
ale přešel na elektronický způsob informování. V kampani „Léta s letáky končí“
nabádá k zapomenutí na letáky a přechod
do doby digitální.
Aby se vám nestalo, že nebudete vědět o plánované odstávce dodávky elektřiny, můžete si
sjednat zasílání upozornění. Potřebujete jen
dva údaje: datum narození (případně IČO)
a tzv. EAN kód, tj. 18místný jednoznačný
identifikátor odběrného místa, který naleznete ve smlouvě nebo na faktuře. Tento kód

specifikující odběrné místo začíná jednotně
859182400xxxxxxxxx.
Služba je zdarma, registrace je jednoduchá,
zvládnete ji během pár minut. Zadat můžete
jedno mobilní telefonní číslo a až tři e-mailové
adresy. Informace o odstávce přijde nejpozději 15 dnů před konáním odstávky a u poruch
avizuje ČEZ zasílání SMS s předpokládanou
dobou obnovení dodávky elektřiny.
Od poloviny března poskytl ČEZ možnost
umístit banner na webové stránky obce, což
jsme využili. Banner zobrazuje aktuální upozornění na nejbližší plánované odstávky v ka-

tastru obce. Po rozkliknutí uvidíte přesné dny,
časy a lokality – část obce, ulice a čísla popisná,
parcelní čísla včetně umístění v mapce. I nadále ČEZ uvádí všechny plánované odstávky pro
veřejnost i na svých webových stránkách, vždy
nejpozději 15 dnů předem.
Nastavte si upozornění na plánované odstávky
přímo ke svému odběrnému místu e-mailem nebo
SMS zdarma na stránkách www.cezdistribuce.cz/
sluzba nebo přes banner na úvodní stránce webu
obce www.tisice.cz. Již nikdy vás tak odstávka
proudu nepřekvapí, slibuje zákazníkům ČEZ.

Jana Syrová, místostarostka

Ze zasedání obecního zastupitelstva
V

pondělí 15. 2. se od 18:00 hodin konalo
veřejné zasedání obecního zastupitelstva
(OZ) v zasedací místnosti OÚ Tišice.

OZ UCTILO PAMÁTKU ZAMĚSTNANKYNĚ
OÚ LENKY DAŇHELKOVÉ MINUTOU TICHA.
ODKUP POZEMKU P. Č. 28/17 V K. Ú. TIŠICE
Zastupitelstvo obce schválilo odkup pozemku
p. č. 28/17 v k. ú. Tišice o výměře 23 m² celkem
za 1 Kč.Zároveň OZ schválilo záměr uzavřít
s majiteli smlouvu o zřízení služebnosti věcného
břemene chůze a jízdy a pověřilo starostu obce,
aby tak učinil.

ZÁVĚRKA TIKANAS TIŠICE
A PŘEVOD DO FONDŮ
OZ schválilo účetní závěrku příspěvkové organizace Tikanas Tišice za rok 2020 a zároveň schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 39 661,51 Kč do fondu odměn. Zpráva
o provedené kontrole je přílohou usnesení.

ZÁVĚRKA MATEŘSKÉ ŠKOLY VČELIČKA
A PŘEVOD DO FONDŮ
OZ schválilo účetní závěrku Mateřské školy
Včelička za rok 2020 a zároveň schválilo převod
zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Včelička
ve výši 47 632,62 Kč do rezervního fondu. Zpráva
o provedené kontrole je přílohou usnesení.

V

pondělí 8. března se od 18:00 hodin konalo veřejné zasedání obecního zastupitelstva (OZ) v zasedací místnosti OÚ Tišice.

ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY
NOVÉHO PAVILONU ZŠ
OZ schválilo uzavřít úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou a.s. na částku 10 mil. Kč s dobou
splatnosti 10 let s roční úrokovou sazbou 1,83 %
za účelem dofinancování výstavby nového pavilonu Základní školy Tišice. OZ zároveň vyzvalo
starostu obce k uzavření smlouvy v uvedených
parametrech.

NOVÝ PAVILON ZŠ – ZHOTOVITEL
Starosta sdělil, že bylo uskutečněno elektronické
výběrové řízení na zhotovitele nového pavilonu ZŠ. Byly zde 3 nabídky – firma Pol, Dereza
a Guttenberg. Zvítězila firma s nejnižší nabídkou
24 mil. Kč. OZ schválilo smlouvu o dílo na vybudování nového pavilonu ZŠ Tišice, a to s firmou
Guttenberg s.r.o., IČ: 270 86054. Smlouva a zápis
ze zasedání pro posouzení a hodnocení nabídek
účastníků jsou přílohou tohoto usnesení.
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ZÁVĚRKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠICE
A PŘEVOD DO FONDŮ
OZ schválilo účetní závěrku Základní školy Tišice za rok 2020 a zároveň schválilo převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Tišice ve výši
9 199, 99 Kč do rezervního fondu. Zpráva o provedené kontrole je přílohou tohoto usnesení.

FOND ROZVOJE BYDLENÍ – ZRUŠENÍ
Starosta vysvětlil, že v minulosti Spolana Neratovice přispívala na bydlení, proto se zřídil Fond
rozvoje bydlení a k němu i účet u ČSOB. Toto se
již dlouho nevyužívá, proto je zde návrh na jeho
zrušení a převod peněz na účet u Komerční banky. V současné době má obec 4 účty.
OZ schválilo
 zrušení Fondu rozvoje bydlení
 zrušení běžného účtu u ČSOB,
který byl k tomuto účelu zřízen
 převod zůstatku z tohoto účtu
na běžný účet vedený u KB a.s.

PLÁNOVACÍ SMLOUVA
P.Č. 690/10 V K.Ú. KOZLY U TIŠIC
Jedná se o standardní plánovací smlouvu na rozparcelování pozemků určených k výstavbě domů.
Obec požaduje zpevněnou komunikaci, veřejné
osvětlení, jsou tam pravidla, za kterých obec přebírá tuto zkolaudovanou komunikaci. OZ schválilo
plánovací smlouvu pro pozemek p.č. 690/10 k.ú.
Kozly u Tišic. Smlouva je přílohou tohoto usnesení.

KRONIKÁŘ
Kronikáře dělala Lenka Daňhelková, která
zemřela. Oslovena byla Jana Preislerová. OZ
schválilo nového kronikáře obce, a to paní Janu
Preislerovou z Tišic. Bývalý kronikář Petr Brodský, který nemohl na zasedání přijít, neboť je
v karanténě, vzkázal, že rád pomůže, J. Preislerová tuto pomoc ráda využije. Starosta poděkoval
nové kronikářce za to, že se funkce ujala.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 2/2021
Starosta seznámil občany s příjmovou a výdajovou stranou rozpočtového opatření. Sdělil,

POMOC V SOCIÁLNĚ TÍŽIVÉ SITUACI
Starosta uvedl, že dnes v ranních hodinách došlo k vyhoření jednoho rodinného domu. Rodina Zalabákova přišla úplně o všechno. Proto
navrhuje finanční pomoc 50 000 Kč, dále zorganizování materiální a finanční sbírky. Finanční
sbírka je složitější, potřebujeme usnesení dnešního schválení, schválení Krajského úřadu a další náležitosti, které musíme splnit. Ubytování
na kratší čas jsme zajistili u soukromníků v obci.
OZ schválilo:
 souhrnnou finanční pomoc
v sociálně tíživé situace ve výši 50 000 Kč
 záměr zorganizovat materiální a finanční sbírku
 součinnost při řešení ubytování

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 1/2021
Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením
č. 1/2021. OZ schválilo Rozpočtové opatření
č. 1/2021, které je přílohou usnesení.

SFŽP – VÝSTAVBA KANALIZACE,
DODATEK Č. 1

Starosta vysvětlil, že se v tomto dodatku jedná pouze
o posunutí termínu z důvodu, že se nyní nedá pracovat. OZ schválilo dodatek č. 1 k výstavbě kanalizace
Tišice, III. etapa 2. část, v rámci smluvních podmínek se SFŽP. Dodatek je přílohou usnesení. (red)
že rozdíl bude financován ze schváleného úvěru od ČS a s použitím finančních prostředků
z úspor z minulých let. OZ schválilo rozpočtové
opatření č. 2/2021, je přílohou usnesení.

PLÁN ROZVOJE SPORTU
NA ROK 2021 – 2030
Tento plán (dokument) musíme mít povinně
schválený z důvodu žádosti o dotace na výstavbu tělocvičny. Jedná se o formální záležitost.
OZ schválilo Plán rozvoje sportu na rok 2021 –
2030, dokument je přílohou tohoto usnesení.
(red)
V Sokolské ulici pokračují práce na budování
kanalizačního řadu dle možností klimatických
podmínek. Komplikace způsobil mráz i déšť.
V této souvislosti opět vyzýváme spoluobčany
na zákonnou povinnost napojení na kanalizační řad. Bližší informace naleznete na webu obce.
Domovní přípojku a další postup konzultujte
s Obecním úřadem (tel.:315 696 025).
(red)

Zodpovědnou práci přijala
s nadšením a pokorou

N

a březnovém zasedání byla jednohlasně zvolena na pozici kronikářky přítomná JANA PREISLEROVÁ. Její
v dnešní době již vzácný krasopis, nadšení, zodpovědnost a s úctou přijatá funkce
naznačují správnou volbu. Krátce vám
naši novou kronikářku představím.
n Jaký máte vztah k naší obci?
V Tišicích žiji téměř 19 let a je to pro mě
už domov. Bydleli jsme s rodinou na okraji
Prahy a chtěli jsme se odstěhovat někam blíž
k přírodě. Tady jsme si to vyhlédli jako příjemné místo pro život a nikdy jsme té změny
nelitovali. Kromě přestěhování z paneláku
do domu se zahradou bylo moc příjemné
přijít z anonymního města a mít najednou
spoustu známých, povídat si se sousedy
přes plot a zažívat hromadu společné zábavy
ve vsi. Život jinde už si neumím představit.
n Jaký je váš životní příběh,
co se povolání týká?
Kromě několika krátkých zkušeností hned
po maturitě jsem vždy pracovala a dodnes
pracuji ve státní správě. Jednoduše, dělám
kancelářskou práci, ale vždycky mě to táhlo
spíš ke kultuře a nejrůznější tvůrčí činnosti.
Výtvarné práce jsou také mým celoživotním
koníčkem a radostí. V Tišicích jsem měla
úžasnou příležitost – hrát v našem divadelním spolku LUNO. Bylo to pět let dobré
zábavy, vymýšlení, hraní a právě i tvoření.
Také ve funkci zastupitele obce jsem měla
možnost během jednoho volebního období
jednak v praxi využít svoje znalosti z veřejné správy, ale také tady realizovat některé
své nápady. A úkol vést místní kroniku,
který jsem teď převzala, bude pro mě další
krásnou možností přispět k tišické kultuře.

Bezpečnost na silnicích
O

pravy komunikací a výstavba nových je
jednou z priorit obce. Při realizaci zcela
nových povrchů nám vždy občané říkají věty
typu: "Ale teď se tam bude jezdit rychle, něco
s tím udělejte“.

V případě, že je povrch ze zámkové dlažby, snažíme se umístit zpomalovače (retardéry) v rámci výstavby. Jde o zvlnění komunikace, které
donutí řidiče zpomalit, ale nedochází při styku
s vozidlem k rázu. Takto jsme řešili dopravně
bezpečnostní prvky například v ulicích V Úvoze
nebo Polní.
Jiná situace je u povrchů, které jsou živičné
(„asfaltové“). Speciálně ve chvíli, kdy žádáme
o dotaci a musíme zachovat komunikaci v původních parametrech, což byl i případ opravy
komunikace v ulici Ke Křížku a Na Pastvičkách.
Ulice Ke Křížku je jednou z nejvíce frekventovaných ulic v obci vůbec. Již při provizorní opravě

Odpadové hospodářství nově
Z

měna v rámci platby za svoz komunálního
odpadu se dotkla nás všech. Od roku 2020
platíme za objem nádoby (popelnice) a frekvenci svozu. Tato změna nebyla jednoduchá
a museli jsme si zvyknout, že se nám zkrátka
neodveze „všechno“ každý týden, ale že musíme přemýšlet, jak si svozy nastavit.

n Na co se těšíte a z čeho máte
naopak obavy?
Těším se na všechno, co s psaním kroniky
bude souviset. Je to zajímavý a neobyčejný
obor, chci ho více poznat. Těším se na to, že
budu sledovat dění a události v Tišicích tak
trochu jinýma očima. Těším se na sepisování
po večerech a přiznávám, že nejvíce pak na samotné výtvarné ztvárnění zápisů do kroniky.
Obavy žádné nemám, ale uvědomuji si, že je to
práce zodpovědná a důležitá. A vážím si toho,
že jsem dostala kroniku na starost právě já.
Zmíním ještě, že Petr Brodský, bývalý a velmi
zkušený kronikář, ochotně nabídl Janě Preislerové svou odbornou pomoc a Jana sdělila, že
se i na spolupráci s P. Brodským těší a ráda ji
využije.
Jana Syrová, šéfredaktorka
Zdeňka Kváčková

po výstavbě kanalizace byla plná oblaků prachu,
protože tudy většina řidičů projížděla “hlava
nehlava”. I zde nám občané kladli na srdce, abychom po opravě komunikace řešili i bezpečnost.
Zvláště, je-li tato komunikace tak hojně využívána například pro cesty do školy, školky nebo
na vlakovou zastávku.
Specializovanou firmou bylo navrženo opatření ve formě zpomalovačů talířovitého tvaru.
Po instalaci však místní kutil prostřední díly
u dvou zpomalovačů odstranil tak, aby mohl
osobní automobil projet bez výrazného zpomalení. Vnímáme samozřejmě podněty i ve smyslu,
že „to moc mlátí“.
Nicméně, ruku na srdce. Instalovala by obec
do těchto míst zpomalovače v případě, že by se
zde jezdilo ohleduplně a dle předpisů? Každopádně se budeme i nadále snažit situaci vyřešit
tak, aby se doprava zklidnila a kvalita dopravy
výrazně nezhoršila.
Pavel Končel, starosta

Nakonec tento systém přinesl své ovoce. Při
zpětném porovnání se ukázalo, že jsme vyprodukovali v roce 2020 o 100 tun komunálního
odpadu méně než-li v roce 2019.
Dobrou zprávou je, že i když stát zdražuje
skládkovací poplatky, my dokážeme množství
odpadu snižovat a udržet tak stejné ceny pro občany, a to právě díky novému systému.
Ovšem náš stát v odpadovém hospodářství
dále přitvrzuje. Nově nastavil ceny za uložení
odpadů s ohledem na počet obyvatel a skládkovaných tun. Což znamená, že čím více odpadu
na občana se produkuje, o to víc stát bude kon-

krétní obce penalizovat. To se zdá jako logické
a spravedlivé. Ovšem tím, že v naší obci žije cca
250 – 300 nepřihlášených obyvatel k trvalému
pobytu, a ti samozřejmě také produkují odpad,
vychází přepočet tun odpadu na přihlášené občany nepříznivě.

ČERNÍ PASAŽÉŘI NÁM PRODRAŽUJÍ
CENU ZA ODPAD, A NEJEN TO…
Stát obcím přerozděluje část daní dle trvale přihlášených obyvatel. Zkrátka, na občany, kteří zde
nemají zřízeno trvalé bydliště, budeme my všichni neustále doplácet. Nejde jen o odpady, týká se
to i veškeré další infrastruktury, jakou jsou například komunikace. Jestliže máte ve svém okolí někoho, kdo zde trvale bydlí, ale nemá zde zřízeno
trvalé bydliště, zkuste jej přesvědčit o nutnosti
přihlášení k nám. Vždyť peníze, které věnujeme
na tyto černé pasažéry, mohou být použity třeba
na lepší silnice nebo kvalitnější služby pro občany.

Pavel Končel, starosta

Nový pavilon základní školy
P

řed časem jsme Vás již informovali, že
v nejbližší době se začne realizovat záměr
výstavby nového pavilonu základní školy.

Na základě výběrového řízení schválilo zastupitelstvo obce vítěznou realizační firmu, a to stavební společnost Guttenberg s.r.o., která uspěla
s cenovou nabídkou 24 994 206,80 Kč bez DPH.
V době vydání tohoto čísla TR by měly být již

v plném proudu přípravné práce. Drtivá část
prací by měla být hotova ještě v tomto roce. Zároveň budeme žádat k této akci o dotaci Ministerstvo financí ČR, kde lze v případě úspěchu
čerpat až 20 000 000 Kč. Souběžně připravujeme
projekty na další rozšíření naší základní školy,
jak pro navýšení výukových kapacit, tak pro vybudování solidního zázemí pro školní družinu
a pedagogy.
Pavel Končel, starosta
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Co Covid-19 dal…a vzal
V

…aneb Tišičtí podnikatelé v době korona-krize

posledním více než roce se na nás valí
z médií katastrofické scénáře a zprávy
týkající se stavu naší ekonomiky a problémů
českých podnikatelů, spojených s omezeními
jejich činnosti na základě různých nařízení
vlády ČR. Pandemií koronaviru jsme zasaženi
všichni, ať už zaměstnanci nebo podnikatelé,
každý pocítil její dopady.
Lidé necestují, pracují z domova na vzdáleném
připojení, styk se omezuje na virtuální komunikaci cestou videokonferencí a respirátor se stal
v podstatě součástí nutné výbavy při opuštění
domova. Již neplatí pouze K+M+B (klíče, mobil, brýle), přibylo nám tam – bohužel – ještě R
(rouška či respirátor).
Často čteme, že mnoho firem muselo své provozovny uzavřít a neví, kdy je zase budou moci
otevřít. Vnímáme i příběhy podnikatelů, kterým
ani kompenzační bonusy a úlevy nepomohly
a kteří svou činnost museli dokonce ukončit
a navštívit úřad práce. Položili jsme si tedy otázky: „Jaké hrozby a příležitosti tato situace přináší
pro podnikatele? Jak jsou na tom naši spoluobčané – podnikatelé v současné těžké době?“.
Abychom dali všem stejnou šanci, položili
jsme podnikatelům v naší obci 4 jednoduché
otázky. Asi nebude překvapením, že ne všichni
se chtěli svěřit. Důvody byly většinou osobní,
což chápeme, a tak děkujeme všem, kteří našli
„odvahu“ i čas a na tyto otázky nám odpověděli:
 JAK SE ZMĚNILA VAŠE ČINNOST

V POSLEDNÍM ROCE?

 JAKÉ KLADY A ZÁPORY VÁM

KORONA-KRIZE PŘINESLA?

 JAKÝ ROZVOJ A ZMĚNY

PŘEDPOKLÁDÁTE DO BUDOUCNA?

 CO CHCETE VZKÁZAT

NAŠIM ČTENÁŘŮM?

Nebylo v našich silách oslovit všechny místní
podnikatele, zároveň se někteří oslovení rozpovídali více a někteří méně. Dovolili jsme si tedy
vybrat z odpovědí pár příkladů, jak to vidí tito
lidé, které asi osobně znáte, potkáváte pravidelně na procházkách nebo nákupech, a kteří jsou
součástí našeho každodenního života v naší obci.
 Na první otázku „Jak se změnila

Vaše činnost v posledním roce?“
jsme dostali tyto odpovědi:
▶ Internetový prodej zboží částečně nahradil
zavřené služby
▶ Přibyly nové požadavky na služby (vyzvednutí auta k opravě u zákazníka a dodání
zpět na místo)
▶ Prodej přes ulici nahradil posezení u stolků
▶ Celkově je více virtuální komunikace se zákazníky i zaměstnanci
▶ Mou tvorbu neodebírají české a zahraniční
galerie, soustředím se více na zakázkovou
výrobu
▶ Uzavření služeb znamenalo okamžitý výpadek příjmů
▶ Bylo potřeba naučit se žádat o kompenzace
a vyhledat nové formy podpory podnikání
▶ Čelíme nejistotě v dodavatelských vztazích
▶ Moje činnost se nezměnila, stále je hodně práce
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 V odpovědích na druhou otázku

„Jaké klady a zápory Vám korona-krize
přinesla?“ převažovala negativa,
takže raději začneme s plusy:
Hledáme nové způsoby, jak se zákazníky komunikovat (Facebook, Instagram, e-shop)
Urychlili jsme zavedení bezkontaktních
plateb
Bylo nutné rozšířit sortiment (např. zahradnictví)
Zvýšil se zájem medií o mou tvorbu
Zastavila jsem hektický životní styl, zpomalila a mám více času na rodinu
Zavedli jsme novou formu distribuce k zákazníkům (stánek na poli)
Přísná hygienická nařízení v obchodech,
dopravě, atd. omezují provoz a prodlužují
čas nakládky/vykládky
Pociťujeme nedostatek pracovních sil (karantény, onemocnění covidem-19)
Omezení cestování nám sebralo část zákazníků
Zákazníci i zaměstnanci jsou ve stresu, nervózní, podráždění a unavení
Zvýšily se náklady na hygienické potřeby/
testy pro zaměstnance, testování a čekání
na výsledky zdržuje
Okamžitě se snížil obrat v desítkách procent díky utlumení některých segmentů
(gastro, školy, služby)
Poklesl zájem o lokální ubytování
Každoměsíčně bojuji o přežití, příjmy poklesly o 80 %

 Třetí otázka „Jaký rozvoj a změny

předpokládáte do budoucna?“
byla asi nejtěžší:
▶ Zapojíme více internet, on-line komunikaci.
▶ Zavedeme bezkontaktní platby pro zákazníky.
▶ Zatím nemáme žádné plány, investice jsou
pozastaveny.
▶ Změny nám teď spíše diktuje pandemie,
takže uvidíme.

 Na čtvrtou otázku „Chcete něco

vzkázat čtenářům?“ odpovídali
oslovení většinou podobně dojemně:
▶ „Buďme k sobě ohleduplnější!“
▶ „Zůstaňte nám věrní!“
▶ „Přejeme vám všem pevné zdraví a nervy!“
▶ „Vydržet!“
▶ „Děkujeme vám všem za podporu a přízeň,
díky vám stále fungujeme!“

Celkově dobrou zprávou bylo, že i když většina respondentů vidí v současné situaci negativa, v jejich podnikání se zpravidla nejedná o likvidační stav nebo extrémní zhoršení životní
situace. Mnozí prostě jedou dál a tvrdě pracují,
dokonce se našli i tací, kteří vidí nové možnosti
a způsoby, jak své podnikání vylepšit, rozvinout nebo změnit! A z toho jsme měli opravdu
velkou radost!
Celá společnost zpomalila, dostali jsme možnost oprostit se od každodenní rutiny a zamyslet se nad svými životy. Mnozí ocenili, že mohou
trávit více času s rodinou, někteří zjistili, s kým
vlastně bydlí. Někteří lidé v různých profesích
museli projít zatěžkávací zkouškou. Pandemie
nám dává možnost nepřemýšlet jen materialisticky, učí nás více skromnosti a nemyslet jen
na sebe, ale i na druhé. Největší důraz klademe
na zdraví, a je smutné, kolik i našich tišických,
kozelských a chrásteckých spoluobčanů tímto
virem onemocnělo a – bohužel – dokonce v jeho
souvislosti i zemřelo. Čest jejich památce a hlubokou soustrast rodinám.
Kdo nám pomohl tyhle řádky napsat:
Petr Kouba, autodoprava
Radka Šťastná, Šťastné saláty – Stánek na poli
Hana Horčíková, cukrárna HH
Jackob Sochyzkovu.cz, umělec
Michaela Veisová, kadeřnice
manželé Kušovi, zahradnictví a ubytovací služby
Rudolf a Alena Šidlofovi, čerpací stanice
Jiří Kozák, autoservis
Josef Pauzer, stavebniny
Jaromír Kudrnovský, řeznictví Divočák
Jana Švehlová, zlatnictví-klenotnictví
Ivan Bruner, spoluobčan,
Jana Syrová, šéfredaktorka

Včelky: Marie Jakubů

Velikonoční radost
pro seniory
L

etošní velikonoční přípravy měly děti bohužel opět bez tradičního společného školního malování vajíček nebo pletení pomlázek.
Po domluvě s jednou z maminek, Míšou Veisovou,
která úzce spolupracuje s místními seniory, jsme se
při velikonočním povídání se čtvrťáky domluvili,
že právě jim by mohli jarní svátky trochu zpestřit
svými kraslicemi nebo obrázky. Doma se děti pustily do tvoření a své výrobky pak společně s přáním
roznesly na adresy, které jim Míša poskytla. Věřím,
že naše seniory jarní přáníčka dětí potěšila a děti
na oplátku získaly dobrý pocit, že dokázaly někomu druhému tuto prapodivnou dobu zpříjemnit.

Simona Rendeková, učitelka ZŠ

Myslíme na vás,
naši milí senioři
Č

as běží a vlekoucí se pandemie koronaviru
je zatím bez pověstného "světla na konci
tunelu". Karanténa, přísná protikoronavirová opatření a k tomu valící
se dramatické zprávy o situaci
kolem nákazy zvyšují pocit
osamělosti.
To, co dává našemu životu
smysl, jsou fungující vztahy a pocit, že na nás záleží.
Chceme vás ujistit, že nám
na vás záleží, i když se teď
nemůžeme setkat, popít
kávičku a poklábosit nejen
se svými vrstevníky. Jakmile
se současná opatření rozvolní a vrátíme se k normálnímu životu, rády zase
uspořádáme posezení na obecním úřadě, a třeba
i s dětmi z naší základní školy. Všem Vám přejeme hodně zdraví, pohody a sil, těšíme se na doufejme – brzké shledání.
Michaela Veisová a Pavla Šťastná,
patronky našich seniorů

Oslava masopustu v MŠ
V

únorových dnech se děti v naší školce
seznamovaly s tématem masopust. Tento
zvyk má původ v předkřesťanských slovanských oslavách konce zimy. Představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními
dobami. Jiné označení pro masopust je také
karneval. I ten proběhl ve všech třídách školky.
Děti si s rodiči připravily masky a užily si karnevalový den plný soutěží, jako skákání v pytli, pře-

konávání překážek, hod na cíl a průlez tunelem.
Zábava pokračovala tancem a výběrem písniček
na přání a nechyběla ani promenáda v maskách.
Nakonec proběhlo vyhlášení o nejlepší masku, která si odnesla omalovánky a pexeso, a pro všechny
děti paní učitelky připravily sladkou odměnu a diplom. Během tohoto projektu měly děti možnost
získat nové poznatky o lidových tradicích zábavnou formou, což bylo naším cílem, kterým děti
s radostí proběhly.
Marie Jakubů, učitelka

Naši nejmenší v roli kuchařů
P

ovolání aneb čím je maminka a čím tatínek. Dvoutýdenní téma ve třídě nejmenších Motýlků nám bohužel po jednom týdnu
přerušil lockdown. Za týden si děti vyzkoušely
práci poštovního doručovatele, ale trochu naruby.

Ve školce si každý vytvořil dopis, který jsme odnesli do poštovní schránky a čekali jsme, jestli
dopis opravdu každému domů dojde. Profesi,
kterou jsme si užili asi nejvíc, byl kuchař. Nejdříve jsme si povídali o tom, co všechno takový kuchař musí znát a umět, s čím vším v kuchyni pracuje a co do kuchyně naopak nepatří.
Na druhý den jsme si naplánovali přípravu palačinek, které zvítězily nad bramborovými hranolkami a párkem v rohlíku.
Nejdříve jsme si řekli, co všechno do palačinek patří, umyli jsme si pořádně ruce a vrhli se
do práce. Na přípravě těsta se podílel každý pořádným zamícháním, aby bylo těsto bez jediné
hrudky, potom jsme už mohli přistoupit ke smažení. To děti sledovaly z dostatečné vzdálenosti

a hlásily, kdo chce palačinku s čokoládou a kdo
si naopak dá slanou s kečupem. Pochutnali jsme
si všichni, celá naše třída voněla tou dobrotou
ještě odpoledne. Nezbývá nám než se těšit, až se
zase vše vrátí do normálu a my se budeme moci
vypravit za jiným poznáním a třeba i dobrodružstvím, které nás bude všechny bavit.

Magdalena Žáková, učitelka

Denisa Kubánková

Jak probíhá distanční výuka v MŠ?
O

d 1. března, kdy byly usnesením vlády
ČR uzavřeny všechny mateřské školy,
zahájila i naše mateřská škola distanční výuku pro předškolní děti, tedy pro děti v posledním roce před nástupem do základní
školy. Distanční výuka ale neznamená automaticky on-line výuku.

Vzdělání probíhá zasíláním týdenních vzdělávacích
příprav rodičům dětí a je v souladu s RVP PV a ŠVP
Mateřské školy Včelička. Z hlediska obsahu jsou východiskem pro přípravu nabídky různých aktivit
pro děti, resp. rodiče, vlastní zdroje pedagogů, které
využívají i pro vzdělávání v běžném režimu a jsou
přizpůsobeny věku a možnostem dětí. Jsou také
zveřejňovány na webových stránkách školky.
Pro děti v posledním povinném roce předškolního vzdělávání je důležitá příprava

na vzdělávání v základní škole, do níž za několik
měsíců nastoupí. Paní učitelky zadávají úkoly
tak, aby u dětí cíleně rozvíjely např. grafomotoriku, matematické představy, sluchové vnímání,
zrakovou percepci apod. Nezapomínáme však
ani na mladší děti, které také dostávají své úkoly.
Jsme si vědomy toho, že nárůst izolace může
mít u některých dětí, a nejen u nich, negativní vliv
na duševní pohodu a zdraví. Zároveň chápeme, že
spousta rodičů má doma nejen předškolní děti. Nechceme, aby se distanční výuka stala pro ně noční
můrou, ale snažíme se posílat aktivity srozumitelné, zajímavé a motivační, aby děti zaujaly a bavily.
Přejeme všem pevné zdraví, a byť slovo „pozitivní“ změnilo za poslední rok svůj význam, přejeme
alespoň pozitivní přístup k životu, k Vašim dětem
i k distanční výuce. Těšíme se brzy na viděnou!

Kristýna Daslíková, vedoucí učitelka
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Jak pěstovat okrasné
africké kopřivy z Kozel
V

únorovém Zahrádkáři vyšel článek o nekonečně pestrých a barevných okrasných
kopřivách. Rozhovor doplněný spoustou krásných fotografií je veden s nadšenou pěstitelkou, rodačkou z Tišic, BARBOROU SVOBODOVOU. Oslovila jsem ji, aby nás s tou krásou
také seznámila. Přestože má nyní plné ruce
práce na zahradě, podělila se o své pěstitelské
úspěchy.

n Jak dlouho se věnujete „okrasným kopřivám“ a jaký je jejich odborný název?
Africkým kopřivám se věnuji téměř 6 let. Latinský
název je Coleus blumei, dříve to byl Plectranthus
scutellarioides. Česky se nazývají africká okrasná
kopřiva, lidově se jim také říká kopřivěnka, nebo
se používá název pochvatec šišákovitý. Nejpoužívanější název je africká kopřiva.

n Proč zrovna tyto rostliny?
Tyto rostliny mě zaujaly svojí pestrobarevností
a škálou různých barev. Krásné jsou také jejich
různé tvary listů. Africké kopřivy se krásně
kombinují s ostatními balkonovými rostlinami,
a to mě na nich velmi baví.
n Kolik je druhů a jaké pěstujete? Kolik jich
máte?
Druh je pouze jeden, a to Coleus blumei. Ve své
sbírce mám přes 300 různých odrůd plus svá
šlechtění.
n Kde se inspirujete a kam všude rostliny dodáváte?
Inspiruji se kopřivami, které se pěstují v jiných
státech. Mnoho krásných odrůd vyšlechtili
v Americe a Asii. A proto se také snažím vyšlechtit vlastní zajímavé odrůdy. Rostliny dodávám pouze v rámci EU.
n Jaké rostliny jsou nejžádanější?
Je to různé, nejvíce žádané jsou rostliny s pestrobarevnými velkými listy. Sběratelé shánějí většinou novinky s různými tvary listů a neobvyklou
kombinací barev.
n Jak jsou náročné na pěstování a zimování?
Jaké podmínky vyžadují a na co si dát pozor?
Rostliny nejsou náročné na pěstování a dobře
snášejí téměř každé stanoviště. Na plném slunci dosáhnou výrazných barev. Problémy bývají
u světlých odrůd (bílé, žluté), na přímém slunci
se jim připalují listy. V parných dnech jsou náročnější na zálivku. Za přímého slunce se nesmí
zalévat na list, se zálivkou se to však nesmí přehnat, při dlouhodobém přemokření jim mohou
začít uhnívat kořeny. Teplota při pěstování by
neměla klesat pod 10°C. Nejčastější choroby
jsou houbové choroby, z nich to je především
padlí a plíseň šedá. Rostliny moc škůdce nepřitahují, občas se na nich mohou vyskytnout
mšice. Ve volné půdě kopřivy lákají slimáky.
Kopřivy je ideální zimovat při pokojové teplotě.

V zimě je nutné rostlinám zajistit dostatek světla. Pokud mají světla nedostatek, stonky jsou slabé a vytáhlé. Důležitá je také přiměřená zálivka.
n Kdy a kde mohou zájemci rostliny zakoupit?
Rostliny je možné zakoupit na jaře a v létě.
Možný je osobní odběr v Kozlech, Labská 80 (u strouhy) a nákup přes můj e-shop:
africkeokrasnekoprivy.cz. Zakoupit rostliny je možné také na výstavách se zahradnickou tématikou.
Tak neváhejte a potěšte se také tou barevnou
nádherou, která putuje z Kozel do celého světa.

JaS / archiv zahradnice

Vyhořel jim dům. Jak můžeme pomoci?
Pokračování ze strany 1

n Jak probíhala záchrana a zásah hasičů?
Oheň se velmi rychle šířil. Syn se nadýchal kouře,
ale stačil vyběhnout ven. Později ho odvezla záchranka, už je v pořádku. My jsme se snažili oheň
uhasit, ale i vzhledem k silnému mrazu, kdy jde
k ohni hodně kyslíku, to již nebylo možné. Čekali jsme na hasiče a čas utíkal neúprosně. Žár
byl silný, rychlostí blesku shořel dřevěný padací
poklop-vstup na půdu, od něj dřevěné schodiště
a střecha hořela jako papír. Před plameny jsme
utekli na balkon, odkud nás zachránil náš soused
6 I TR 181 I zprávy z obce

Radek Šimmer, kterého požár vzbudil. Přistavil
žebřík a pomohl nám z hořícího domu.
n Vnímáte to tak, že vám zachránil život?
Ano. Velice Radkovi děkujeme za záchranu našich životů. Souhlasíme s návrhem místostarosty
P. Veselého nominovat našeho zachránce na cenu
Michala Velíška.
n Podařilo se něco zachránit?
Co nezničil oheň, zničila voda a následně také
mráz. Do domu bylo nastříkáno 50 hasičských
aut vody. Zachránili jsme jen mobily, doslova
holé životy! Po uhašení domu nám hasiči jeřábem přesunuli od domu naše auto. I klíčky shořely. Přes komplikace s přiděláním nových již
jezdíme. Auto je jediné, co nám zůstalo. Vše je
zničené. (A o tom, že jsou za záchranu auta vděčni, není pochyb, hýčkají ho, tak naleštěné auto jsem
už dlouho neviděla. – pozn. redaktorky)
n Měli jste dům pojištěn? Jaká je škoda?
Ano, pojištění máme. Škoda jde do milionů.
Počítáme s tím, že každopádně půjde dolů minimálně střecha a patro, pokud ne celý dům. Nesouhlasíme se stanoviskem statika, měli bychom
strach opravu řešit vyztužením, jak navrhuje.
Požádali jsme soudního znalce o prošetření
a čekáme na závěr.

n Jak vnímáte poskytnutou pomoc?
„Pracuji ve zdravotnictví a vnímám nenávist,
zlobu, jak se lidé hádají, hodně lidí přišlo o práci, je těžká doba…o to více jsem doslova na větvi
z pomoci, které se nám dostává“ odpověděla dojatá Štěpánka. „Jsme jak v jiném světě,“ přitakává Jan. „Velice mile nás, v dnešní době, překvapil
zájem o pomoc. Neměli jsme vůbec nic. Potěšil
nás i balíček ponožek. A ze začátku nejvíce dobré slovo.” Obdrželi jsme finanční dar od dětí ze
ZŠ Tišice z 5. třídy s milým vzkazem a podpisy
dětí, finanční dar s věnováním od „Rozběháme
Neratovice“, spoustu ručníků, povlečení, kosmetiky, jídla. Velké množství tak potřebného oblečení pro nás bylo nejdůležitější.
Během rozhovoru mě manželé požádali,
abych touto cestou vyjádřila jejich poděkování
všem, kteří jim nejen materiálně, ale i psychicky velice pomohli. Děkují za záchranu života
sousedovi Radkovi, záchranným složkám, vedení obce a všem lidem, kteří se zapojili a zapojí do pomoci postavit je znovu na vlastní nohy.
Pro všechny, kteří mohou a chtějí pomoci finančně, připojuji údaje k veřejné sbírce
na 1. stranu tohoto čísla.

/ Jana Syrová

Kdo bude
informovat
o fotbale?

M

ichal Pasovský byl
členem redakční rady od října 2018,
a zároveň již několik
let před tím aktivně
spolupracoval s Tišickými rozhledy, do kterých přinášel aktuality
z dění našeho fotbalového klubu.

Michal Pasovský
Michal Vítovec

Je dlouholetým členem TJ Sokol Tišice, kde
po mnoho let působil jako aktivní hráč, byl
předsedou fotbalového klubu a stále je trenérem
starších žáků. Vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu se rozhodl více odpočívat a ukončil svou
funkci člena redakční rady. Za jeho dlouholetou spolupráci mu patří obrovské poděkování.
Do dalších let přeji za celou redakční radu pevné zdraví. Nemusíte se bát, že přijdete o přehled
ve fotbalovém dění. Bohužel je nyní doba nepřející sportu, a tak teď není příliš informovat
o čem, ale jakmile to bude možné, slíbil spolupráci Michal Vítovec, rovněž dlouholetý člen TJ
Sokol Tišice. Michal již dlouhou dobu chystá
fotbalové články, a tak již bohaté zkušenosti má.
Velice si vážíme jeho nabídky a těšíme se na spolupráci.
Jana Syrová, šéfredaktorka
TJ SOKOL TIŠICE HLEDÁ TRENÉRY
PRO MLÁDEŽNICKÁ DRUŽSTVA.
BLIŽŠÍ INFORMACE PŘÍPADNÝM
ZÁJEMCŮM ZODPOVÍ MICHAL VÍTOVEC,
TEL. 723 225 942.

DO TŘETICE VÝZVA PRO PAMĚTNÍKY

V posledních letech nebyly zimy to, co kdysi bývaly, letošní sněhovou nadílku a silný led jsme si nemohli
nechat ujít. 
JaS

VÝZVA PRO MILOVNÍKY KAMÍNKŮ

V době omezení pohybu se dostává na výsluní
a stává se velkou módou malování, umísťování,
hledání a přemisťování kamenů různých tvarů,
velikostí i motivů. V době uzávěrky tohoto čísla
se dokonce objevil v Tišicích „kamínkový strom“.
V příštím čísle vás ráda s tímto fenoménem více
seznámím. Vás, čtenáře, zároveň vyzývám, kdo
malujete, sbíráte nebo máte k tomuto tématu co
říci, napište mi/pošlete fotografie svých výrobků
či úlovků. Nezapomeňte na sebe uvést kontakt.
Pište na: tr@tisice.cz. Těším se na vaše zprávy
Jana Syrová, šéfredaktorka

Kdo z vás pamatuje a našel by nějakou fotografii k tišickému nádraží a zastávce, zejména z let 1920-25, nebo i příhodu, vzpomínku, ať se mi prosím ozve na: tr@tisice.cz
nebo 775 23 10 19. Do dalšího čísla chystáme o našem
nádraží článek. 
JaS

Co chystají Tišické Mamas?
T

aké jste to slyšeli? V březnu po obci
propukla honba za pokladem. Maminky i tatínkové s kočárky, ale i bez,
s různě malými lovci hledali po obci
s velkým nadšením poklad! Cesta k němu
byla velmi krásná a dobrodružná. Na trase bylo 9 stanovišť s úkoly. Na každém
stanovišti byl schovaný úkol a také jedno
písmeno – část tajenky. Vyluštěnou tajenku nechaly děti v truhle s pokladem
a vybraly si svou zaslouženou výhru. Kdo
za tímto nápadem stojí?

Tišické Mamas, místní spolek maminek,
které rády a dobrovolně podporují společenský život v naší obci, zaměřený na rodiny s dětmi, připravily tento úžasný projekt.
Po dobu třech týdnů v březnu umožnily
cíleně projít krásnými místy, která někteří
novější obyvatelé dokonce nově poznali.
Vymyslely, vytvořily a udržovaly stezku,
ke které daly k dispozici plánek s popisem
kudy jít, kde hledat. Převážná část byla malebnou přírodou. Úkoly byly ukryté na jednotlivých stanovištích v pečlivě schovaných
uzavřených sklenicích. Po odšroubování
víčka nalezli malí nadšení průzkumníci co
potřebovali a s radostí se vydali na další
a další stanoviště, než objevili poklad. To
potom zářila očička!
Tři týdny honby za pokladem utekly jako
voda. Zájem byl veliký. Dle organizátorek
nechalo tajenku v truhle s pokladem při-

bližně 111 dětí a přibližně 160 ks různých
maličkostí si odnesly jako poklad. Škoda,
že nelze vyčíslit tu radost průzkumníků
a objevitelů, i rodiče si putování s cílem
jistě náramně užili. Maminkám ze spolku
Tišické Mamas patří velké poděkování.
Jsou to akční ženy, a tak již kují další plány. Tentokrát by rády oslovily řemeslníky,
prodejce a později také nakupující. Chtěly
by zorganizovat Tišické prodejní trhy pod
záštitou spouku Tišické Mamas, z.s. vyzývají
tedy tímto všechny místní tvořivé lidi k zapojení do plánované akce. Vítáni budou zejména výrobci a prodejci svého zboží z naší
obce. Rády by daly možnost představit místním spoluobčanům výrobky nejen z polí,
zahrádkářské a farmářské přebytky, ale i potravinářské produkty, tradiční domácí potřeby, keramiku, sklo, dřevo, kov, vlnu, nitě
a šití a mnoho dalších kreativních možností,
které jsou v naší obci k mání.
Vzhledem k aktuálním omezením a nepředvídatelnému vývoji v souvislosti s pandemií mohou upřesnit čas a místo a další
podrobnosti později.
V tuto chvíli vyzývají k přihlášení zájemců o zapojení se do účasti na trhu na e-mail: tisickemamas@gmail.com nebo telefonicky na 602 437 797. Webové stránky
sdružení nemají, najdete je na facebooku.
Na zájemce se těší Tereza Hyksová, Marcela Szkaderová a Jarka Kozáková.

JaS / archiv Tišické Mamas, z. s.
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Povinné sčítání lidu
S

čítání 2021 začalo o půlnoci z 26.
na 27. března. Po počátečních technických problémech byl původně oznámený
termín o měsíc prodloužen, a tak má každý možnost sečíst se jednoduše a bezpečně online prostřednictvím elektronického
sčítacího formuláře na webu www.scitani.
cz nebo v mobilní aplikaci až do 11. května. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář, který obdržíte na většině pošt nebo od sčítacích
komisařů. První výsledky Sčítání 2021
budou všem bezplatně k dispozici na přelomu let 2021 a 2022.

Ukliďme společně

Naši obec TIŠICE

Český statistický úřad se na tento významný
celonárodní projekt připravuje již několik let.
V loňském roce proběhla terénní příprava,
byla schválena příslušná legislativa a na podzim proběhlo zkušební sčítání. Jeho cílem
bylo otestovat všechny fáze distribuce, sběru
a zpracování dat. Náklady na letošní sčítání
včetně přípravy a vyhodnocení mají podle
dřívějších informací dosáhnout 2,23 miliardy
korun. Přesto krátce po spuštění systém zkolaboval. Z důvodu enormního přetížení byl
v průběhu prvního dne dočasně preventivně
znepřístupněn. Dodavatel aplikace OK System identifikoval příčinu problému, udělal
opravu a aplikaci plně obnovil. Byla navýšena
kapacita sčítání na vyšší zátěž a prodloužena
doba pro online sečtení.

KOHO SE SČÍTÁNÍ TÝKÁ?

10. dubna 2021
V 9 hodin
před budovou obecního úřadu

budeme, jako vždy, vydávat pytle a rozdělovat
lokality, které je třeba uklidit. Svoz odpadu je
zajištěn obecní údržbou.
Nezapomeňte na pevnou obuv, pracovní rukavice
reflexní vestu a dobrou náladu!
p. Veselý 723 363 622
p. Hyksová 602 437 797
UKLIĎME TIŠICE

INZERCE
Hledáme stavební pozemek /dům v Tišicích a okolí.
Nabízíme spolehlivé jednání a hladké financování.
Ozvěte se na: rehackovaM@gmail.com
nebo 602 717 613.
Předem Vám děkujeme za nabídku.
Červen
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Do minulého čísla se nám
vloudil tiskařský šotek
a ve svozové tabulce odpadů pro rok 2021 se omylem
objevil dvakrát měsíc červenec a chybí červen. Velice
se omlouváme a přikládáme svoz v ČERVNU.  (red)

Je povinné pro všechny osoby, které mají
k rozhodnému okamžiku (tj. půlnoc z 26.
na 27. 3. 2021) trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří
žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý
pobyt.

číst všechny své nejbližší. „To, co chceme zdůraznit, je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale
i další členy své domácnosti, případně další
lidi, kteří je požádají o pomoc, protože třeba
nemají přístup k informačním technologiím
a nejsou v nich zběhlí. Je to možné a my s tím
počítáme. Je to forma, jak udělat sčítání maximálně bezpečně a co nejvíc omezit terénní
došetření,“ řekl předseda Českého statistického úřadu (ČSÚ) Marek Rojíček.

CO KDYŽ SE NESEČTU?
Vzhledem k tomu, že je vyplnění formuláře
povinné, hrozí za nevyplnění nebo záměrně chybné vyplnění pokuta až 10 tisíc korun. Za zneužití údajů ze sčítání až půlmilionová sankce.

KDO MI POMŮŽE?
Informační podporu k sčítání a pomoc veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů
poskytuje Kontaktní centrum Sčítání 2021.
Je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně
sobot, nedělí i svátků na kontaktních linkách
253 253 683 a 840 30 40 50. Na kontaktní centrum je ale také možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo
chatu ve virtuální poradně Sčítání 2021.

PROČ SČÍTÁNÍ?
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou
za deset let a jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného
života. Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce,
která sbírá a publikuje data.
Jana Syrová, místostarostka

CO SE ZJIŠŤUJE?
Žádné ledničky, koupelny, auta nebo počítače. Statistici dnes nepotřebují zjišťovat
majetkové poměry nebo dokonce zdravotní
stav obyvatel. Během stopadesátileté historie
moderního sčítání lidu v našich zemích se ale
zjišťovalo i to, zda obyvatelé umí číst a psát
nebo jak jsou vybavené jejich domácnosti.
V letošním sčítání se otázky týkají už jen těch
údajů, které nelze zjistit z administrativních
zdrojů. Aktuální sčítání zjišťuje o polovinu
méně údajů než před deseti lety. Formulář
obsahuje například podstatné otázky na místo obvyklého pobytu. To je údaj důležitý zejména pro obce, aby věděly, kolik lidí v nich
skutečně, a ne jen papírově, žije. K organizaci
veřejné dopravy a plánování dopravní infrastruktury jsou zase důležité údaje o dojíždění
do práce či do školy. Pro plánování bytové
politiky pak slouží údaje o tom, zda lidé bydlí
v podnájmu nebo ve vlastním, a jak početné
jsou domácnosti v dané lokalitě.

MUSÍ VYPLNIT KAŽDÝ SÁM
ZA SEBE? NIKOLIV.
Formulář nemusí každá osoba vyplňovat
sama. Například jeden člen rodiny může se-

Pro zmírnění dopadů provozu hřiště
vysadila obec k oplocení směrem do ulice Nová a částečně i u sousedního oplocení v tomto prostoru další zeleň.

(red/foto:JaS)

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem

Prosinec
redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
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