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Všem našim čtenářům přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné
zdraví, spokojenost, porozumění a osobní i pracovní pohodu. Děkujeme za vaši přízeň,
zachovejte nám ji i v novém roce. 
Redakce Tišických rozhledů
Milé seniorky a senioři, doba plná omezení bohužel nepřeje setkávání, jakmile to však bude možné, rády uspořádáme další setkání babiček
a dědečků. Myslíme na Vás a přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. Patronky seniorských setkání Míša Veisová a Pavlínka Šťastná.
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Nové stolní kalendáře
opět pomáhají s odpadem

Již potřetí můžete zakoupit stolní kalendář s tematickými fotografiemi Tišic. V kalendáriu jsou barevně vyznačené ikony popelniček pro tříděný
i směsný komunální odpad. Součástí
je i přehledná tabulka svozu odpadu
na celý rok. Naleznete zde také informace k poplatkům za odpad, kanalizaci, psy a jejich splatnost. Opět bohužel ani v novém kalendáři na rok
2022 nenaleznete sportovní a kulturní akce. S ohledem na neutěšenou situaci ohledně covidu nelze předvídat,
co a kdy bude možné uskutečnit. Pro
pomocníka se svozy zajděte v úřední dny na Obecní úřad nebo přidejte
k nákupu v potravinách „U Vacků“
v Chrástě nebo v potravinách „Herclíková“ v Tišicích, kterým děkujeme
za pomoc při distribuci. Kalendář zakoupíte za 50 Kč.
(JaS)

Proč se mění ceny
za svoz odpadu?
Tlak na snižování tvorby odpadu, blížící se zákaz
skládkování, zvyšování dílčích poplatků,
cen energií a nový odpadový zákon nás donutily
ke změně poplatků za odpad.
Nový zákon o odpadech zrušil dosavadní vyhlášky a donutil obce k přijetí
nových podmínek. Obcím mimo jiné
znemožnil stanovit diferencovanou
výši sazby za litr/kilogram odpadu
v závislosti na množství objednaného
odvozu a jeho frekvenci. Základním
smyslem, na němž je založen nový poplatek, má být skutečné množství vyprodukovaného odpadu. Touto cestou
byl již náš obecní systém směrován.
Poplatek má odrážet rovné postavení
poplatníků. Ceny za svoz nelze zaokrouhlovat. Poplatky pro rok 2022 jsou
stanovené takto:

1x týdně

1x 14dní

1x měsíčně

120 l

2 496

1 248

576

240 l

4 992

2 496

1 152

OBECNÍ ZASTUPITELSTVO 1. 11.

Zastupitelstvo obce Tišice (dále ZO)
schválilo Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
na vybudování III. etapy kanalizace
v obci Tišice.

Rozpočtové opatření č. 7/2021
ZO schválilo
č. 7/2021.

Rozpočtové

opatření

Umístění stožáru
telefonního operátora

ZO schválilo nájemní smlouvu na umístění stožáru telefonního operátora.

Pojmenování nové ulice

ZO schválilo název nové ulice, která
se nachází na pozemcích p.č. 486/2,
486/10 a 488/13 v k.ú. Chrást u Tišic.
Ulice ponese název „Levandulová“.

(red)

Výše poplatku je 2200 Kč/osoba/rok
pro trvale obydlené nemovitosti
Výše poplatku je 2400 Kč/objekt/rok
pro rekreační objekty bez trvalého pobytu

Ceny samolepek za svoz odpadu
v roce 2022
Objem nádoby
četnost svozu sběrných nádob SKO

Výstavba kanalizace III. etapa
– Dodatek č. 4

Kanalizace v roce 2022

MIMOŘÁDNÝ jednorázový svoz
pytel 60 litrů: 24 Kč*

*pouze jako doplněk
k výše uvedeným variantám
Chataři
- s vlastní nádobou dle objemu viz. výše
- bez nádoby – obdrží pytle (60 l) = základ
12 pytlů / 288 Kč

24 pytlů / 576 Kč

52 pytlů / 1248 Kč
Pro ohlášení a změnu poplatku
slouží formulář.
Samostatně žijícím občanům, seniorům/
důchodcům nad 65 let je poskytován
dar = úleva 500 Kč – jen
při frekvenci 14 dní

Poplatek hradí všichni obyvatelé
využívající kanalizaci,
a to bez ohledu na trvalé bydliště!
Samostatně žijícím občanům, seniorům/
důchodcům nad 65 let
je poskytován dar = úleva 500 Kč

Poplatek za psy v roce 2022
Výše poplatku
∙ za prvního psa 
∙ za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele

120 Kč/ rok
300 Kč/ rok

Výše poplatku pro osoby nad 65 let*
∙ za prvního psa
60 Kč/ rok
∙ za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele
300 Kč/ rok

*za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského
a vdoveckého příjmu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, a nebo poživatel sirotčího důchodu
Splatnost poplatků a údaje k platbě naleznete na přiloženém letáku s přehlednou
tabulkou svozu odpadu.


Jana Syrová, místostarostka
Pomóóóc!

KDYŽ VÁS O SVÁTCÍCH »CHYTNOU« ZUBY
Již 2 roky poskytuje ZUBNÍ POHOTOVOST pro občany Tišic
Provozní doba: SO, NE a státní svátky: 8:00-12.00 a 12.30-16:30

Pražská 343/36, 276 01 Mělník
+420 607 071 230
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Tradiční předvánoční
rozhovor se starostou
Zanedlouho se přiblíží závěr roku, a to je
samozřejmě ideální čas pro bilancování.
Na našich stránkách se již každoročně ptáme
starosty obce na ohlédnutí za uplynulým
rokem a výhled pro rok následující.
Pane starosto, co říkáte na rok 2021?
Jaký byl pro obec, případně pro vás
osobně?
Upřímně, rok 2021 má pro mě velmi hořkou příchuť. Byl ve znamení všemožných
komplikací z důvodu Covidu-19, hlavně
však ztráty lidí, kteří odešli navždy. Takže
na tento rok nebudu vzpomínat v dobrém, ale je třeba dívat se dopředu.
Určitě byste ale našel i nějaká pozitiva
uplynulého roku…
Je pravdou, že jsme využili omezení provozu restaurací a rozšířili jsme zásadním
způsobem prostory kuchyně v obecní
restauraci Na Hřišti, což by byl při klasickém provozu obrovský problém. Určitě mám radost z dobudování další etapy
kanalizace. Letos také odstartovala velká
investiční smršť, zahájila se výstavba nového pavilonu ZŠ, nového zdravotního
střediska, je těsně před realizací lékárny,
která by měla být hotova na jaře. V dubnu
započne výstavba tak dlouho očekávané
tělocvičny, která bude sloužit nejen základní škole, ale i veřejnosti.
Narazil jste na výstavbu kanalizace,
bude se pokračovat?
Ano, dostavba kanalizace je jednou z hlavních priorit. Neustále pracujeme na aktualizaci připravovaných etap a podáváme
žádosti o dotace. Jelikož jsme byli úspěšní
s naší žádostí v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství, rozjíždíme vše pro
další výstavbu. Bude se jednat o ulice Mělnická, Přívorská, zbytek ulice Mlékojedská, části ulic Okružní a Souběžná. Příští
rok proběhne výběrové řízení na zhotovitele a klasicky aktuální zpracování projektu čerpání spodních vod. Následovat bude
zbytek schvalovacích procesů a realizace
by mohla započít v dubnu 2023.
To jsou dobré zprávy. Nežijeme však
ve vzduchoprázdnu, vidíme, jak se
zvyšuje inflace, zdražují stavební materiály, benzín a naprosto dramaticky
plyn a elektrická energie. Občanů se
tento vývoj v rovině obce nedotkne?
Máte pravdu, že situace je opravdu mimořádná. Pod tlakem zvyšujících se cen
el. energie bude muset od ledna 2022 do-

jít k navýšení poplatku
za kanalizaci o 200 Kč
na občana. Musím však
dvakrát
podtrhnout,
že poplatky od občanů
v žádném případě ani
tak nepokryjí náklady
na provoz kanalizace
a obec stále bude
provoz dotovat.

Změny nastanou i v odpadovém hospodářství. Zde jsme však nuceni měnit pravidla kvůli legislativním změnám. Tato
změna se dá v hrubých rysech popsat
tak, že občanům se při týdenních svozech
platba zvýší, při čtrnáctidenních zůstane
skoro ve stejné výši a měsíční výrazně
zlevní. (Konkrétní sazby naleznete v přiložené tabulce na vedlejší straně č. 2)
Vždy jste si kladl za cíl rozšiřování občanské vybavenosti a služeb, můžeme
v této oblasti očekávat další posun?
Jsou to takové střípky, ale věřím, že to život v naší obci zpříjemní. Letos se podařilo umístit Z-BOX od Zásilkovny do naší
obce, budeme jednat o umístění většího
boxu i pro rozměrnější zásilky. Byl schválen záměr instalace nového vysílače pro
mobilního operátora Vodafone. Od ledna
bude na obecním úřadě instalován platební
terminál, bude tak možno hradit poplatky
i platební kartou. Na přelomu října a listopadu se podařilo rozjet naprosto výjimečnou službu, která nemá zřejmě v naší
republice obdoby. Jedná se o svoz elektroodpadu přímo od domácností, a to v jakékoliv množství. Službu zajišťuje společnost
REMA. Na příští rok se plánuje instalace
nových dětských hřišť v Kozlech a Tišicích.

Není možné, ani kapacitně únosné, aby
všechny maminky s dětmi musely chodit pouze na hřiště do sportovního areálu
v Chrástě. Každopádně je stále co zlepšovat.
Investiční plány i rozvoj občanské vybavenosti jsou opravdu velkorysé… Rok
2022 je i rokem komunálních voleb,
budete chtít ve své práci pokračovat?
Čekají nás všechny asi složité časy a ekonomika obce bude pod velkým tlakem. Určitě
bych rád využil svých zkušeností a provedl
obec tímto rozbouřeným obdobím. V případě, že dostanu znovu důvěru, bude mi ctí
ve své práci pokračovat i v příštích letech.
Příští rok bude jistě plný výzev a doufejme, že bude zároveň lepší než ten
letošní. Co do nového roku popřejete
občanům?
Nelze v první řadě popřát nic jiného než
zdraví. Věřím, že pro mnohé se význam
tohoto slova stal mnohem zásadnějším.
Přeji všem, aby mohli žít tak jako dřív,
děti aby se mohly učit ve školách a užívaly bezstarostné dětství, dospělým přeji
práci, která je bude bavit, čas na své blízké
a všem dobrou náladu. Ať rok 2022 je plný
naděje, dobrých zpráv a splněných snů.


JaS /

Zdeňka Kváčková
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Ošetření pleti s kosmetickými rituály nabízí Lucie
Zvykli jste si zajít na ošetření pleti a zarmoutila vás
zpráva, že kosmetička v Tišicích končí? Nezoufejte,
odpočinout si a relaxovat v kosmetickém studiu
od listopadu opět můžete. Přivítá vás usměvavá
sympatická LUCIE PEKAŘOVÁ (40 let).
Kde a v jakých časech služby nabízíte?
Studio jsem pro zákazníky otevřela 1. listopadu a přijít mohou dle dohody v době
od 8 do 20 hodin od pondělí do pátku. Salon je v prostorách budovy pošty.

Co na sebe prozradíte ze svého
soukromí?
Momentálně jsem na mateřské dovolené. Mám dvě malé děti (6 let chlapeček
a 3 roky holčička). Jsou úžasné a mají
energie na rozdávání. Do Tišic mě před
devíti lety přivedl můj manžel, který zde
již pár let žil. Neměla jsem to moc daleko,
protože jsme oba původem z Neratovic.
Manžel má také krásné povolání, je květinář a zahradní architekt.

Jaké zákroky nabízíte?
Já bych to rozdělila na dvě roviny. Za prvé
nabízím kosmetickou péči jako čištění
pleti, hloubkové čištění ultrazvukovou
špachtlí, masáž obličeje, krku i dekoltu,
mikromasáž očního okolí, masky dle typu
pleti (krémové, vliesové, alginátové,…),
aplikace fluidů, sér či ampulek, úprava
obočí, barvení řas a obočí, chemické peelingy, neinvazivní karboxyterapii. Za druhé se věnuji kosmetickým rituálům, které
spíš spadají už pod wellness a spa. Vnímám tu potřebu kolem sebe na chvíli se
zastavit a doslova si užít tu péči, která je
příjemná, relaxační a revitalizační.

Jak nyní nejvíce a nejraději trávíte čas?
Jsem sportovně založená, baví mě vše, co
je v pohybu, ať už je to běhání, turistika,
lezení po horách, lyžování, plavání, ale
taky život na naší chalupě v horách. Možná to bude znít jako klišé, ale naše děti
jsou i mým koníčkem. S nimi je vše intenzivní a opravdové a já si chci užívat každou jejich dětskou chvilku, než mi utečou
do dospělosti.

To máte pravdu, zejména v dnešní
hektické a psychicky náročné době je
takové pohlazení téměř nutností.
Jak jste se ke kosmetice dostala?
Vlastně to byl můj životní sen, na který
jsem si musela pěkně počkat. Kosmetika
a líčení mě zajímaly od malička. Už jako
dítě jsem malovala a ošetřovala panenky.
Teď to pozoruji u své holčičky a musím se
usmívat, jak se mi podobá. Přestože můj
profesní život je více spojen s obchodem
a marketingem – vystudovala jsem Obchodní školu a po skončení jsem odjela
studovat jazyky do Anglie – kosmetika je
má srdeční záležitost a je podle mě opravdu důležité provádět ji s láskou a citem,
jen tak se dočkáte toho správného účinku i výsledku. Poprvé jsem se pracovně
s kosmetikou setkala po návratu z Anglie.

rovnováhu. Mám s ní úžasné zkušenosti
a hlavně výsledky. Je to rozhodně jedna
z nejlepších značek, které u nás na trhu
jsou. Je přírodní, a navíc vážně funguje.
K této značce jsem pro svou práci vybrala i Nobilis Tilia, která je nejlepší přírodní
kosmetikou pro kosmetické rituály a aromaterapii.

Spolupracovala jsem se značkou Mary
Kay. Péče o tělo a zdraví je moje celoživotní záliba. Dalo by se říct, že tedy dělám to,
co mě skutečně baví a vidím v tom naplnění. Jsem ráda, že můžu tímto způsobem
sloužit ostatním.
S jakou kosmetikou pracujete?
Používám luxusní kosmetickou značku
Biodroga, je synonymem kompletní kosmetické péče nejvyšší úrovně. Propracovaná ošetření a speciální masáže přivedou
zákazníka k dokonalé harmonii a vrátí
pleti zpět její zdravý vzhled a přirozenou

Co byste ráda vzkázala svým budoucím
zákazníkům?
Tak samozřejmě, aby přišli. Aby si přišli odpočinout nebo prostě vyčistit pleť
a zrevitalizovat. Pro nové zákazníky mám
na první ošetření slevu 20 %. Mým cílem
je, aby se u mého ošetření či kosmetického
rituálu cítili báječně a rádi se vraceli. Aby
si odpočinuli, uvolnili se a vyčistili pleť
i hlavu. Žijeme v rychlé a náročné době,
udělejme si tedy čas pro sebe a nechme se
opečovávat. Jsem tu právě proto.
Lucčiny šikovné ruce si již zákaznice užívají a věřím, že další rychle přibudou. Pokud ještě nemáte zakoupený vánoční
dárky, neváhejte a pořiďte svým
blízkým ten nejpříjemnější dárek – péči, kterou si zamilují.
Dárkové poukazy vám Lucie
ráda vystaví. Přeji hodně spokojených klientů.
Kosmetické studio LUCIE
Mělnická 4, Tišice
(vchod zezadu budovy Pošta)
tel.: 720 315 180
e-mail: lucie@kosmetikatisice.cz
www.kosmetikatisice.cz


/

Jana Syrová
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V několika dalších číslech budete mít možnost nahlédnout do historie obce, co se pohostinství týče.
Velké díky patří panu Šebkovi, bývalému občanovi Tišic, žijícímu aktuálně v Košátkách, který celý historický seriál zpracoval.

Krčmy, hospody, hostince u nás
Předkládám vyprávění prostřednictvím postupného představení osmi hostinců
na k.ú. Tišice, Chrást a Kozly, které zajišťovaly služby v různých dobách jak domácím
kmenovým hostům – štamgastům, tak i přespolním, a vytvářely pospolitost obyvatel
v obci. V současnosti z těchto historických hostinců je v provozu už jen restaurační
zařízení „Hospoda v zatáčce“, a tou též začneme.
Budu vyprávět o hostincích s existencí
před rokem 1990, které nabízely vařená piva regionálního původu zejména
z brandýských pivovarů a mělnického
knížecího pivovaru na Šopce. Později při
rozvoji automobilové přepravy, v prvorepublikovém období, převládalo zásobování pivem pro naše hostince z pražských
pivovarů, ale i dalších.
„Hospoda v zatáčce“ – velmi starý hostinec, od roku 1770 s č.p. 11. Původně krčma
výsadní s krčmářem Antonínem Beránkem
a jeho manželkou Rosinou je zaznamenaná
již v roce 1735. Rod Beránků byl v Tišicích
od roku 1686 počínaje Pavlem Beránkem.
Později v r. 1781 se zde nacházel František
Beránek s chotí Magdalenou, r. 1800 Josef
Bernart s Kateřinou, r. 1819 Jan Novotný
s Magdalenou, s rokem 1830 Josef Novotný s Rosalií, v roce 1849 byl v hospodě Jan
Novotný ml. s Rosalií a r. 1873 Jan Hlávka
s Marií. Následně za hostinského Tylleho
(†1890) s manželkou Barborou vznikl při
hospodě obchod se spotřebním zbožím
a řeznictvím s řezníkem Pavlem Fabiánem
z č.p. 32, původem z Nedomic. Obchod
měl samostatný vchod. Řeznictví zaniklo
s otevřením řeznictví a uzenářství rodinou
řezníka Nohejla na nedalekém č.p. 5 v současné ulici Okružní. V 90. letech 19. století
obchod i hostinec zajišťoval Václav Tykač
příchozí z Kostomlátek s manželkou Boženou, rozenou Slavíčkovou z Kozel.
V období první světové války a těsně
po ní tišickou hospodu na č.p. 11 provozovala rodina šenkýře Františka Vlka
(†1934). Zeť šenkýře Vlka byl učitel a archeolog Rudolf Šanovec (1889 Praha-1964

archiv autora
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Mladí tišičtí divadelní ochotníci pod okny sálu hostince U Martinovských, r. 1936.

Bratislava). S koupí hostince i obchodu
přichází na č.p. 11 v roce 1929 Josef Martinovský z Borku u Staré Boleslavi.
Na nevelkém sálu hostince probíhaly
vesnické taneční zábavy, např. v červnu
pouťová na sv. Antonína či po sklizni obilí dožínková za podpory rodiny Šárovy
z č.p. 7, dále se konaly zábavy vánoční,
silvestrovské a maškarní atd. V meziválečné době zněla v hostinci hudba pod
taktovkou kapelníka Antonína Krulicha
(†1951) z Tišic. Při nedělních odpoledních
dodnes s tradicí v šenku nechybí karetní
společnost.
V prostorách sálu hostince svou činnost dočasně v letech 1935-1937 provozovala Tělocvičná jednota Sokol Chrást-Koz-

ly-Tišice v podobě cvičení, ochotnického
divadla, stolního tenisu, šachu a schůzovní místnosti. Zde mělo též sídlo místní
charitativní sdružení „SVÉPOMOC“ založené Rudolfem Šanovcem a v 30. letech
hostinec sloužil jako zázemí i pro fotbalový klub SK Tišice. Po zrušení živností
po roce 1950 šenkýř Josef Martinovský
pokračoval v hospodě i v obchodu pod
s. d. Jednota až do důchodového věku.
Od 60. let do současnosti se zde vystřídalo mimo dalších i několik šenkýřek:
Bímová, Vlastička Novotná, „Šedivka“, N.
Kálová, M. Bejšáková, H. Červinková atd.
V současné době provozuje hospodu
šenkýř Petr Vacek.


Radislav Šebek, bývalý občan Tišic

Prameny: Pamětní kniha v Tišicích 1914-1938, založil kronikář A. Slavíček (†1919) | Matriční zápisy z farních úřadů ve Všetatech, Kostelci n. L., Kozlech | Zápisky z pozůstalosti M. Nohejla

Z opravy povrchu silnice po výstavbě kanalizace – ul. Sokolská.
(red) Jana Preislerová

Na konci října neznámý vandal poničil vlakovou zastávku,
po pachateli pátrá policie. 
(red) Jana Preislerová
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SPORT

A-Tým muži bojuje
s marodkou i věkem
Muži zažívají komplikované období po konci několika hráčů.
V okresním přeboru si výrazně polepšili až v posledním
kole ve Vraňanech, kde vyhráli po přestřelce 6:3.
Poskočili v neuplné tabulce na uspokojivé
osmé místo ze čtrnácti týmů. Dvoubodový náskok na předposledního není úplně
optimistický a pro jarní část znamená
obavy o zachování nejvyšší okresní soutěže. Na mužstvu se podepisuje věkový
průměr hráčů, kvůli zraněním v mnoha
zápasech marodka předčila lavičku ná-

Mělnický deník

Fair play v okrese
V utkání proti druhé Pšovce Mělník se očekávala od mladého týmu z Mělníka porážka. Již v první minutě se do vápna soupeře
vřítil Petr Lauda a po zbytečném zákroku
hostujícího brankáře spadl na zem. Z tribuny to vypadalo na jednoznačnou penaltu, stejně tak zákrok ocenil i rozhodčí.
Když už se fanoušci radovali z penalty, tak
byla rozhodčím odvolána. Petr se rozhodčímu přiznal, že se o penaltu nejednalo.
Přes nepochopení některých domácích
hráčů a fanoušků je takové chování obdivuhodné a chválihodné.
Tomáš Prejzek

hradníků. Nejpovedenější zápasy byly
v domácím prostředí proti Obříství 3:1
a proti rezervě Mělnické Pšovky 1:0. Nejlepším střelcem podzimu je Michal Babovák se čtyřmi zářezy v deseti utkáních.
A celkově pátý v počtu odehraných minut
je obrozený Jakub Šulc s 1207 minutami.

Tomáš Prejzek

Druhý turnaj dívek v Tišicích
V druhé polovině října se uskutečnil druhý turnaj dívek. Opět dvě hřiště, 26 dívek
a čtyři týmy čtyř barev poměřily síly ve čtyřech zápasech. Hodina hry přinesla mno-

Dorost na prvním místě!
Až v posledním zápase podzimní sezóny
jsme ztratili 1 bod s bojovným týmem ze
Mšena. Kluci si vytvořili dostatek šancí,
ale bohužel tentokrát nedokázali svou
převahu přetavit v branky. V hlasování rodičů pohár pro nejlepšího hráče podzimu
získal po roce znova Kuba Červinka.

ho radosti a ukázala, jak jsou naše děvčata
šikovná. Jen to mrazivé počasí s křupavým
nánosem jinovatky dokázalo zmrazit nejeden úsměv.
/ Tomáš Prejzek, trenér

Přípravky trénují
i v zimě

Tišice – Vysoká 12:1
Pokorný 4, Kuchař 3, Korbel 2,
Pasovský 2, Trédl
Tišice – Mšeno 2:1 po penaltách
Korbel, Čapek
		 tabulka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.




Tišice
Lobkovice
Veltrusy/Dyn. Nelahozeves
Mšeno
Dřínov
Byšice/Čečelice
Vysoká
/

skóre body

54:14
44:14
32:24
28:18
37:35
27:49
6:74

26
18
15
13
12
6
0

Michal Vítovec, trenér

Nejmenší trénují na sále restaurace
Na Hřišti, ti starší jednou týdně venku
na hřišti a v pátek v hale gymnázia Neratovice. V případě zájmu o vyzkoušení
fotbalových tréninků kontaktujte Tomáše
Prejzka na tel.: 773 040 386.


/

Tomáš Prejzek, trenér
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Adventní vyrábění
Ve čtvrtek 18. 11. se ve škole sešly maminky dětí s vychovatelkami školní družiny
na předvánočním vyrábění adventních
věnců a dekorací. Nejenže se v uvolněné
atmosféře pobavily při vymýšlení různě
barevných variant vánoční výzdoby, ale
poté se také při pohoštění seznámily a probraly každodenní radosti i starosti. Jejich
výrobky se měly prodávat na Adventním
jarmarku, ale vzhledem k současné covidové situaci se akce bohužel nekonala.

Naštěstí se krásné a nápadité výtvory výborně uplatnily na Tišických trzích, které
se konaly v sobotu 20. 11., a kde se po výrobcích jen zaprášilo. Výtěžek z prodeje
bude využit ve prospěch školní družiny
– pro její akce a materiál. Všem děkujeme
za jejich nadšení a pomoc, při které vznikly
práce přímo od srdce. Doufejme, že příští
rok se školní jarmark konečně uskuteční
a vystoupení dětí, na které se tolik těšily,
nebude pouze na videu, tak jako v tomto
roce. Hana Kohoutová/ Hana Jelínková

Prvňáčci v lese

Na začátku října žáci 1. A a 1. B prožili krásné podzimní dopoledne s lesním
skřítkem, který je provázel celým programem s názvem Tajemství lesa pod záštitou ekocentra Koniklec. Děti se hravou
formou seznámily s lesní faunou a flórou.
Nadšení prvňáčci si přinesli domů nejen
plno nových zážitků, ale i mnoho suvenýrů podzimní přírody. Koniklec opět
nezklamal! Těšíme se na další zajímavá
setkání.
/ Michala Křídová

Rozhovor s ředitelem školy
Konec roku vždy láká k ohlédnutí, zamyšlení se. Školství,
jako vše, prošlo v posledních dvou letech velkými
zkouškami a změnami. Jak končící rok vnímá ředitel
školy jsem se ptala v následujícím rozhovoru.

Jaký byl rok 2021 pro učitele a žáky
školy?
Samozřejmě náročný, protože jsme čelili
uzavření školy a museli i nadále pokračovat s distanční výukou. Náročné to bylo
jak pro děti a učitele, tak i pro rodiče.
Dají se najít nějaká pozitiva, něco prospěšného, co nová doba přinesla?
Ano. Tím, že děti byly nuceny plnit úkoly
a pravidelně se připojovat k online hodinám, došlo k výraznému zlepšení IT kompetencí. A znovu opět u všech zmiňovaných skupin – jak žáků, tak i učitelů.
Co naopak vnímáte jako nejproblematičtější?
Přetržení sociálních vazeb mezi dětmi
a samozřejmě distanční výuku jako takovou, která nemůže nikdy nahradit výuku
prezenční. Dost mě pobavila filozofie některých jiných škol, které prostě překlopily rozvrhy hodin tříd do online hodin.
Jejich žáci seděli například 6 hodin denně u monitorů a pasivně přijímali výklad
různých učitelů. Několik takových hodin
jsem sám zažil, např. u starší dcery v deváté třídě. A to vůbec nemluvím o vypnutých kamerách, třiceti naráz připojených
puberťácích, kteří si navzájem chatovali
atd. Takové vzdělávací Potěmkinovy vesnice …
Jak je to s kapacitou školy?
Kapacita naší školy je 160 žáků a je naplněna.

Tím navazuji na výstavbu nového
pavilonu. Od kdy bude v provozu a kdo
ho bude využívat?
Nový pavilon školy by měl být dokončen
na jaře příštího roku, vybavovat ho nábytkem a pomůckami budeme během letních
prázdnin už proto, aby mohl být 1. září 2022
otevřen. Budou ho využívat třídy prvního
stupně. Jedná se o čtyři třídy a jednu odbornou učebnu – počítačovou. Přesunou se
tam ze staré budovy dvě třídy, které už nyní
jsou v provizorních podmínkách a velmi
stísněných prostorách. Potřebují standardní zázemí a v pavilonu ho budou mít.
Dlouhá léta se mluví o II. stupni v naší
obci. Se stále rostoucím počtem obyvatel se nabízí otázka, zda je v plánu?
Jaké možnosti mají žáci nyní?
Potřeba druhého stupně se zvyšuje, už
proto, že dětí přibývá a s přestupy našich
páťáků na druhé stupně jsou občas komplikace. Okolní školy zápasí samy se svou
kapacitou a brání se přílivu děti z okolních obcí. Tuto situaci každoročně sleduji
a spolu se zřizovatelem školy, obcí Tišice,
tuto problematiku dlouhodobě sledujeme, a co je hlavní, aktivně řešíme.
Chtěl byste něco vzkázat čtenářům?
Co jiného v roce 2021 jim vzkázat, než to,
aby se hlavně zdravotně „drželi“ a překonali tuto pandemií značně ovlivněnou
dobu bez úhony.
Děkuji za rozhovor.


JaS/

archiv ředitele

TIŠICKÉ ROHLEDY 6/2021

PROJEKTOVÉ DNY V MŠ

Poučné dopoledne s městskou policií
Ve středu 3. listopadu přivítali naši předškoláci ze třídy
Včelky strážníky Městské policie Mělník.

Na úvod jsme si vysvětlili rozdíl mezi
městskou a státní policií, jejich význam
a tísňová telefonní čísla.
Povídání přerušila nezbedná liška,
panu strážníkovi se ji naštěstí podařilo
usměrnit. Vysvětlil jí pravidla slušného
chování, že by neměla brát cizí věci. Když
si chceme něco půjčit, musíme se nejdříve zeptat. Zopakovali jsme si pravidla
silničního provozu – jak máme přecházet
přes silnici, že bychom měli být správně
označení reflexními prvky, jak bychom
se měli chovat na hřišti a jaké tam na nás
mohou čekat nástrahy. Protože jsme byli
moc šikovní, dostali jsme omalovánky.
Strážníkům patří náš velký dík nejen
za skvěle strávené dopoledne, ale i za jejich obětavou práci.



Voda plná zázraků

V říjnu k Motýlkům dorazily experimenty v podobě projektu “Bádání a tvoření”.
Jednalo se o projekt v oblasti environmentálního vzdělávání. Ten vedla odbornice z praxe paní Petra Tálašová. Dětem
nejdříve nastínila, čeho se týká ochrana
vody, ovzduší a přírody vůbec. A právě koloběhu vody se týkaly experimenty, které
si děti vyzkoušely a na vlastní oči zažily
úžas a zaujetí z toho, co voda dokáže.
Při pohybových hrách děti skákaly z potůčku do řeky, z řeky do rybníka, moře
a oceánu. Zábavným způsobem poznaly
rozdíly mezi těmito vodními plochami.
Za pomoci barevných bonbónů a vody
vykouzlily duhu, z jaru a vody udělaly
vlastní bublifuk. Vytvořily si vlastní sopku z vody, jedlé sody a jaru, a nakonec nafoukly balónek, který nasadily na láhev
s vodou, octem a jedlou sodou.
V rámci projektového dne došlo u dětí
k rozvoji podnikavosti, kreativity a logického myšlení, byla podpořena oblast
vlastní iniciativy a fantazie. Dětem se moc
líbil a paní učitelky obohatil o nové metody a formy práce, které mohou využít při
dalším vzdělávání našich nejmenších.



Kristýna Daslíková, vedoucí učitelka
Marie Jakubů, učitelka

Zuzana Viktorinová, učitelka
Denisa Ryndová, učitelka

Medové ráno
Ve školce to vypadalo v pondělí 8. listopadu jako v opravdovém úlu. Naše mateřská
škola se zúčastnila projektu Ministerstva
zemědělství, které přichází již od roku
2015 s programem zaměřeným na přiblížení významu včelařství široké veřejnosti,
zejména však dětem v mateřských a základních školách.
Součástí projektu pro naše děti byla nejen názorná přednáška o tom, jak vypadá
včela a roj, ale i různé praktické ukázky
nástrojů užívaných ve včelařství. Děti
nahlédly do opravdového úlu s plástvemi, mohly si osahat košťátka, rozpěrák
i dýmák, viděly, jak vypadá medomet i oblek pro včelaře. Vyslechly si, co všechno je
třeba udělat, aby se k jejich stolu na snídani dostal ten dobrý a zdravý med. Součástí
vyprávění o chodu roje byla i hra pro děti,
které si zvolily královnu, o kterou pak
pečovaly „včely dělnice“, které zároveň
ochraňovaly i úl, a byli zde i „včelí trubci“,
kteří usilovali o královninu přízeň. Hra
všechny moc bavila.
Následně dostaly děti i praktické
rady, jak postupovat při bodnutí včelou
a od paní lektorky dostaly „včelí dárečky“

v podobě omalovánek a pastelek s motivem včel a samozřejmě velkou sklenici
medu, kterou paní kuchařky uplatní při
přípravě školkové svačinky. Prostě ráno
jako u Včelek! Hana Marcolová, učitelka


Lucie Vávrová

PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali štědrým a ochotným sponzorům, kteří obdarovali naši mateřskou školu finančním darem. Tím nám umožnili pro naše děti zakoupit herní prvek na školní zahradu a sportovní potřeby pro cvičení uvnitř školky.
Děkujeme.
Za kolektiv mateřské školy Tereza Netíková
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Tančíme srdcem
Do školky si s dětmi přijela zatančit
a zacvičit lektorka, která vede pohybové a taneční programy pro děti.
Cvičení se skládalo z mnoha jógových
sestav, doplněných o krásný příběh.
Atmosféra zde byla nepopsatelná,
rytmická hudba rozhýbala všechny
děti, instruktorka děti motivovala
a nadchla. Děti se mají na co těšit,
podobnou akci máme naplánovanou
na květen 2022.


/

Magda Žáková, učitelka

Jak probíhá prevence
šikany a kyberšikany
Měsíc říjen se v naší škole nesl v duchu prevence šikany
a kyberšikany. Navštívily nás policistky z Neratovic, které
se ve své besedě zaměřily především na kyberšikanu.
Upozornily nás na rizika spojená s komunikací po internetu a vysvětlily dětem, jak se mohou před těmito riziky
chránit.
Žáci 3. – 5. ročníku se poté vydali
do mělnického muzea, kde měli možnost
prostřednictvím simulačních her poznat dopad nejrůznějších forem šikany.
Díky vlastnímu prožitku lépe pochopili,
jak nepříjemné dané situace mohou být.
Dozvěděli se mimo jiné, jaké právní důsledky z podobného chování plynou. Sou-

částí tohoto preventivního programu byl
také nácvik technik obrany vlastní osoby
před manipulací a ubližováním a trénink
správných postupů nejen v roli oběti, ale
i svědka.
V naší škole považujeme prevenci
za nejlepší způsob ochrany před riziky,
které dnešní doba přináší, proto si velmi
vážíme spolupráce s odborníky z řad policie i různých neziskových organizací.



Patricie Holečková a Michaela Krejčí
Patricie Holečková

Jak se slaví halloween a dušičky v mateřské škole

MOTÝLCI

BERUŠKY

Marie Jakubů, učitelka

Lucie Vávrová, učitelka

VČELKY

SVĚTLUŠKY 

Lenka Horevajová, školnice

Zuzana Viktorinová, učitelka
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Kozlouch měl velkou účast
Holky z KLUBka jsou rády, že mohly po covidové odmlce
zorganizovat podzimní putování s lampionem za Kozlouchem.
Na začátku jsme byly rozpačité, zda na nás návštěvníci nezapomněli a objeví se se světýlky. Za akcí je
spousta práce s přípravou a vlastní instalací. Ale
při setmění se u hřbitova obavy rozprášily. Dětí
a rodičů dorazilo hodně, průvod byl dlouhý.
V cíli Kozlouch rozdal vzpomínkové listy a byl
milý, aby se s ním mohly děti vyfotit. Celý večer pak ukončil ohňostroj.

Děkuji holkám z KLUBka a jejich rodinám
za trpělivost, chuť stále pomáhat a dělat radost
ve svém volném čase. Děkuji i Pavlu Veselému
a panu Červinkovi za technickou výpomoc.
KLUBko přeje všem spoluobčanům krásné
prožití vánočních svátků a v novém roce se budeme těšit na další společné akce.


Radka Staňková,

P. Janoušek, Z. Kváčková

R. Havlíček

Letité topoly nahradily
mladší javory

Vzrostlé topoly u hřiště Na Pastvičkách, které již byly za hranicí životnosti,
byly odstraněny a nahradily je javory.
Na vzniklé ploše je plánováno umístění
herních prvků pro nejmenší.

JaS / JaS a Zdeňka Kváčková

Ohlédnutí akčních Tišických Mamas
Tišické Mamas oficiálně vznikly v lednu
2020 a i navzdory covidu se jim v roce
2020 podařilo uspořádat pár akcí: první
Tišický SWAP bazar, Retrohraní, Ukliďme Tišice a Předvánoční Mamas procházku.
V roce 2021 akce přizpůsobily covidovým opatřením, vše se konalo venku.
Poznávací stezka za pokladem trvala
3 týdny a z truhlice pokladů si děti odnesly cca 160 ks odměn. Dále proběhlo
znovu Ukliďme Tišice, na Čarodějnické
stezce s plněním úkolů se rozdalo cca 50
leteckých průkazů, 2x proběhl venkovní
SWAP bazar a Retrohraní. Velký úspěch
měly Tišické trhy, které proběhly také
dvakrát. Ty listopadové byly předvánočně laděné, kromě originálních výrobků
od Jackob sochy z kovu nechyběla Adéla
„Věnečkovo” a její úžasné květinové vazby

a věnečky, Boženka se svou keramikou,
módní kousky pro nadměrné velikosti
přivezla Alena AlaModa.cz, krásné háčkované hračky nabídla Monika, handmade výrobky v podobě šperků, háčkovaných drobností a další spoustu úžasných
věcí představily Míša, Simča a Martina.
Pavlína Suchánková, která v ul. Sokolské
nabízí i farmářské výrobky přes Scuk.cz,
přivezla ekodrogerii. Petra upekla luxusní domácí zákusky. Nechyběl dostatek
svařáku, dětského punče i klobásky. Před
Kozlouchem proběhlo Dýňobraní-vyřezávání dýní na večer i s vařením dýňové
polévky.
Plánovaná mikulášská nadílka na hřišti bohužel neproběhla, ale v prosinci je
v plánu další Mamas procházka se svařáčkem.
JaS/

archiv Mamas
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Povánoční koncert

Srdečně zveme na Vánoční
koncert, který je naplánován
až na neděli 2. 1. 2022
od 16 hodin v kostele Všech
svatých v Kozlech. Pozvání
přijala vokální skupina
SOTOVOX, pod vedením
pana Pavla Řeháčka. Všichni
jste srdečně zváni. Vstupné
je dobrovolné.

PROSÍM, SLEDUJTE AKTUÁLNÍ INFORMACE OHLEDNĚ COVIDU-19,
KTERÉ SE MOHOU S OHLEDEM NA OPATŘENÍ MĚNIT.
Jarmila Habartová, organizátorka koncertu

Představení skupiny Sotovox, kterou snad uslyšíme v kozelském kostele
Jsme šestičlenné vokální těleso Sotovox
(dříve SottoVoce). Od našeho založení
v roce 2010 v jedné pražské kavárně se
výběr repertoáru odvíjel od různorodých
lidových písní a duchovních skladeb až
po swingové a popové úpravy inspirované
především světově známými vokálními
interprety jako jsou King’s Singers, The
Real Group či Pentatonix. S oblibou zařazujeme také vlastní skladby a úpravy
známých melodií pro zvláštní příležitosti

– máme za sebou například několik vlastních i cizích svateb a křtů dětí, knih i CD.
Nejraději zpíváme na pódiu s vlastními
mikrofony, ale máme rádi i atmosféru
malých kostelů, zvláště ve vánoční náladě
a pohodě. Zpíváme si pro radost a těší nás,
že radost dělá naše zpívání i našim posluchačům.
Nezbývá než si přát, že se loňské zrušení koncertu nebude opakovat.


foto archiv skupiny Sotovox

Důležité upozornění!

Údržba kanalizace důrazně žádá všechny
uživatelé kanalizace o přísné dodržování
zákazu vhazování zvlhčených ubrousků,
tamponů a dalších hygienických potřeb.
rovněž připomíná i přísný zákaz vylévání
tuků do odpadu. 
(red)

Čekárna na vlakové zastávce
bude otevřena

Jak jsme již zmiňovali, České dráhy zrušily prodej jízdenek u naší vlakové zastávky.
Aby měli cestující i nadále, zejména nyní
v zimním období, zajištěné zázemí při
čekání na vlak, nainstalovali jsme automatické otevírání čekárny. Po rozsvícení
zeleného světla stiskněte červené tlačítko, tím odblokujete zámek a od brzkých
ranních hodin (před pátou hodinou) bude
možné temperované osvětlené prostory
využívat až cca do 12:00, obdobně jako
bývala otevřena prodejna jízdenek. Věříme, že cestující ocení komfort a technika
bude správně fungovat.

Pro klíče od kolárny
zajděte na úřad

Se zrušením prodejny jízdenek ČD souvisí i změna při vydávání a evidenci klíčů
od kolárny. Agenda nově přechází pod
obec. V případě zájmu zajděte tedy prosincem počínaje na obecní úřad v úřední
dny nebo volejte na tel. 315 696 025.


Bude letos
Chovatelský ples?
Chovatelé děkují všem příznivcům
chovatelství. Jako předseda děkuji
našim chovatelům za aktivní činnost v uplynulém roce, kdy doba nebyla lehká, ale úspěchy se dostavily
i za krátkou dobu. Děkuji také OÚ Tišice za podporu chovatelské činnosti.
Ples chovatelů, který se má konat
koncem ledna 2022, prozatím neplánujeme rušit, nicméně situaci bereme vážně a monitorujeme ji.
Přejeme Všem občanům všechno
nejlepší do nového roku 2022, hlavně
zdraví v této době.



Miloslav Purnoch,
předseda Chovatelů

Přijďte si
vyzvednout

Betlémské
světýlko

23. 12. 2021
od 18 do 19 hodin
před Obecní úřad
v Tišicích

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

Jana Syrová, místostarostka

Zbavte se bezplatně
elektoodpadu

Milí spoluobčané, máte-li
doma vysloužilý elektrospotřebič, stále máte možnost
jej bezplatně předat k recyklaci, a to přímo
z pohodlí vašeho domova. Stačí objednat
svoz buď telefonicky na čísle 800 976 679
nebo prostřednictvím formuláře na stránkách www.rema.cloud/tisice.
(red)

Změna telefonních čísel
praktického lékaře pro dospělé
platná od 1. listopadu:
MUDr. Kristýna Hloušková
ordinace Chrást:
+420 724 112 286
ordinace Lhota:
+420 724 112 287
Tato mobilní čísla jsou náhradou za původní pevnou linku, lékařka není schopna reagovat na SMS/MMS zprávy. (red)

