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Výstavba nového pavilonu ZŠ

S

tavební práce na novém pavilonu započaly
v dubnu letošního roku a zatím probíhá vše
podle plánu. Hrubá stavba rychle roste a spokojeni jsme i s kvalitou prací.
Jelikož demografická studie říká, že za pár let
budeme muset navyšovat kapacitu prvního
stupně naší základní školy na minimálně 180
žáků, je opodstatněnost výstavby nové budovy
více než odůvodněná.
V případě, že se nevyskytnou zásadní komplikace, měla by být většina prací na novém pavilonu hotova ještě v letošním roce.

Pavel Končel, starosta / Jana Syrová

Zdeňka Kváčková
zprávy z obce I TR 182 I 1

Nová tvář
na obecním úřadě
N

aše obec se rozrůstá mílovými kroky, což se projevuje
i na množství záležitostí, které řeší
náš obecní úřad. Aby byla zachována
kontinuita práce úřadu a s ohledem
na personální změny, bylo vyhlášeno výběrové řízení na úřednici pro
agendu převážně stavební, ale celkově s mnohem větším rozsahem.

Od května rozšířila řady Obecního
úřadu Tišice paní Hana Novotná,
která na podobné pozici již na úřadech pracovala.
Paní Novotná k nám bude dojíždět z nedalekých Kel, kde se zapojovala aktivně i do různých akcí,
například do oblíbeného biatlonu
a dokonce pořádala s Dámským
klubem i tradiční svatomartinský
průvod. Tišice si oblíbila a velice se
tak těší na náš Den obce a další akce.
Rodačka z Děčína se mi svěřila,
že nemá ráda nudu a stereotyp. Původně to byla přesně její představa

o úřednici. Na obcích však získala
zkušenosti v celé šíři poskytovaných agend, které ji svou rozmanitostí překvapily.
Zajímá vás, na co se nejvíce těší
a zda má z něčeho obavy?
Úplně nejvíce se těší na občany.
Je si vědoma, že bude muset Tišice
lépe poznat, ale věří, že bude dobře
přijata a také, že zapadne do kolektivu jako správné kolečko v dobře
fungujícím stroji.
Náplň práce naší nové úřednice
je velmi pestrá a v tuto chvíli probíhá celkové zasvěcení a zapojení
do všech procesů a úkonů za pomoci zaměstnanců úřadu. Moc si přeji,
ať se u nás paní Novotné líbí a občané odcházejí z úřadu spokojeni.
Na závěr jen připomínám, že
s úsměvem jde všechno lépe, a tak
mějte prosím trpělivost a úsměv
na rtech.
 Jana Syrová, místostarostka

Zdeňka Kváčková

Ze zasedání obecního zastupitelstva
V

pondělí 26. 4. se konalo veřejné zasedání
obecního zastupitelstva (OZ) v zasedací místnosti OÚ Tišice. Nezbytná hygienická
opatření byla dodržena (roušky, dezinfekce).
Tradičně vám přinášíme výběr z jednání.

DODATEK Č. 3
– KANALIZACE III. ETAPA, 2. ČÁST
OZ Tišice schválilo Dodatek č. 3 – Kanalizace III. etapa, 2. část. V dodatku se jedná o posunutí realizačního termínu na konec května.
Původní termín byl do konce dubna.

PLANTANA – PRODEJ POZEMKŮ
OZ Tišice schválilo kupní smlouvu v rámci prodeje pozemků v areálu Plantany: p.č. 302/298 –
233 m², p.č. 302/299 – 239 m², p.č. 302/300 – 24
m², p.č. 302/301 – 40 m², p.č. 302/302 – 39m²,
p.č. 302/101 – 139 m², p.č. 302/102 – 160 m²,
p.č. 302/207 – 182 m² a p.č. 302/196 – 107 m²,
vše v k.ú. Tišice.

PRODEJ POZEMKU 617/16
V K.Ú. KOZLY U TIŠIC
OZ Tišice schválilo kupní smlouvu v rámci prodeje pozemku 617/16 v k.ú. Kozly u Tišic.

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
– PŘEVOD POZEMKŮ

OZ Tišice schválilo:
Záměr převodu pozemků p.č. st.p. 446 a 731/7
v k.ú. Kozly u Tišic a 302/169, 302/290, 731/7
v k.ú. Tišice do vlastnictví obce Tišice.
V první fázi schválena nájemní smlouva. Jde
o pozemky např. u ČOV v Kozlech.

OZ Tišice schválilo účetní závěrku obce Tišice
za rok 2020. OZ Tišice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s § 4 vyhlášky č. 220/2013 věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky.

TIŠICKÉ ROZHLEDY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2020

OZ Tišice:
a) vzalo na vědomí rezignaci p. Michala Pasovského na pozici člena redakční rady Tišických
rozhledů
b) schválilo, po dohodě s kronikářkou obce pí
Janou Preislerovou, za člena redakční rady Tišických rozhledů p. Ivana Brunera.

PRONÁJEM HROBOVÝCH MÍST
– ZMĚNA PARAMETRŮ
OZ Tišice schválilo s účinností od 1. 5. 2021 parametry pronájmu hrobových míst na místním
hřbitově, a to:
n Nájemné: 10 Kč/m² na deset let
n Služby s nájmem spojené 1.000 Kč
za hrobové nebo urnové místo na deset let

Neobvyklé vítání občánků
N

arození dítěte je jednou z nekrásnějších
životních událostí. Abychom se s vámi
o tuto radost podělili, pravidelně pořádáme
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ.
Tato tradice byla, tak jako spousta dalších věcí
v našem životě, z důvodu koronaviru narušena.
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ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE
ZA ROK 2020

I když jsou již opatření postupně rozvolňována, abychom ochránili zdraví těch nejmenších
občánků, ale i jejich blízkých, rozhodli jsme se
tuto společnou akci ještě nepořádat.
Rádi bychom ovšem rodičům nedávno narozených dětí osobně pogratulovali. Proto chceme
požádat rodiče, kterým se v období od 1. 10. 2020

OZ Tišice schválilo Závěrečný účet obce za rok
2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2020 s výsledkem –
BEZ VÝHRAD.

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 3/2021
OZ Tišice schválilo Rozpočtové opatření
č. 3/2021.

CENA OBCE
OZ Tišice schválilo udělení CENY OBCE pro
rok 2021 panu Radoslavu Šimmerovi. Cena se
uděluje za poskytnutí mimořádně rychlé a účinné pomoci při záchraně lidských životů u požáru rodinného domu č.p. 301 Chrást.
(red)

do 30. 4. 2021 narodilo dítě, aby se v průběhu července t.r. v úřední dny (pondělí, středa) zastavili
na Obecním úřadě Tišice, kde se zapíší do naší
pamětní knihy a obdrží malý dárek.
Věříme, že další vítání již proběhne tak, jak
bývalo hezkým zvykem před dobou covidovou.
Obecní úřad Tišice

Výstavba III. etapy
kanalizace jde do finále
OBEC TIŠICE
Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice

Vážení spoluobčané,
na nově vybudovaném kanalizačním řadu
III. etapy, 1. a 2. část, který se realizoval
v ulicích Všetatská, U Kapličky, Pražská,
Duhová, U Trati, Sokolská a částečně v přilehlých ulicích, dochází postupně k oficiálnímu zprovoznění na jednotlivých úsecích.
Další postup:
n v případě, že máte na hranici pozemku
již uloženou domovní gravitační přípojku, musí dojít před zasypáním ke kontrole provozovatelem (Tikanas Tišice,
p. Bořivoj Hlaváček – tel.: 602 875 539),
který poté na váš projekt vyznačí souhlas.
Po odsouhlasení lze na obecního úřadu
podepsat smlouvu o likvidaci odpadních
vod a uhradit poplatek. Postupně se napojují přípojky na kanalizační řad.
n v případě, že na svém pozemku zatím domovní přípojku nemáte uloženou, konzultujte další postup s Obecním úřadem
Tišice (tel.: 315 696 025)
UPOZORŇUJEME
NA ZÁKONNOU POVINNOST
NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD!
Obecní úřad Tišice

Provoz restaurace
Na Hřišti v roce 2021

Jana Syrová

P

o výstavbě 1. části III. etapy kanalizace se
v ulicích Všetatská a U Kapličky opravila
komunikace, takže v případě souhlasu provozovatele (Tikanas Tišice) již mohou občané
podepsat smlouvu o likvidaci odpadních vod
a na kanalizační řad se připojit.
Na konci května byla dokončena pokládka hlavního řadu i 2. části. Ta se uskutečnila v ul. Sokolská
a přidružených ulicích. V dalším kroku se na této
trase budují přípojky k jednotlivým domům.

NÁSLEDOVAT
BUDE KOLAUDACE
Průběžně se budou provádět provozní zkoušky,
aby se mohli občané co nejdříve napojit. Odzkoušení technologie ovšem nějaký čas trvá.
Vozovka bude v těchto místech opravena v září
letošního roku.
Všem dotčeným občanům se omlouváme
za vzniklé problémy a omezení spojené s výstavbou kanalizace a děkujeme za pochopení.

Pavel Končel, starosta

K

oronavirus v České republice pomalu
ustupuje a všichni se těší, až se život
vrátí do normálu.
Děti opět chodí do škol, otevřely obchody
a v postupných krocích dochází i k otevírání restaurací.
Dostávám mnoho dotazů, jak a kdy se
otevře obecní restaurace Na Hřišti.
V loňském roce proběhlo výběrové řízení
na nového nájemce tohoto zařízení. Jelikož
ale schválený uchazeč odstoupil, musela
výběrová komise znovu zasednout a doporučit dalšího v pořadí. Návrh byl předán
zastupitelstvu obce, které by mělo rozhodnout na svém zasedání 21. 6. 2021. S otevřením restaurace se počítá od 1. 7. 2021.
Jelikož je sportovní areál s restaurací
a společenským sálem srdcem sportu, kultury a společenského života vůbec, bude
tu vždy silný tlak na kvalitní poskytování
služeb. I proto se obec snaží v tomto areálu
vytvářet co nejlepší podmínky jak pro nájemce, tak i pro návštěvníky našeho sportovně-kulturního centra.

Pavel Končel, starosta

Zdeňka Kváčková

Rozšířené zázemí restaurace Na Hřišti. 

Jana Syrová
z obce I TR 182 I 3

Kde je kamínkový strom?
A

vizovala jsem článek o malovaných kamínkách, které jsou velkým hitem. Objevují se
téměř všude. Kromě jednotlivých kousků, které
dříve bývaly na různých významných místech
(na vrcholcích, rozhlednách, stezkách, u památek apod.), vznikají stále častěji i rozličné kamínkové domky, hnízda, zídky, stromy…
Na Facebooku je několik skupin, které se putovními kamínky zabývají. Na výtvory se uvádí poštovní
směrovací číslo, odkud výtvarník je. Vyfocené nálezy někteří fotí a vkládají do skupin s uvedeným
PSČ i s komentářem, kde našli nebo kam přesunuli,
jak je potěšili. Ti, kteří kamínek umístili, tak mohou
sledovat jeho pohyb. Jedna z hlavních facebookových skupin je # Kamínky official. Najít můžete
skutečná umělecká díla i vtipné vzkazy, dětské malůvky i různé nápisy. Malované putovní kamínky
lze umístit také na kamínkový strom v Tišicích,
který takto označila paní Renata Petrův Červinková z Tišic. A nejen to, proč právě kamínkový strom,
jsme probíraly i s její dcerou Eliškou.
n Jak jste se ke kamínkům dostaly?
Kamarádka mě inspirovala. Rády tvoříme s dět-

mi, pečeme hrnce, jsme kreativní a malování
kamínků nás oslovilo. Dělat radost nám dává
smysl a malování nás baví.
n Kamínky jen malujete nebo i sbíráte či přemisťujete?
Hlavně malujeme a poté rozdáváme nebo umisťujeme v nejbližším okolí, ale i při výletech, při cestě
do zaměstnání apod. Rády pozorujeme pohyb kamínků. Nacházíme kamínky hlavně z nejbližšího
okolí, ale i z Prahy, Aše. Baví nás vymýšlet, co na který kamínek namalovat, na co se hodí, třeba podle
tvaru. Teď malujeme stromky na svítivý podklad.
n Proč jste zvolily zrovna tento strom?
Strom je blízko našeho domu, a tak můžeme pozorovat pohyb okolo něj. Zejména cyklisté u něj
často staví a kamínky vyměňují. Rády pozorujeme, jakou dělají kamínky radost. Strom má velké množství možností uložení kamínků různých
tvarů a velikostí.
Až tedy pojedete z Tišic Přívorskou ulicí směrem do Přívor, můžete po pravé straně spatřit
ozdobený strom.

/ Jana Syrová, šéfredaktorka

Kde se berou kamínky s nápisem LaRomantica?
V

elkou módou a zábavou je malování,
přemisťování a sledování pohybu různorodých kamínků. Nejen maminky s kočárky,
zainteresovaní malíři a hledači, ale i ostatní
občané mohli v poslední době barevné kamínky objevit. Autory jsem oslovila a nabízím jejich odpovědi na mé dotazy.

Asi bychom se měli na úvod představit, především pro ty, co našli kamínek s označením LaRomantica a netuší od koho je, anebo v budoucnu najdou malovaný kamínek od nás. Označení
LaRomantica vzniklo zcela náhodně, kdy nás jeden známý tak označil, přezdívka se rázem ujala
a stala se tak naším společným pseudonymem.
K malování jsme se dostali náhodně začátkem
letošního roku v karanténě, kdy jsme si hledali
nějakou zábavu, jak si krátit čas. Nakoupili jsme
první speciální fixy na kamínky a akrylové barvy
a začali malovat první výtvory. Karanténa skončila a my jsme vyslali do světa své první výtvory.

Objevili jsme na Facebooku skupinu „Kamínky“, která v tu dobu měla něco málo přes 250 000
členů. Cílem skupiny je zveřejňovat si navzájem
nalezené kamínky, aby ten dotyčný věděl, kam
až jeho kamínek doputoval. Proto se na zadní
stranu kamínku píše směrovací číslo.
Kamínkování nás zcela pohltilo, malujeme
ve volných chvílích, podle aktuální nálady. Malujeme třeba sériově různé broučky, jako berušky, duhovky, včelky apod., pak malujeme třeba
i složitější motivy, např. pohádkové bytosti. Takový obrázek zabere, od prvního podkladového
nátěru až po konečné označení směrovacím číslem, klidně i dvě hodiny. Nakonec se musí ještě
přelakovat lakem. Používáme akrylový, aby se
barvy neloupaly nebo nesmývaly do přírody. Je
takovým pravidlem, že se na kamínky nemá nic
nalepovat, aby se případné části neuvolňovaly
do přírody.
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Kamínky více malujeme a roznášíme, než
hledáme, ale když nějaký najdeme, moc nás to
taky potěší. Vyslali jsme do světa, především
tady v Tišicích, něco málo přes pět set kamínků.
Kamínky si bereme z vlastní zahrady. Prozatím
máme velké rezervy.
Ještě než vznikl kamínkový domeček, vybudovali jsme si před domem hmyzí domeček, který
je určený primárně jen pro hmyz. Jenže se nám
tady rozmohl takový nešvar, kdy lidé rozhrabovali domeček a hmyz tak neměl klid k zahnízdění. Rozhodli jsme se udělat vedle domeček tomu
přímo určený. Překvapil nás zájem a jsme rádi, že
je ve vsi takových záchytných bodů více a rodiče
si s dětmi mohou tak udělat docela hezký výlet.
Dostalo se k nám hodně pozitivních zpětných vazeb od rodičů dětí, jež našli náš kamínek. Dokonce
nás kontaktovala jedna paní z Neratovic, že by ráda
přijela se synem, který je velký lenoch a nerad se
hýbe. Sám se moc chtěl jet podívat na domeček. Přijeli na kole, a ta radost v jeho očích byla ohromná.
Byl nadšený a maminka nám moc děkovala. Dostali
jsme, jako poděkování, malý dáreček. Tak to byl asi
nejsilnější zážitek. Myslíme si, že je to v dnešní době
velký úspěch vytáhnout děti ven od počítačů a mobilů. A dát jim nějaký cíl. Vidíme v tom velký smysl,
a o to nás to ještě více baví a naplňuje.
Za již odtajněným pseudonymem se skrývá
sympatický pár – Martin Vít a Lucie Flíčková
z Kozel. Na kraji lesa, kde bydlí, najdete oba popisované domečky. Děkujeme, že dáváte dětem
i rodičům cíl, důvod k pohybu a šíříte radost.
Jana Syrová, šéfredaktorka
￼
archiv LaRomantica

Krmit či nekrmit, toť otázka!
P

arafrází slavného výroku ze Shakespearovy
divadelní hry Hamlet bychom chtěli upozornit na určitá nebezpečí a rizika „amatérského“
krmení koní. Byli jsme o to požádání naší spoluobčankou Radkou Šťastnou, která má v centru
obce pozemek a na něm 4 krásné horské koně.

sáčku, kterou dítko buď jen tak zahodilo, protože mu nechutnala nebo tím chtělo chudáčka koníčka dokrmit, napadlo ji oslovit nás s osvětou
o neblahých následcích tohoto jednání.
Zkusili jsme při rozhovoru s Radkou najít
nějakou pozitivní cestu, kterou by se alespoň

n

Jícen koně ústí do žaludku pod ostrým úhlem a má u vstupu do žaludku
tzv. svěrač, který mu znemožňuje zvracet?

n

Krmením přes ohradu
podporujete potyčky mezi koňmi?

n

Kolika patří k nejčastějším zdravotním
problémům koní a postihuje
jednoho koně z deseti? Náhlá změna
v krmení totiž může ke kolice vést…

n

Jedná se o zásah do soukromí
a majetku druhých osob?

Co tedy ROZHODNĚ koním nedávejte
(hrozí smrt koně):
n Měkké pečivo
n Zbytky z kuchyně
n Plesnivé či namazané pečivo
n Shnilá nebo nahnilá zelenina a ovoce
n Tráva ze sekačky
n Cukr, piškoty či jiné sladkosti
n Exotické ovoce a ovoce s peckou
Všichni je určitě znáte a při procházkách si je
často prohlížíte a obdivujete. Jsou to docela
vzácná zvířata a u nás v Čechách i dosti unikátní, podle majitelky jsou u nás jen 2 nebo
tři taková stáda. Pocházejí z horských oblastí
mezi Francií a Španělskem a celý život se normálně pasou na horských pastvinách. Takže
mají sice možná – z našeho pohledu – monotonní a nudnou stravu, která je ale společně
s krmením od majitelů pro ně velmi zdravá
a výživná.
Radka nás o toto upozornění požádala hlavně proto, že ač se snaží různými tabulkami nebo
při rozhovorech nabádat kolemjdoucí, aby jejich
koně nekrmili, „krmičů“ neubývá. Když našla
ve výběhu i dětskou svačinu v mikroténovém

částečně mohlo omezit náhodné krmení koní,
a to pomocí konkrétních argumentů. Málokterý „krmič“ si totiž uvědomuje, že co kůň sní,
v něm už také zůstane. Ani to, že u ohrady stojí,
neznamená, že čeká na vás a vaši pomoc, protože již týden nejedl. A že majitelé koní stráví
sestavením krmné dávky svého koně spoustu
času, takže jakákoliv – ač dobře míněná – pomoc „krmičů“ komplikuje život koním i jejich
majitelům.
Víte například, že:
n

Potrava koněm projde zhruba za 30 hodin?

n

Sliny koně neobsahují žádné
trávicí enzymy jako u člověka?

Samozřejmě úplně nejlepší bude, když koním
přes ohradu nebudete dávat nic, raději zavolejte
Radku nebo někoho, kdo u koní zrovna bude,
a zeptejte se jich. Určitě si s vámi rádi popovídají, poinformují vás nebo vás a vaše ratolesti nechají si koníka pohladit. Bez povolení majitelů
se je ale nesnažte hladit – můžou kousnout, jsou
to přece jenom živé bytosti a mají i své nároky
na soukromí a své rozmary. Koně jsou Radčinou
velkou láskou a snaží se o ně pečovat co nejlépe,
dávát jim to nejlepší, co mají rádi a zdravotně
jim svědčí. Proto jsou tak krásní, zdraví a šťastní! Tak to nepokažte!
Na závěr si tedy jasně odpovídáme na otázku
z nadpisu: NEKRMIT! NEKRMIT! NEKRMIT!
Ivan Bruner, člen RR Zdeňka Kváčková

Pes ne/přítel člověka
Č

esko je světovou velmocí, co se počtu
bazénů a psů týká. Pes je naším nejoblíbenějším domácím zvířetem, počet registrovaných psů se u nás pohybuje kolem 2,5 milionu. Bazény teď nechme stranou, zaměřme se
na věčný problém psů útěkářů a notorických
znečišťovačů.

Majitelé psů musejí plnit své povinnosti, které
vyplývají ze zákona i z vyhlášek obce. Musí mít
na veřejnosti své psy na vodítku s náhubkem,
bez vodítka může pes pobíhat pouze na určených plochách pro venčení. Dále je majitel povinen uklízet po svém psu exkrementy. Psi musejí být přihlášení na obecním úřadě a majitel je
povinen za ně platit poplatky. Nezodpovědným
majitelům hrozí při neplnění povinností pokuta.
Tolik teorie.
V praxi ale známe i psy útěkáře, kteří najdou
díru všude, překonají dvoumetrovou zeď nebo se
jednoduše podhrabou. Přítulní, „neškodní“ nebo
způsobující paniku a hrůzu. A i jejich páníčci se
liší – jedni se strachují, burcují spoluobčany, prohledávají okolí, útulky, jiní jsou bez zájmu.
Problém je v tom, že dle odborníků by neměl
dospělý pes zůstávat sám déle než 5-6 hodin.
Není divu, že se chlupáčci, zanechaní samotní déle, začnou nudit. Pak rozkoušou pantofle,

zlikvidují záhon nebo vyrazí za vrátka. Kromě
znuděných pejsků je také kategorie psích proutníků. Pokud útěky souvisejí s přemírou pohlavních hormonů, je na místě kastrace.
Výlety těchto mazlíčků jsou věčným tématem vášnivých debat na sociálních sítích. Občané jsou schopni pohádat se do krve. Na jedné
straně rozčilení rodiče chránící své nejmenší,
na druhé straně majitelé „hodných“ neškodných
psů. Debaty neberou konce.
S útěkáři si často poradí vedoucí údržby Pavel Veselý, kterému v případě potřeby volejte
na 723 363 622.
Obec spolupracuje s mělnickým útulkem,
který u nás čas od času odchyt uskuteční. Vyhodnotit správně konkrétní situaci je někdy
problém. Některé staré známé tuláky dokážeme
zvládnout bez odchytové služby, někdy je ale
problém nezvladatelného psa ve ztížených podmínkách (např.ve tmě) odchytit.
Letitý problém je i s psími exkrementy. Majitelé psů jsou povinni po svých čtyřnohých
mazlíčcích uklízet, realita je ale často také jiná
– slalom mezi výkaly a lhostejnost majitelů psů.
Úklid se snaží obec usnadnit sítí rozmístěných
stojanů se sáčky, které pravidelně doplňuje.
Apeluji tímto na všechny majitelé psů: Věnujte se svým mazlíčkům, bývají nám věrnými

členy rodiny, hlídači i kamarády, zajistěte jejich
výběhy a vymezte jim hranice teritoria. Zodpovědně po nich uklízejte a nezapomeňte za ně
také uhradit poplatky, z kterých jsou například
hrazené zmiňované sáčky. A na závěr už jen přání: zachovat chladnou hlavu při debatách a vytvořit příjemné podmínky pro soužití nás všech.
Buďme ohleduplní!

Jana Syrová, místostarostka
koně a psi I TR 182 I 5

Jackob, sochy z kovu
J

iž pátým rokem u nás bydlí v Boleslavské
ulici Jackob, umělec, který vyrábí originální sošky z kovu. O jeho jedinečné tvorbě více
v následujícím rozhovoru.

Nový člen redakční rady

n Jak a kdy jste s tvorbou začal?
Vůbec první sošku jsem vyrobil z elektro součástek již před více než deseti lety. Tvorba pro
mě byla formou odreagování a tvůrčí činnost mě
začala naplňovat. Z koníčku se pro mě pomalu
začala stávat práce na plný úvazek. Baví mě, co
dělám, protože je v tom kus mě a každá soška
je unikát.
n Jak vaše práce probíhá?
Používat recyklované díly aut a drobného šrotu
mě napadlo až před třemi lety. Součástky pořizuji přímo na šrotišti a snažím se tak nepotřebnému odpadu vdechnout nový život. Pocházejí
např. z motorů odstavených aut a motocyklů,
převodovek, řetězů, šroubů či matic, ale i například ze starých příborů. Některé sošky jsou
inspirovány známými postavami z fantasy a sci-fi filmů, pohádek, komiksů, nebo modely aut
a motorek, jiné jsou pak tvořeny dle mé vlastní
fantazie. Hlavy některých sošek jsou vyrobeny
technikou odlitků z vlastnoručně vyrobených
forem. Již téměř hotové sošky jsou ještě lakované
bezbarvým lakem nebo pryskyřicí, aby nedošlo
k dalšímu poškození modelu nebo korozi. Občas je používaná i barevná vrstva, aby doplnila
charakter sošky, ale většinou používám lak bezbarvý, aby nezanikly rysy a původ soch.
n Jak dlouho výroba trvá?
Vždy záleží na nápadu či zakázce. Malé sošky trvají zpravidla 1 pracovní den, velké sochy i měsíc. Vyrábím na zakázku i dle fotografie. Dále
se soustředím na výrobu reklamních prvků pro
firmy, nábytek, interiérové a exteriérové dekorace. Sošky jsou vhodné jako netradiční dárek či
dekorace nebo jako originální reklama.

n Jak vaši tvorbu ovlivnila covid krize?
Rok 2020 mi i přes krizi a uzavřené galerie přinesl rozhovor pro PrimaCool, spolupráci na natáčení s delfínem Adolfeenem a odstartování
prodeje přes e-shop. Zde je možné si koupit jak
již vyrobené unikátní kusy, tak poptat zakázkovou výrobu. Od roku 2019 spolupracuji s galeriemi v Evropě, např. Galleryofsteelfigures, kde
probíhá i prodej sošek.
Závěrem bych rád poděkoval místním občanům, kteří zakoupili mé produkty a podpořili
mě tak v tomto nelehkém čase. Děkuji.
S tvorbou se můžete seznámit na webu: www.
sochyzkovu.cz, kde naleznete i eshop, případně
si můžete sošku zakoupit i po telefonické či e-mailové domluvě (720 074 033, sochyzkovu@
gmail.com) přímo u umělce.
Jana Syrová, šéfredaktorka
￼ archiv autora
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P

oté, co pan Brodský ze zdravotních důvodů ukončil činnost kronikáře a následně
i členství v redakční radě Tišických rozhledů, oslovila jsem naši novou kronikářku Janu
Preislerovou. Ta přislíbila spolupráci, avšak
z důvodu pracovního a studijního vytížení
do redakční rady za sebe delegovala svého
známého, pana Ivana Brunera.
Ivan, který má výtečnou češtinářskou průpravu
a dril od své maminky, bývalé učitelky českého
jazyka, si nejprve vyzkoušel roli korektora textů
v předchozích číslech. Zároveň má velký podíl
na zveřejněné reportáži o podnikatelích v době
korona krize. Je vášnivý muzikant a cyklista, milovník humoru, dobrého vína a občas nějaké té
recese. Jaké má předpoklady a vize v působení
v redakční radě, na co se těší a o koho se jedná,
přiblížím čtenářům v následujícím rozhovoru.
n Jaký je tvůj vztah k naší obci?
V obci bydlíme skoro 20 let, a za tu dobu jsem
tu zažil spoustu krásných a veselých chvil, udělal
si kamarády (doufám, že už na celý život), vybudovali jsme si tu zázemí pro léto i podzim života, prostě jsme se tu naučili spolužít. Zažili jsme
s touto obcí i perné chvilky v období několika povodní, kde se ukázalo, že dokážeme všichni společně zabrat, pomoci jeden druhému a obětovat
čas i úsilí pro druhého. To je možná ten největší
rozdíl proti životu ve městě, kde jsme žili dříve.
n Co o sobě prozradíš našim čtenářům?
V podstatě jsi na mě v úvodu již prozradila skoro
všechny vášně a lásky! Co dodat… Možná jedna
věc by byla dobrá doplnit: jsem šťastně (samozřejmě!) ženatý skoro 34 let a 31 let pracuji v jedné švédské nadnárodní společnosti. Nejdůležitějším koníčkem/vášní je mi hudba, ta mě provází
vlastně celým životem. V dětství na nekonečných
cestách do Bulharska a zpět jsme v autě „zpívali
celá rodina“, na základní škole jsme měli třídní
kapelu a již v 17letech jsem hrával na rockových
tancovačkách s kapelou na Benešovsku. První

věcí, kterou jsem udělal na vojně, bylo založení
rockové skupiny, což byl taky jeden ze způsobů,
jak přežít 730 dní v zeleném (starší ročníky mi rozumí). Začátkem devadesátých let jsme s novou
skupinou hráli na velkých rockových festivalech,
následovalo i pozvání do vysílání ČT. Časem ale
naše ambice „přežvýkaly“ jiné životní priority,
takže hrajeme dál, ale spíše pro radost a někdy
i pro lidi (např. jsme hráli 2x i na Dnech naší
obce). Překvapivě mě v poslední době uchvátily
(a to obrazně i doslova!) naše 2 vnučky, se kterými zažíváme úplně jinou a novou dimenzi života,
takový veselý a intenzivní nástup podzimu.
n Na co se ve své nové funkci zaměříš?
Já bych to snad ani nenazýval funkcí. Rád bych
touhle činností informoval spoluobčany nejen
o tom, co se podařilo, událo nebo má udát, ale
také upozorňoval na zajímavosti a lidi, kteří tu
s námi bydlí, jsou něčím zajímaví a třeba dokážou naši obec někam posunout. A také bych
někdy i chtěl připomenout, že máme jako občané téhle obce nějaké povinnosti, které je potřeba dodržovat, aby se nám tu žilo lépe! Třeba se
z toho stane moje další vášeň, uvidíme…
n Na co se nejvíce těšíš a máš z něčeho obavy?
Opravdu se těším na samotné psaní, objevování
nových témat, vyhledávání informací k článkům, a s tím spojené poznávání nových lidí
v obci i mimo ni. A obavy, že bych se třeba nějak znemožnil, opravdu nemám. Poté, co jsem
s partou místních skvělých kamarádů absolvoval
několik maškarních plesů v maskách manžela-pekaře paní Urbánkové, hostinského U Supa
nebo paní řídící z filmu Slunce, seno, jahody, mi
toto snad už ani nehrozí.
Z Ivana vnímám zodpovědnost a velké nadšení, s kterým se vrhá do nových věcí. Věřím, že
jeho chuť mu vydrží a jeho práce v našem občasníku bude přínosem. Těším se na spolupráci.

Jana Syrová, šéfredaktorka

archiv I. Brunera

FOTBAL aktuálně

A co se děje v přípravce?

Po dlouhé době, kdy se nemohlo trénovat,
jsme se postupně začali vracet k tréninku.
Dobré zjištění je, že se do tréninku po COVID pauze zapojila většina dětí. Dokonce
v těch nejmladších kategoriích se počet dětí
na trénincích rozrostl. Jelikož Fotbalový
svaz zrušil všechny své rozehrané soutěže,
jsme rádi, že můžeme sehrát alespoň nějaká
přátelská utkání.
Dorost:
Oba soupeři hrají o soutěž výš, takže to byla
pro naše kluky velmi dobrá konfrontace.
Tišice – Libiš 1:2
branka: Pasovský
Po celý zápas byli kluci z Libiše lepším týmem, i když jsme jim byli dobrým soupeřem. Naši dorostenci poznali, že v zápase
musejí zrychlit ve všech činnostech.
Tišice – Kostelec 2:4
branky: Šmejkal 2
Tento zápas jsme herně ani v nasazení nezvládli a soupeř zaslouženě vyhrál.
Michal Vítovec, trenér

Jak si zahrát
na samoobslužném
multifunkčním hřišti

V

P

o koronavirovém rozvolnění od půlky
dubna začala trénovat v plném nasazení a krásném počtu 24 hráčů a hráček i naše
mladší přípravka. V květnu se uskutečnil velmi úspěšný nábor těch nejmladších, po kterém se na hřišti pravidelně schází 30 nejmenších (4-6 let) společně se čtyřmi trenéry!
V úterý 25. května se na našem hřišti uskutečnil projekt „Létající trenéři“. Své umění k nám
přijeli ukázat přípravkovým týmům a jejich

trenérům profesionálové z fotbalové asociace.
Všichni chválili areál fotbalového hřiště, prý už
mu jen chybí tréninková plocha s umělou trávou pro zimní období. Nevěřili, že na trénink
přijde přes 60 nadšených dětí. Tolik dětí prý
nemají ani v klubech větších měst. Akci navštívilo i několik trenérů z okolních měst a vesnic.
Po tréninku děti dostaly za odměnu banán.
Trenéři pak debatovali, jak s dětmi v tréninku
pracovat ještě lépe.

Tomáš Prejzek, trenér / Karel Prejzek

e sportovním areálu obce se nachází
multifunkční hřiště, kde je možné si
za poplatek zasportovat. Otevírá se nám
zde možnost zahrát si tenis, volejbal,
nohejbal, basketbal, minikopanou nebo
florbal. Pokud máte zájem o využití tohoto prostoru, nejprve se zaregistrujte
na www.tisice.cz na rezervačním portálu
book4u. To můžete udělat jak z PC, tak
i z mobilů nebo tabletů.
Pak si jen zakoupíte dobíjecí kartu a kredity do rezervačního systému na OÚ Tišice
během úředních hodin (pondělí a středa).
Karta na kredity stojí 50 Kč a je vratná. Touto kartou si pak hřiště otevřete a do objektu
vstoupíte brankou po přiložení bezdotykové karty RFID.
Poplatek za užívání MH činí 50 Kč/hřiště/1 hodinu, minimální doba užívání je
1 hodina.
Rezervaci lze zrušit nejpozději 60 minut
před začátkem pronájmu, kredit je v tomto
případě automaticky přičten. V době kratší
60minut již nelze rezervaci zrušit, a i v případě nevyužití hřiště zůstane kredit odečten.

Připomínka některých pravidel
pro sportující:
n V prostoru hřiště je zakázáno kouřit, požívat alkohol či jiné omamné látky
n Je zakázáno vstupovat v kopačkách nebo
tretrách
n Součástí hrací doby je i montáž, demontáž sítě a drobný úklid plochy
SPORTU ZDAR!

Ivan Bruner, člen RR
sport I TR 182 I 7

Škola dnes a zítra
L

etošní školní rok byl zcela jiný než ty předchozí. I když na všechny změny měla největší vliv epidemie a s ní spojená distanční
výuka, ve vzduchu visela otázka, co s chybějící
učebnou ve škole a kam umístit v příštím školním roce děti z další nové třídy.
K zápisu do prvního ročníku, který probíhal jen
elektronicky, totiž dorazilo rekordních 41 žádostí.
Dvě žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání
jsem zamítl, jelikož celková kapacita školy dosáhne k prvnímu září sto šedesáti žáků a dvě děti navíc
nepovoluje naše kapacita, která je zapsána v rejstříku škol. Nutno podotknout, že tyto dvě děti nemají trvalý pobyt v Tišicích a ani zde nebydlí.
Stavba nového pavilonu školy, která začala
v březnu, sice utěšeně pokračuje, ale děti se do něj
podívají nejdříve za rok. Kam tedy s novou třídou
od září? Řešení nebylo tak jednoduché, jak by se
na první pohled mohlo zdát. Po dlouhém zvažování všech možných variant vyšla nejlépe ta, že se
budoucí páťáci budou učit v sále na hřišti. Divné?
A proč? Nebyli bychom první školou, která by
problém plných kapacit tímto způsobem řešila.
V sále mohly mít děti slušné zázemí, obědvaly by
uvařené jídlo ze školní kuchyně, které by se jim
servírovalo přímo v hospodě vedle sálu, veškeré
vybavení, jako jsou lavice, židle, tabule, projektor
a tablety by měly k dispozici, k tomu venkovní
prostory, pergolu a navrch jeden velký zážitek
v podobě ročního učení se mimo prostor školy.
Tato varianta nakonec „padla“, neboť se ukázala o něco lepší varianta zrušení počítačové
učebny a její využití jako kmenové třídy. Tady
musím zdůraznit, že ani toto řešení není ideální
a má také svá slabší místa.
Myslím ale, že všichni rádi přimhouříme oči,
když si představíme nový, krásný pavilon, kterým
zřizovatel školy, obec Tišice, vyřeší letitý problém
nedostatku volných míst pro třídy prvního stupně. Vždyť počítám, že do tří let budou ve škole všechny třídy paralelní, tzn. všechny ročníky
budou mít „áčka a béčka“. Proto se těmito úkoly
zabýváme se starostou obce v podstatě neustále,
hledáme ta nejlepší možná řešení, stejně tak jako
řešení dalšího přetěžkého úkolu – zřízení druhého stupně.
Pavel Jelínek, ředitel

Páťáci bádali u Mácháče

S

wamp u Máchova jezera se v pondělí
24. května stal dějištěm mnoha aktivit
k prozkoumání této unikátní přírodní památky. Celá stezka v délce 3 km měla neuvěřitelně
proměnlivý biotop, od vodní plochy přes tajgu
po unikátní rašeliniště.
Výprava začala ve Starých Splavech, kde si lektorky Ekocentra Koniklec rozdělily děti do pracovních skupin a vyzkoušely je ze znalostí vodních
ptáků žijících v okolí Máchova jezera. Přímo
na jezeře jsme mohli pozorovat potápku roháče
a labutě, v rákosí pak např. drobného rákosníka.

30. června naposledy za katedrou
Letošní školní rok je poslední v bohaté pracovní kariéře paní učitelky Slámové. Vždyť po absolvování pedagogické fakulty Univerzity Karlovy si premiéru se svojí první třídou odbyla
ve školním roce 1978/1979. Bylo to v Neratovicích, v budově dnešního Gymnázia Františka Palackého, kde tenkrát sídlila 1. Základní
škola Neratovice. Mezi lety 1990 a 1996 učila
na naší Základní škole Tišice, kde ve školním
roce 1996/1997 nastoupila do funkce ředi-

istanční výuku, která znamenala obrovskou změnu v dosavadním způsobu vzdělávání, prožíval každý po svém, ať už v roli
pedagoga, žáka nebo rodiče. Prostřednictvím
tohoto článku bychom Vám rádi přiblížili, jak
tuto neveselou dobu vnímaly samotné děti,
konkrétně žáci páté třídy naší základní školy.
Anežka Králová: Výhody: Jelikož je distanční výuka, můžu déle spát. Při výuce mi mamka vždy
přináší ovoce, a také si můžu celou dobu mazlit
svého domácího mazlíčka. Za velkou výhodu považuji také to, že nemusím mít při výuce roušku
nebo respirátor. Největší nevýhoda je chybějící
kontakt s kamarády. Nevýhodou je také to, že
celé dopoledne sedím u počítače, ale normálně
bychom o přestávky chodili ven. Také mi občas
vadí, že se mi výuka seká a nic neslyším. Moc mě
mrzí, že jsme kvůli distanční výuce propásli mnoho skvělých akcí, které jsme si měli užít.
Tomáš Machota: Ve škole je to nejlepší. Protože když něco nechápu, tak mi to paní učitelka
vysvětlí, nebo uvidím kamarády. Ale na online
výuce je dobré, že si trošku přispím. Nejlepší je
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telky školy. Tu vykonávala až do roku 2014
a od 1. září 2014 se znovu vrátila k prvňákům
jako jejich paní učitelka. Během svojí bohaté
pracovní kariéry jí rukama prošla spousta dětí,
kterým dala do života kus toho nejdůležitějšího, a sice vzdělání v té nejvyšší kvalitě. Za celý
učitelský sbor školy a za sebe jí přeji, aby si
užila v klidu zaslouženého odpočinku po těch
třiačtyřiceti letech úspěšné práce.

Pavel Jelínek, ředitel

Na Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích se letos hlásili tři naši páťáci. Všichni v konkurenci sto sedmdesáti žáků úspěšně zvládli přijímací zkoušky. Chtěl bych touto cestou poděkovat
jejich rodičům, paním učitelkám a asistentkám, neboť je všichni na zkoušky připravovali. A dětem
gratuluji!
Pavel Jelínek, ředitel

Výhody a nevýhody distanční výuky
D

Děti si prohloubily znalosti o založení Máchova jezera, ale též o rozdílu mezi jezery a rybníky,
o jejich využití a organismech v nich žijících.
Víte, že Máchovo jezero bylo založeno Karlem IV. již v roce 1366? A víte, že to vlastně není
jezero, ale rybník?
Řeč byla také o výskytu vlka v okolí Máchova
jezera. Tato šelma z naší přírody téměř vymizela a děti pochopily, proč je jeho návrat do české
krajiny žádoucí. Poznávačka dřevin byla velmi
akční. Každý žák během putování ulovil nějakou větvičku či lísteček a následně se společně
určovalo, o jaký druh se jedná. Za své znalosti se
rozhodně nikdo nemusel stydět. Vlka jsme bohužel nepotkali. Všichni jsme se ale přiučili něco
z etologie, vědy zkoumající chování živočichů.
Neuvěřitelným zážitkem byly samotné mokřady a rašeliniště. Zahlédnout masožravou rosnatku
okrouhlolistou byl malý zázrak. Byla tak malinká,
že ji našlo jen zkušené oko paní lektorky. Za pár
týdnů už bude hledání o poznání snazší :-).
Domů jsme odjížděli obohaceni nejen
o spoustu nových informací, ale především plni
zážitků z nádherné přírody.

/ Lenka Klementová, asistentka

to, že když máme online výuku, tak během pár
kliků na telefonu jsem na výuce. Nejhorší je, že
ve škole musíme mít roušky.
Hana Krátká: Distanční výuka neudělá dobro nikomu. Nebo alespoň doufám. Radši bych chodila
do školy, a to se mi splnilo. A taky jezdit se třídou na výlety a na školu v přírodě. Bohužel jsem
jako ostatní spolužáci poslední rok v této třídě.
A potom jdu na druhý stupeň. Bude se mi stýskat
po této třídě. I po Míše, Monče, Léně a abych nezapomněla i po Kátě. Hodně jsme toho spolu zažili.
Nenad Ilić: Distanční výuka mě moc nebaví, protože se nevídám s kamarády. Občas se mně to hodně
seká. Ale zase je příjemné na distanční výuce to, že
nemusím tak brzo vstávat. Distanční výuka mi moc
nevyhovuje. Moc se těším, až zase půjdeme do školy.
Stanislav Rajský: Když jsem před rokem přestal
chodit do školy, protože začal Covid, měl jsem obrovskou radost. Nemusel jsem vstávat tak brzo. Jenže mě to brzy omrzelo. Nesměl jsem za kamarády,
na fotbal. Museli jsme zrušit i oslavu narozenin, to
mi bylo moc líto. Pak to bylo lepší, ale stejně jsme už

nikam moc nejezdili na výlety, na návštěvy. Ven s kamarády chodím, ale fotbal ještě netrénujeme. Taky je
fajn, že občas na online výuce sedím u tabletu i v pyžamu, protože jsem se nestihl obléknout, ale už chci
mezi kamarády a užívat si jako před Covidem…
Z vyprávění několika páťáků vyplývá, že jako
největší nevýhodu distanční výuky vidí nedostatečný kontakt s vrstevníky. Většina dětí se podle
svých slov do školy těšila, a i přes nepříjemná proticovidová opatření si společný čas naplno užívá.
Z pohledu nás učitelů měla distanční výuka i své
pozitivní stránky. Pomohla nám i žákům zdokonalit se v oblasti informačních technologií a také
umožnila rodičům lépe poznat radosti a těžkosti,
se kterými se během vzdělávání učitelé setkávají.
Negativní vliv dlouhodobé izolace se projevuje
nejvíce v oblasti chování dětí vůči sobě navzájem.
Snažíme se posilovat v dětech schopnost spolupráce a naučit je přistupovat k sobě a ke svému okolí
laskavě a tolerantně. Velmi přínosná je v tomto
směru venkovní výuka, která umožňuje využití
nejrůznějších aktivizačních metod, na děti působí
motivačně a má blahodárný vliv na psychiku.
Barbora Bílková, asistentka a žáci V. třídy

Pohádkový výlet za draky aneb výlet do pohádky
M

alé děti milují pohádky. Proč, to jistě
všichni dobře víme – vše dobře dopadne.
Takto pohádkově proběhl i červnový výlet dětí
z MŠ Včelička. Školka tímto trochu netradičně
slavila Den dětí i 2. 6.
Děti dobře znají pohádkové příběhy loupežníka Rumcajse a také vědí, jaká vede cesta z Jičína
do Kopidlna. Pokud by ale loupežník Rumcajs sešel trochu z cesty do Kopidlna, narazil by na úplně
jinou pohádku. Na pohádku plnou skřítků, draků
a strašidýlek. Ptáte se kde? Ve Starých Hradech.
A právě tam směřovala naše výprava za dobrodružstvím a tolik oblíbenou pohádkou. Staré
Hrady patří mezi nejlepší a nejkrásnější místa pro
školní výlety. Protože na výlet jely všechny děti
ze školky, byly rozděleny na dvě skupinky podle
věku. Mladší děti procházely okruh Zdravosvět
a dračí království, kde byla pro děti připravena
audience u Jeho Výsosti Dračího Krále Rozumbraďáka XVI. a královny Starostlindy, potkaly se
i s dračími princeznami Lajdalínou, Trajdalínou
a Rozcaplínou. Poté se děti vydaly na zábavně-naučnou stezku o zdraví plnou skřítků a víl. Starší
děti prováděla tajemnou pohádkovou půdou plnou kouzel a čar hodná čarodějnice, se kterou pak
na nádvoří absolvovaly rychlokurz létání na koštěti. Společně pak všechny děti prošly tajemným
zámeckým sklepením, kde kolem nich ožívaly

Čarodějnický den

V

pátek 30. 4. se v naší školce uskutečnil
Čarodějnický den. Malé čarodějky a čarodějové se ve třídě seznámili s čarodějnicí
Bertou, která dětem poslala krásný dopis.

pohádkové bytosti a vtáhly je do příběhů plných
napětí, záhad, ale také poučení.
Výlet byl zkrášlen sluncem a dětským smíchem a v neposlední řadě i úžasným řízkem
k obědu, který ke každému výletu prostě patří.

Zápis do mateřské školy
Z

ápis do mateřské školy probíhal, stejně
jako v minulém školním roce, bez přítomností dětí a rodičů. Od školního roku
2021/2022 bylo možno přijmout 31 dětí. Žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bylo předloženo 47, po posouzení všech
žádostí bylo přijato 31 dětí. Mateřská škola
vyhověla všem dětem s trvalým pobytem
v obci, které nejpozději 31. 8. 2021 dosáhnou
věku tří let.

NÁSTUP DÍTĚTE
DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Dozvěděly se, co je to pálení čarodějnic, poslechly
si pohádku O neposlušném koštěti, vymyslely si
své čarodějnické jméno, složily si svou čarodějnici
a aby mohly létat na koštěti bez nehod, naučily se
zaklínadlo. Mimo jiné se zúčastnily čarodějnické
přehlídky a také si zatancovaly na čarodějnickém
reji. Počasí nám přálo, a tak si děti na zahradě mateřské školy mohly vyzkoušet vařit lektvar, poznaly
spoustu kouzelných bylin, které musí znát každá
správná čarodějka i čaroděj. Zasoutěžily si ve skákání v pytlích, potrénovaly hod do čarodějnického
klobouku, ale také bravurně zdolaly slalom na létajícím koštěti. Naše děti si skvěle vedly i ve hře, která
se jmenovala Kouzelní tvorové. Každá třída měla
za úkol najít všechny karty kouzelných tvorů, které
byly pro každou třídu odlišeny barevně. Když třída
našla všechny karty, mohla doplnit tajenku. Děti
se také na kartách dozvěděly spoustu zajímavostí
a také jak tito tvorové vypadají.
Děti byly náležitě odměněny a za splnění
všech zkoušek a zdolání nástrah si vysloužily
letecký průkaz. Tento den plný zážitků jsme si
všichni moc užili a těšíme se zase na příště.

Denisa Kubánková, učitelka

Děti si z výletu odvezly nejen mnoho zážitků, ale
i upomínkové předměty jako dárek od strašidel.
Do jaké pohádky vyrazíme příště, zatím nevíme,
ale na další výlet se určitě těšíme všichni již dnes.

/ Hana Marcolová, učitelka

Je velikým mezníkem jak pro dítě samotné, tak
i pro jeho rodiče, kteří svěřují, mnohdy úplně
poprvé, své dítě do péče někomu „cizímu“. A samozřejmě si přejí, aby dítě v prostředí mateřské
školy bylo šťastné a spokojené. Aby byl nástup
do mateřské školy co nejpohodovější.
Milí rodiče, zvykání na MŠ dítěti usnadníte,
pokud ho povedete k samostatnosti a zvládání
sebeobsluhy. Paní učitelka vašemu dítěte vždy
ochotně pomůže, ale vaše dítě bude klidnější
a sebejistější, pokud bude co nejvíce činností
zvládat bez pomoci.

NA ČEM BYSTE MĚLI PŘED NÁSTUPEM
DO MŠ SE SVÝM DÍTĚTEM PRACOVAT?
obouvat a zouvat bačkory a boty
poznat si své oblečení a obuv
n oblékat a svlékat tričko, kalhoty, ponožky (nedávejte dítěti příliš složité oblečení, se kterým
si nemůže samo poradit – košile s drobnými
knoflíky, kalhoty se zapínáním). Oblečení a věci
do školky připravujte s dítětem společně – dítě si
bude snadněji pamatovat a vše své poznávat.
n najíst se lžící, pít ze skleničky
n umývat si ruce mýdlem, utírat do ručníku,
ovládat kohoutek
n používat kapesník, vysmrkat se
n používat toaletu (naučte dítě si říci, když potřebuje na záchod, odložte nočník)
n zvládat chůzi po schodech, pravidelné procházky
n komunikovat s dospělým, sdělit své přání, pozdravit, poděkovat, požádat si o pomoc.
Milé děti, milí rodiče, přejeme vám na cestu
do mateřské školy, aby Váš další krok byl velkou
zábavnou hrou plnou úspěchů a nových radostTereza Netíková, ředitelka
ných zážitků.
Veronika Baštová
n
n

Dravci a sovy přiletěly do školky
J

edním z programů květnového dne v naší
školce byla návštěva pana Michala Procházky.
Jednalo se o pořad o dravcích nejen pro předškoláky, ale i pro ty nejmenší. Dětem se v průběhu
ukázky představilo, pro ně přijatelným a zajímavým způsobem, několik druhů dravců a sov.
Při výkladu se děti dozvěděly, jak se každý jmenuje, kde žije a čím se živí. Mohly tak poznat
například sovu Anežku, sokola Vašíka, orla východního zvaného též kamčatský, což je největší
orel světa a pohladily si i nejmenší sovu Evropy

Kulíška nejmenšího, který se jmenuje Arnošt.
Ptáci byli předvedeni i v letu. Většina z nich létala nad dětmi, a tak měly možnost si je náležitě
prohlédnout.
Cílem bylo, aby děti měly z ukázky krásný
zážitek. Výklad byl tedy přizpůsoben věku dětí
a byly uváděny zajímavosti, které se běžně nedozví. Program pomáhá při ekologické výchově
dětí, které dnes nemají tolik možností přímého
kontaktu s přírodou. Současně měl vzbudit jejich zájem o přírodu a zvířata obecně.

Kristýna Daslíková, vedoucí učitelka
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Historie železniční
zastávky Tišice
Z

dá se to neuvěřitelné, ale již více než sto let
má naše obec zřízenou železniční zastávku
na trati Turnov – Praha. A to stojí za to, abychom
se tomu trochu věnovali v dnešním čísle našeho
občasníku a zavzpomínali, jak to tehdy bylo…

Náklady na zřízení zastávky nesla obec Tišice, chrástečtí přispěli také svým dílem. Bohužel obec Kozly se nepřipojila žádnou finanční
injekcí, což jim bylo často v žertu připomínáno
při nastupování do vlaku ostatními spoluobčany. Takže se vůbec nedivíme, že na to pan Pick
vzpomněl ve své básni:
„Když budeme chtít, tak vše to půjde lehce,
V klín složit ruce, to by byl hřích,
I když se Kozelákům platit nechce,
My svedeme to snadně i bez nich!“

Málokdo asi ví, že tato trať byla původně postavena a provozována od roku 1865 jako spojnice
mezi Kralupy nad Vltavou a Turnovem, tedy bez
dnešního přímého spojení do Prahy. To bylo dostavěno po Prusko-rakouské válce v roce 1872
jako „odbočka“ z Neratovic až na nové nádraží
Františka Josefa a bylo dlouhé 34 km.
Prvotním impulsem pro zřízení zastávky Tišice bylo jednání mezi ČSD a obcí v prvním poválečném roce 1919. Dohoda byla do konce roku
1919 uzavřena, a tak mohlo dojít k budování nástupiště a služebny pro obsluhu závor a pokladny pro prodej jízdenek a menšího služebního –
strážního domku pro obsluhu závor a pokladní.
V současné době existuje několik „věrohodných“
pramenů, které se ale poněkud rozcházejí ohledně přesného data uvedení do provozu, ale pokud
vycházíme z naší kroniky, můžeme konstatovat,
že u nás máme zastávku skoro na den přesně
101 let. Kronika totiž uvádí jako datum 1. června 1920.
Možná si to dnes ani nedokážeme představit, ale do té doby se muselo na vlak docházet
do Všetat pěšky. Toto martyrium popisuje ve své
„oslavné“ básni jeden z pozdějších chrásteckých
kronikářů pan Rudolf Pick, kterou přednesl
3. června 1920 na slavnosti u příležitosti zahájení provozu zastávky:
„A když jsi prošel s utrpením, schvácen,
do Všetat, pak šťastně zřel Tvůj zrak.
Byls jak strašák obalený blátem
a před nosem Ti ujel vlak!“
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Dnes se nad tuto řevnivost můžeme povznést
a zasmát se tomu, ale jak říká klasik: „Odpouštěj,
ale nezapomínej!“.
V zastávce tehdy stavělo 13 vlaků denně a až
do roku 1922 se čekalo na vlak venku. Dalším
významným krokem pro občany našich obcí bylo
vybudování zděné čekárny, která našim předkům
sloužila neuvěřitelných 73 let! Stála přesně tam,
kde je dnes nový montovaný objekt z kontejnerů,
které byly na místo přepraveny nákladním vlakem
na plošinových vozech a pomocí jeřábu složeny
na nástupiště. Stavba byla dokončena 3. listopadu 1995 a obsahovala výdejnu jízdenek, čekárnu,
úschovnu jízdních kol a náhradní prostor pro
případné služby cestujícím. Provoz byl zahájen
5. února 1996 a celá stavba stála 286.000 Kč.
Zajímavým plánem z roku 1929, který se bohužel (?) neuskutečnil, byla výstavba nákladiště
s odbočnou kolejí, jež by sloužila jako vlečka pro
místní podnikatele. Původní návrh byl kolej postavit na chrástecké straně, ale proti tomu se postavil
zejména majitel zdejší cihelny pan Čejka na tišické straně. Místní šetření se konalo 29. ledna 1930
za účasti zájemců a zástupců ČSD, a z něj vyplynulo, že nákladiště je možné umístit jen na chrástecké
straně. Na straně tišické by bylo nutno vykupovat
pozemky, a tak se jednání odložilo. Předpokládané
náklady na tuto vlečku dosahovaly skoro 500.000
korun. Protože zde ale byly 2 silné ekonomické zájmy – cihelna pana Čejky a místní zelináři
na chrástecké straně, kteří chtěli využívat kolej pro
distribuci zeleniny – nakonec k dohodě nedošlo,
a tak zůstalo pouze u plánů.
Další stavbou, kterou již dnes na naší zastávce
nemůžete spatřit, je již zmiňovaný strážní domek. Od roku 2000 můžeme sledovat chátrání
opuštěného objektu, které vyvrcholilo úmrtím
bezdomovce a následným požárem domku.
V létě 2012 byl domek zbourán a prostranství
vyčištěno a upraveno. Dnes na něm stojí moderní úschovna kol.

V roce 2005 byl postaven nový přístřešek
na nástupišti, kde se mohou cestující schovat
před rozmary počasí. V roce 2016 byla zastávka vybavena novými hodinami, které vám sice
nepomohou, když je vlak zpožděn, ale aspoň
zase víte, o kolik. Také proběhla „zkrášlovací“
akce celého nástupiště, kdy přibyly nové lavičky,
vkusné graffiti na zdech a dokonce i jedno jízdní
kolo s truhlíkem na kytičky.
Rozloučit se můžeme úryvkem básně pana
Picka:
„A pak ať mrzne, prší neb se mračí,
Tam chráněn bude každý mlád i stár!
Teď provolejme, seč nám hrdla stačí
Té naší stanici hřímavé Zdar!“
Ivan Bruner, člen RR, za laskavého přispění
a pod dozorem pana Petra Brodského
Jana Preislerová a archiv
Petra Brodského, bývalého kronikáře

Zásilkovna Z-BOX

Ukliďme Česko

Možná jste si již všimli, že u pošty v Tišicích stojí Z-BOX. Jedná se o samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému nemusíte být jako
na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Nonstop provoz s eko napojením na solární panely by měl brzy
fungovat nejen jako výdejní místo, ale také jako
místo podací. 
(red) / Zdeňka Kváčková

Nová vitrína u hřbitova

Ke hřbitovu byla obcí nainstalována nová vitrína,
přečíst si můžete Hřbitovní řád a další důležité informace. 
(red) / Zdeňka Kváčková

Venkovní SWAP bazar

Dubnového úklidu pod záštitou organizace Ukliďme Česko se i přes vládní opatření zúčastnilo přes 40
dobrovolníků. Nasbírali jsme cca 50 pytlů, 9 pneumatik a další rozměrnější odpad. Apelujeme tentokrát
na místní mládež, za kterou mnohdy na různých místech v obci zůstává hodně nepořádku. Nechceme,
aby si naše děti hrály na hřišti plném nedopalků, obalů od čehokoliv, plechovek od piva, petek či lahví
od alkoholu. Všude v obci a zejména na hřištích jsou odpadkové koše, které obecní údržba pravidelně
vyváží. Buďte ohleduplní! Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Poděkování patří také panu Veselému
za ochotu a svoz nasbíraného odpadu. Stále platí, že pokud se někam plánovaně či neplánovaně vydáte
sbírat odpad, můžete si u pana Veselého vyzvednout pytle k tomu určené a rovnou domluvit i svoz odpadu.
/ Za organizátory Tereza Hyksová

Čarodějná stezka (30. 4.–2. 5.)

V sobotu 15. května se počasí umoudřilo, a tak
mohly Tišické Mamas, z. s. uspořádat další SWAP
bazar venku. Radost v očích z úlovků účastnice
mluví za vše.
/ Tišické Mamas, z. s.

Tišické Mamas, z. s. připravili pro děti další zajímavou stezku, tentokrát s tématem čarodějnic. Děti
musely plnit čarodějné úkoly na několika stanovištích a když se jim vše podařilo splnit, obdržely letecký
průkaz na koště a malou sladkou odměnu.
/ Tišické Mamas, z.s.
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Letní kino Tišice

Sportovní 306, Tišice – Chrást, 277 15

Prodej vstupenek 30 minut před začátkem
představení v letním kině.

program letního kina

ČERVENEC 2021
Téměř dokonalá tajemství

Sobota, 3. 7. od 21:30 hodin (111 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Hurá do džungle

Den obce ve znamení hudební produkce
D
DEN OBCE TIŠICE

en obce se vždy připravuje více než
půl roku dopředu. Program bývá
pestrý a organizace náročná.

Ovšem naplánovat podobný program
v roce loňském, ale i v tom letošním, není
vůbec jednoduché. Protože nikdo neví,
co bude za několik měsíců, musíme tomu
přizpůsobit i plánovaná vystoupení.
Den obce bude proto letos skromnější a bude ve znamení hudební produkce, která začne v odpoledních hodinách
a přejde do večerní taneční zábavy za hudebního doprovodu skupiny PLUS.
Program může být ovlivněn či omezen
vládními opatřeními. Sledujte aktuální
situaci.
Pavel Končel, starosta

14.00 ZAHÁJENÍ
14.30 – 15.30 IVO JAHELKA
16.00 – 17.30 HOLOKRCI
18.00 – 19.00 BOŘEK SLEZÁČEK
Od 19.00 HUDEBNÍ SKUPINA PLUS

V

eškeré přípravy na výstavy v loňském roce
skončily covidem. Začalo velké dilema, co
bude s chovným materiálem, který byl připraven na podzimní výstavy v Liběchově, Kralupech
nad Vltavou, Veleni, Cítově, Olovnici, Národní
a Krajské výstavě v Lysé nad Labem, Kolíně a také
v zahraničí, kde byl zákaz účasti na výstavách.

Bylo nám tak znemožněno setkat se s chovateli
jiných organizací, což je pro nás velmi frustrující.
Na výstavách si předáváme zkušenosti, vyměňujeme a prodáváme chovný materiál a v neposlední řadě se můžeme pochlubit s našimi „miláčky“.
Stále jsme doufali, že se situace zklidní a my bu-

deme moci uspořádat alespoň tradiční lednový
chovatelský ples, na který se naši spoluobčané
každý rok moc těší. Bohužel se ani tato akce z důvodu vládních restrikcí nemohla uskutečnit.
Chovatelský rok 2021 zatím pro nás také nebyl moc příznivý. Naše práce vyžaduje již výše
zmiňované aktivity, které jsme doposud nemohli provozovat. Doufáme, že se „začíná blýskat
na lepší časy“ a my se vrátíme ke všem našim
činnostem v plném rozsahu.
Uděláme vše pro to, aby se naše výstava
uskutečnila 26. září v našem krásné zrekonstruovaném areálu u pošty v Tišicích.
Mám však i radostnou zprávu – do našich řad
se hlásí dva noví chovatelé. Další případné zájemce tímto srdečně zvu mezi nás.
Pevně věřím, že vše dobře dopadne. Přeji
všem hodně zdraví a pevně věřím, že vás budu
moci pozdravit na některé z akcí organizované
naším spolkem – v září na naší tradiční výstavě
a v lednu 2022 na chovatelském plesu.
M. Purnoch,
předseda místní organizace Chovatelů
￼
Zdeňka Kváčková

Výzva – Tišické trhy

Prázdninové lenošení…

Bábovky

Sobota, 17. 7. od 21:30 hodin (97 min)
vstupné 80 Kč

Princezna zakletá v čase

Smečka

Sobota, 31. 7. od 21:30 hodin (95 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

SRPEN – ZÁŘÍ 2021
Křupaví mazlíčci

Sobota, 7. 8. od 21:00 hodin (105 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Gump – pes, který naučil lidi žít
Sobota, 14. 8. od 21:00 hodin
vstupné 80 Kč

Vzhůru za sny

Sobota, 21. 8. od 21:00 hodin (81 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Mizerové navždy

Pátek, 27. 8. od 21:00 hodin (124 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Trollové: Světové turné

Sobota, 4. 9. od 21:00 hodin (91 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Změna programu vyhrazena. S ohledem na vývoj
epidemiologické situace může dojít ke změnám nebo zrušení akce.

Rok bez výstav! Co bude dál?

Sobota, 10. 7. od 21:30 hodin (89 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

Sobota, 24. 7. od 21:30 hodin (115 min)
vstupné 60 Kč/děti 30 Kč

SOBOTA 28. 8. 2021

Vážení spoluobčané, Tišické Mamas, zapsaný
spolek, chystá uspořádání trhu.
Představujeme si propojit trhy s přehlídkou
aktivit a činností místních spoluobčanů,
kteří se věnují nějakému koníčku. Uvítáme jakoukoliv podnikatelskou činnost (autoservis, truhlářství, farmaření,
motoslužby atd,) a hobby (háčkování,
pěstování, šití, malování či jiné kreativní činnosti). Meze se nekladou,
na správné trhy patří v podstatě vše.
Jak lépe zjistit, co se v naší obci vyrábí, prodává, opravuje či pěstuje? Pokud
máte zájem, kontaktujte nás do 30. 6. 2021
na emailu: tisickemamas@gmail.com, nebo tel.
čísle 602 437 797. Podle zájmu poptáme prostory a zveřejníme bližší informace a konkrétní podmínky. Termín uskutečnění trhů by byl
v následujících 3 měsících.
Marcela Szkanderová, Jaroslava Kozáková
a Tereza Hyksová, Tišické Mamas, z. s.

…nic lepšího ani není!
Ráno spím, jak dlouho chci,
vzhůru bývám do noci.
Ahoj děti, jsem lesní skřítek, jmenuji se
Dubík, a chystám se na prázdniny. Jenže
nevím kam. Chtěl bych Vás poprosit, jestli byste mi poradily nějaká hezká místa?
Namalujte mi je a já o prázdninách vyberu ty nejhezčí z vašich obrázků a odměním nějakou dobrotou. Svá malířská díla
můžete vkládat do připravené schránky
(kterou jsem připevnil k vývěsce v ulici
Na Vejskoku u lesní cesty/zkratky ke školce)
do konce července. Nejkrásnější obrázky, které
vyberu, vystavím na oči místním obdivovatelům.
Na zadní stranu obrázku mi napiš, jak se jmenuješ,
tvůj věk a třeba i nějaký kontakt, abych měl poté
možnost ti předat případnou odměnu. Moc se těším na Vaše malované nápady, skřítek Dubík
Za Tišické Mamas, z. s. Tereza Hyksová
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