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Na začátku září proběhlo sázení stromů. Více na straně 5  JaS
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Rozmanitý život Zdeňky
V říjnu oslavila ZDEŇKA
KVÁČKOVÁ kulaté životní
jubileum. „Vším, čím jsem,
jsem ráda“ – dalo by
se s trochou nadsázky
a závanem klasiky napsat
o pestrých aktivitách
zastupitelky obce, členky
redakční rady Tišických
rozhledů, kde se věnuje
zejména oblíbenému
fotografování, aktivní
členky Klubka, energetické
herečky divadelní
společnosti LUNO i akční
členky Chovatelů.

HLÁŠENÍ místního rozhlasu
naleznete nově také na webu
obce jako hlasovou zprávu!
Pokud jste nestihli nebo z nějakého důvodu neslyšeli hlášení místního rozhlasu, navštivte webové stránky obce www.tisice.cz,
kde si můžete zprávu poslechnout.

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 20. 9.

Územní plán obce
Dle řádného postupu včetně 2 veřejných projednání došlo k finální podobě
nového ÚP obce. Zastupitelstvo obce
Tišice příslušné podle ustanovení § 6
odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„stavební zákon“), za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 stavebního zákona, § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, § 13 a přílohy č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti
I. Vzalo na vědomí
1. Způsob vypořádání připomínek a námitek dle § 51 a § 53 stavebního zákona, uplatněných k návrhu Územního
plánu Tišice.
2. Ověření souladu územního plánu
Tišice s Politikou územního rozvoje
České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3 a 5; Úplného znění Zásad
územního rozvoje Středočeského kraje po druhé aktualizaci; se stanovisky

Povoláním je věrná chemickému oboru, který vystudovala a momentálně zakotvila ve farmaceutické firmě.
Od vzniku divadelní společnosti LUNO
r. 2011 ztvárnila nespočet rozličných
rolí od dědka, loupežníka, dědečka Hříbečka po různé další mužské i ženské
role. I v Klubku působí od založení spolku a přibližně sedm let byla i tajemným
strašidlem Kozlouchem. Zdeňku baví
práce na zahrádce, četba, cestování, jízda na kole. Aktivně fotí již od střední
školy, jen techniku má nyní modernější. První oslava narozenin proběhla již
v létě v přátelské partě Chovatelů. Další
pracovní i soukromé oslavy následovaly. Přejeme Zdeňce do dalšího půlstoletí
hodně elánu, tolik potřebného optimismu, zdraví, štěstí, lásku a úspěchy v profesním i soukromém životě.



OMLUVA za chybu
v minulém čísle
Do minulého čísla se vloudila chyba,
jubilant pan ŠŤASTNÝ je křestním
jménem JAROSLAV, nikoliv Miroslav.
Omlouváme se. Děkujeme za pochopení.

dotčených orgánů a stanoviskem
Krajského úřadu Stč. kraje ve smyslu
ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona.
II. Schválilo
rozhodnutí o námitkách, které je přílohou č. 1 textové části odůvodnění.
III. Vydalo
Územní plán Tišice formou opatření
obecné povahy č. 1/2021 dle příloh tohoto usnesení.
IV. Konstatovalo,
že po nabytí účinnosti Územního plánu
Tišice vydaného formou opatření obecné povahy pozbývá platnost Územní
plán obce Tišice – právní stav po vydání
změny č. 5 ÚPO účinný od 18. 6. 2015.
Výstavba nového zdravotního
střediska – zhotovitel
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo
Smlouvu o dílo na výstavbu nového zdravotního střediska dle výsledků výběrového řízení.
Odkup akcií VKM
Zastupitelstvo schválilo odkup akcií společnosti Vodárny Kladno – Mělník a. s.
IČ: 46356991, a to v počtu 667 kusů

/ Jana Syrová
šéfredaktorka a místostarostka

STOLNÍ KALENDÁŘ
na rok 2022
se svozem odpadů
Současně s tímto výtiskem je v tisku
i stolní kalendář na rok 2022, prosíme
o strpení, k dispozici bude na Obecním
úřadě cca v polovině listopadu.  (JaS)

za částku 366 Kč za jednu akcii. Souhrnně
za částku 244 122 Kč.
Rozpočtové opatření č. 6/2021
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2021.
Nové stanovení měsíční odměny
pro funkci neuvolněného místostarosty
Zastupitelstvo obce Tišice v souladu
s ustanovením. § 72 a 84 odst. 2) písm. n)
zákona o obcích stanovilo nově měsíční
odměnu za výkon funkce neuvolněného
místostarosty obce, a to na 17 000 Kč. Tato
odměna za výkon funkce místostarosty
obce se schválila s účinností od 1. 10. t. r.
Vodovodní přípojka
v ul. Borová – Darovací smlouva
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo darovací smlouvu na vodovodní přípojku
v ulici Borová.
Dostavba ZŠ Tišice, nový pavilon,
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo v rámci akce
Dostavba ZŠ Tišice, nový pavilon. (red)
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Svoz elektroodpadu z domácností
Obec Tišice řeší v odpadovém hospodářství stále nové možnosti třídění odpadů.
Snažíme se občanům tyto služby maximálně přiblížit a zvýšit tak efektivitu
a komfort nakládání s odpady.
Po distribuci kompostérů následovala
pro majitele nemovitostí distribuce ná-

dob na třídění plastů a papírů se svozem
od domu.
V tomto duchu pokračujeme dál, a to
nově s projektem svozu elektroodpadu
také přímo z domácností. Tuto službu
bude zajišťovat společnost REMA systém,
která již s naší obcí v oblasti odpadového

hospodářství úspěšně spolupracuje. Věřím, že se nová služba osvědčí a přispěje
k menšímu množství odpadu na skládkách a větší spokojenosti občanů.
Podrobnosti naleznete v rozhovoru
k tomuto tématu se zástupcem společnosti REMA systém. Pavel Končel, starosta

Buďte líní
a nechte si bezplatně
odvézt staré elektro
Pokud máte doma léta nahromaděné staré
elektrospotřebiče, můžete využít službu BUĎ LÍNÝ.
O podrobnostech jsme si povídali s Pavlínou Sporkovou
z kolektivního systému REMA, který službu provozuje.
Jak vznikl nápad svážet
elektroodpad přímo z domů a bytů?
Projektem Buď líný reagujeme na obecnou nechuť lidí odnášet vysloužilý elektrospotřebič na sběrný dvůr, k prodejci
nebo na jiné místo zpětného odběru. Důvody skladování jsou různé. Domy, byty
a sklepy jsou v mnoha případech úschovnou všech možných
technických výdobytků „moderní“ společnosti, které jsme si pořídili v průběhu života,
ale už je nepoužíváme.

Pro koho je služba Buď líný určena?
Pro všechny, kteří se chtějí ekologicky
zbavit všech svých nepotřebných elektrozařízení. Ať už jde o monitory, televize,
pračky, ledničky, mikrovlnné trouby, varné konvice, sekačky, vrtačky, autobaterie,
CD a DVD přehrávače, ale i baterie, zářivky, tonery či CD a DVD
média. Naopak odevzdávat není možné
vysloužilé benzinové
pily, křovinořezy a sekačky, ty do elektroodpadu nepatří.

Co je to vlastně
elektroodpad?
Jednoduše řečeno se jedná o všechny vysloužilé spotřebiče od mobilu až po lednici, které fungují na elektrický proud nebo
baterie. Označeny jsou symbolem přeškrtnuté popelnice, nepatří do směsného
odpadu, je potřeba je třídit a recyklovat.
Přiznejme si, že například právě baterie
nebo drobnější elektro svojí „velikostí“ mnohdy doslova svádějí k vyhození
do směsného odpadu.

Jaká jsou pravidla a podmínky svozu,
jsou případně nějaká omezení?
Tišičtí si mohou objednat svoz bez ohledu
na jeho počet a hmotnost buď prostřednictvím webového formuláře na webové
adrese www.rema.cloud/tisice, nebo telefonicky na bezplatné informační lince
Chytré recyklace 800 976 679. Po založení objednávky bude zákazníka kontaktovat dopravce ohledně domluvy přesného
času a termínu svozu.
Ke komunikaci mohou využít i e-mail:
info@chytrarecyklace.cz.

Proč je tak důležité recyklovat?
Odpad dneška může být surovinou zítřka. Ve vysloužilém elektru se skrývá
velké množství cenných druhotných surovin a vzácných kovů jako zlato, stříbro, měď, platina nebo kobalt. Na druhou
stranu ale obsahují i celou řadu chemických látek a sloučenin, které životní
prostředí zatěžují. Díky správnému třídění a chytré recyklaci můžeme nejen
chránit naši planetu, ale také vyrábět
a nakupovat udržitelně.

Opravdu přijedete
i pro jediný vysloužilý mixér?
Ano, přijedeme i pro jediný výrobek.
Apeluji zde na zdravý rozum obyvatel,
a především na ekologické smýšlení.
Ekologie a ekonomika jdou ruku v ruce.
Zároveň občanům připomínám jejich
zákonné právo bezplatně odevzdat starý
elektrospotřebič při nákupu nového, kus
za kus podobného typu a použití. Menší
spotřebiče do 25 cm lze bez ohledu na vý-

robní značku a bez vázání na nákup odevzdat ve větších prodejnách elektra (min.
400 m2).
Co si od svozu slibujete?
Jednak chceme ve spolupráci s místním
úřadem umožnit Tišickým pohodlně se
zbavit odpadního elektra a baterií, a také
v rámci informační kampaně v tišických
médiích ukázat, že předat odpadní elektrozařízení k recyklaci je vlastně jednoduché a s ohledem na oběhové hospodářství
a ochranu životního prostředí je to i de
facto nutné. Chceme rovněž zdůraznit, že
o elektroodpadu je potřeba přemýšlet ještě v okamžiku, než vznikne, ideálně mu
předcházet formou odpovědné spotřeby.
Děkuji za rozhovor.
 Jana Syrová, archiv Pavlíny Sporkové

3

4

ZPRÁVY Z OBCE

TIŠICKÉ ROHLEDY 5/2021

Masáže až k vám domů
V každém čísle Tišických rozhledů se pro vás snažíme
najít užitečné informace o našich spoluobčanech, kteří
jsou něčím zajímaví a mohou nabídnout prostě „něco
víc“. Tentokrát jsme objevili mladý manželský pár Katku
a Aleše Duškovi, kteří se k nám nastěhovali (v případě
Aleše spíš vrátili zpět domů) a plánují nám tu zpestřit
život a nabídnout možnost zlepšení našeho zdraví
skrze regenerační masáže nebo profesionálně vedené
tréninky a cvičení pro všechny věkové kategorie.
S Katkou a Alešem jsme se sešli na neutrální půdě v prostorách OÚ, neboť jsou
stále ještě ve fázi rozestavěnosti domu
u nás v Tišicích. Tito aktivní sportovci
v oblasti kulturistiky se potkali ve fitness
centru, které se stalo jejich osudem. Nejen, že v oboru léta pracovali, ale jedno
takové i později založili a provozovali
v pražských Vysočanech skoro 4 roky, než
je přinutila opakovaná covidová omezení
a celková situace posledních let tuto činnost ukončit. Dokonce při slavnostním
otevření zorganizovali ve fitku i svou svatbu, takže jsou možná jedním z mála manželských párů, kteří si řekli své ano mezi
činkami a cvičícími stroji.
Aleš závodil v klasické kulturistice do 90 kg a Katka v bikini fitness nad
170 cm, což je atletický sport, kde se prezentuje hlavně celková symetrie postavy,
soulad vrchní a spodní poloviny těla jako
výsledek zdravého životního stylu v oblasti fitness. Zároveň připravovali ostatní sportovce na závody a Aleš dokonce
pracoval na kondiční přípravě mnoha
sportovců z jiného odvětví, jako např.
s Janem Holendou (fotbalistou Sparty).
V současné době se Aleš věnuje novému

eshopu, kde nabízí sportovní náčiní a pomůcky pro cvičení, výživové poradenství
i doplňky ke spalování tuků a vitamíny.
Dokáže pro své klienty sestavit jídelníčky i osobní tréninkový plán.
Katka (původní profesí všeobecná zdravotní sestra) začala před časem pracovat
jako mobilní masérka, která může flexibilně přijet k vám domů a nabídnout různé druhy masáží, např. relaxační, sportovní nebo rekondiční. Celková masáž
trvá cca 1,5 – 2 hodiny a Katka, vzhledem
ke svému vzdělání, dokáže porozumět
tělu, lymfatickému systému i krevnímu
řečišti, a tak naplánovat masáž pro každého jedince, aby se předešlo jakýmkoliv
kontraindikacím a bral se v potaz zdravotní stav každého člověka. Proto doporučuje se zkontaktovat předem a domluvit
nejen termín masáže, ale také požadavky
a představu klienta.
I když jsou pro Katku mobilní masáže
v současné době prioritou, ráda by také
u nás v obci rozjela trénování jak osobní, tak skupinové. Pro to by ráda našla
vhodné prostory pro cvičení i profesionální tréninky. Oba s Alešem dokáží trénovat jak děti od 8 let, tak dospělé nebo

dokonce seniory, což je jedním z plánů
Katky, která by ráda pomohla nejen těm,
kteří jsou například po operaci nebo úrazu a potřebují rekondiční nebo rekonvalescenční cvičení doma. Pro rodiny
takových seniorů by to byla určitě velká
pomoc a určitě zde taková služba chybí.
Podle Aleše tu chybí nějaké fitness centrum, aby lidé nemuseli za takovou zábavou dojíždět do okolních měst. Prostě
místo, kde by se lidé se zájmem o cvičení
a zdravý životní styl mohli scházet, kde
by jim poradil profesionál, sestavil jim
osobní tréninkový plán a případně i jídelníček. A to je škoda – třeba by se některý
z nás peciválů místo pasivního koukání
na televizi nechal přemluvit!
Pokud byste chtěli vědět víc o mobilních
masážích nebo si chtěli koupit nějakou
cvičící pomůcku domů, kontaktujte Katku na mailu katkasvastova@seznam.cz
a Aleše na info@firststepsport.cz nebo
přímo na eshopu www.firststepsport.cz.


/

Ivan Bruner, člen redakční rady
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Kdo je Adéla Fořtová?
Naše obec se neustále rozrůstá, přibývají nové tváře
a někteří noví obyvatelé se rychle zapojují do dění
v obci. Adéla Fořtová, maminka dvou dětí, bydlí se svým
manželem nedaleko fotbalové hřiště, a o tom, že je
velice činorodá, není pochyb. Zorganizovala sousedské
sázení stromů, a protože by se ráda i nadále zapojovala
aktivně do dění v obci, požádala jsem ji o představení.

Sousedské
sázení stromů
ve statistice
▶ sázelo se 3. září na dětské hřišti
u fotbalového hřiště
▶ zorganizovala a stromy
zdarma zajistila Adéla Fořtová
▶ 4 vzrostlé stromy
– javory a okrasnou třešeň
▶ stromy darovalo ARBOEKO Obříství,
největší pěstitel alejových stromů
v Evropě
▶ s dopravou a výkopem jam
významně pomohla
Autodoprava Kouba
▶ dehydrataci nedal šanci
místní hospodský Radek
▶ o zalévání a údržbu
se stará údržba obce
Mé jméno je Adéla Fořtová a je mi 34 let.
Baví mě sport, například lyže, beachvolejbal, poker, kdysi i běh, ke kterému se chci
už několik let vrátit. Jsem volnomyšlenkářka a mé velké hobby je cestování a vymýšlení nových podnikatelských příležitostí. Ráda pojmenovávám věci pravým

jménem a nerada chodím okolo horké
kaše. Celoživotní láskou jsou květiny, které
mi protínají život už od mládí. Později mi
do života vstoupil i syn Oskar, můj manžel
a s ním i naše roční dcera Linda. Ti můj
hodnotový žebříček obrátili vzhůru nohama a květiny upozadili. Můj muž Jan Fořt
by s tímto nesouhlasil, protože, jak rád tvrdí, květiny mu u nás doma ubírají životní
prostor. Manžel je pragmatický pětatřicetiletý vědec, který má vyhraněný názor
na většinu věcí. Hlavně na jídlo. Třeba fazole musíme jíst pouze dřevěnou lžicí.
Proč jste zvolili právě Tišice?
Kvůli přírodě a touze hospodařit na vlastním jsme se před rokem a půl přestěhovali
do Tišic. Tady jsme nalezli místo s hezkou
přírodou, se skvělou celkovou obslužností
a dostupností za prací. Na obci mě nepřestává překvapovat provázanost obyvatel
a štědrost, kterou jsme našli u našich sousedů. Meruněk a zavařenin máme vždy dostatek. Zároveň si zvykám na ztrátu anonymity, kterou samozřejmě život na vesnici
přináší. Byli jsme vděční za přijetí do místního volejbalového spolku, kde jsme našli
první kamarádské duše. Syn Oskar navštěvuje druhou třídu základní školy, kde našel
nové kamarády a jako doma je už i na fotbalovém hřišti.

ZPRÁVY Z OBCE

Jak velkou roli hrají
v tvém životě květiny?
Květiny a rostliny obecně mě v minulosti
živily. Už na střední škole jsem si přivydělávala tvorbou zahrad. Následně jsem přešla přes pokerovou novinařinu a profesionální pokerovou kariéru až k marketingu
a mé současné floristické praxi. Nyní nabízím vázané kytice, svatební floristiku
a věnce. Pod názvem Věnečkovo mě můžete najít na Instagramu a Facebooku.
Zorganizovala jsi „Sousedské sázení
stromů“ na dětském hřišti
u fotbalového hřiště. Jak tě to napadlo?
Vzhledem k tomu, že bydlíme nedaleko,
mám malé děti a jsem zahradnice, tento
nápad se přímo nabízel. Aby bylo na dětském hřišti příjemně i v létě, chyběly mi
tu vzrostlé stromy. Proto jsem oslovila vedení obce, následně společnost Arboeko
a celý nápad se i díky spoustě dobrovolníků podařilo zrealizovat.
Co tě tedy nyní nejvíce
zaměstnává a baví?
Nyní jsem hlavně na mateřské dovolené
a Věnečkovo je takové hobby, které doufám přeroste v něco trvalejšího. Zatím
mě zaměstnává cvičení Jump Bungee
Workout, které si můžete představit jako
mix trampolín a TRX (jde o závěsný systém, k provádění cviků využíváte gravitaci a svoji tělesnou hmotnost-pozn. red).
Právě pokukuji po vhodných prostorách
v okolí, tak se snad budeme v budoucnu
potkávat i tam. Mám na sebe také navázáno několik projektů, včetně pokerové
školy.
Ráda bych se stala zastupitelkou obce
v dalším volebním období a zapojila se
tak aktivně do dění v obci.
Děkuji za příjemné povídání.

/ Jana Syrová, šéfredaktorka


archiv Fořtových
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Tišické „bejvávalo“ – o čerpacích stanicích
Většina našich občanů, i těch starousedlíků, se mylně domnívá, že benzinová čerpací
stanice v Chrástě, Boleslavské ulici, kterou vybudoval a do provozu 14. ledna 1993
uvedl pan Miroslav Bér, je první „benzinka“ v našich obcích.

Není tomu tak, první majitelé automobilů si mohli dojet pro benzin ke stanici,
kterou v roce 1931 nechal vybudovat před
svojí hospodou č. p. 40 pan Václav POSLT.
Kdy byla benzinka zrušena, kroniky neuvádějí, lze předpokládat, že to bylo někdy
začátkem 50. let.
V roce 1932 koupil pan František Vacek
s manželkou Lidmilou obchod v č. p. 32,
tedy ten, ve kterém dodnes prodávají jeho
vnučky Jana Krulichová a Alena Rybářo-

vá. Půjčily mi staré fotografie, které dokazují, že i před obchodem pana Vacka
byla „benzinka“. Bohužel, původní formát
fotografií je 6x6 cm, a i kvalita odpovídá
době vzniku. I tak lze na první pohled rozeznat, že je pořízena při výkopových pracích pro budoucí nádrž na benzin. Další
dvě již výdejový stojan ukazují docela
zřetelně. Všechny tři fotky byly pořízeny
s několikaletým odstupem, svědčí o tom
pokaždé jiné písmo, jiný styl firemního

štítu. Chrástecká kronika za rok 1950 zaznamenala, že všechny obchody v obci
„přešly“ do spotřebního družstva, lze
tedy předpokládat, že benzinky v Tišicích
i Chrástě byly zrušeny krátce nato.
Bylo by krásné, kdyby se ještě našel pamětník, pamětnice, kteří by nám údaje
připomněli, doplnili. Neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: tr@tisice.cz či telefonicky na 77 23 10 19. Děkujeme


Petr Brodský, s přispěním Radka Šebka

Jaká je historie rybníku „Na Lávkách“ a jeho okolí?
Chrástecký kronikář pan Rudolf Pick zapsal do kroniky v roce 1931, tedy v době
vrcholící hospodářské krize a nezaměstnanosti: „Přibývají noví a noví nezaměstnaní. Jelikož jsou tito úplně bez výdělku,
přikračuje obec, aby jim poskytla možnost obživy, v lednu 1931 k úpravě rybníka U Lávek. Nákladem 4655 Kč byl rybník
prohlouben, dán mu tvar obdélníkový
a bude v budoucnosti koupalištěm pro
mládež. Z tohoto důvodu bylo usnesením
Obecního zastupitelstva zakázáno jakékoliv jeho znečišťování, zejména plavení
hospodářského zvířectva v něm.“
Mezi moje nestarší vzpomínky patří
vyprávění mého otce, chrásteckého kronikáře, že když on malý kluk – narozen
1914 – znal rybník podstatně větší, zasahoval až hluboko do areálu dnešní firmy
MICROMETAL. Kdy byl rybník přehrazen hrází, která je dnes cestou do polí
V Slatinách nevím, možná to byla ta
akce v roce 1931. Nalevo od cesty vznikl
mokřad, plný rákosí, náletových křovin,
po větších deštích tam byla voda. Hned
u cesty vznikla velká černá skládka nejrůznějšího domovního odpadu, popele,
haraburdí.

Záměr vybudovat z Lávek koupaliště se
obci nikdy nepodařilo uskutečnit. Je ale
pravda, že jako děti jsme se v 50. letech
minulého století chodili do Lávek koupat
o prázdninách velmi často, možná častěji,

než k Labi, které bylo přeci jenom pro nás
daleko. Koupání, dovádění v rybníčku bylo
velmi příjemné, bezpečné. Voda byla čistá, teplá, písčité dno, hloubka jen asi jeden
metr. Na jednom konkrétním místě, které
bych i dnes mohl označit, vyvěral ze dna
pramen studené vody, vyvěrá asi i dnes,
protože výška hladiny se nijak výrazně nemění. V zimních měsících jsme, samozřejmě, chodili Na Lávka bruslit, bylo to bezpečnější než na Starém Labi. Hokejku v té době

neměl nikdo, a tak jsme si v sousedních křovinách nalámali vhodné větve a už se hrálo
– pro dnešek je to něco nepředstavitelného.
V roce 1966 zapsal kronikář Josef Brodský,
že SPOLANA dostala za úkol navozit 40 000
kubických metrů ornice ze skrývek, které
prováděla na tišickém katastru. Ornici naváželi do prostoru „Ve Slatinách“, kde byly rovněž mokřady s cílem získat tak novou ornou
půdu. Není nikde konkrétně napsáno, že
část zeminy byla použita i k zavezení mokřadu a skládky U Lávek, ale lze reálně předpokládat, že tomu tak mohlo být, vždyť těžké
náklaďáky jezdily okolo. Nepřímý důkaz, že
tomu tak bylo, je v zápise za rok 1976: „Novou dominantou při pohledu na naši obec
je letos dokončená rozlehlá plechová hala,
vybudovaná na zavezené, neplodné půdě
U Lávek v Chrástě.“ Halu postavilo „JZD XV.
sjezdu KSČ Dřísy se sídlem ve Všetatech“, původní využití bylo jako třídírna zeleniny, potom sklad strojů. V následujících letech hala
několikrát měnila majitele i využití, až v roce
2005 ji koupila firma HYDRO ALUMINIUM
PRAGUE s. r. o. TIŠICE, která postupně vybudovala další objekty a dnes existuje pod
názvem MICROMETAL s. r. o. Praha.


/

Petr Brodský
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Děti závodily v rybaření
pod dohledem zkušených rybářů

Organizátoři akce pánové Douděra a Mrázek na vlastní náklady vynaložili velké
úsilí ke zkulturnění okolí rybníka, když
vykáceli okolní náletový porost, vybagrovali bahno ze dna a upravili okolí tak, aby
se – nejen tato – akce vůbec mohla konat.
Zároveň vysadili do rybníka kapry, líny,
amury, jesetery a dokonce i 1 vizu. V plánu je i vysazení dravců (štika, candát, ...).
Není proto divu, že je celé okolí rybníka
monitorováno kamerami.
Celá akce začala v 8:00 hodin a až
do 12:30, kdy proběhlo předávání cen vítězům i ostatním účastníkům závodu, panovala skvělá atmosféra, kdy si soutěžící
i jejich rodiče navzájem pomáhali při výlovu a vtipně komentovali vytažené (zejména malé) kusy!
Organizátoři připravili pro účastníky
občerstvení zdarma, takže si v průběhu
závodu mohly děti odskočit k přistavenému karavanu a občerstvit se sušenkami,

P. Douděra

V sobotu 11. září se u rybníka Na Lávkách konaly
1. dětské rybářské závody v Tišicích. I přes nepříznivou
předpověď počasí a skoro žádné promo se zúčastnilo
akce 15 malých rybářů a desítky jejich rodičů.

nápoji a dokonce i upečeným buřtíkem
na ohništi. A co vítěz? V podstatě vyhráli
všichni, kdo se zúčastnili, ale určitě největší radost měl ten, kdo vyhrál pohár
pro vítěze a mohl si tak cenu sám vybrat

– prut, vezírek nebo další rybářské náčiní.
Přejeme organizátorům, aby jim entusiasmus vydržel a všechny děti se určitě již
teď těší na 2. ročník v roce 2022.

Ivan Bruner, člen redakční rady

Chovatelé zorganizovali výstavu a chystají ples

V neděli 26. září proběhla
okresní výstava drůbeže a místní výstava holubů a králíků. Bylo
vystaveno 54 holubů, 124 králíků a 42
voliér se 126 ks drůbeže. Bylo uděleno
7 čestných cen a dva poháry za drůbež,
8 čestných cen a dva poháry za králíky
a 3 čestné ceny a 1 pohár za holuby. Vy-

stavovali také dva
mladí chovatelé. Pohár
starosty získala ZO Ďáblice.
Za okres Mělník v drůbeži soutěžilo
5 družstev, z toho ZO Tišice vyhrála s velkým náskokem. Děti si užily tradiční bohaté tomboly. Výstavu navštívilo zhruba
130 dospělých a spousta dětí. Chovatelé

a veřejnost si uspořádání
a průběh výstavy chválili.
Český svaz chovatelů ZO Tišice plánuje na poslední pátek v lednu,
tj. 28. ledna 2022, CHOVATELSKÝ PLES,
na který vás srdečně zvou.
 M. Purnoch, předseda místní organizace

Chovatelů / Zdeňka Kváčková
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Dívky předvedly
Znáte nejlepší
své schopnosti na turnaji
střelce za žáky?
Kdo procházel 28. září dopoledne areálem
V mladších žácích nás dohnaly chyby z minulosti a pro malý počet hráčů
a jejich nasazení jsme v průběhu září
družstvo rozpustili a soutěž odhlásili. Starší žáci si začátkem září zvykali
na velikost hřiště, jelikož tak hrajeme
první sezonu a máme dost mladé mužstvo na st. žáky, ale postupem času si
kluci zvykli a poslední 3 zápasy jsme již
zvládli a vyhráli se skórem 16:3. Nejlepší střelci mužstva jsou David Vacek s 10
góly a Ondra Terziev s 9 góly. Máme
před sebou ještě 3 utkání a doufáme, že
je zvládneme.
Tomáš Prejzek

fotbalového hřiště, tak se nestačil divit, kdo se
to na hřišti prohání za míčem. Své dovednosti
předvádělo 26 holek z Libiše, Všestud a Tišic.
Děvčata se rozdělila do čtyř barevných
týmů a hrála nezvykle jen proti dívkám.
Bylo krásné pozorovat nadšení z úspěchů
a neobvyklou dravost při hře, kterou normálně proti klukům zahánějí obavy z fyzického kontaktu. K vidění byla hromada
gólů a kliček. Dívky si odnesly na památku

album na fotbalové nálepky, podepsanou
fotografii českých reprezentantek a nějakou sladkou odměnu. Doufám, že se tento
první turnaj stane novou tradicí a holky se
nebudou stydět za to, že hrají fotbal.



Tomáš Prejzek, trenér
archiv fotbalistů

Minipřípravka,
mladší a starší
přípravka
Celý podzim je poznamenán vysokou nemocností dětí a občasnými karanténami. Přesto
nám velkou radost dělá rozrůstající se základna. V minipřípravce se nám na hřišti střídá 25
dětí, které trénují s trojicí zkušených trenérů
a už odehrály svůj první turnaj. V mladší
přípravce máme 24 dětí, kterým právě končí
podzimní část okresního přeboru. V okresním přeboru máme přihlášeny dva týmy jako
jediná vesnice na okrese a řadíme se tak vedle velkých klubů jako Neratovice, Velvary,
Pšovka Mělník a Čechie Kralupy. Každým
zápasem je znatelný posun v dovednostech
i týmové spolupráci a pochopení celé hry.
Ve starší přípravce se nám začíná blýskat
na lepší časy. Je to způsobeno jednak hráči,
co přišli z mladší přípravky se správnými
návyky a chutí do fotbalu, tak druhak tím,
že se nám neustále rozrůstá počet holčičího
osazenstva. Momentálně máme ve starší
přípravce 19 dětí a je radost pozorovat, jakou
mají chuť se zlepšovat.
Tomáš Prejzek

Dorost bojoval vyrovnaně
Ve všech zápasech jsme byli jasně lepším
týmem, než přišel dlouho očekávaný dvojzápas s Lobkovicemi. Oba týmy do vzájemného zápasu všechny soupeře porazili. Takže jsme čekali vyrovnané souboje.
Na ty také došlo. První zápas byl z obou
stran velice kvalitní a měl velký náboj.
Kluci dokázali otočit nepříznivý vývoj
a zaslouženě vyhráli. Druhý zápas moc
fotbalové krásy nepřinesl, byl to spíše boj,
který jsme ale také zvládli a kluci mohli slavit. Za mě super zjištění, že s námi
kromě Fandy Korbela, který se již stabilně
zabudoval do dorostu, začali hrát i David
Vacek a Filip Kobeľák ze starších žáků.

Dřínov – Tišice 3:5
Pokorný 3x, Oplt 2x
Tišice – Byšice/Čečelice 5:0
Pokorný 2x, Oplt, Pasovský, Kuchař
Tišice – Mšeno 4:2
Pasovský 2x, Pokorný, Trédl
Tišice – Vysoká 11:1
Pokorný 4x, Korbel 3x,
Havlín, Krajč, Kuchař, Trédl
Lobkovice – Tišice 2:3
Pokorný, Kuchař, Oplt
Lobkovice – Tišice 2:4
Pokorný, Oplt, Korbel, Kuchař


Michal Vítovec, trenér

Další informace k fotbalu na webových stánkách TJ Sokol Tišice www.fotbaltisice.cz

Kde hrají tišičtí volejbalisté v létě a kde v zimě?
Jsme parta lidí z Tišic a okolí, kteří se
celoročně scházejí na volejbal. Od jara
do podzimu hrajeme na multifunkčním
hřišti v Chrástě. Jelikož u nás není tělocvična, tak v zimním období vždy hledáme nějaký vnitřní azyl. Dvě zimy jsme
jezdili do Kostelecké sokolovny a teď
druhým rokem využíváme tělocvičnu
2. ZŠ v Neratovicích. V sobotu 28. srpna
na Den obce jsme uspořádali volejbalový
turnaj smíšených čtveřic. Už od brzkých

ranních hodin jsme sledovali vývoj počasí a dohadovali se, zda turnaj odehrát
v Tišicích nebo kvůli dešti nepřesunout
do haly. Pro tuto variantu jsme měli dohodnutou halu v Brandýse nad Labem.
V tuto chvíli rozhodla hlavní organizátorka Libuška. A zvolila správně domácí
venkovní variantu, protože počasí se vybralo a nakonec vysvitlo i slunce. Mohli
jsme si tak užít den plný volejbalu i zábavy a občerstvení, které holky připravily.

Šest týmů poměřilo síly systémem každý s každým, a pak se šlo na semifinále
a boje o konečné umístění, ze kterých vyšel vítězný tým, který měl ve svém středu
jak nejstaršího, tak i nejmladší hráčku
(Monika Š. Nikča, Přemek Z., David K.)
Už teď se těšíme na zimní turnaj, který
uspořádáme pravděpodobně ve Všetatské sokolovně. A kdyby si to chtěl někdo
s námi vyzkoušet, určitě může.


Michal Vítovec, volejbalista
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Jaká houba voní po ředkvičkách?
V poslední zářijový den k nám do školy zavítal náš přední
mykolog pan Jaroslav Malý. Svou přednášku zahájil
slovy o významu hub spočívajícím zejména v rozkladu
organické hmoty. Houby jsou tak nedílnou součástí
v koloběhu života na Zemi.
Při svém poutavém vyprávění, doprovázeném krásnými fotografiemi a ukázkami
hub, děti postupně seznamoval se zajímavými jedlými, jedovatými i vzácnými
a zákonem chráněnými zástupci této říše.
Popsal jejich léčivé účinky, stanovištní nároky i důležité rozpoznávací znaky. Děti se
rovněž dověděly, jak by se měly chovat v přírodě či jak správně vytahovat přisáté klíště.
V průběhu přednášky jsme mohli přivonět k několika druhům hub. Díky tomu
jsme zjistili, že například jedovatá helmovka narůžovělá voní po ředkvičkách,
zatímco jedlá holubinka révová je výrazně
cítit po rybách. Dozvěděli jsme se, že sbíráme jen bedly se šupinatým třeněm a chuť
jejich prstenu připomíná lískové oříšky,
zatímco bedly s bílou nožkou nejíme. Dalším zmíněným druhem byla i chuťově výborná čirůvka fialová vůní připomínající
nové dětské holínky. Když přešel pan Malý
ke kulinářským tipům a popisoval nám
přípravu lahodných škvarků z holubinek,
již se nám všem sbíhaly sliny.
Seznámili jsme se i s mnoha léčivkami
v říši hub. Patří mezi ně například ucho Jidášovo používané k léčbě cévních potíží.
Hřib smrkový zase obsahuje protirakovinné a antioxidační látky a hřib žlučník zvaný
hořčák je velkým pomocníkem při žaludečních obtížích. Na doporučených internetových stránkách www.naturatlas.cz se můžeme mimo jiné dočíst, jak si doma pěstovat
výtečnou hlívu ústřičnou.
Jedovaté druhy si ale rovněž přišly
na své. Pan Malý nám přiblížil hned několik druhů. Byly mezi nimi nebezpečná
muchomůrka tygrovaná, smrtelně jedovatá vláknice začervenalá, pavučinec
plyšový či závojenka olovová způsobující
obrovské křeče. Děti se učily rozeznávat
muchomůrku zelenou, naši nejjedovatější houbu. Již vědí, že na rozdíl od žampi-

onu má bílé lupeny na spodu klobouku
a třeň vyrůstá z pochvy, neboli „kalichu
smrti“.
Žáci i jejich vyučující byli obohaceni
o spoustu zajímavostí a díky skvělé přednášce tak mohli nahlédnout do zázračného světa mykologie. V závěru pan Malý
představil i krásné publikace obohacené
fotografiemi ze svých cest a všechny děti
obdaroval pexesem.
V průběhu odpoledne navázal na teoretickou část výpravou do lesa v okolí
Tišic. Děti s nadšením pátraly po houbách
a společně určovaly, o jaké druhy se jedná.
Za zmínku stojí skvělý nález parazitického hřibu příživného, který je v této oblasti
velkou vzácností.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
panu Malému za krásné zážitky a spoustu
zajímavých houbařských tipů. Těšíme se
na další setkání.


Monika Štambergová /

Z P R Á V Y Z E Š K O LY

Jak začal
školní rok?
Školní rok začal a já pevně doufám,
že se nebude opakovat situace z toho
loňského, kdy musela být škola zavřená téměř šest měsíců. Během září
musely děti ze dvou tříd do povinné
čtrnáctidenní karantény z důvodu
výskytu pozitivních žáků na Covid.
Po velmi dlouhé pauze se otevřely
i zájmové kroužky, kdy jejich nabídka
obsahuje kroužek anglického jazyka,
mažoretek, ručních prací, kreslení
a malování, dramatického kroužku,
tanečního kroužku, atletického a přírodovědně – turistického kroužku.
Z lekcí plavání stihly děti loni pouze 4 lekce, než se bazény v republice
uzavřely. Aby o nic nepřišly, hodiny
plavání se letos přesunuly do vyšších
ročníků, takže na plavání jezdí třeťáci
a čtvrťáci.
První podzimní kolo sběru starého
papíru také proběhlo a v přistaveném
kontejneru na školním hřišti se za týden
„sešlo“ přes 2,5 tuny starého papíru.
Snad se všechny plánované i neplánované akce v tomto školním roce
uskuteční, a hlavně bych si velmi přál,
abych už ani jednou nemusel nechávat děti doma v jiných termínech,
než jsou podzimní, vánoční, pololetní
nebo velikonoční prázdniny. 

Pavel Jelínek, ředitel

Základní škola Tišice pořádá
v areálu školy
dne 26. listopadu 2021 od 17 hodin

Adventní jarmark

Pavel Jelínek

Program:

1) Krátké vystoupení dětí ze školy
2) Možnost vyzkoušení si tradičních
vánočních zvyků v dílnách našich páťáků
3) Prodej adventních a vánočních
výrobků z rukou šikovných maminek
4) V případě nepříznivé epidemiologické
situace či nepříznivého počasí
bude akce zrušena.

Všechny Vás srdečně zveme!
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Tajemství vesmírné kopule
Ve třídě Světlušek na děti čekalo sférické kino. Velká
nafouknutá kopule ve tvaru balónu. Děti měly možnost
si vyzkoušet, jaké to je v kině ležet, a u toho koukat
na pohádku, která se odehrávala na stěně kopule.

Projekt
Stavitel města
Měsíc září je pro děti v mateřské školce
měsícem seznamování, poznáváním svých
spolužáků, školky a jejího okolí. Seznamují se s cestou do školky ze svého domova,
vesnicí, ve které bydlí a se základními pravidly silničního provozu. Tyto informace
je potřeba v malých hlavičkách dětí utříbit. Ve třídě Berušky jsme k tomu zvolili
cestu poznávání pomocí projektu. Projekt
s názvem Stavitel města nabídl dětem program na celé dopoledne, a to ve formě hry
na stavaře, kdy si ve skupinách postavily
své vlastní město, vybarvily si ho a zvolily
si vlastní název. Do programu stavitel byla
zařazena i hra na venkovním hřišti v podobě opičí dráhy, kde děti soutěžily o kartičky
s budovami, ze kterých ve skupinách vytvářely orientační plán obce. Dopoledne se vydařilo a v dětech dle jejich odezvy zanechal
silné dojmy.
/ Lucie Vávrová, učitelka

Ve velkém nafouknutém balónu jsme si
všichni lehli na žíněnky, udělali si pohodlí a zhlédli pohádku „Příležitostní astronaut“. Spolu s Johanem jsme se pomocí
rakety dostali do vesmíru, kde nám ukázal jak naši planetu Zemi z jiné perspektivy, tak měsíc, kde vládne klid, a ve stínu je

taková zima, že jakmile do něj vstoupíme,
tak okamžitě zmrzneme. A také Slunce,
kde je takové horko, že pokud se na něj
chceme podívat zblízka, musíme mít
ochranný štít. Příběh nás upoutal natolik,
že jsme po zbytek dne trávili pozorováním
oblohy.
/ Lucie Vávrová, učitelka

Z kukličky Motýlkem

Třída Motýlků patří v naší školce nejmladším dětem. Letos do ní nastoupilo
dvanáct děvčat a dvanáct chlapců.
Naše děti se snažíme co nejvíce začlenit
do kolektivu vrstevníků. A proto je mateřská škola přímo ideální, i když nástup
nemusí být vždycky lehký. První týdny
ve školce se děti učí vzájemně komunikovat, spolupracovat s ostatními kamarády, a hlavně je respektovat. Poznávají
své paní učitelky a začínají je akceptovat
jako autority, učí se novému řádu a pravidelnosti. Co je opravdu k nezaplacení, je

čas. Každé dítě je jiné a každé si také jinak
zvyká na nové prostředí. První kroky našich Motýlků jsme se jim snažily usnadnit
tzv. adaptačním programem. Děti mohly
do školky přijít s rodiči, společně si s nimi
hrát a poznávat prostředí třídy. Rodiče
měli možnost seznámit se s problematikou přechodu dítěte do nového prostředí
a s režimem dne v mateřské škole.
Naším velkým přáním je, aby se děti cítily ve školce spokojené, aby do ní chodily
rády a těšily se z nových zážitků.


/

Kristýna Daslíková, vedoucí učitelka
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Na chvíli astronautem

Co možná nevíte
o zvířatech

Nabídka, jak s dětmi strávit čas, je nesmírně široká.
V polovině října jsme využili nabídku Planetária
v Praze-Holešovicích.
Již jen příchod k Planetáriu a vstup do nitra budovy byl pro mnohé úžasným zážitkem, a to z důvodu vystavených maket
vesmírné lodi a přístrojů, kterých při své
práci používají jednak kosmonauti, ale
i hvězdáři. Pro děti byl připraven zajímavý
výklad o vesmíru, samozřejmě přizpůsobený jejich věku. Vesmírem nás provázeli
Anička a Nebešťánek. Tito dva dobrodruzi
nás provedli podzimní oblohou při hledá-

Co možná nevíte o zvířatech je motem
Zoologické zahrady Chleby, kterou jsme
s dětmi MŠ Včelička navštívili hned
na začátku září, abychom využili krásného, stále slunného a teplého počasí
na školní výlet. A výlet opravdu vyšel.
Počasí bylo příznivé, cesta bez komplikací, možná že i obdivovaná zvířata byla
usměvavá…. ZOO Chleby jsme zvolili
pro její téměř rodinné zázemí a vyplatilo se. Děti mohou k některým zvířatům
do výběhu, mohou si je pohladit, nakrmit a vjem je mnohem intenzivnější než pouhé postávání za ohradou či
klecí v jiných zoologických zahradách.

ní draka. Dozvěděli jsme se, jak to vypadá
na rovníku a že na pólu není žádná tyčka
jako na glóbusu, proč jsou na různých
místech na Zemi v jednu dobu různá roční
období i proč se střídá noc a den. Bylo to
krásné, poutavé a vzrušující. Planetárium
je místo, kde se vám hvězdy promítnou
do života. Určitě si to jděte také vyzkoušet.



Hana Marcolová, učitelka
Lucie Vávrová, učitelka

Tlapková patrola děti nadchla
Vzhledem k počasí byla prohlídka ZOO
i krásnou procházkou, kterou jsme zakončili na nápaditém ZOO hřišti, určeném tentokráte výhradně dětem. Děti
vyzkoušely prolézačky, lanové prvky
i skluzavky a upřímně – vůbec se jim nechtělo zpět do autobusu, když nastal čas
odjezdu. Dle reakcí dětí byl výlet opravdu vydařený a myslím, že nebude od věci
v budoucnu výlet zopakovat a osvěžit si
poznatky o zvířatech v přímém kontaktu
s nimi a ne jen ve třídě na obrázcích.



Aby v naší školce nebylo málo dobrodružství, rozhodli jsme se děti po návštěvě Planetária vzít mezi psí záchranáře,
kteří umějí létat s letadlem, hasit požáry,
strážit zákon a dělat spoustu jiných zajímavých věcí. Tlapkovou patrolu milují
snad všechny děti! Děti byly svědkem
odvážného zásahu svých hrdinů ve městě Adventure City a potrestání zákeřného
starosty Ala Humdingera. Jak už to v po-

Hana Marcolová, učitelka
Lucie Vávrová, učitelka

hádkových příbězích bývá, vše skončilo
na výbornou a děti, které po celou dobu
ostražitě a odhodlaně fandily svým hrdinům, odcházely z kina nadšené a plné
dojmů a zážitků. Popcorn byl až ve školce,
ale to zážitku na jeho intenzitě vůbec neubralo a úžasné vůni a chuti popcornu též
ne. Byla to dobrá volba.



Hana Marcolová, učitelka
Denisa Ryndová, učitelka

Krokodýlí ZOO Praha, výlet školní družiny.

Hana Jelínková, ved. vychovatelka
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zve malé i velké

zve
malé iputování
velké na tradiční putování
na tradiční

S LAMPIONEM
S LAMPIONEMZA KOZLOUCHEM
Sraz s lampiony u hřbitova v Kozlech v sobotu 6. listopadu 2021 v 17 hodin.

ZA KOZLOUCHEM

SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ SVĚTÝLKO
Sraz s lampiony u hřbitova v Kozlech
v sobotu 6. 11. 2021 v 17 hodin

Světýlka do soutěže přinášejte v sobotu 6. listopadu 2021 ke Kalu od 15.30 do 16.30 hodin.

Tišické Mamas ve spolupráci s Tišickým KLUBkem
pořádají

DÝŇOBRANÍ

6. LisToPadU od 9:30
V areáLU choVaTeLů za PoŠToU

Holky z KLUBka připravily pro všechny putovníčky opět VELKÝ ohňostroj – tak se těšte!

SOUTĚŽ
více na www.klub-ko.cz
O NEJKRÁSNĚJŠÍ
Obec
Tišice vyhlašuje výběrové řízení
SVĚTÝLKO
na
obsazení
volného pracovního místa
Světýlka do soutěže přinášejte v sobotu

6. 11. 2021 ke Kalu od 15.30 do 16.30 hodin

Vedoucí údržby obce a provozu
kanalizace obce Tišice
Holky z KLUBka připravily pro všechny putovníčky opět
VELKÝ ohňostroj – tak se těšte !!!
VÍCE NA WWW.KLUB-KO.CZ

Charakteristika vykonávané činnosti:

Další požadované dovednosti:

 vedení kolektivu zaměstnanců údržby obce,
koordinace prací celoroční údržby obce,
sběrného dvora, správcovství budov,
veřejné zeleně a strojů v majetku obce,
pravidelné jednání se starostou obce,
zásobování provozním materiálem,
jednání se stavebními firmami, aj.

 dosažené vzdělání – střední vzdělání
s maturitní zkouškou nebo výučním listem

 řízení provozu kanalizace

Ve všech oblastech
bude nový pracovník
postupně zaškolen.

VyřezáVání dýní do soUTěže o nejhezčí sVěTýLKo
na KozLoUchoVi neBo jen TaK
Vaření dýňoVé PoLéVKy
haLLoweensKé PřeVLeKy VíTané!
TiŠicKé MaMas z.s.

 práce s PC (e-mail, Word, Excel)
 řidičský průkaz sk. B
 zkušenost s řízením menšího kolektivu
 dobré komunikační a organizační schopnosti,
samostatnost, schopnost řešení problémů,
schopnost vyjednávání a argumentace, flexibilita.
 manuální zručnost
Náležitosti písemné přihlášky a požadované doklady:
 přesné označení výběrového řízení,

Platové podmínky:
 zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
v platném znění do 8. platové třídy dle dosaženého
vzdělání a platového stupně dle délky praxe,
osobní ohodnocení a příplatek za vedení.

Celkové finanční ohodnocení
bude odpovídat náročnosti
této pracovní pozice

 jméno, příjmení a titul uchazeče
 datum a místo narození uchazeče
 státní příslušnost uchazeče
 místo trvalého pobytu uchazeče
 číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 telefonní kontakt a e-mail na uchazeče
 datum a podpis uchazeče
Doklady, které uchazeč připojí k přihlášce:

Místo výkonu práce:
 obec Tišice

Pracovní poměr na dobu neurčitou,
v rozsahu plného pracovního úvazku
– 40 hodin týdně
Požadavky:
 fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 je státním občanem České republiky nebo
cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR
 je svéprávná a bezúhonná

PrograM:
VyřezáVání dýní na Večerního KozLoUcha

 životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních
zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
o zastávané vedoucí pozici včetně časového rozsahu
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce, u cizích státních občanů též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,
pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží bezúhonnost čestným prohlášením
 ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání
Termín nástupu:
 1. 1. 2022 nebo dle dohody

Přihlášky s požadovanými doklady v uzavřené obálce výrazně označené slovy
“Výběrové řízení vedoucí údržby obce Tišice – NEOTVÍRAT”
je možno osobně doručit na podatelnu nebo zaslat poštou do 24. 11. 2021 na adresu:
Obecní úřad Tišice, Marie Podvalové 334, 277 15 Tišice
Nejpozději do 24. 11. 2021 do 15:00 hodin
Kontakt: Bc. Pavel Končel, DiS., starosta obce, telefon 315 696 025

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

Srdečně Vás zveme na

TIŠICKÉ
TRHY
20. listopadu od 14 hodin v areálu
chovatelů za poštou
SKVĚLÉ NÁKUPY-VÁNOČNÍ ATMOSFÉRA
- OBČERSTVENÍ

