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Nové parkoviště v ulici Labská

Parkování automobilů u prodejny potravin v Labské ulici v Kozlech bylo velmi problematické a zejména v době začátku a konce vyučování v naší
základní škole téměř nebezpečné. Okolí komuni-

Změny v základní
a mateřské škole
V letošním roce čeká obě tišická školní
zařízení významná událost – výběrové řízení na pozici ředitelky. Dosavadní ředitelka
základní školy Mgr. Jiřina Slámová končí
ve své funkci k 31. červenci 2014, a to na
vlastní žádost. V případě ředitelky mateřské
školy Ludmily Novákové zůstává stejný
termín ukončení jejího působení ve funkci,
důvod je však jiný – k výše uvedenému datu
jí vyprší funkční období. Na základě těchto skutečností vyhlásila Obec Tišice jako
zřizovatel obou příspěvkových organizací
konkurz na místa ředitelky Základní a Mateřské školy. Informace o vyhlášení konkurzu byla zveřejněna na úřední desce a v regionálním tisku. Zároveň byly jmenovány
výběrové komise pro obě konkurzní řízení
a jejich výsledek by měl být znám do konce března 2014. Naši čtenáři budou o všem
podrobněji informováni v příštím vydáni
Tišických rozhledů.
Ještě bych rád touto cestou poděkoval
oběma současným ředitelkám za dosavadní
práci a popřál jim mnoho štěstí a spokojenosti v dalším životě.
Pavel Končel, starosta

kace bylo již značně rozježděno, navíc asfaltová
vrstva vozovky byla výrazně vyšší než okolní terén a při průjezdů těžšího vozu hrozilo její utržení.
Tento stav nastal hlavně v důsledku srážkové vody,

která ve svahu vyplavovala zeminu podél Labské
ulice. Proto se zastupitelé rozhodli řešit tento stav
vybudováním parkoviště, a tím vyřešit problémy
s bezpečností parkování i celého provozu v této
části obce.
Realizace byla naplánována na konec loňského
roku, ale klimatické podmínky se postavily proti a celou úpravu dovolily až nyní. Parkoviště je
vybudováno ze zámkové dlažby a poskytne parkování po obou stranách Labské ulice. Nabídne také
vyhrazené místo pro invalidy a zpevněný prostor
pro kontejnery na tříděný odpad, ke kterým tak
bude zajištěn dobrý přístup. V době uzávěrky tohoto vydání TR je drtivá většina prací hotova, zbývá
finální dokončení, zejména doasfaltování seříznuté
vozovky, které proběhne v jarních měsících.
V současné době jsou v běhu jednání o vybudování parkoviště u železniční trati, zejména kolem
tišické vlakové zastávky, kde se v současné době
situace také komplikuje. Věřím, že vše dobře dopadne a dojde k dalšímu rozšíření a zkvalitnění
parkovacích stání v obci a zvýšení bezpečnosti
provozu na obecních komunikacích.
Pavel Končel, starosta

Dárek obci

Překrásný dárek věnovala obci Jana Preislerová, která s pečlivostí sobě vlastní ušila znak obce. Před
časem ji oslovil starosta, zda by se o ztvárnění znaku nepokusila. Jana tuto výzvu přijala, a tak mohlo
být její dílo ve středu 19. 2. 2014 instalováno ve vestibulu Obecního úřadu.
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ZPRÁVY Z OZ
27. ledna 2014
OZ schválilo
• výjimku z počtu dětí v rámci zvýšení kapacity
v 1. třídě MŠ z 19 dětí na 20
• Rozpočtové opatření č. 6/2013
• upravené zadání změny č. 5 územního plánu
obce Tišice
OZ souhlasilo
• s návrhem změny ÚP č. 5 v lokalitě č. 15a) na
části pozemku p.č. 462/4 v k.ú. Chrást u Tišic
• s návrhem změny ÚP č. 5 v lokalitě č.13a) na pozemcích část p.č. 565/1, část p.č. 575/1 k.ú Chrást
u Tišic, část p.č. 690/10, část p.č. 690/9, část p.č.
690/1 kú Kozly u Tišic
• s návrhem změny ÚP č. 5 v lokalitě 13b) na pozemku část p.č. 565/5 v k.ú. Chrást u Tišic

Pamětní kniha obce
Chrástu v novém

V lednu se mi podařilo dokončit další krok k prodloužení životnosti a zachování zápisů v kronice –
Pamětní knize obce Chrástu se zápisy za roky 1923
– 1960, tedy do sloučení našich tří obcí. Odborná
firma provedla digitalizaci textu a knihař opravil

vazbu listů – některé po 90 letech již z knihy vypadávaly a celou knihu kvalitně svázal do jemné
kůže. Ještě letos bych chtěl stejný postup opakovat
s Kronikou obce Tišice 1960 – 2008.
Děkuji Obecnímu zastupitelstvu za podporu!
Petr BRODSKÝ – kronikář

Tišice v kostce

V naší obci je již po několik let trend neustálého zvyšování počtu obyvatel, v současnosti je
jich necelých 2.200. Obec se snaží maximálně
využívat všech zdrojů sloužících k informovanosti obyvatel, ale uvědomuje si i naléhavost
kompletních informací v ucelené podobě.
Proto počátkem roku vyšla brožurka Tišice v
kostce, která obsahuje základní informace o
provozních dobách institucí, působících v obci
a důležité kontakty. Součástí jsou základní informace týkající se výstavby v obci či odpadového hospodářství. Brožurka je k zakoupení
na obecním úřadě za 20,- Kč.
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

Naše povinnosti na začátku roku

Na začátku roku čeká každého našeho občana s trvalým bydlištěm v obci poplatek za svoz komunálního odpadu. Platba ve výši 500,- Kč pro fyzickou osobu s trvalým bydlištěm v obci a pro fyzickou osobu,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (výjimky pro osvobození
z platby jsou stanoveny vyhláškou), může být provedena jednorázově, a to do 31. 1. nebo ve dvou stejných splátkách s termíny úhrady do 31. 1. a 30. 6. Poplatek za kanalizaci má termín splatnosti posunut
do konce března. Výše ročního poplatku pro osobu činí 1.200,- Kč (pro trvale obydlené nemovitosti),
výše ročního poplatku pro rekreační objekty bez trvalého pobytu je 2.000,- Kč. Platbu lze provést jednorázově, a to do 31. 3. nebo ve dvou stejných splátkách s daty úhrady do 31. 3 a 30. 9. Do konce března
by měl každý občan vlastnící psa uhradit poplatek za psa – psy, hradí se jednorázově s termínem do
31. 3. ve výši 120,- Kč za jednoho (prvního) psa, za druhého a každého dalšího psa téhož majitele je
poplatek 300,- Kč. Výjimkou jsou majitelé psů, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského
a vdoveckého příjmu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, v těchto
případech činí poplatek 60,- Kč.
Platbu všech výše zmíněných poplatků lze provést bezhotovostní platbou na účet obce:
3024171/0100. Číslo účtu je pro všechny platby stejné! Pro správnou identifikaci a zařazení platby je nutné uvést správný specifický a variabilní symbol. Variabilní symbol (VS) se skládá z čísla
části obce a z čísla popisného. Tišice – 1; Chrást – 2; Kozly – 3; chaty – 4. Specifický symbol (SS)
je účel platby: SS – 222 (poplatek za kanalizaci); SS – 101 (poplatek za komunální odpad); SS –
102 (poplatek za psa).
Příklad: chci provést bezhotovostní platbu na účet obce za jednoho psa, bydlím v Tišicích, číslo popisné 356. Číslo účtu: 3024171/0, kód banky: 0100; Variabilní symbol – VS: 1356; Specifický symbol – SS:
102; částka: 120- Kč.

Výroční zpráva o činnosti Klubu
seniorů Tišice v roce 2013

V roce 2013 nebyly v činnosti našeho klubu žádné problémy. Pokračovali
jsme podle léta zaběhnutého schématu, tzn. pravidelně se opakující akce.
Jakákoliv inovace v naší činnosti je diskutabilní, neboť naráží na malý zájem většiny místních seniorů a v neposlední řadě vyššími finančními náklady pořádaných akcí. Rok 2013 jsme zahájili pravidelnou schůzí výboru
dne 3. 1. 2013, kde mimo jiné proběhlo i výběrové řízení na místo konání
výroční schůze. Byla vybrána restaurace U Kocoura, a to na den 30. 1. 2013
v 18,00 hodin.
Za účasti pozvaných hostů a našich manželek či manželů jsme zhodnotili
rok uplynulý a vytýčili si úkoly do roku nadcházejícího. Po dobré večeři jsme si při harmonice zazpívali.
Dne 11. 4. 2013 se uskutečnila první tradiční akce KS, a to zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech. Protože byl zaplněn celý autobus, skončil výlet po odečtení všech nákladů výtěžkem 236,- Kč.
Další akcí pořádanou v dubnu bylo první setkání s Přívorankou dne 14. 4. 2013. Přes všeobecné obavy o
návštěvě dopadlo díky přespolním návštěvníkům uspokojivě, dokonce naše pokladní mohla po odečtení
všech výdajů ohlásit čistý výtěžek ve výši 1.074,- Kč. Vyvrcholením naší činnosti byl dne 20. 6. 2013
celodenní výlet do Třeboně, kterého se zúčastnilo 40 osob. Na programu byla návštěva zámku a exkurze
do místního pivovaru. Vzhledem k tomu, že tak velkou skupinu nebylo možno vzít najednou na prohlídky, účastníci zájezdu byli rozděleni na dvě skupiny, přičemž jedna absolvovala dopoledne zámek a po
obědě pivovar, druhá naopak. Výlet se velmi vydařil, o čemž svědčily pochvalné reakce všech účastníků.
Zde je na místě poděkovat V. Fáberovi za perfektní přípravu celé akce. Díky příspěvku OÚ na spolkovou
činnost ve výši 5.000,- Kč celá akce skončila téměř vyrovnaným rozpočtem, z finanční rezervy KS jsme
dopláceli pouhých 80,- Kč. Dne 31. 8. 2013 se uskutečnil první ročník Dne obce pod patronací starosty
P. Končela. Jednalo se o velmi zdařilou akci, na jejíž organizaci se aktivně podíleli i členové výboru
KS, kteří si vzali na starost obě pokladny při vstupech do areálu hřiště. V rámci prezentace spolků byly
vystaveny fotografie z činnosti KS od jeho založení až po současnost. Zde je nutno vyzdvihnout práci V.
Kváčka, který vybral a pro výstavu nechal upravit fotografie vážící se k činnosti KS a které byly vystaveny ve stánku KS. Dne 19. 9. 2013 se uskutečnil druhý pravidelný zájezd do Litoměřic na výstavu Zahrada
Čech. Zájezdu se zúčastnilo 48 osob, cenu jsme ponechali jako na jaře, ale pořadatel zvýšil vstupné, a tak
akce skončila schodkem 800,- Kč. Poslední akcí tohoto roku bylo předvánoční setkání s Přívorankou dne
8. 12. 2013. Připomínkou blížících se Vánoc bylo vydávání sladké vstupenky v podobě čokoládového
Mikuláše Touto předvánoční akcí s Přívorankou byl dovršen náš plán činnosti pro právě dokončený rok
2013 a rádi konstatujeme, že byl splněn bezezbytku. Přáli bychom si všichni, aby ten následující byl
alespoň tak dobrý, jako ten minulý.
V roce následujícím chceme uspořádat 3 až 4 Setkání s Přívorankou a zase navštívit jarní a podzimní
část Zahrady Čech v Litoměřicích. Pro velký úspěch bychom rádi uskutečnili opět jeden celodenní výlet,
ve hře jsou zatím návrhy na zámek Mnichovo Hradiště, bižuterie Jablonec nebo Liberec s botanickou zahradou a zoo. Upřesnění padne během prvního kvartálu. Chtěli bychom obnovit naše zájezdy do divadla
v Mladé Boleslavi. Naše plány by byly reálné, záleží vše na finanční situaci a hlavně na podpoře našich
členů, která je bohužel mizivá. Přestože členem Klubu seniorů je automaticky každý občan naší obce,
který dovršil důchodový věk, je účast na práci klubu nepatrná. Na pořádaná Setkání s Přívorankou, která
by měla být hlavně setkáním členů našeho Klubu, je jejich účast kolem dvaceti, třiceti osob, a to včetně
členů výboru a jejich rodinných příslušníků. Zbytek musí zachraňovat přespolní, aby tato setkání byla finančně únosná. Hovoříme-li o Přívorance, nemůžeme než vyzdvihnout práci členů výboru KS V. Kváčka
za výrobu plakátů a M. Jelínka za jejich distribuci.
Výroční zprávu předkládá Milan Černý, předseda KS

Černobílá elegance Evropsky významné sídlo našeho Kozloucha
V roce 2008 jsme v čísle TR103 psali o ochráně- ho strašidla Kozloucha. Chráněná lokalita dále porozvlní vás v rytmu ných
územích a přírodních památkách na našem kračuje pásem luk a mokřadů po levém břehu strouúzemí. Zmiňovaná „Všetatská černava“ a „Tišická hy, až téměř k odbočce ulice Na Čihadlech z ulice
tance
písčina“ se od té doby nezměnily. Mnozí z vás si Kostelecké, tedy jen nějakých 600 metrů od svého
TIŠICKÉ KLUBko vás zve 12. dubna 2014 od 20,00
hodin v sále na
hřišti na černobílý
taneční mejdan.

Zdá se vám spojení černé a bílé poněkud nudné?
Vyvedeme vás z omylu. Spojení bílé a černé je populární, dodává napětí a nahrává efektu. Co si obléci, co vás čeká a na co budeme tančit? Variací, jak
si této kombinace užít, je mnoho. V outfitu hledej
mezi krajkami, perlami, kůží, přijď celý černý jako
rocker nebo v bílém jako anděl. Vyzkoušej kombinaci s puntíky, s pruhy nebo zvířecí kůži. Marilyn
Monroe nebo kuchař? Vše je povoleno.
Hudební skupina PLUS zahraje k tanci oblíbené
pecky a my přidáme skladby šmrncnuté v duchu
černobílé. Takže zazní trháky skupiny Boney M ,
Black and White s M. Jacksonem, Whitney Houston, Tina Turner a další. S výzdobou si poradíme
a vytvoříme černobílé iluze tak, abychom vám jako
vždy zpříjemnili atmosféru celého večera. Černobílé bude i tradiční předtančení holek z KLUBka.
Překvapením večera bude tetovací salon, tzv. černé
tetování “na pár dní“. Uvítáme tematické oblečení
návštěvníků. Těšíme se na vás.
Předprodej a rezervace vstupenek probíhá od
24. 3. 2014 u Blanky Janouškové, tel. 728 479 303
nebo mailem klubko@tisice.cz Cena vstupenky
činí 150,- Kč. Vstupenky jsou slosovatelné.
rs

Senioři zvou

Ani letos nechtějí senioři z Tišic zahálet, a tak
první akcí, na kterou zvou spoluobčany je tradiční zájezd na jarní Zahradu Čech v Litoměřicích. Uskuteční se ve čtvrtek 10. dubna 2014.
Odjezd od autobusových zastávek bude v 9,00
hodin a přihlášky přijímá Milan Černý, telefon
721 382 260. Cena 170,- Kč (doprava a vstupné)
Hned o tři dny později, v neděli 13.dubna 2014,
pořádají senioři opět tradiční jarní Setkání s Přívorankou Miloše Valenty. Uskuteční se od 14,00
hodin v sále restaurace Na hřišti. Jsou zváni
všichni příznivci dobré zábavy, místní i z okolí.
Přijďte se alespoň na chvíli oprostit od každodenních starostí a vezměte s sebou i své známé, přátele, vždyť neděle je odvozeno od slova nedělat,
čili nepracovat.
Klub seniorů

Tříkrálová sbírka 2014

V prvních lednových dnech proběhl 14. ročník
celostátní akce Tříkrálová sbírka, do níž se zapojila, stejně jako pokaždé od roku 2001, i Farní charita Neratovice. Sbírka je určena na pomoc lidem
v nouzi. Poděkování patří všem, kdo vlídně přijal
koledníky a přispěl do jejich pokladniček. Stejné
díky patří i samotným koledníkům, kteří věnují nezištně svůj čas ve prospěch pomoci druhým. V Tišicích a okolí jsou to již tradičně žáči Eliška Husáková, Anička Pourová a Michaela Mitošinková
a jejich vedoucí skupinky Jitka Mitošinková. Poděkování patří také obci Tišice v čele se starostou za
pomoc a podporu při konání Tříkrálové sbírky. Ještě důležitý údaj – prostřednictvím koledníků neratovické Farní charity se vybralo celkem 76.475,Kč, z toho přímo v Tišicích částka 3.746,- Kč.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

pravděpodobně všimli při zimních procházkách
nových informačních tabulek, umístěných na několika místech kozelského katastru. Vymezují hranici

„Evropsky významné lokality Polabí u Kostelce“,
evidenční číslo CZ 02 101 52. Jedná se o poměrně
rozsáhlé území mezi Kostelcem n. L. a Neratovicemi. U nás zasahuje jen do kozelského katastru
a je charakterizováno jako nadprůměrně zachovalá
ukázka říční nivy velkého toku s charakteristickou
mozaikou lužních lesů, luk, vodních ploch a mokřadů. Na kozelském katastru je lokalita rozdělena
na pět samostatných částí.
První část začíná přibližně v místě, kde z ulice Na
Čihadlech odbočuje vlevo cesta, vedoucí po kraji
lesa a kde pramení strouha, která teče podle lesa
směrem ke Chrástu pod benzinovou čerpací stanicí,
dále zpustlými loukami podle ulice Pod Horkou až
do kozelského rybníčku, sídla strašného a oblíbené-

začátku. Tvoří protáhlý oblouk – podkovu, kopírující strouhu. Druhou část tvoří rozsáhlé mokřady, jejich polohu a rozlohu nejlépe uvidíte při pohledu do
otevřené krajiny od myslivecké střelnice. Je to také
podkova, ale podstatně širší, opisuje kraj lesa od silnice z Kozel do Kostelce v místě, kde je pomníček
až ke střelnici. Třetí část je les a přilehlé louky, které
byly dříve vedeny jako samostatná „Přírodní památka Jiřina“. Je to nejstarší chráněné území u nás, se
zbytky původních polabských lužních lesů, ustanovené již v roce 1933. Začíná několik set metrů od
Kozel proti proudu Labe, zahrnuje i louku a mokřiny Pod ploty, les V Jiříně a dále, již mimo náš katastr
pokračuje až ke kosteleckému starému Labi. Čtvrtá
část je pro běžné procházky nejhůře dostupná. Nachází se na levém břehu Labe u Jiřic a její součástí
jsou zbytky středověkého hradiště, o kterém jsem
psal v TR 120. Je zjevné, že v minulosti tvořilo toto
území jeden celek s protilehlou Jiřinou, odděleny od
sebe byly při regulaci Labe nově vytvořeným korytem.
Poslední pátou a nejmenší část tvoří jen několik
metrů široký pruh zeleně podle kozelského starého
Labe od hlavního řečiště až k chatové oblasti.
Jen pro doplnění, celý listnatý a v létě téměř
nepřístupný les na druhém břehu starého Labe až
k Mlékojedům je rovněž částí „Evropsky významné lokality Polabí u Kostelce“, stejně tak lesy, louky a mokřiny na levém břehu řeky mezi Jiřicemi
a Lobkovicemi.
Je mimo možnosti tohoto článku popsat, čím je
tato lokalita významná, jaké vzácné stromy či byliny se tam vyskytují, jaké živočichy tam můžete pozorovat. Všechny tyto informace, mapu a spoustu
dalších snadno naleznete, zadáte-li do internetového vyhledávače: www.nature.cz/natura2000 a do
seznamu Evropsky významných lokalit nejlépe
některou z následujících specifikací: CZ 02 100 34
Všetatská černava, CZ 02 12 023 Písčina u Tišic
nebo CZ 02 101 52 Polabí u Kostelce
Petr Brodský

Tišické bejvávalo...
....aneb nic nového v počasí

Také se vám zdá „tento způsob zimy poněkud nešťastný“? Dovolil jsem si trochu upravit známou
otázku majitele letní plovárny z filmu Rozmarné léto v nezapomenutelném podání Rudolfa Hrušínského. Ano, letošní zima je opět nenormální. Tolik zpráv o překonání plusových teplotních rekordů jsme již
dlouho z televize neslyšeli, provozovatelé lyžařských areálů sčítají ztráty. Meteorologové nás ujišťují,
že to není nic neobvyklého, všechno tu již bylo. Potvrdily mi to i zápisy o počasí v kronice za roky 1974
a 1975. Jen trochu jsem je upravil a zkrátil.
Počasí v roce 1974 popsal kronikář Josef Brodský takto: „Zažili jsme nejteplejší první jarní den 21.
března za posledních 200 let, u nás jsme naměřili 24 °C. V polovině dubna přišla katastrofa pro ovoce
i zeleninu. V době, kdy všechno kvetlo, zelenala se právě vysázená zelenina, přišly mrazy – až mínus
10°C. A občané, kteří si naplánovali dovolenou na červenec, doplatili na rozmary letošního počasí. Tak
studený červenec nepamatují ani nejstarší pamětníci. „Dirigent“ letošního počasí si to vynahradil v prosinci. Meteorologové nám oznamovali, že tak teplý prosinec nezaznamenali rovněž za posledních 200
let. Průměrné denní teploty byly jen o málo nižší než v červenci! A tak jsme mohli vidět na zahrádkách
kvést růže a v televizi ukazovali jahody, které dozrály v tuto neobvyklou dobu.“
Počasí v následujícím lednu 1975 popsal kronikář takto: „Mimořádně teplý prosinec měl pokračování i v lednu. Ten, kdo se toulal přírodou, mohl vidět v zahrádkách kvést růže, petrklíče, rozkvetlé
jívy, naplno kvetoucí čemeřice.V klimatologii se rozdělují zimní dny na mrazivé, kdy mrzne alespoň
v noci, na ledové s celodenním mrazem a arktické, kdy denní teplota je nižší než mínus 10°C. Podle
dlouhodobých statistik bývá v lednu 10 – 14 dnů ledových. Letos nebyl ani jediný!! I paní Zima má své
rozmary.“
V následujících týdnech se ukáže, zda rozmary letošní paní Zimy již skončily, nebo že nás bude zlobit
až do konce března jako loni.
Petr Brodský, kronikář
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Podnikatelé dnes

V minulých Tišických rozhledech jsme seznámili čtenáře s nově zakládanou rubrikou o místních podnikatelích, jejichž služby chceme prostřednictvím
našeho občasníku zviditelnit. Zároveň jsme podnikatele vybídli, aby nečekali, až přijdeme s nabídkou na rozhovor a sami se v případě zájmu ozvali. Téměř
okamžitě se ozvala nově přistěhovaná Jana Fröhlichová, která nabízí fotografické služby. A protože víme, že stejné služby poskytuje i Jaroslav Dudek, oslovili jsme i jeho a ten naši nabídku okamžitě využil.
Fotoateliér JÁJA - Jana Fröhlichová
Focení ji zajímalo již jako malou holku, vystudovala střední školu, obor reklamní fotografie. Svůj
ateliér měla v Jesenici, odkud se
do Tišic na konci
roku 2013 přistěhovala. Focení se
již přes tři roky
věnuje profesionálně. V rodinném domě, kde
žije s manželem
a malou dcerou,
má svůj vlastní
ateliér. Po narození dcery se její
fotografický zájem soustřeďuje
Foto Jana Fröhlichová
hlavně na focení
miminek, dětí a
těhotných žen, dále se věnuje rodinným fotografiím, ke kterým přibírá i domácí mazlíčky. Nabízí
focení rodinných oslav, svateb, firemních akcí, focení ve školkách, školách. Neznámou pro ni není
focení aktů. Věnuje se focení v interiéru, exteriéru,

ráda zákazníky vyfotí v jejich rodinném prostředí,
třeba na zahradě. Bez zajímavosti není focení na
počkání na průkazy, pasy. Jana Fröhlichová spolupracuje s grafiky, se kterými se podílí na tvorbě
šablon pro nafocené kalendáře, fotoknihy, takže
ty pak nesou punc originality. Absolvovala vizážistický kurz, dokáže tedy zájemce o uměleckou
fotografii vhodně připravit. Podklady zákazníkům
předává na CD nosiči, všechny své zakázky archivuje, takže v případě ztráty či poškození může
kdykoli pořídit kopie.
Pro obyvatele naší obce nabízí 30% slevu na
všechny zakázky.
Kontakt: Jana Fröhlichová, Všetatská 412, Tišice – Chrást, mobil: 737 636 557, e-mail: frohlichova.jana@seznam.cz, www.fotojaja.cz
Studio BUBA – Jaroslav Dudek
Již třicet let se věnuje portrétní fotografii, a to od
dětských portrétů až po portréty Boudoir či Glamour, které většinou ženy věnují jako dárek svým
partnerům, či pro sebe jako vzpomínku do budoucna. Věnuje se populárnímu focení maminek
s bříškem, zde zákazníci dávají většinou přednost
fotografování v páru. Svou nabídku v poslední době
rozšířil o focení s možností naklíčovat jakékoli po-

zadí na fotografii vytvořenou v soukromém ateliéru.
Tímto způsobem je možné během několika minut
získat fotografii od moře, z hor či safari. Mezi nejpopulárnější takto nafocené fotografie patří například fotografie z kosmu. Tento způsob focení často
využívají mateřské školy pro společné i jednotlivé
focení dětí. Mimo video záznamů, například svateb,
školních, firemních, rodinných oslav, plesů, nabízí
Jaroslav Dudek digitalizaci starších analogových
obrazových a zvukových záznamů a jejich přepis na
DVD či CD. Zpracuje i často zákazníky požadovaný střih domácího videa přímo z kamer zákazníků.
Setkává se se situacemi, kdy zákazník na dovolené
natočí mnohahodinový záznam a potom nemá čas
ani chuť záznam zpracovat nebo si neví rady s postprodukcí svého videa.
Kontakt: Jaroslav Dudek, Sokolská 351, Tišice
– Chrást, mobil: 603 201 106, e-mail: bubaediting@seznam.cz, www.studiobuba.cz
Pokud si přejete, aby i vaše nabízená služba
byla v Tišických rozhledech uveřejněna, ozvěte se na e-mailovou adresu: nzvelebilova@
seznam.cz.

Tišické bejvávalo… Živnostníci, podnikatelé dříve a nyní
V minulém čísle TR jsme se ve dvou článcích věnovali podnikání v minulosti i v současnosti. V poslední větě mého příspěvku jsem se zmínil o několika
rodinách, které v Tišicích podnikají již dlouhá desetiletí. A tak na redakční
radě vznikla nápad nechat do jejich historie nahlédnout a čtenáře s výsledkem
pátrání seznámit. Jako prvního jsem o pomoc poprosil Milana Nohejla. S velkou ochotou mi vyhověl, za což mu patří velké poděkování a vy se můžete
začíst do jedné podnikatelské historie…
Rod Nohejlů se do Tišic dostal oklikou přes Chrást. Kolem roku 1815 si vzal
Václav Nohejl ze Zlonína č. 20 Kateřinu Slavíčkovou z Chrástu. Jeho vnuk,
Karel Nohejl, narozený 26. 4. 1878, si vzal za ženu Marii Rossovou a spolu
pak byli zakladateli řeznického rodu – všech šest synů se vyučilo na řezníka.
Nejstarší z jejich dětí Karel, narozený 1. 8. 1899 v Kopistech č. 39, se později stal řezníkem v Tišicích v č. 5. Po návratu z vojny se 12. 9. 1921 oženil
a v oddacím listě je uvedeno, že Karel Nohejl, řezník a uzenář v Tišicích č.
5, si béře za ženu Marii, rozenou Voborníkovou z Toušeně č. 47. Dne 20. 11.
1923 se mladým manželům narodil syn Jiří. V říjnu 1938 byl Karel Nohejl
mobilizován, brzy se však s ostatními zklamanými vojáky vrátil. Druhý syn
Milan se narodil 21. 6. 1939. Počátek živnostenského působení v Tišicích je
tedy možno datovat do roku 1921. V té době byl na vesnici téměř každý, co se
týče masa, samozásobitelem. Prodej masa na krámě nebyl velký, pan Nohejl
musel svoji činnost rozšířit o další aktivitu, odvážel poražené kusy dobytka od
zemědělců na jatka do pražských Holešovic. K tomu účelu měl bryčku a koně
Fricka, který po čase uměl cestu Tišice – Holešovice a zpět zpaměti i bez
GPS, neboť i řezník musí někdy spát. Další významnou pomocí byla spolupráce s okolními hospodáři, zejména s panem Svobodou z dnes již zaniklého
statku v Třebošnicích, protože řezník je vždy rychlejší a hlavně levnější než
veterinář. Běžné byly i zabíjačky v Tišicích a Kozlech. Ovšem za protektorátu
a v době přídělů na lístky do roku 1953 to byla činnost velmi nebezpečná.
V cechu řezníků byl Karel Nohejl považován za zkušeného mistra, a proto
také dbal na odborný růst svého syna Jiřího. Vyučil ho řeznickému řemeslu
a nechal ho vystudovat Průmyslovou školu masa ve Školní ulici v Praze 1.
Jiří však vlastní živnost nikdy neprovozoval, byl však rodičům vždy zdatným
pomocníkem. Během času provedl Karel Nohejl řadu technických a stavebních vylepšení živnosti. Koně Fricka nahradil automobil Praga Picolo combi,
který však po celou válku stál v garáži „na špalkách“. Technologii chlazení
a uchovávání masa ledováním nahradila nová přístavba s chladírnou a lednicí,
kterou chladícím agregátem vybavila firma Bratři Horákové. Původní masný
sklep byl vybaven domácí vodárnou a v době leteckých náletů spojenců na
Neratovice sloužil jako kryt. Patrně těsně před válkou byla postavena pod-

TR 138 4

sklepená, patrová přístavba, jejíž součástí je dnešní prodejna. Plány pro tuto
stavbu zhotovil Ing. František Podval. Těsně po válce doplnil ke staré dílně
a porážce novou provozní část. To však již byla, jak ukázala blízká budoucnost, zbytečná investice. Ke konci války dorazil do Tišic pochod smrti. Byli to
ruští váleční zajatci. Na noc byli ubytování ve stodolách u Šárů a u Krymlů. Za
pomoci několika tišických slečen se pro ně u Nohejlů vařila polévka.
Po válce předpokládal pan Nohejl další rozvoj živnosti, bohužel budoucnost
byla jiná. Poválečná euforie byla vystřídána neodbytným pocitem, že všechno
bude jinak a následnou frustrací. Někdy kolem prvních poválečných voleb
navštívila pana Nohejla agitační dvojice a vybízela ho ke vstupu do KSČ.
Odmítnul, protože se držel staré zásady, že živnostník může být členem cechů
a spolků, nikoliv však politické strany, což se brzy ukázalo jako překonaná
a nezdravá zásada. Přiblížil se rok 1950 a pan Nohejl musel živnost zrušit
a vstoupit do Spotřebního družstva Jednota v Brandýse n. L., později v Mělníku. Připravil se na to a v inventuře předal jen 5 kg masa z výřezu. Pro rodinu
si však stačil udělat asi 30 šišek trvanlivého salámu. Dostal razítko prodejny a ze svobodného podnikatele se stal podřízený jakéhosi instruktora a řady
nekvalifikovaných funkcionářů Jednoty. Jednotě sloužil Karel Nohejl až do
předposledního dne svého života. Zemřel 20. 11. 1970. Přesloužil o deset let
důchodový věk. Byl zvyklý na to, že živnostníci do důchodu neodcházejí.
Za celý život měl dvakrát tři dny dovolené, nikdy neměl nemocenskou. Na
jeho pohřbu promluvil ředitel Jednoty Mělník, který ho za týden následoval
na věčnost. Vedoucí prodejny se potom stala jeho žena Marie Nohejlová, bylo
jí v té době již 68 let. Pomáhal ji syn Jiří a vnučka Marcela, která po několika letech převzala žezlo v prodejně. Po ukončení činnosti Jednoty se stala
vnučka zakladatele firmy Marcela Černohorská opět svobodným podnikatelem. Musela trochu pozměnit prodejní sortiment a zavést i nedělní prodej a v
roce 1990 zvětšila prostory prodejny. Spolu s ní prodávala i její dcera Marcela
Herclíková, která asi před 2 roky převzala po mamince vedení firmy a je tedy
posledním článkem rodového podnikatelského řetězu.Firma Nohejl - řeznictví
a uzenářství má tedy v obci Tišice tradici dlouhou 93 let.
Jen pro doplnění – Jiří Nohejl se po roce 1989 velmi angažoval ve veřejném
životě, přispěl k oživení místní organizace ČSSD v Tišicích. Zemřel v roce
1992. Informace pro tento článek nám poskytnul mladší bratr Jiřího pan Milan Nohejl. Jeho manželka Irena Nohejlová si u nás založila v 90. letech zahradnickou firmu na pěstování a prodej květinové sadby.Milan ji v podnikání
pomáhá, živnost NOHEJL v Tišicích tedy má pokračovatele - i když v jiném
oboru.
Petr Brodský, kronikář

Dotace na podporu logopedické prevence
byla přidělena Mateřské škole Tišice
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v loňském roce v souladu se školským zákonem, rozvojový program Podpora logopedické
prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014.
Obecným cílem programu je zvyšování kvality
předškolního vzdělávání, a to jak prostřednictvím
vzdělávání pedagogických pracovníků rozvíjejících řečové dovednosti dětí předškolního věku,
tak zlepšováním pracovního prostředí pro zajištění
logopedické prevence v předškolním vzdělávání.
Podpora se podle tohoto programu uskutečňuje
formou poskytování finančních prostředků státního rozpočtu účelově určených na úhradu nákladů,
které mateřské škole vznikly. Dotace měla několik úrovní podle počtu žáků ve školce. V našem
případě jsme obdrželi maximální dotaci určenou
pro školky s počtem dětí 50 až 100, a to ve výši
50.000,- Kč. Ředitelka MŠ Ludmila Nováková spolu s učitelkou Naďou Černou vypracovaly
a předložily projekt logopedické prevence pro
mateřskou školu Tišice s názvem „Chceme, abychom si všichni rozuměli a porozuměli“. Projekt

je zaměřen na rozvoj jazyka a logopedii, rozšíření slovní zásoby, její aktivní používání, dokonalé
procvičování problematických hlásek. Směřuje ke
zvládnutí mateřského jazyka a odstranění nedostatků v jeho užívání, které se projevují nejen v řeči
mluvené či v porozumění řeči, ale i v psané podobě, která ovlivňuje psaní, čtení, a tím celý proces
učení. Dále si klade za cíl získání rodičů k aktivní
spolupráci při výchově řeči dětí. Cílem projektu
je odstranění vad výslovnosti, zvýšení sebevědomí dítěte, začlenění se do kolektivu a dobrý start
v 1. třídě základní školy. Odbornou kompetenci
pedagogů získají učitelky absolvováním akreditovaného kurzu „Logopedický asistent“. Takto získané finanční prostředky budou použity na další
vzdělávání pedagogických pracovníků (v našem
případě dvou učitelek) zaměřeného na logopedickou prevenci, a na vybavení učebny potřebnými
pomůckami. Kurz je v této chvíli naplánován pro
učitelky N. Černou a M. Machýčkovou, která se na
vypracování projektu částečně podílela.
(nač)

Zápis dětí do mateřské školy
Zápis dětí do mateřské školy pro další rok se bude konat 9. dubna 2014 od 13,00 do 17,00 hodin v
MŠ Tišice. K zápisu je třeba přinést rodný list dítěte, občanský průkaz jednoho ze zákonných zástupců
a žádost o přijetí dítěte (obsahuje potvrzení lékaře o povinném očkování dítěte). Tiskopisy si můžete
vyzvednout v MŠ od 19. března 2014.
Vlastní zápis proběhne ve třídě Berušek, kde si učitelky převezmou řádně vyplněnou Žádost potvrzenou lékařem. Dále povedou rozhovor se zákonným zástupcem, kde budou zjišťovat informace o dítěti
(jeho znalosti a dovednosti, chování atd.). Děti přitom budou mít možnost seznámit se s prostředím
mateřské školy. Po ukončení zápisu vydá ředitelka školy na základě podané žádosti rozhodnutí o přijetí
či nepřijetí dítěte (po uplynutí zákonné lhůty třiceti dnů). Děti budou přijímány podle Kritérií stanovených pro školní rok 2014/15. Podrobnější informace získáte na webu školky www.ms-tisice.cz.
S docházkou dětí souvisí povinné měsíční platby za stravné a úplata za předškolní vzdělávání. Ta se týká
všech dětí kromě těch, které jdou v daném školním roce poprvé k zápisu do ZŠ. Bezúplatnost je stanovena
nejvýše na 12 měsíců, z čehož vyplývá, že děti s odkladem školní docházky úplatu musí opět hradit.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy Tišice pro školní rok 2014 /2015

Ředitelka Mateřské školy Tišice stanovila kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na
základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.
Stanovená kritéria:
1. Ve smyslu ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (případně má doklad,
že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)
2. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní
docházky (dle § 34 odst. 4 školského zákona.)
3. Trvalý pobyt dítěte v obci Tišice
4. Věk dítěte
Ludmila Nováková, ředitelka školy

Starý papír pro školku

Déle než rok je umístěn v areálu Mateřské školy Tišice velkokapacitní kontejner na starý papír. Se
samotným sběrem ve školce se ale započalo již v roce 2012. A protože jednorázové sběrové akce byly
úspěšné, rozhodli zastupitelé o umístění jednoho ze dvou zakoupených kontejnerů právě ve školce. Za
rok a půl se podařilo nasbírat přes 12 tun papíru a na účet školky přibylo více než 15.000,- Kč. Finance
ze sběru papíru jsou určeny pro úpravu areálu školky určeného k pobytu dětí na zahradě. V plánu je nový
závlahový systém, který zkvalitní travní plochu, výsadba stromků a keřů, vybudování ohniště pro společné akce s rodiči a podklad pro venkovní stolky pro děti. Takto nasbíraný papír je zahrnut do tříděného
odpadu z celé obce, takže bonusy za tříděný odpad se promítnou i do hospodaření obce.
Děkujeme všem, kteří přivážejí papír ve prospěch dětí. Pro ty, kteří by se rádi zapojili, připomínáme, že
starý papír je možné přivážet kdykoli v průběhu provozu školky, to je v pracovní dny od 6,30 do 16,30 hodin. Velké poděkování patří Petru Koubovi, který po celou dobu sběrové akce bezplatně odváží naplněné
kontejnery.
(nač)

Sbírka má
nečekaný ohlas

O tom, že lidé dokážou pomoci, když je potřeba,
se přesvědčujeme vždy, kdy nás příroda překvapí
záplavami či se někdo dostane do nečekané tísně.
Nejinak tomu je v případě Michalky a Natálky Rejnartových, ve prospěch kterých se rozjela sbírka
s názvem „Přijďte s víčky pro holčičky“. Tyto dvě
malé „velké“ bojovnice jdou spolu se svými rodiči
odhodlaně za svým cílem – stát pevně na nohách,
ale v této chvíli v cestě stojí náročná a složitá operace s dlouhodobou rekonvalescencí nebo finančně
náročná léčba, která by mohla operaci zcela vyloučit. Speciální léčba a některé potřebné rehabilitační
pomůcky nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a tak pomáhá sběr víček od PET lahví získat
potřebné finanční prostředky. Obě holčičky docházejí do mateřské školy, protože pobyt v běžné třídě
je pro ně velmi důležitý a motivující, ale bez asistentky pedagoga, kterou je jejich maminka, by byla
jejich docházka nemožná. A protože učitelky sledují každodenně snahu Michalky a Natálky a vidí,
že přání stát na vlastních nohách není jen zbožným
přáním rodičů, ale možnou realitou, chtějí ve své
pomoci handicapovaných dvojčátek jít dál a zvažují možnost založení finanční sbírky.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru víček
od PET lahví, a tím pomohli potřebným dětem.
V příštím čísle Tišických rozhledů přineseme rozhovor, ve kterém vás seznámíme blíže s holčičkami
a s jejich složitou cestou za něčím tak pro zdravého
člověka běžným – stát na vlastních nohách.
N. Černá

Ti z vás, kdo se chtějí dále zapojit do
sběru víček, mohou je přinášet na sběrná
místa a to do Mateřské a Základní školy
Tišice nebo do budovy Obecního úřadu
Tišice. Informace též dostanete na e-mailové adrese: Rejnartova.M@seznam.cz.

Zápis do základní
školy
Již třetím rokem přichází k zápisu na naši základní školu poměrně velký počet dětí. V letošním roce jsme jich mohli podle trvalého bydliště
očekávat až padesát. Nakonec se jich dostavilo
a bylo zapsáno rovných čtyřicet a z toho rodiče tří
dětí ihned požádali o odklad školní docházky o jeden rok. Celkem bylo přijato 37 dětí, ale někteří
rodiče přesto ještě zvažují návštěvu pedagogicko
psychologické poradny, chtějí se raději ujistit, zda
je jejich dítě přiměřeně vyspělé a popřípadě požádat o odklad. Musí to však stihnout nejpozději do
31. 5. 2014 a svou žádost doložit doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa. Kolik prvňáčků skutečně nastoupí od
září do 1. ročníku školního roku 2014/2015 bude
tedy jasné až na konci května. Dá se předpokládat, že jich bude okolo 30, což by znamenalo, že
bychom mohli poprvé v historii školy otevřít dvě
první třídy.
J. Slámová
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Tišický stolní tenis

Do vydání tohoto čísla TR a po odehrání prvé poloviny z odvetných zápasů se obě naše družstva drží v
horní polovině svých soutěží. Je to potěšující zvláště za situace, kdy lídři obou mužstev, J. Fabián a P. Dudek museli ze zdravotních nebo pracovních důvodů několik zápasů vynechat. Zvláště mrzí porážka áčka na
domácích stolech od Pšovky a následně i od Mlékojed, když k utkání byl ze základu k dispozici jen Pavel
Rubín, kterého doplnili dva hráči béčka. Při takto neúplné sestavě (byli jen tři) už na začátku tedy prohrávali
0:5. Věříme, že zbývající utkání do konce soutěže odehrají reprezentanti Tišic v pohodě, že se jim vyhnou
nemoci a své dosavadní pozice si minimálně udrží.

Výsledky

Výsledky RP I
Tišice A – Pšovka A
Tišice A – Nelahozeves
Liběchov A – Tišice A
Tišice A – Mlékojedy A
Neratovice E – Tišice A
Výsledky RP II
Pšovka B – Tišice B
H. Počaply – Tišice B
Tišice B – Mlékojedy C
Mlékojedy B – Tišice B
Tišice B- Nelahozeves C

8-10
14-4
6-12
5-13
8-10

(Rubín 3,5, Válek 3,5, WO 1)
(Fabián 3, Válek Z. 3, Brodský 2, Rubín 1, WO 5)
(Fabián 3, Brodský 3, 5, Válek Z. 3,5, Rubín 2)
(Rubín 3,5, Válek 1,5)
(Rubín 3,5, Brodský 3, Válek Z. 2,5, Habart 1)

5-13
12-6
13-5
16-2
13-5

(Válek 4,5, Kratochvíl I. 3,5, Habart 2,5, Vais 2,5)
(Dudek 1,5, Habart 2,5, Kratochvíl I. 1, Kratochvíl M. 1)
(Válek Z. 3,5,Vais 3,5, Habart 1, WO 5)
(Válek 2)
(Válek 4,5, Habart 4, Vais 3,5, Kratochvíl I. 1)

Také nový Pohár starosty
pro Pavla Rubína
Na přelomu roku pořádají tišičtí stolní tenisté
už tradiční turnaj o Putovní pohár starosty obce.
Protože se loňským vítězem stal už potřetí Pavel
Rubín, skončil pohár podle regulí soutěže v jeho
držení natrvalo. Starosta Pavel Končel proto zajistil pohár nový a ten opět zatím na rok získal staronový vítěz Pavel Rubín. První dva hráči s nejvyšším počtem vítězství - Rubín a Fabián, získali přes
dvě porážky stejný počet bodů, takže rozhodnul
vzájemný duel, ve kterém zvítězil, tak jako loni,
Pavel Rubín. Nový pohár mu předal místostarosta
Pavel Veselý. Třetí místo pak získal hráč základu
áčka Mirek Brodský.

Tabulky
RP I
1. TJ Neratovice D
2. S. D. Beřkovice B
3. S. Mělník - Pšovka A
4. TJ Sokol Tišice A
5. TJ Sokol Dřínov
6. TJ D. Nelahoz.-HPT B
7. TJ Neratovice C
8. SK Mšeno A
9. TJ Neratovice E
10. TJ S. Mlékojedy A
11. TJ Kralupy B
12. SK Liběchov

16
15
16
16
16
16
16
15
16
15
16
15

15
10
10
9
9
8
7
6
5
3
2
0

1
2
2
4
2
1
3
1
0
1
3
0

0
3
4
3
5
7
6
8
11
11
11
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

205:75
166:104
169:119
164:124
171:117
152:136
151:135
126:144
131:153
105:165
95:191
49:221

46
32
32
31
29
25
24
19
15
10
9
0

RP II
1. Sokol Horní Počaply
2. TJ Start Mlékojedy B
3. TJ D. Nelahozeves C
4. Sokol D. Beřkovice C
5. TJ Sokol Tišice B
6. TJ Kralupy C
7. TJ Neratovice F
8. S. Mělník - Pšovka B
9. SK Mšeno B
10. TJ D. Nelahozeves D
11. TJ S. Mlékojedy D
12. TJ S. Mlékojedy C

15
15
16
16
16
16
16
15
15
15
16
15

15
13
12
9
8
8
6
6
6
3
1
1

0
0
1
2
2
0
3
2
0
0
0
0

0
2
3
5
6
7
7
7
9
12
15
14

Turnaj v kulečníku

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

200:70
199:71
168:120
175:113
165:123
144:144
147:141
135:135
147:123
94:176
53:235
47:223

45
39
37
29
26
23
21
20
18
9
3
3

Dne 26. 12. 2013 se uskutečnil v hostinci V zatáčce tradiční Vánoční turnaj v kulečníku. Po napínavých bojích, při kterých občas nechyběla některým hráčům ani štěstěna, skončil turnaj tímto výsledkem:
1. místo - Libor Moya Hoza, 2. místo - Václav Ampér Nepomucký, 3. místo - Evžen Ouřada Holý. Už od
začátku bylo téměř jasné, že Libor Hoza je ve velké formě, a to dokázal i ve finále letošního vánočního
turnaje, v kterém porazil, sice se štěstím, Václava Nepomuckého. Velkého výsledku dosáhl i pořadatel
Petr Vacek, který připravil nejen pro vítěze, ale i pro všechny účastníky výborné pohoštění, kdy se podával pečený bůček light!

Pavel Rubín s pohárem pro vítěze turnaje.
Turnaje se účastnilo celkem dvanáct hráčů.
Všichni startující obdrželi věcné ceny a za několik z nich patří dík panu Kudrnovskému z řeznictví
v Chrástu. Turnaj byl i rozlučkou pro dlouholetého
člena našeho oddílu Martina Veselého, který od
Nového roku hájí barvy Sokola Telč, jeho nového
bydliště.
J. Kratochvíl

Bowling

V hostinci V zatáčce se bude v průběhu
března konat turnaj v bowlingu, přesné informace se případní zájemci mohou dozvědět přímo v hostinci u Petra
Vacka.

NAROZENÍ
Petr Pazdera

ÚMRTÍ
Zdeňka Russová, Pavel Kroka
Ivana Miková, Jaroslav Pospíšil

inzerce

Pronajmu dlouhodobě pozemek vhodný
pro pěstování zeleniny, studna, elektřina.
Marie Přesličková, tel.: 736 724 196
l Pomůžeme s oddlužením, osobním bankrotem. Diskrétnost. Volejte 777 794 880.
l Nabízím hlídání vašich dětiček, dlouhodobě i nárazově. Více na tel.: 728360913 nebo
capratova.zuzana@volny.cz.
l

Společné foto tří nejúspěšnějších účastníků kulečníkového turnaje
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Sport
Druhá polovina sezóny před našimi fotbalisty

Muži
Trenér Martin Brabec připravuje tým na druhou
polovinu soutěže. “Zimní tréninky jsme začali 7.
ledna v hale Gymnázia Neratovice. Poté jsme po
celý leden střídavě trénovali v hale a venku. V hale
byla příprava zaměřena na rozvoj rychlosti a obratnosti a venku jsme se plně věnovali rozvoji fyzické
vytrvalosti na okruzích kolem Tišic. V únoru jsme
zařadili i spinning v Olympii Neratovice a postupně se připravovali na zátěž, která byla pro všechny
připravena na soustředění v Českém Dubu od 13. do
16. února, v jehož rámci jsme sehráli přátelské utkání s Dolním Bousovem. Po něm pak následovala
další s Brandýsem na hřišti ČAFC, s Třeboradicemi
na hřišti Meteoru a Škvorcem. V březnu nás čekají
další - 2. 3. s Mělníkem, 8. 3. s Byšicemi a na závěr
přípravy 15. 3. s Kostelním Hlavnem. Pak už na nás
čeká první mistrovské utkání s Libiší.”
První přátelský zápas na umělé trávě ČAFC
v Praze sehrály Tišice s týmem Brandýsa nad Labem a prohrály 1:4. Do zápasu mužstvo nenastupovalo v kompletní sestavě, proto byl herní styl
přizpůsoben na hru zezadu, a tak Brandýs od 10.
minuty začal s postupným dobýváním naší obrany. Do konce první poloviny se Brandýsu povedlo
vstřelit dva góly a jít do vedení 2:0. Druhou polovinu Tišice rozehrály lépe a vytvořily si i standardní situaci a přímé a rohové kopy. Bohužel Brandýs
zvyšoval na 3:0. Nakonec se mužstvo Tišic gólu
přece jen dočkalo, když se proháčkoval Michal
Novák a přehodil brankáře Brandýsa. V závěru
ještě soupeř pojistil vítězství na konečných 1:4.
Starší přípravka
Průběh přípravy hodnotí trenér starší přípravky
Michal Vítovec: “Koncem loňského roku jsme se
zúčastnili halového turnaje v Kralupech, kde jsme

po základní skupině figurovali na třetím místě. Bohužel v zápase o konečné 3. místo jsme po remíze
1:1 prohráli 2:1 na penalty a obsadili konečné 4.
místo. “
Zápasy v základní skupině přinesly jednu prohru
0:1 s FK Kralupy A, dvě remízy 1:1 s Tygry Neratovice a FK Kralupy B (skórovali Semerák a O.
Krajč) a dvě výhry – 4:0 s SK Hřebeč (2x Semerák,
2x Vít) a 2:0 s FK (Pokorný, Bruner).
První letošní turnaj jsme sehráli v hale neratovického gymnázia. Tento turnaj se nám moc herně
nepovedl, takže si Vojta Pokorný v brance dost zachytal. A i proto získal cenu pro nejlepšího brankaře turnaje“, dodal trenér. Doplňme výsledky jednotlivých zápasů starší přípravky - se Zelenčí 1:2
(Semerák), s Lobkovicemi B 0:1, Lobkovicemi
A 0:0, Neratovicemi B 0:2 a Neratovicemi A 0:1.
A konečné pořadí - 1. Neratovice A, 2. Zeleneč,
3. Neratovice B, 4. Lobkovice A, 5. Lobkovice B,
6. Tišice.
Starší přípravka je přihlášena na další halové turnaje, v kterých snad kluci zúročí tréninky, které absolvovali přes celou zimu ve všetatské sokolovně.
15. 2. halový turnaj hala neratovického gymnázia
22. 2. halový turnaj hala neratovického gymnázia
23. 2. halový turnaj velká sportovní hala
v Neratovicích (turnaj pořádá OFS)
Mladší přípravka
Mladší přípravka odehrála v zimě tři turnaje.
První z nich – celodenní v Sportcentru v Brandýse
nad Labem v neděli 15. prosince 2013, kde obsadila 8. místo z 10 týmů. O vstřelené góly se podělili
Jablončík 1x, Trédl 2x a Pasovský 3x. Další dva
se pak uskutečnily v sobotu 4. a 18. ledna 2014
v Neratovicích a zde přípravka obsadila páté, respektive čtvrté místo.

Karolína Křivská úspěšná v reprezentaci
galskem 1:1. Karolína odehrála plný počet minut
ve všech třech utkáních a proti Dánsku dokonce
vstřelila první branku zápasu. A nemuselo zůstat
jen u jedné! Jak proti Italkám , tak i Dánkám měla
ještě příležitost golovou sbírku rozšířit, bohužel
golmanky soupeřek byly proti. Skupina byla velmi vyrovnaná, ale nakonec se štěstí přiklonilo k
Italkám, které díky výhře nad Dánskem 2:1 slavily vítězství ve skupině a postup na ME. Češky
nakonec skončily v tabulce na třetím místě. I tak
Karolíně děkujeme za příkladnou reprezentaci Tišic v Evropě!

O tom, že Tišice mají dvě dorostenecké reprezentantky ve fotbale, jsme již informovali. Miša Jablončíková hraje již za devatenáctku, ale Karolína
Křivská patří věkově ještě do nižší kategorie sedmnáctiletých. A právě ženská reprezentace do sedmnácti let odehrála v říjnu elitní fázi kvalifikace ME,
která se hrála v Portugalsku. Náš výběr se utkal v
prvním zápase s Itálií a prohrál nejtěsnějším rozdílem 0:1, v druhém porazil vysoko 3:0 Dánsko a
ve třetím bohužel jen remizoval s domácím Portu-

Výsledky ve skupině:
Česká republika - Itálie
Dánsko - Portugalsko
Portugalsko - Itálie
Česká republika - Dánsko
Itálie - Dánsko
Česká republika - Portugalsko

0:1
0:0
2:1
3:0
2:1
1:1

Tabulka 3. kvalifikační skupiny
1. Itálie 		 3 2-0-1
2. Portugalsko 		 3 1-2-0
3. Česká republika 		 3 1-1-1
4. Dánsko 		 3 0-1-2

Výsledky zápasů:
15. 12. 2013
Tišice - Admira A
Tišice - Čakovice
Luštěnice - Tišice
Tišice - Průhonice
Zeleneč - Tišice
4. 1. 2014
Tišice - Kojetice
Tišice - Libiš
Tišice - Řepín
Tišice - Kostelec
Tišice - Lobkovice
18. 1. 2014
Tišice - Kostelec
Tišice - Lobkovice
Tišice - Kojetice
Tišice - Libiš
Tišice - Velký Borek

0:6
2:3
1:2
2:3
2:0 (o 7. místo)
0:3
2:3
0:4
0:1
3:0
0:2
2:0
4:2
0:4
1:3

Rozlosování jaro 2014
Muži
29. 3.
Tišice – Záryby
6. 4.
Nová Ves – Tišice
12. 4.
Tišice – Mšeno
19. 4.
PTZ Nelahozeves – Tišice
26. 4.
Tišice – Neratovice B
4. 5.
Velký Borek – Tišice
10. 5.
Tišice – Dolní Beřkovice
17. 5.
Veltrusy – Tišice
24. 5.
Tišice – Vojkovice
31. 5.
Lobkovice – Tišice
7. 6.
Tišice – Kly
14. 6.
Chvatěruby – Tišice
Starší přípravka
29. 3.
Tišice – Cítov
6. 4.
Lobkovice – Tišice
12. 4.
Tišice – Neratovice A
19. 4.
Kralupy B – Tišice
1. 5.
Mělník B – Tišice
3. 5.
Labský Kostelec – Tišice
8. 5.
Tišice – Mělník B
10. 5.
Cítov – Tišice
17. 5.
Tišice – Lobkovice
25. 5.
Neratovice A – Tišice
31. 5.
Tišice – Kralupy B
14. 6.
Tišice – Labský Kostelec
Mladší přípravka rozlosování jaro 2014
30. 3.
Tišice – Řepín
13. 4.
Tišice - Čechie Kralupy B
19. 4.
Labský Kostelec – Tišice
27. 4.
Tišice – Pšovka Mělník
1. 5.
Mělník – Tišice
3. 5.
Dynamo Nelahozeves – Tišice
8. 5.
Tišice – Mělník
11. 5.
Řepín – Tišice
24. 5.
Čechie Kralupy B – Tišice
1. 6.
Tišice – Labský Kostelec
7. 6.
Pšovka Mělník – Tišice
15. 6.
Tišice – Dynamo Nelahozeves

Sportovci připomínají ples

4:3
2:2
4:2
1:5

6
5
4
1

Tišičtí sportovci zvou všechny své příznivce na
tradiční maškarní karneval, který se bude konat
22. března 2014 v sále Na hřišti. K tanci
i poslechu hraje skupina Karyna.

Sportovní stránky připravil A. Kravcov

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: Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.

TR 138 7

LUNO zve diváky na Babičku

Babička - pro někoho nudná kniha, nebo film,
který po deseti minutách vypínáme, pro jiné klasika, hodná přečtení a v nostalgickém filmu navrácení do začátků 19. století.
Pro divadelní soubor LUNO zlatá střední cesta.
To znamená klasika, hodná uvedení a seznámení
všech generací s tímto dílem, ale bez sebemenšího náznaku nudy a jen se střípky nostalgie. Ten,
kdo viděl v podání souboru Prodanou nevěstu, si
umí představit, co diváka čeká. Ponechání příběhu
v jeho původní podobě, oživení děje netradičními
prvky, herecké výkony lidí, které běžně v obci potkáváme.
Je až zarážející, jak nadčasové výrazy byly v
knize použity a i ve hře jsou autorkou scénáře
ponechány v původním tvaru. Všichni víme, co
že to babička dělala po světničce, ale že ani pan
myslivec nezůstal pozadu, už tak „profláknuté“
není. I zmínka, s kým mluvil císař, je původní a
nečekaně zapadající do naší reality. Když přidáme
ještě nadstandardní řečové projevy Sultána a Tyrla
a herecké výkony našich nejmenších herců a mládeže, je dost důvodů, aby každý přišel tento kus
shlédnout.
V těchto chvílích pilně cvičíme, kreslíme a řešíme vyvstanuvší problémy. S některými si poradíme
hravě, jiné musíme ponechat bez kladného řešení.
Například malým problémem je skutečnost, že
„naše“ Babička nedosahuje prostorové výraznosti
Jarmily Kurandové, ale na druhou stranu fyzicky
zdatní psi hravě vyrovnají tento babiččin handi-

cap, takže jeviště bude v některých chvílích přímo
přeplněno. Pracujeme i na novém „posedu“ pro
zvukaře a asistenta v jedné osobě, s velkou pravděpodobností dojde i na změnu opony. Lákadel na
představení Babičky již bylo tak akorát, nyní již

mnohý touží znát termín našich představení. Protože na poslední hraný kus bylo doslova narváno,
přidali jsme ještě jeden hrací den a to sobotu.
Za divadelní soubor LUNO
Naďa Černá, píár managerka
Babičku odehraje divadelní soubor LUNO
v pátek 25. dubna a v sobotu 26. dubna
2014, a to od 19,00 hodin. V neděli 27. dubna
pak od 15,00 hodin, vždy v sále restaurace
Na hřišti.
Členové souboru zvou všechny obyvatele
a příznivce na toto představení.
Celkem 750 kilogramů víček od PET lahví
není výsledkem sběru jen obyvatel Tišic, kteří se zapojili do sbírky „Přijďte s víčky pro
holčičky“, ale i v mnoha městech celé naší republiky. Zapojeny jsou Litoměřice, Roudnice,
Všetaty a další města. Krabice, kterou pro
sběr víček nazdobily děti ze školky pro své kamarádky, poputuje do Metropolitní univerzity
Jarov v Praze.
Text a foto N. Černá

Plavání
nejmenších
Děti ze dvou tříd starších dětí z

Mateřské školy Tišice od listopadu pravidelně navštěvovaly
hodiny plavání v plaveckém bazénu Mělník, kde se jim věnovaly instruktorky z plavecké školy Roudnice. Všechny děti na
konci kurzy dostaly osvědčení o
svých plaveckých dovednostech,
některé na úrovni opravdových
plavců, ale všichni s pocitem, že
vody není třeba se bát a rozumně zvyšovat své posuny vpřed.
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