OBČASNÍK OBCE TIŠICE

ZDARMA
číslo 183/IX/2021

První školní den tradičně přivítal prvňáčky starosta a ředitel.
Popřáli dětem hodně jedniček a spokojenosti, učitelkám
i rodičům trpělivost a příjemnou spolupráci.

V příštím roce
započne v těchto
místech stavba
tělocvičny.

Stavba nového
pavilonu, rozšíření
prvního stupně
pokračuje podle
plánu.
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Do obecního dění se zapojil
Vladimír Bezouška
Po rezignaci Tomáše Prejzka, který se chce více
angažovat ve sportu, se stal zastupitelem obce další
člen VLADIMÍR BEZOUŠKA. Na svou čest a svědomí se
zavázal vykonávat svou funkci svědomitě, v zájmu obce
a občanů, dle Ústavy a zákonů ČR.
Vladimír (48 let), rodilý Neratovičák-Lobkovičák, se přestěhoval k nám do Tišic
před více jak 20 lety. Rozhodnutí bydlet tu
se svou ženou Martinou a dcerou Terezou
stále považuje za šťastné. Dlouhodobě je zaměstnaný ve společnosti Tchibo Praha, spol.
s r.o. a pracovně hodně cestuje po celé České
republice. Rád se na svých cestách rozhlíží
po obcích a porovnává je s tou naší. Do povědomí občanů se zapsal jako moderátor
Dne obce, Dětského dne nebo Rozsvícení
vánočního stromku. Povídala jsem si s ním
u něj v pergole, kam jsme přešli po naprosto
dokonalém trávníku, který je chloubou i důkazem Vladimírova důrazu na detail.
Po kolikáté kandiduješ a proč?
Na kandidátce jsem byl třikrát a vždy jsem
věřil, že se stanu jedním ze zastupitelů. Zároveň jsem se obával časové náročnosti této
role. Vím, že za vším je spousta práce a že je
jednoduché pouze kritizovat, a také že najít
správné řešení není vždy na dosah. Chci si
udělat úvodní obrázek a poznat, jak a kde
bych mohl pomoci. Uvědomuji si, že rok je
krátká doba a mým cílem tak bude spíše se

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 21. 6.

Prodej pozemků p. č. 643/2 a 645
v k. ú. Kozly u Tišic
ZO Tišice schválilo kupní smlouvu v rámci prodeje pozemků: p. č. 643/2 a 645
v k. ú. Kozly u Tišic. Doplněn byl mezní
termín podpisu Kupní smlouvy, a to 31. 8.
21. Jde o pozemky, které jsou nově rozparcelovány na p. č. 643/7, 643/8 a 643/9 v k.
ú. Kozly u Tišic. Nejvyšší nabídková cena
byla v rámci pozemku 643/9 za 2 334 Kč
za 1 m², 643/8 za 2 334 Kč za 1 m² a 643/7
za 1 900 Kč za 1 m². Celkově za 7 755 122 Kč.
Plánovací smlouva
pro výstavbu v ul. U Dráhy
ZO Tišice schválilo plánovací smlouvu –
Smlouvu o spolupráci v rámci parcelace
pozemků v ulici U Dráhy, kde se řeší přístup k pozemkům, osvětlení, zpevněný
povrch, termíny, sankce, atd.
Restaurace Na Hřišti – pronájem
ZO Tišice, na základě stažení nabídky Petra Landy na pronájem restaurace Na Hři-

ale určitě mi bude stát po boku moje sestra
Radka Staňková, která v zastupitelstvu působila jako místostarostka.
Jak vnímáš naši obec, co bys chtěl vylepšit či změnit?
Při svém cestování vnímám odlišnosti
obcí a krajů. Mám pocit, že i v malých
obcích se hodně buduje, modernizuje
a u nás prostor k vylepšení rozhodně vidím, nejvíc mi asi chybí chodníky. Naše
obrovská devíza – řeka Labe je nevyužitá,
dovedu si tu představit přívoz i vylepšení
prostoru okolo Kalu nebo přímo vodní
plochy. Inspirací by mohl být třeba Vestec
u Prahy. Moc se mi líbí bikepark, multifunkční a dětské hřiště, uvítal bych nový
prostor třeba na in-line bruslení.
Tvůj předchůdce byl ve sportovní komisi, budeš ho následovat? Jaký máš
vztah ke sportu?
Rekreačně hraji tenis, rád sleduji fotbal,
v TV a taky u nás na hřišti, u kterého bydlíme. Nebaví mě za sportem dojíždět, a věřím, že stejně tak i řadu spoluobčanů, zde
tedy vidím prostor pro vylepšování. Sportovní komisi jsme ještě neřešili, ale určitě
se tomu nebráním.

zorientovat, smysluplně dokončit volební
období a možná se připravit na další. Vnímám, že některé projekty na dlouhodobější bázi jsou těžko splnitelné za jedno volební období, ale rád se budu podílet na jejich
posouvání vpřed. Jsem rád za možnost nahlédnout pod obecní pokličku. Zkušenosti
z veřejné sféry či politiky zatím nemám,

šti, revokovalo usnesení č. 5/3/2020.
Na základě doporučení výběrové komise
na pronájem obecní restaurace Na Hřišti schválilo nájemní smlouvu s Radoslavem Šimmerem na dobu neurčitou
za měsíční nájemné 9 000 Kč + DPH v zákonné výši.
Změna provozního modelu kanalizace
ZO Tišice schválilo ke dni 31. 12. 2021 zrušení příspěvkové organizace obce Tikanas
Tišice a zároveň schválilo od 1. 1. 2022 nového provozovatele kanalizačního systému, a to obec Tišice.
SFŽP – Výstavba kanalizace, dodat. č. 2
ZO Tišice schválilo Dodatek č. 2 – Výstavba kanalizace Tišice, III. Etapa 2. část,
v rámci smluvních podmínek se SFŽP.
Výstavba tělocvičny – zhotovitel
ZO Tišice schválilo Smlouvu o dílo s firmou Šnajdr stavby Mělník, s.r.o., na realizaci tělocvičny v areálu ZŠ s tím, že realizace bude započata v roce 2022.

Jaké jsou tvé záliby?
Vlastníme hausbót na Slapské přehradě,
takže praktikuji všechny vodní sporty,
windsurfing, kánoe, paddleboard. Baví mě
práce na zahradě, nejvíc asi péče o trávník,
kde se nejlépe relaxuje s rodinou.
Vladimírovi přeji, ať se mu v kolektivu
zastupitelů líbí, zapojí se a zanechá svůj
originální otisk.


Jana Syrová

Zdeňka Kváčková

Rozpočtové opatření č. 4/2021
ZO Tišice schválilo Rozpočtové opatření
č. 4/2021.
OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 2. 8.

Změna ve složení zastupitelstva
Po rezignaci Tomáše Prejzka se stal zastupitelem obce Vladimír Bezouška. Zastupitelé vzali na vědomí.
Prodej pozemků p. č. 643/2 a 645
v k. ú. Kozly u Tišic
ZO Tišice revokovalo usnesení č. 3/4/2021
a po úpravách nově schválilo „Smlouvu
o uzavření budoucí kupní smlouvy“.
Prodej pozemku st. p. 307/2 v k. ú.
Kozly u Tišic
ZO Tišice schválilo Kupní smlouvu na prodej pozemku st. p. 307/2 v k. ú. Kozly u Tišic.
Rozpočtové opatření č. 5/2021
ZO Tišice schválilo Rozpočtové opatření
č. 5/2021.
(red)
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Hodně štěstí,
zdraví a spokojenosti
V polovině prázdnin jsem byla poctěna návštěvou
u pana MIROSLAVA ŠŤASTNÉHO, k jeho 99. narozeninám
mu již tradičně přišli poblahopřát zástupci obce.

Výstavba
kanalizace
V červenci byla zdárně zkolaudována 2. část III. etapy kanalizace. Proběhly příslušné zkoušky a postupně
se na kanalizační systém připojují
občané z ulic, kde se v letošním roce
dokončila pokládka nových řadů.
Opravy komunikací po výstavbě
kanalizace již proběhly v ulicích
Všetatská a U Kapličky, ulice Sokolská bude opravena během září. Pro
další rozšiřování kanalizačního řadu
v obci připravujeme podklady a podáváme žádosti o dotace. Děkujeme
za trpělivost při výstavbě.


Sympatický, stále usměvavý zcestovalý
pán se těší ve svých 99 letech zdraví a postěžoval si jen na ta kolena: „už to není,
co bývalo“. Zavzpomínal na léta, kdy procestoval svět, kde spolu s filharmonií zažil
nespočet krásných koncertů a pestrých
zážitků. Šťastně přežil divoká přistání, tornáda i dlouhé cestování. Nejraději se vracel domů. S úsměvem nám vyprávěl, jak
ve třech letech točil své první pivo a nechal
vytéct téměř celý sud, popsal nám dvou-

denní přijímačky na konzervatoř, kde se
prvně seznámil s krásným hudebním nástrojem – hobojem, který ho nadchl. Rád
a dlouze běhal, sportoval, a přestože si
jeho tatínek přál, aby šel v jeho šlépějích
hospodského, věnoval se celý život hudbě.
Pivo má rád, i když teď už si dává jen maličko pro lepší spánek. Přejeme panu Šťastnému pevné zdraví, pohodu a spokojenost
a těšíme se společně příští rok na kulatou
100ku.
/ JaS

Mají si kde hrát?
Počet obyvatel obce průběžně narůstá,
a to s sebou nese i větší počet dětí. Rozšiřujeme kapacity školských zařízení i zázemí s tím související.
Vnímáme ovšem potřebu dalšího rozšiřování například herních prvků, aby
si děti mohly pohrát i při procházkách
po obci. Drtivou většinu herních prvků
doposud instaloval místní spolek Tišické
klubko, kterému patří obrovský dík. Finance na další herní prvky budou v návrhu rozpočtu obce na příští rok. Důležité
bude i umístění, aby nebylo vše soustředěno jen v areálu fotbalového hřiště, ale
ideálně ve všech místních částech obce.


Pavel Končel, starosta

ilustrační foto

Poděkování, dopravní nehoda
V neděli 15.8. dopoledne došlo u pošty
k dopravní nehodě, šlo o střet motocyklu a osobního vozu. Postižený motorkář napsal na obecní e-mail děkovný
dopis, vzhledem k rozsahu je celé znění

poděkování na webu obce v sekci: „Co
se do Rozhledů nevešlo“. Jan Mareček
z Mělníka popisuje situaci bezprostředně po střetu, pomoc veřejnosti před zásahem IZS.(red)

ZPRÁVY Z OBCE

Pavel Končel, starosta

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:
• v případě, že máte na svém pozemku již domovní gravitační přípojku na hranice pozemku uloženu,
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 v prostorách obecního
úřadu podepsat smlouvu o likvidaci odpadních vod a uhradit poplatek. Postupně se napojují přípojky
na kanalizační řad.
• v případě, že na svém pozemku zatím
domovní přípojku nemáte uloženu,
konzultujte další postup s Obecním
úřadem Tišice (tel.: 315 696 025)
UPOZORŇUJEME NA ZÁKONNOU
POVINNOST NAPOJENÍ NA KANALIZAČNÍ ŘAD!
Obecní úřad Tišice
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Jaké vize má nájemce na hřišti?
V červenci se opět otevřely dveře do restaurace
Na Hřišti, nový nájemce Radek Šimmer a jeho manželka
Šárka se v nejisté době vrhají s velkou chutí, nadšením
a elánem do oboru, který nedávno byl a stále ještě je
velmi zkoušený, ne všichni stále se měnící opatření
a nejistou dobu ustáli. A jaké mají Šimmerovi zkušenosti,
nabídku, plány a vize?

K R ÁT C E Z E S P O R T U

Sportovní příměstský tábor

Třetího ročníku našeho tábora se letos
zúčastnilo 40 dětí z Tišic a blízkého
okolí. V pondělí jsme hráli seznamovací a kooperační hry a využili krásného počasí ke koupání v Mlékojedech.
V úterý jsme vyrazili na Kokořínsko,
kde jsme překonali Vidimské lávky,
došli si na skvělý oběd do Nostalgické myši a celý den zakončili lezením
po skalách a koupáním v rybníce Harasov. Ve středu dopoledne jsme jezdili na kolech na bikeparku a na pískovně. Po obědě jsme si vyzkoušeli jízdu
ze schodů a hlubším pískem. Ve čtvrtek ráno jsme vyrazili do Mirákula
a pátek odpoledne zakončili slavnostním vyhodnocením týmové celotáborové hry.
Tomáš Prejzek, trenér

Fotbalový kemp
Proč zrovna hospoda Na Hřišti?
Rádi jsme ji navštěvovali jako hosté. Vnímali jsme ji jako potřebnou a chybějící
službu obyvatelům. Práce s lidmi nás baví.
Chceme obnovit kulturní život v obci
a tradiční vesnické setkávání se.
Jaké máte zkušenosti v oboru?
Radek, jako pravidelný a věrný konzument piva, rád testuje a poznává různé
značky lahodného moku, má rád společnost a věří, že jeho pohled z opačné strany
baru je velkým přínosem v jeho současné
činnosti. S vedením a organizací dvou
hospod a stánků si v minulosti hravě
poradila Šárka, která je v oboru zběhlá,
kromě patnáctileté praxe mimo obor, a to
v pojišťovně, se již od dospělosti pohybuje za barem, na diskotékách, a v pohostinství je jako doma.
Co vašim návštěvníkům nabízíte a jaké
máte plány?
Pro labužníky piva nabízíme pivo Chotěboř a lahodné kvalitní pivo z malého pivovaru u Úval – Libertas, kde věří hlavně
v kvalitu (používají ty nejlepší možné suroviny), transparentnost (striktně uvádějí
složení na etiketách) a dokonalost (výběr
i zpracování surovin). Respektují a navazují na tradici předků-pivovarníků, kteří
udělali z naší země jednu z pivovarských
velmocí. Zároveň nezůstávají ve stínu mi-

nulosti a věří v inovace a neustále hledají
nové možnosti. Dokonalou technologickou kázní a uměním sladovníků zaručují
dokonalé pivo. Jsou to srdcaři.
Po krátké době jsme pro stálé konzumenty, kteří si žádali pivo, na které byli
zvyklí, pořídili dle místní tradice také
Velkopopovický Kozel. Nejen pivařům,
ale i ostatním návštěvníkům se snažíme
vycházet co nejvíce vstříc. Rozšiřujeme
sortiment dle zájmu. Nabízíme kvalitní
víno, v plánu máme také nabídku kvalitní kávy.
Jsme otevřeni spolupráci se spolky,
máme v plánu více využívat a nabízet prostory sálu. Nebojte se nás oslovit s uspořádáním rodinné či pracovní akce.
Kromě nápojů nabízíme i klasické pochutiny k pivu, lahůdky z udírny a těšíme
se, až budeme moci využívat rozšířenou
kuchyň. S dobrotami pro děti pomáhá ráda
dcera Šárky, devítiletá Kája, která ví, co frčí.
O prázdninách zorganizovali noví nájemci také několik akcí, zahrála kostelecká Arythmie, disco 90tá léta, československá diskotéka, v rámci Retrohraní,
pořádaného Tišickými Mamas, sponzorovali dětem buřtíky a těsně před uzávěrkou
tohoto čísla prošli organizačním testem,
kdy se podíleli na zajištění občerstvení
Dne obce. Jak se osvědčí, ukáže čas. Přeji vám co nejvíce spokojených zákazníků
a ať vám nadšení a chuť vydrží.
/ JaS

Ve třetím srpnovém týdnu patřilo hřiště
21 malým fotbalistům a 10 fotbalistkám.
Počasí bylo optimální, vedro bylo jen
v pondělí, kdy jsme vyzkoušeli plážový
fotbal na pískovně, svezli se na paddleboardech a zaskákali z lodi. Kromě
dvou dopoledních fotbalových tréninků
jsme po obědě hráli netradiční fotbalový golf a biatlon. Během odpoledního
programu jsme poměřili síly v turnajích
jednotlivců a losovaných dvojic. Mezi
jednotlivci byl nejlepší Tomáš Foubík
a ve dvojicích zvítězil v překvapivém
finále Péťa Burdych. Ve čtvrtek jsme si
program zpestřili návštěvou Mirákula,
velmi netradičně bez návštěvy vodního
světa. V pátečním odpoledni dorazili rodiče a v zápasech rodičů proti dětem bylo
k vidění po průtrži mračen mnoho veselých pádů spojených s koupelí v hlubokých loužích. Děti si odnesly na památku medaili, vybranou hračku a nejlepší
i poháry.
/ Tomáš Prejzek, trenér
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Jak dopadla sbírka?
Den po Valentýnu přišli manželé Křivanovi díky požáru
o střechu nad hlavou. Po nezbytné administrativě byla
čtyři dny poté vyhlášena finanční sbírka. Nyní jsme se
sešli při ukončení sbírky a předání symbolického šeku
ve výši 167 811 Kč. Tohoto setkání jsem využila a zeptala
se, jak se vyvíjí jejich osud, co udělají s vybranou
částkou i co je v nejbližších dnech čeká.

Přeji Křivanovým hodně sil v jejich budování. 

Křivanovi stále bydlí v budově hasičské
zbrojnice, kde přijali prozatímní azyl
od obce. Celé místo spokojeností jen kvete, a to doslova. Štěpánka se svým citem
pro krásu vyzdobila balkon pestrými květinami, radost pohledět. Svou zručnost
předvedla také žákům ZŠ, kterým manželé poděkovali za jejich pomoc vlastnoručně upečeným dortem.
Materiální pomoc, kterou sami nevyužili, se rozhodli předat prostřednictvím
nadace Klokánek dále a věří, že snad alespoň část darů pomohla i lidem postiženým tornádem na Moravě. Štěpánka a Jan
velmi děkují za materiální i finanční dary,
jsou velmi vděčni za každou pomoc i po-

vzbuzení. Štěpánku velice potěšil i šicí
stroj od neznámé dárkyně.
Finance vybrané ve sbírce použijí na obnovu domu. V první fázi stále řeší likvidaci odpadu a sutě a plánují, jak s pozůstatky domu naložit. Zásadní pro rozhodnutí
jsou vyjádření pojišťovny a posudky stavebních techniků a znalců, které celé rozhodování časově značně protahují.
Manželé mají v plánu zrekonstruovat
a upravit přízemí. Vyřešit musí plány, projekt,
povolení, následně oslovit firmy a zajistit materiál. Kdo by v tomto směru mohl pomoci, ať
už osobně či doporučením, neváhejte jim napsat na: s.zalabakova@seznam.cz.


/

Jana Syrová, šéfredaktorka
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Budova nynější
pošty má 85 let
K budově pošty v Tišicích, která byla postavena před 85ti lety, patří historicky
i pamětní deska, která je umístěna nad
vchodem do kadeřnictví, u bankomatu.
O krátké ohlédnutí v čase jsem požádala
bývalého kronikáře Petra Brodského.
Stavba obecního domu obce Tišice (dnes
pošta) byla zahájena 15. května 1936. Cihly
dodala zdejší cihelna, stavělo se opravdu
rychle. Obecní dům s pamětní deskou padlých ve světové válce byl slavnostně otevřen
26. července 1936. Ve 13 hodin vyšel z Kozel
průvod, ve kterém šli legionáři, hasiči ze
všech tří obcí, baráčníci s májkou, rodinní
příslušníci padlých vojáku a velké množství občanů. Před novým obecním domem
přednesl slavnostní projev zastupitel Josef
Žďánský, starosta převzal klíče a pronesl
slib věrnosti. Na konci pronesl následující
slova: „Všichni, kdož jsme se zde sešli, nezapomínejme, že jsme tu slavnostně slíbili,
že budeme dbáti toho, aby ta naše obec vždy
byla první mezi těmi, kteří po pravdě, kráse
a dobru touží.“ Při zvuku státní hymny byla
spuštěna rouška z pamětní desky. Následoval koncert na návsi, večer pak taneční zábava v hospodě U Martinovských.
V blízkosti pošty se nachází ještě jedna deska. Ta byla na podnět zastupitele
Bohuslava Štolby zrenovována a čeká
na nové důstojné umístění. Zda bojoval
u Zborova někdo z Tišic, Chrástu nebo Kozel se zjistit nepodařilo. 
JaS



za přispění Petra Brodského,
bývalého kronikáře

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ

Tišické rozhledy nepřináší
jen dobré zprávy
Letošní rok pro svaz chovatelů Tišic
nezačal vůbec radostně. Nejdříve
nás navždy opustil chovatel činčil
velkých Jaroslav Kostka a zanedlouho poté chovatel Robert Lidický.
Za jejich dlouholetou činnost jim patří
velký dík. Budeme na vás vzpomínat.
Za Chovatele Miloslav Purnoch,
předseda Českého svazu chovatelů, z. s.
ZO Tišice

Veřejný závod svaté Anny O pohár starosty obce Tišice ve střelbě na asfaltové
terče se konal 25. července. Zúčastnilo se 43 jednotlivců a 6 tříčlenných družstev.
O nejlepším střelci se rozhodlo ve finále ve složení: Prokop, Podlaha, Žižka, Kročák,
Beneš a Mareš. Velká účast nebyla jen mezi soutěžícími střelci, ale i mezi strávníky, kteří každoročně chválí tradiční zvěřinové pochoutky. Počasí akci přálo, až
/ Zdeňka Kváčková
na závěrečné vyhlašování, kdy přišla přeháňka. 

Jaroslav Kostka 

Robert Lidický
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Sokolské letní cvičiště
V minulých Tišických rozhledech získali čtenáři díky
bývalému kronikáři a členu redakční rady Petru Brodskému
informace o již historických hracích fotbalových plochách
v Tišicích. Nelze však opomenout další sportoviště, které
sloužilo mnoha generacím již od poloviny 30. let minulého
století v rámci sokolského hnutí.

Údržba oplocení letního cvičiště 70. létazleva tesař František Černý, funkcionář
TJ Sokol Antonín Veselý a soused cvičiště p. Šedivý.

V naší obci tělocvičná jednota Sokol
Chrást-Kozly-Tišice založená v roce 1919
dlouhá léta naplňovala mezi členy principy vlastenectví a zdravého pohybu.
Pozemek bývalého letního cvičiště leží
v chrásteckém katastru s p. č. 465/2 v současné ulici Sokolská a byl zakoupen od občana obce Chrást z č. p. 8 Václava Kettnera za 24 000 Kč. Plocha letního cvičiště
o výměře 1500 sáhů čtverečních (přibližně 5 000 m2) byla zakoupena k činnosti
členů chrástecké tělocvičné jednoty pod
názvem Sokol Chrást-Kozly-Tišice.
Místní tělocvičná jednota Sokol byla
samostatnou organizací v rámci naší
obce a k direktivnímu sloučení s fotbalisty a šachisty s názvem TJ Sokol došlo až
po roce 1948. Tato nově vzniklá jednota
principy sokolského hnutí již neobsahovala ani nenaplňovala.
První roky sportoviště členům Sokola
sloužilo ke sborovým nácvikům na slety
i k místním slavnostem. Výbor tělocvičné
jednoty stanovil pro vybudování cvičiště
pevná pravidla pracovního plánu a určil
svým členům množství odpracováných
brigádnických hodin. Podél cvičiště např.
vysadili mladí členové hnutí topoly. Ti
starší vybudovali oplocení a dřevěný
objekt uprostřed při západní hranici pozemku. Objekt sloužil jako sklad cvičebního nářadí. Pod úrovní travnaté plochy
nechyběla zabudovaná kotevní zařízení
například pro hrazdu a další cvičební
konstrukce.

Ve válečných 40. letech továrník a občan Chrástu Josef Vojta z č. p. 209, který
provozoval truhlářskou výrobu v pražských Vysočanech, vybudoval pro mládež na cvičišti hokejovou hrací plochu
s mantinely. Tehdy bývaly pravé zimy
s řádnými mrazy po několik měsíců tak,
že záměr továrníka Josefa Vojty byl plně
využíván. Při prvních mrazech hokejoví nadšenci a členové Sokola- odboru
hokejového naváželi vodu na ledovou
plochu pomocí voznice. Podporovatel
sportu v naší obci Josef Vojta doplatil
však na znárodňovací manýry státního
zřízení po roce 1946 a přišel o podnikatelskou činnost i s majetkem. Později
pracoval jako dělník v neratovické Spolaně na pracovišti čerpací stanice v Lobkovicích, nedaleko Kasperova mlýna.
Po druhé světové válce místní sokolové převzali dění na popisované ploše až
do roku 1953, kdy došlo v Československu ke sloučení sportovců pod jednu organizaci ČSTV. Nová generace sportovních nadšenců v našich obcích se zhlédla
v nastávající éře československých atletů
s popularitou Emila Zátopka, Olgy Conolly-Fikotové i dalších a sdružila se v duchu
atletiky. Místní atleti provozovali drtivou
většinu atletických disciplín – běžecké
zastupovali např. František Štich, František Vítovec, Emil Pešák, Ladislav Pejcha
– chůzi František Veselý – vrh koulí Karel
Fabián, Václav Štěpán – disk a desetiboj Jaroslav Fiala – skok do dálky Václav Štěpán,
za ženy sportovala např. děvčata z rodiny
Mezerovy a mnoho dalších. Tato parta at-

letů se účastnila i soutěží na stadionech
v Kostelci n. L., Libiši, Kbelech, boleslavské
Houštce, Neratovicích apod. Kvalitnější
naši atleti působili také v kolektivu atletů
ve Staré Boleslavi. Kolem roku 1950 bylo
mezi místní atletickou mládeží takové
nadšení pro tento sport, že si vybudovali
podmínky pro mnoho disciplín. Na sokolském hřišti svépomocí vybudovali pískové doskočiště pro skoky do výšky i dálky,
sektor koulařský i pro hod diskem. Pro
běžecké a chodecké disciplíny zřídili kratší
běžecký ovál v délce takřka 250 m se stometrovou rovinkou podél jihovýchodní
strany areálu. Běžeckou dráhu vybudovali
poctivě. Materiál na podklad dráhy věnoval spolumajitel tišické cihelny pan Kasner
a povrch tvořila jemná škvára. V úvodu 60.
let byl tento běžecký ovál ještě používán
školní mládeží. Kozelská ZŠ občas využila plochu při hodinách tělocviku nebo při
příležitosti „Dětského dne“ s pohybovými
soutěžemi a s diváckou kulisou tišické veřejnosti. Léta běžela a atletický areál výměnou generací nebyl již využíván. Sporadicky jen členové TJ Sokola Tišice odboru
ZRTV udržovali běžecký ovál, odstraňovali
náletové dřeviny a doplňovali dřevěnou
výplň oplocení. Na ploše sokolského hřiště se objevilo v druhé polovině 60. letech
hřiště na volejbal a nohejbal. V 70. letech
i kovové branky na provozování minifotbalu. Bohužel v pozdějších letech dospělo
toto sportoviště do stavu, jak jej známe
v současnosti. Pro nezájem využívání plochy ke sportování přešel pozemek do majetku obce.
V závěru tohoto vzpomínání děkuji
za spolupráci pamětníkům atletické činnosti v naší obci, a i dalším za pomoc se sběrem archivního materiálu na předmětné
téma. Zejména děkuji Václavu Štěpánovi,
Františku Veselému a Petru Brodskému.



R. Šebek z Košátek
(bývalý fotbalista TJ Sokol Tišice)

Prameny: zápisová kniha schůzí TJ Sokola
Chrást-Kozly-Tišice 1931-1941, kniha
zápisů ze soutěží – TJ Sokol Chrást-KozlyTišice-atletický oddíl 1949-1953.

Lehkoatletický šestiboj na letním cvičišti – skáče Jaroslav Fiala, v popředí vpravo
funkcionář Sokola Antonín Veselý.
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Rozlučka přípravek
V sobotu 26. června proběhlo tradiční
rozloučení s fotbalovou sezonou v kategorii přípravek.
Vzhledem k velkému počtu nových hráčů a hráček mezi nejmenšími se rozlučka
konala formou stanovišť, na kterých si děti
zasoutěžily v běhu, vedení míče, střelbě,
jízdě na koloběžce, házení na cíl, přechodu
přes slacklinu a skákání v pytli. Také si děti
zahrály pro ně velmi oblíbený zápas proti
rodičům, a také rodiče poměřili své síly navzájem v přísném fotbalovém klání. Přes 50
dětí si odneslo medaili, něco dobrého na zub
a pěkný zážitek.
Tomáš Prejzek, trenér

Rozjezd sezóny 2021/22
Muži

Áčko mužů zahájilo přípravu týden před
mistrovskými zápasy. Covid nás zasáhl
výrazným způsobem v podobě odchodu
některých hráčů (bratři Ďurindové a kanonýr Samek) i zranění Tomana. Zapojili
jsme dorostence, začali trénovat společně
a věříme, že mladí jen porostou.
Náš první zápas doma s Horními Počaply skončil remízou 0:0, na pokutové kopy
jsme prohráli. Zápas to byl vyrovnaný s šancemi na obou stranách. V základní sestavě
nastoupili 2 dorostenci – Oplt a Červinka.
Respekt na nich byl znát, ale jinak odehráli
poločas dobře. Druhý poločas vystřídali další dorostenci Pokorný a Pasovský. Nejvíce
mě překvapil mladý Pasovský, který se nebál
osobních soubojů a hodně z nich vyhrával.
Druhý zápas jsme zajížděli do Vojkovic,
kde jsme odehráli kvalitní utkání. V prvním
poločase jsme měli převahu, bohužel bez
gólového efektu. Po brejkové situaci jsme
bohužel první gól dostali my. V poločase kapitán Zeman změnil taktiku a bylo to znát

SPORT

Výsledky prázdninových zápasů
Muži:
Tišice – Horní Počaply�������������������������� 0:1
po penaltách
Vojkovice – Tišice�������������������������������������� 2:1
po penaltách, branka Brzoň
Tišice – Obříství����������������������������������������� 3:1
branky Prejzek 2, Pátek 1
Dorost:
Tišice – Veltrusy / Nelahozeves����� 9:2
branky Pokorný 6, Pasovský 2, Korbel 1
Obec zajistila fotbalistům jednoduchou unimobuňku jako prozatímní
prostor před výstavbou zázemí,
které se jeví jako potřebné s ohledem na rozrůstající se obec a zájem
o sport. Tomáš Prejzek, trenér,
mi sdělil, že prostory budou nyní
využívat hosté přípravky jako šatnu
a bude sloužit jako sklad pro sportovní náčiní mladších hráčů. / JaS

– byli jsme herně lepší. Bohužel jsme hráli
bez našich opor Škody a Nováka, prosadili
se dorostenci Oplt, Červinka a Hybš, kteří
odehráli velmi kvalitní zápas. Veseleji bylo
po parádní akci, kdy Prejzek obešel 2 hráče
a centrem před branku našel navrátilce Brzoně, který zkušeně a chladnokrevně srovnal na 1:1. Měli jsme další ložené šance, ale
Oplt i Hybš v koncovce selhali. Na penalty
jsme opět prohráli, když jsme vedli a rozhodující penaltu neproměnil náš gólman
Šnajdr. Jinak musím poděkovat klukům
za bojovný výkon.
Jiří Svoboda, trenér

Dorost

Po skoro roční odmlce se vrací fotbalové
soutěže. V dorostu nastala velká změna.
Náš tým opustilo hned 7 hráčů, kteří odešli
do Lobkovic, kde založili dorostenecký tým.
Naštěstí jsme měli široký kádr a zůstalo
v něm 14 hráčů. Polovina z nich bude hrát
poslední rok za dorost a cílem je postupně
je zabudovávat do A týmu mužů. V prvních
kolech již nastoupili za naše áčko Oplt Tomáš, Červinka Jakub, Pokorný Vojta a Pasovský Jan.
Michal Vítovec, trenér

Rozpis domácích zápasů
A - muži
Datum
12. 9.
26. 9.
10. 10.
24. 10.
31. 10.

Čas
17:00
16:30
16:00
15:30
14:00

Hostující tým
Dolní Beřkovice
Libiš B
Pšovka B
Mšeno
Čečelice

NABÍDKA PRÁCE

Hledá se trenér / asistent

Nemáme v okolí nějakého potenciálního trenéra nebo asistenta trenéra?
Hledáme trenéra k mladším žákům
a asistenta k dívkám či starší přípravce.Nabízíme skvělý kolektiv, zajímavou finanční odměnu a podporu při
vzdělávání. Požadujeme: vlastně nic,
vše naučíme.
Bližší info:
Tomáš Prejzek
773 040 386

Úklid kabin
na fotbalovém hřišti

Sokol Tišice hledá uklízečku pro
prostory kabin na fotbalovém hřišti.
Úklid bude probíhat 2 x týdně, ideálně v pátek a v pondělí či neděli večer.
Odměna 100 Kč čistého za hodinu.
Bližší info:
Tomáš Prejzek
773 040 386
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Michala Křídová
bude učit prvňáčky

Nový školník
má rád psy

Po rodičovské dovolené se do školy vrací MICHALA
KŘÍDOVÁ. Kromě tří a půl leté Magdalenky má doma
ještě devítiletou Terezu a dvanáctiletého Matyáše.
Pochází původně z Prahy, ale veškerý volný čas trávila
s rodinou v malebné vesničce u Kutné Hory. S manželem
postavili domek v Klích, kde nyní společně bydlí.
Během rodičovské dovolené s první
dcerou jste se prvně ukázala v ZŠ Tišice. Jak jste objevila tišickou školu?
Na internetu jsem našla inzerát, kde hledali
novou učitelku. Nejprve jsem „zaskakovala“ za studující učitelku, ale milé prostředí,
skvělý kolektiv, výborný ředitel, to vše byla
souhra, která rozhodla, že jsem od září nastoupila učit 4. třídu, senzační kolektiv dětí,
prostě příjemný restart po pauze.

Jak jste si užila volno s Magdalenkou
a jak se těšíte zpět do školy?
Jako jedna ze tří sourozenců jsem se velmi
těšila na třetí dítko, které jsem vždy chtěla. Díky covidové výuce bylo všechno náročnější, trávili jsme většinu času společně, což jsme si dokázali maximálně užít,
ale i přes spokojenost se do školy moc těším. Práce s dětmi mě velmi baví, nikdy se
s dětmi nenudím, ráda jim naslouchám.
Vymýšlím výuku tak, aby hlavně žáky, ale
i mě bavila. Hledám vždy nejvhodnější
cestu a porozumění k dětské dušičce.

Bylo vždy Vaším snem a cílem stát se
učitelkou? Jaké zkušenosti s dětmi vás
obohatily?
K dětem jsem měla blízko již od útlého
dětství, vzorem mi byla a je moje maminka, která chystala bojovky, soutěže a karnevaly, tatínek nás zase bral na zajímavé
výlety. Na Pedagogické fakultě UK v Praze
jsem zjistila, jak moc mě práce s dětmi
naplňuje. Během studia jsem docházela
do Kojeneckého ústavu v Krči, kde jsem
byla „tetou“ malých dětí, jejichž úsměv byl
pohlazením na mé duši. Po VŠ jsem učila
na 1. stupni ZŠ v Praze na Proseku. Jako
instruktorka jsem jezdila s většími dětmi
na lyžařské výcviky a vedla jsem kroužek
mažoretek, dramatický kroužek, čtenářský klub, školní knihovnu. Pevně věřím,
že se k těmto aktivitám vrátím.
Jaké jsou vaše záliby?
Největším koníčkem je moje rodina. Jezdíme na výlety, do přírody, v zimě na hory
(sjezdové lyže, běžky, sáňkování), v létě
provozujeme pěší turistiku, kolo. Rádi
poznáváme různá zajímavá místa v Čechách. Také se ráda starám o svou zahrádku, kde pečuji o květiny i zeleninu.
Co byste vzkázala rodičům?
Dítě je největším darem nás všech. Věnujte
se mu, naslouchejte, dávejte mu najevo, jak
je nepostradatelnou součástí vašeho života,
naučte ho ale i umět jít samostatně vstříc
problémům, které mu život bude přinášet.
Děkuji za rozhovor a přeji, ať jste vy, kolegové, žáci i rodiče spokojeni.



Jana Syrová
archiv Michaly Křídové

Poděkování v podobě hvězdy
Školní rok byl ukončen, dětem předala
vysvědčení, a potom se s paní učitelkou
Jiřinou Slámovou rozloučil i kolektiv naší
školy. Netušila překvapení v podobě hvězdy, které ji čekalo před vchodem do budovy školy. Nám ale bude připomínat léta
její práce jako ředitelky, učitelky, kolegyně a kamarádky. Slavnostní odhalení bylo
podkresleno hudebním vystoupením
pana Zienerta, který zahrál líbivé melo-

die na irské dudy
vlastní výroby.
Loučili jsme se
s dojetím, přáním hodně zdraví a hlavně setkání nejen při příležitosti
zahájení dalšího školního roku. Její cenné
zkušenosti nám budou určitě chybět. Nezapomeň proto na nás!


Hana Kohoutová

Zdeňka Kváčková

Sedm let zajišťoval pořádek, údržbu
a řád školy Radek Hlaváček z Kozel,
a protože všechno má svůj čas a on se
rozhodl pro důležitou životní změnu
a proto skončil, nezbývá nám než poděkovat za jeho svědomitou práci a popřát mu štěstí. Pomyslný klíč od školy
převzal PAVEL HAVEL (44 let, rozvedený), kterého jsem první den jeho nové
práce navštívila přímo na školním hřišti, abych ho vyzpovídala a představila
vám, čtenářům.
Pavel k nám přišel po předchozí zkušenosti z církevní školy Don Bosco v Praze – Bohnicích, kde pracoval jako školník tři roky. Ve dvou budovách a okolí
dělal vše, co se od školníka očekává, takže ho u nás snad nic příliš nepřekvapí. Je
vyučený mechanik pro stroje a zařízení,
což jistě využije při údržbě a opravách.
Na práci u nás se těší. Dojíždět bude
z nedaleké Libiše, kde bydlí a jak sám
říká, je zde známá firma.
Značnou část svého života hrál a později i trénoval fotbal, a i když to bylo převážně v Libiši, tak naše fotbalisty dobře
zná. Kromě mechanika se později vyučil
také kuchařem a přibližně 25 let vařil
na hřišti v Libiši v restauraci svého taťky.
A své restaurační zkušenosti si vyzkoušel osobně u nás, v hospodě Na Kopečku
v Kozlech, kde působil dva roky.
A jaké má nový školník záliby? Rád
vaří, chodí na procházky, a hlavně miluje
psy. Šest let má chovnou stanici zaměřenou na německé ovčáky, se kterými jezdí
úspěšně po výstavách. Psy také trénuje,
vypomáhá na několika cvičištích.
Na otázku, jak moc bude na děti
přísný při přezouvání a dodržování kázně a pořádku přiznal, že děti má rád
a pořádek si sjedná. Přeji tedy poslušné
žáky i personál a co nejméně starostí
v příjemném pracovním prostředí školy a přilehlých prostorách.


Jana Syrová

archiv Pavla Havla
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Evaluace v MŠ Včelička 2021
Jelikož se snažíme o stálé zkvalitňování výuky i prostředí
v naší mateřské škole, požádali jsme zákonné zástupce, stejně
jako v předešlém školním roce, o zpětnou vazbu. V červnu
letošního roku jsme mezi zákonné zástupce distribuovali
„Evaluační dotazník Mateřské školy Včelička 2021“.
Vyplněno bylo celkem 53 dotazníků,
při celkovém počtu 96 dětí v mateřské
škole. I když bylo oproti loňskému roku
odevzdáno o 3 dotazníky méně, účast lze
považovat za dostačující pro relevantní
hodnocení.
Z evaluačního dotazníku vyplývá, že
většina zákonných zástupců je spokojená
s fungováním mateřské školy. Za kritérium
kvality považujeme to, že by rodiče naši školu doporučili svým známým. Velmi pozitivně vnímáme i skutečnost, že při volných
odpovědích rodiče jmenují více silných
stránek MŠ než stránek slabých. Většina
učitelek i personálu je rodiči hodnocena

jako velmi kvalitní, velká spokojenost je se
vzdělávacím plánem a s obsahem aktivit
v MŠ. Vyzdvihována je i úroveň komunikace MŠ směrem k zákonným zástupcům.
Jsme velmi rádi za projevenou důvěru
v paní učitelky i ve vedení mateřské školy.
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se uvedeného šetření zúčastnili a pomohli nám tak nastavit směr
dalších kroků ke zlepšení v naší mateřské škole. Podrobné seznámení s výsledky evaluačního dotazníku naleznete
na webových stránkách mateřské školy
www.ms-vcelicka.cz


Nocování
ve školce
V MŠ Včelička je tradicí strávit jeden den
a noc společně – děti a jejich učitelky. Pro
některé děti je to dokonce první zkouška
“samostatnosti” a úžasné dobrodružství,
protože kdo ví, co se děje za zdmi školky,
když všichni odejdou domů. A pro některé děti se jednalo o poslední nocování
ve školce, protože už po prázdninách půjdou do školy. Štěstí nám přálo, restrikce
povolily, a tak si toto dobrodružství mohly
děti prožít naplno!

Tereza Netíková, ředitelka

Cesta za dobrodružstvím

Světlušky

Výlet do druhohor proběhl v době konání
školy v přírodě, a tak si i děti, které s námi
zůstaly ve školce, přišly na své. Výprava
to byla vskutku dobrodružná, obrovští dinosauři příliš důvěry nevzbuzovali. Proto jsme našlapovali velice opatrně, aby-

Včelička na horách
Tak jsme se dočkali! Po ročním čekání vyrazili naši nejmenší na školku v přírodě,
a to do Albrechtic v Jizerských horách.
Děti ze Světlušek, Berušek a Včeliček navštívily spoustu zajímavých míst, dozvěděly se něco o přírodě na horách, podívaly se do muzea hraček a vyšláply nejeden
kopec. Bydleli jsme v příjemném prostředí
penzionu U Špičáku, kde měly děti k dispozici i dětské hřiště a travnatou plochu
na míčové hry. Většinu času jsme ale strávili na výletech. Po prvotním prozkoumání
okolí penzionu jsme vyrazili na nedalekou

chom se s některými z nich mohli vyfotit.
Za statečnost jsme se odměnili zmrzlinou
a výpravu zakončili poznáním prima dinosauří rodinky ve 4D kině.

Tereza Netíková, / Katka Javůrková,

Motýlci

učitelky

sjezdovku, kde jsme vyzkoušeli fyzickou
zdatnost dětí i paní učitelek, a další den čekal dětský den na fotbalovém hřišti. A pak
to přišlo! Velkou pochvalu a odměnu v podobě zmrzliny si děti zasloužily po výstupu na Tanvaldský Špičák s jeho nadmořskou výškou 810 m.n.m.. Další výlet jsme
absolvovali do Muzea výroby dřevěných
hraček, kde se děti dozvěděly například
to, jak vzniká legendární Krteček ze dřeva.
Poté si v kreativní dílničce mohly vyrobit
hračku dle své fantazie. Na závěr nemohlo
chybět odpoledne plné masek, tance a odměn. Za rok se těšíme znovu!

Kristýna Daslíková, učitelka

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY

Berušky
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Domácí versus klasické školství v praxi
Klasické, roky zažité školství bylo díky covidu obráceno
vzhůru nohama. Koho by jen napadlo, že se školy zavřou
a výuka bude probíhat na dálku, často v pyžamech.
Klasická výuka se díky dočasnému převratu ve školství
přiblížila individuálnímu domácímu vzdělávání, a i díky
nejasné budoucnosti, co se změn a opatření týče, se
o něj začalo zajímat více rodičů.
Oslovila jsem proto rodinu z Kozel, která
má s domácím vzděláváním zkušenost.
Vyzpovídala jsem maminku Petru Čeledovou, která má 4 děti, nyní ve věku 1, 4,
7 a 11 let. Manžel Lukáš pracuje jako strážník městské policie v Praze.
Proč jste se rozhodli pro domácí tzv. individuální výuku?
Nejstarší dcera Elen má logopedickou
vadu, kdy v řeči zadrhává. Zhoršoval to
výrazně stres, proto jsme se rozhodli vyučovat doma.
Může se postavit do role učitele každý
rodič?
Určitě to není pro všechny. Jde i o povahu
rodiče a dítěte. Pro rodiče-učitele to znamená o hodně více práce – s přípravou
výuky, s výstupy ze vzdělávání atd. Pro
domácí výuku I. stupně není narozdíl
od stupně II. nutné vysokoškolské vzdělání rodiče. V případě, že rodič vyučující II.
stupeň nemá VŠ, musí si zajistit garanta.
Podobně jako u odkladu výuky je potřeba
také vyjádření pedagogicko-psychologické poradny.
Jakou jste vybrali školu a proč?
Každá škola by měla umožnit domácí
vzdělávání, ne každá má ale zkušenosti.
Vždy rozhoduje ředitel školy. My jsme vybrali úžasnou školu s velmi propracovaným systémem on-line vzdělávání „Školy
Na konci světa“ v Březové ve Zlínském
kraji, kde se přibližně 20 let specializují
na domácí vzdělávání. Mají asi 200 klasických žáků a přibližně 1000 individuálně vzdělávaných.
Jak u vás probíhá domácí výuka?
Jaké má výhody?
Chceme, aby se Eli mohla kdykoliv zapojit do klasické výuky, dodržujeme režim
jako ve škole, učí se každý den, střídá
předměty. Využíváme plně podpůrný systém školy. Rodič, jako vyučující, navrhuje
známky, které zkoušející učitelé při přezkoušení, které probíhá 2x ročně ve škole, zhorší/zlepší či schválí. V době covidu probíhalo přezkoušení on-line. Celý
učitelský sbor je velice vstřícný, ochotný
a úžasný. Výhodou je hlavně svoboda, kdy
lze přizpůsobit čas výuky dle schopností

i potřeb rodiny, můžeme zajet dopoledne
na výlet a výuku zvládnout odpoledne,
když prší, můžeme si přispat apod.
Stýkáte se s dalšími doma vzdělávanými dětmi? Jak je to s předsudky o zapojení a socializaci „domškolálů“?
Elenka nemá problémy s navázáním kamarádství, stýká se s vrstevnicemi z obce
s klasickou výukou, má porovnání, navštěvuje kroužky, příměstské tábory, zapojuje se do dění v obci, je zvyklá makat
a se socializací nemá problém. Je pravda,
že ostatní domácí školáci jsou na nás většinou až příliš alternativní a nesedí nám,
ani Eli.
Eli, která nyní ráda používá přezdívku
Alexa, čeká pátý ročník doma, tj. poslední rok I. stupně. Pro II. stupeň máš
potřebné VŠ vzdělání, zároveň jsi čerstvě nastoupila do zaměstnání na městský úřad v Brandýse nad Labem a máš
další tři děti, jak to zvládáš a jaké máte
další plány?
Eli chce od 6. třídy do klasické školy, myslím si, že ve stabilizaci vady řeči jí bylo
domácí vzdělávání, s menší mírou stresu, přínosem. Mladší dcera Karolínka
prošla předškolní výukou doma a rozhodla se dál pro klasickou výuku, v čemž
ji podporujeme. Do první třídy nastoupí

do místní školy. Výuku Eli doma jsem si
užila, teď si užívám v zaměstnání. S mým
tatínkem, který s námi žije, jsme si prohodili role a stal se dědečkem na plný
úvazek a plně se věnuje vnoučatům.
Jsme rádi za možnost domácí výuky a zároveň respektujeme i klasickou výuku.
U mladších dětí máme porovnání pro
další rozhodování.
S velmi sympatickou rodinkou jsem
ráda porovnala možnosti, která nám doba
nabízí. Možná i někoho z vás inspiruje či
obohatí.
Jana Syrová, šéfredaktorka
archiv rodiny

V Den obce proběhl také vydařený 2. ročník turnaje ve volejbale, 24 hráčů odehrálo během celého dne 15 zápasů. O volejbalistech více v dalším čísle TR. (red) Z.Kváčková
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Vydařený Den obce byl plný kvalitní hudby
Jedním z hlavních taháků letošního Dne obce byl bezesporu Bořek Slezáček,
který vystoupil se svou muzikálovou partnerkou Petrou Peterovou, takže jsme
využili příležitosti a položili Bořkovi pár otázek.

1

dět v depresi na kanapi a počítat o kolik peněz jsem přišel, nebo si prostě najít jiné aktivity. Udělali jsme se ženou spoustu práce
při rekonstrukci části domu, vybudovali
novou zahradu, byl jsem hodně s dětmi,
což bych jinak nestíhal a začal jsem psát.
To jsem si původně šetřil na důchod, ale
pandemie to uspíšila. Napsal jsem divadelní scénář, ze kterého je nakonec i scénář
filmový a píšu knihu povídek. Točil jsem
navíc v průběhu lockdownu televizní show
Tvoje tvář má známý hlas, takže jsem se
nenudil a ani jsme neumřeli hlady.

2

Logicky nás zajímalo, jak se jako umělec
popasoval s nucenou nečinností během
kovidové krize, jak zvládnul boj se závislostí i kde ho teď můžeme vidět na „prknech, která znamenají svět“.
Jak jste se jako umělec vyrovnával
s omezením Vaší činnosti v průběhu
Covid-19 restrikcí – vliv na Vaši kariéru i osobní život? Nějaká pozitiva?
Těžko hledat pozitiva, když umírají lidé.
Na druhou stranu si člověk něco pozitivního najít musí, aby nepropadal skepsi. Moji
branži Covid zasáhl značně. Mohl jsem se-

Otevřeně v médiích mluvíte o svém
boji se závislostí na alkoholu, co byste
poradil lidem, jak rozpoznat, kdy již
začíná závislost ovládat vás a ne vy ji?
Jednoho dne, respektive noci, jsem si řekl,
že toho bylo dost. To je první krok. Ale je
to trochu složitější a na delší povídání. Navíc jsem o tom už v poslední době mluvil
na můj vkus až moc. Každopádně pije kde
kdo a málokdo si přizná, že je ožrala. A to
je přitom první krok k nápravě. Pak vás ovšem čeká ještě dlouhá cesta. Ale první krok
je vždycky ten nejtěžší a nejdůležitější.
Ve Vašem životopisu jsem se dočetl, že
jste v mládí hrál v několika kapelách.
Jaký styl jste hráli a kdo byl / je Vaším
hudebním vzorem?

4

3
1 » Skupina Plus
2 » Bořek Slezáček a Petra Peterová
3 » Ivo Jahelka
4 » Skupina Holokrci
Zdeňka Kváčková

Tak nejen v úplném mládí. Ještě zhruba
ve třiatřiceti jsem měl s kapelou Raketa
smlouvu s vydavatelstvím EMI. Hrál jsem
například na kytaru i s Věrou Špinarovou.
A styly byly různé, od hard rocku, přes
punk až k popíku. Dodnes máme s Petrem
Poláčkem z nedalekých Neratovic kapelu
Fun Luviń Idiots, ale není už na to čas, protože se teď věnuji hlavně divadlu a točím.
Jaké máte umělecké plány do budoucna a kde Vás lidé mohou vidět/kam
na Vás v současnosti zajít do divadla
nebo muzikál?
Plány jsou seznam věcí, které se většinou
nestanou. Samozřejmě mám nějaký výhled
do budoucna, ale snažím se žít spíše přítomností. Hraju v současnosti asi ve dvanácti
divadelních představeních, polovina z toho
jsou muzikály, např. Trhák, Děti ráje, Kvítek
mandragory nebo Láska nebeská. Zrovna
jsem dotočil německý film o kancléři Bismarckovi a na konci léta začínám točit italský film z období druhé světové války. Už
jsem zmínil, že dopisuju knížku a trénuju tanec v rámci projektu Roztančené divadlo, což
je taková divadelní obdoba Stardance. A co je
zajímavé, má taneční partnerka je Zuzanka
Šťastná, která je z Tišic. Svět je opravdu malý.


Ivan Bruner, člen redakční rady
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CENA OBCE TIŠICE
Již v pořadí osmou
předanou prestižní cenu
obdržel tentokrát zachránce dvou lidských
životů. Radoslav Šimmer
vysvobodil své sousedy
Štěpánku a Jana Křivanovi z plamenů ohně,
který pohltil jejich dům
v únoru t.r. Bývalý hasič,
vyučený opravář strojů,
šikovný automechanik
a nyní také hospodský
restaurace Na Hřišti
obdržel vyznamenání
tradičně na Dni obce.
Gratulujeme!
(red)/ Radek Havlíček

Kalendáře
opět pomohou
s odpadem
Protože se v předchozích dvou letech
osvědčil stolní kalendář s barevně vyznačeným svozem odpadu, můžete se i letos
těšit na kalendář na příští rok. K dispozici
bude na Obecním úřadě přibližně v říjnu
t. r. Pokud by někdo z vás rád poskytl tematickou fotografii z prostředí naší obce,
z místních akcí apod., pošlete ji na e-mail:
tr@tisice.cz. Předem děkujeme.


O nás bez nás, pokladna ČD
bude uzavřena

Vás srdečně zvou na

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla jsme se neoficiálně
dozvěděli, že pokladna na zastávce ČD v Tišicích bude
k 13. prosinci t.r. trvale uzavřena.
Tato informace byla po následném ověření potvrzena. Pro cestující to znamená, že nebudou odbaveni v pokladně,
ale jen ve vlaku, případně mohou využít
také elektronické platformy zakoupení
jízdenky před jízdou. Dobrou zprávou
je, že od 1. srpna lze ve vlaku zakoupit
všechny druhy jízdenek, včetně PID, což
dříve nebylo možné. Druhou zásadní

Dne 18. 9. od 8 do 12 hodin
v areálu chovatelů (za poštou)

související změnou bude absence čekárny. Této skutečnosti jsme si vědomi,
a proto budeme po vyřízení formalit hledat nejvhodnější řešení. Variantou by
mohla být nabídka prostor ke komerčním či jiným účelům tak, aby byl nadále
zajištěn komfort cestujících. O dalším
vývoji vás budeme informovat.


JaS, místostarostka

Můžete se těšit na rukodělnou tvorbu,
doplňkový prodej, občerstvení a dílničku pro děti.
Prodejní stánky nabídnou keramiku, květiny,
háčkované produkty, eko-drogerii, zakázkové šití,
šperky, sochy z kovu a třeba i produkty vyráběné
technikou macrame.

Jana Syrová, místostarostka

Přijďte si s námi užít pohodové dopoledne!

Český svaz chovatelů ZO Tišice
vás srdečně zve na

MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ
A OKRESNÍ VÝSTAVU DRŮBEŽE
Výstava se uskuteční v areálu ZO (za poštou)
v neděli 26. září od 8.00 do 16.00
Na závěr budou vyhlášeny výsledky a předány ceny.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno.
Možnost nákupu chovného materiálu.

Trhy budou rozmanité a každý si najde to
své přes jídlo, pití, ale i nějaké ty praktické věci od místních šikovných ručiček.

Za Tišické Mamas, z. s.
 Marcela Szkanderová a Tereza Hyksová

Lampionový
průvod
se Strašidly
Pořádá Tišické KLUBko

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou
honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou
stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Občasník Tišické
rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Jana Syrová, Ivan Bruner, Mgr. Hana
Kohoutová, Mgr. Tereza Netíková, Zdeňka Kváčková (foto). E–mail: tr@tisice.cz. Grafické
zpracování a výroba: Axapa.eu, info@axapa.eu. Evidenční číslo MK ČR E 10708

Ještě si na něj pamatujete? Těch rozsvícených lampionů mezi pavouky, duchy,
kostlivci. Tak letos to bude obdobné
a zase o něco lepší. To nám věřte. Sraz je 6.
listopadu v 16:00 hod u kostela-hřbitova
v Kozlech. Trasa končí v parku u rybníka.
Přijďte za Kozlouchem!!! Jdeme za každého počasí.


Radka Staňková, předsedkyně KLUBka

