číslo 139/IV/2014

Oprava ulice V Úvoze
jde do finále

Volby do Evropského
parlamentu
V letošním roce nás čekají jako první volby do
Evropského parlamentu. Proběhnou v květnu, a to
v následujících dnech:
pátek 23. května 2014 od 14,00 do 22,00 hodin
sobota 24. května 2014 od 8,00 do 14,00 hodin
Na volebních okrscích se v naší obci nic nemění
- budou tradičně tři - č. 1 Tišice, který bude volit v budově pošty, č. 2 Chrást s volební místností
v budově Obecního úřadu a č. 3 Kozly v budově
základní školy.

Výběrová řízení ukončena
V minulém čísle TR jsme vás informovali
o tom, že budou probíhat výběrová řízení na
místa ředitelů do naší Základní i Mateřské školy. V současné době je již vše uzavřeno a nová
jména známa. Výběrové komise na základě
předložených podkladů a pohovorů s jednotlivými uchazeči doporučily do pozice ředitele
Základní školy Tišice Mgr. Pavla Jelínka a do
pozice ředitelky Mateřské školy Tišice Mgr. Terezu Netíkovou. Na základě těchto doporučení
proběhlo jmenování obou výše jmenovaných.
Noví ředitelé začnou vést zmíněná zařízení
od 1. 8. 2014. Podrobné informace, především
představení nových ředitelů, naleznete v červnovém vydání TR.
Pavel Končel, starosta obce

Zpevnění nástupních ploch
na zastávce v Kozlech
Zastupitelé v rámci schváleného rozpočtu významně navýšili finanční prostředky na opravy

místních komunikací a takto nastavená laťka
by měla být i standardem do let příštích. Jedním
z prvních kroků je rekonstrukce ulice V Úvoze,
která je dopravně velmi využívána a její nezpevněný povrch si o rekonstrukci vysloveně říkal.
Protože klimatické podmínky byly v posledních
měsících příznivější než v jiných letech, bylo
možno realizovat plánovanou pokládku zámkové
dlažby v ulici V Úvoze v předstihu. Bohužel při
její rekontrukci muselo dojít i na kompromisy, tím
nejzásadnějším je zjednosměrnění spodní části ulice V Úvoze. Dopravní policie nám tuto podmínku
uložila jako součást dopravního řešení v této lokalitě. Nově tak bude možné projíždět pouze směrem
ke hřbitovu. Naštěstí se podařilo vyjednat alespoň
výjimku pro cyklisty, ti budou moci využívat tuto
komunikaci v obou směrech. Bezpečnost provozu
by měly doplňovat retardéry ve vozovce a omezení
rychlosti na 30 km/hod. Zároveň dochází v horní
části v ulici V Úvoze k instalaci veřejného osvětlení, takže kvalitativních změn je v tomto místě
poměrně dost. Věřím, že vše bude bez problémů
sloužit ke spokojenosti našich občanů.
Pavel Končel, starosta obce

Začátkem roku byl Obecní úřad požádán několika občany, aby se řešila neutěšená situace na
autobusové zastávce v Kozlech. Po dešti zde byl
rozmáčený terén a čekání na autobus v tomto prostředí nebylo nic příjemného. Nehledě na to, že
ani řidiči autobusů nebyli nadšení ze zabláceného
vozu. Proto došlo ke zpevnění zmíněných ploch na
této zastávce v obou směrech. Věříme, že teď bude
cestování autobusem zase o něco příjemnější.
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ZPRÁVY Z OZ
15. dubna 2014
OZ schválilo
• zhotovení nové třídy v areálu ZŠ Tišice na základě výsledku výběrového řízení firmou Touax s. r. o.
za částku 2.631.028,- Kč včetně DPH. V případě,
že obec neobdrží na tuto akci dotaci, souhlasí OZ
s čerpáním prostředků z přebytku hospodaření
z minulých let, a to nad rámec schválené částky
rozpočtu obce pro rok 2014, která byla určena na
zhotovení nové třídy ZŠ Tišice.
• výjimku z počtu dětí - v rámci zvýšení kapacity
v 1. třídě MŠ z 20 dětí na 25 a ve 2. třídě snížení
z 28 dětí na 23.
• účetní závěrku za rok 2013 obce Tišice
• účetní závěrku MŠ Tišice za rok 2013 a zároveň převod zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši 78 680,60 Kč, a to do Rezervního fondu
38.680,60 Kč a do Fondu odměn 40.000,- Kč.
• účetní závěrku ZŠ Tišice za rok 2013 a zároveň
převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
58 240,22 Kč do Rezervního fondu 38 240,22 Kč
a do Fondu odměn 20.000,- Kč.
• Závěrečný účet obce za rok 2013 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2013 s výsledkem „bez výhrad“.
• Rozpočtové opatření č. 1/2014
• záměr podání žádostí o dotace:
¾ z SFŽP na pořízení 300 ks kompostérů v celkové hodnotě cca 750.000,- Kč
¾ z SFŽP na pořízení Protipovodňového monitorovacího varovného systému obce Tišice v celkové
hodnotě cca 2.050.000,- Kč
• starostu obce Pavla Končela za delegáta na valnou hromadu VKM pro rok 2014, na místa náhradníků T. Hrodka a L. Lesáka
• prodej pozemku p. č. 669/63 k. ú. Kozly u Tišic
o výměře 25 m² společnosti ČEZ Distribuce za
částku 50,- Kč/m².
• prodej pozemku st. p. 349 v k. ú. Kozly u Tišic
o výměře 49 m² majitelům chaty č. e. 185, která stojí
na předmětném pozemku za částku 100 Kč/ m²
• Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pozemkové služebnosti pro plynovodní
přípojky pro pozemky p. č. 547 (L. Hoza) a p. č. 558/20
(M. Vršníková), oba v k. ú. Chrást u Tišic
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů spolu s Dodatkem č. 1 k předmětné
smlouvě
• nákup vozu Multicar s tím, že cena na pořízení
nepřesáhne 95.000,- Kč, a mulčovacího traktůrku
s tím, že cena na pořízení nepřesáhne 110.000,- Kč

Návštěva z Anglie
Koncem února naší čistírnu odpadních vod
a vakuovou stanici navštívili zástupci dodavatelské firmy ISEKI z Anglie. Ředitel firmy
Nigel Smith (vpravo) a obchodník Andrew
French se nejprve setkali se starostou obce
Pavlem Končelem, kde společně projednali
možnosti spolupráce při plánované výstavbě
další části tišické kanalizace v příštím roce
a také informovali o novinkách. Potom si prohlédli ČOV i VS a poměrně dlouho o provozu
a zkušenostech s ním diskutovali s Bořivojem
Hlaváčkem, který se o celý chod obou provozů spolu se svými kolegy stará. Dle vyjádření
ředitele firmy byla tato diskuse velmi přínosná, neboť jim poskytla přesnou zpětnou vazbu
o chodu jejich systému.
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

Svoz BIOODPADU
opět zahájen

Svoz bioodpadu se v minulých letech osvědčil,
a tak i v letošním roce bude v naší obci tento svoz
probíhat. Dochází ke změně termínu svozu – letos
bude každé liché pondělí od 7. dubna do 1. prosince a také doby – svoz bude probíhat v dopoledních hodinách. A tak pro všechny občany, kteří
tuto službu využívají, připomínáme ceník služeb
pro letošní rok:
nádoba 120 l (240 l)
nájem a svoz 731,- (1118,-) Kč/rok
nádoba 120 l (240 l)
pouze svoz 465,- (803,-) Kč/rok
Pořízení nové nádoby pak vyjde u objemu 120
litrů na 1029,- Kč a u 240 litrů 1210,- Kč. Ti občané, kteří již svoz bioodpadů využívali dříve, uhradí
příslušnou platbu do 30. června 2014. Noví zájemci se pak mohou hlásit na Obecním úřadu u Lenky
Daňhelkové, telefon 315 698 237. Podrobné informace zájemci o odvoz bioodpadu najdou na webových stránkách obce v odkazu „Odpady“ v sekci
„Tříděný“.

Plán rozšíření velkokapacitních
kontejnerů

Počátkem loňského roku byly obcí zakoupeny
dva velkokapacitní kontejnery na starý papír. Jeden je umístěn v areálu mateřské školy, kde zisk
z odvozu papíru putuje na konto školky, druhý
kontejner je ve Sběrném dvoře. V plánu je také
umístění velkokapacitního kontejneru na plasty,
protože žluté kontejnery rozmístěné po obci svou
kapacitou nestačí. Došlo proto k jednání mezi obcí
a svozovou firmou o umístění velkokapacitního

kontejneru ve sběrném dvoře, a to od května tohoto roku. Dalším kontejnerem, který by se zde mohl
objevit, je kontejner na bioodpad. Zde se zvažuje celkový zájem našich občanů o tuto možnost
likvidace odpadu rostlinného původu (tráva, listí
apod.). Občané svůj zájem mohou vyjádřit v anketě na webových stránkách obce.

A ještě jednou kompostéry

V odpadovém hospodářství se poslední roky
uskutečňují postupné změny. Cílem je umožnit
občanům maximální třídění odpadů a tím korigovat množství komunálního odpadu a samozřejmě
i výši financí, které nás odpady stojí. Dalším doplňkem v řešení odpadů by měla být bezplatná distribuce kompostérů. Z tohoto důvodu odsouhlasilo
zastupitelstvo žádost o dotaci u SFŽP na zmíněné kompostéry. V tuto chvíli se jedná o 300 kusů,
obec se bude na jejich pořízení podílet cca 10 %.
V případě většího zájmu bude obec další požadavky operativně řešit.

Nákup neocenitelných
pomocníků

Obecní multikára dosloužila a investovat další finance do její opravy by již nebylo efektivní. Ale
protože je podobné vozidlo nepostradatelným pomocníkem obecní údržby, rozhodlo zastupitelstvo
o uvolnění částky do výše 95.000,- Kč na pořízení
dalšího vozidla tohoto typu. V minulosti pořídila
obec (za pomoci dotace) komunální malotraktor,
který je neocenitelným pomocníkem hlavně při
zimní údržbě či úklidu obce, ale komunální vozidlo typu multikáry své opodstatnění potvrzuje při
každodenní údržbě obce.

Podaří se vylepšit obecní rozhlas?

Naše obec se rozrůstá dramatickým tempem. Proto, abychom zajistili co největší rozvoj občanské vybavenosti, snažíme se maximálně využívat různých dotací, protože obecní rozpočet nemůže tomuto tempu
stačit. Zastupitelstvo si je vědomo nedostatků, které se snaží postupně řešit. Mimo jiného i špatně kvality
obecního rozhlasu. Proto, když se letos objevil dotační titul, řešící dotace na tento druh investic, rozhodli
zastupitelé požádat o dotaci na instalaci nových hlásičů, které budou součástí výstražného protipovodňového systému. Dotační titul vyhlásil SFŽP, spoluúčast obce by měla být cca 10 % z uznatelných nákladů
celkové částky. V tuto chvíli jsme ve fázi podání žádosti, o výsledku by mělo být rozhodnuto během několika měsíců. V případě že budeme s naší žádostí úspěšní, měla by realizace celého systému proběhnout
do konce letošního roku.
Prozatím se veškerá hlášení umísťují na obecní web, tudíž má většina obyvatel možnost dostávat aktuální informace i mimo domov. Samozřejmě si uvědomujeme, že ne všichni mají možnost sledovat informace prostřednictvím počítače. I to byl jeden z důvodů, proč obec žádá o zmíněnou dotaci.
Pavel Končel, starosta obce

Co s tím?

Stojí u každého domu. Jsou v parcích, na hřištích. Máme je rozmístněny po celé obci v různém barevném provedení. Přesto je ne každý užívá ve všech případech k jejich účelu. Mám na mysli popelnice,
odpadkové koše, kontejnery, prostě nádoby na odpadky, kterých je všude dost. V příkopech, parcích,
podél silnic, u zastávek, na hřištích, kolem laviček, kolem odpadkových košů. Jak s tím vším můžeme
naložit? Pravda je, že mnohým přístup k okolí, prostředí, přírodě, nedovolí pohodit ani sebemenší smítko.
Někteří zase smetí pracně instalují do trávy, pod listí, aby nebylo vidět. Jiný bez mrknutí oka zahodí vše,
co mu od ruky odpadne. Takový člověk je schopen vláčet pro sebe, pro děti dvoulitrové petky přírodou,
ale na odnesení prázdného obalu mu jaksi síly scházejí. Nebo mu spíš schází ohleduplnost. Proč řešit
něco, na co přeci máme lidi, které si navíc platíme! Třeba proto, že ti lidé, kteří po nás sbírají a odvážejí
metráky odpadků rozházených po obci, by mohli dělat smysluplnější práci. Udržovat majetek obce, natírat, opravovat.
Každý občan může přijít za představiteli obce s námětem na to, co zlepšit, vybudovat, postavit. Možná,
že by si každý mohl položit otázku, co sám může pro obec udělat. Udržovat pořádek po sobě, kolem svého
domu je to, na co má síly a možnosti každý z nás.
Naďa Černá

Poděkování

Rádi bychom se s vámi podělili o příběh, který se stal tuto zimu v blízkosti
našich domovů a ukázal nám, jak různí
jsou lidé. Květa Nováková, členka Baráčnické obce Prahy 10, měla nehodu
v Praze v Měcholupech. Její okolnosti nejsou podstatné, důležité je, že zůstala vážně zraněná na hlavě
u silnice a bez pomoci. Projela spousta aut s mnoha
řidiči, kteří snad příliš spěchali či měli jiný, pro ně
důležitější, důvod nezastavit. Jen jeden zastavil. Paní
Květu rychle naložil do vozu a nedbajíc možného
ušpinění svého vozu a spěchal do nemocnice. Zde
paní Květu doprovodil na všechna potřebná vyšetření
a nakonec ji zavezl až domů. A to vše jen z vlastní
dobré vůle jen za slovo poděkování.
A nyní to nejdůležitější, jméno našeho hrdiny. Tím
ochotným a nezištným byl pan Antošík z Kozel č.
p. 113. Náš i váš soused. Patří mu veliký dík a uznání. Děkujeme, pane Antošíku. A děkujeme i paní
Květě, že si dala si práci se získáním adresy svého
zachránce, podělila se s námi o svůj zážitek a obrátila se na naší baráčnickou obec s prosbou o zveřejnění poděkování. Činíme tak s velkým potěšením.
Syndik OB Chrást

Čtenáři nám píší

Při úklidu nepořádku v obci se pořádně „zapotil“ i obecní traktůrek, který výrazně pomohl při odstranění všech odpadků po těch, kteří si přírodu a obecní prostory pletou s odpadkovým košem.

Tentokrát jsme dostali milý pozdrav až z Plzně
od MUDr. Jindry Branžovské (Píchové):
Zdravím vás všechny. Už ani nevím komu poděkovat za Tišické rozhledy. Ty poslední mne potěšily, ale
i rozesmutnily. „Tišické bejvávalo“, obrázky školy,
sídlo Kozloucha – za nás to byl pouhý „kálek“.
Mám radost z vašich úspěchů. Držím pěsti. Děkuji!
Na vysvětlenou pro nepamětníky: paní Jindra,
rozená Píchová, se narodila v roce 1936 v Kozlech č. p. 11., chodila do zdejší školy a prožila u
nás celé dětství a mládí. Vystudovala medicínu
a je dětskou lékařkou. V roce 1999 se zúčastnila oslavy 100. výročí založení naší školy spolu s
maminkou Vlastou Píchovou, která byla jako nejstarší žijící žačka velmi vzácným hostem – bylo
ji víc než 90 let.
Petr Brodský

Veřejná sbírka ve prospěch Budu skákat
přes kaluže
Michalky a Natálky

V polovině března obdržela MŠ Tišice, jako právnická osoba, od Krajského úřadu Středočeského kraje
Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky. Pod tímto složitým názvem se ukrývá skutečnost,
že byla Mateřskou školou založena veřejná finanční sbírka ve prospěch dětí s tělesným handicapem,
jmenovitě ve prospěch Michaely a Natálie Rejnartových na pokrytí léčebných a lázeňských nákladů, na
nákup rehabilitačních pomůcek spojených s jejich tělesným handicapem a pomůcek, které sníží handicap
a pomohou k integraci a společenskému zařazení do běžného prostředí populace bez handicapu (účel
sbírky). Ve prospěch holčiček je pořádána i sbírka víček od PET lahví. V souvislosti s ní jsme informovali
čtenáře Rozhledů o finanční náročnosti léčby, nehrazené zdravotní pojišťovnou, která by mohla zcela
vyloučit složitou a náročnou operaci. O ní a složité cestě za prvními krůčky informujeme v článku na str.
3 a 5. Budu skákat přes kaluže. Finančně náročné jsou i potřebné pomůcky jako kočár, chodítka, speciální
tříkolky, obuv, kdy opět ne na vše pojišťovna přispívá.
Veřejné sbírky se řídí velmi přísnými pravidly. Nikdy je nemůže založit jednotlivec, tedy fyzická osoba,
vede se velmi podrobné účetnictví, je přesně specifikován účel, na který mohou být finanční prostředky
použity, je určena osoba oprávněná ve věci veřejné sbírky jednat. V tomto případě je jí Naděžda Černá,
učitelka MŠ a zastupitelka obce, která ručí za to, že finanční prostředky budou použity v souladu s účelem sbírky, který je uveden v prvním odstavci tohoto článku. Finanční prostředky mohou dárci zasílat na
speciálně zřízený účet nebo složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou, tedy Mateřskou
školou Tišice. Veřejná sbírka je konána na dobu určitou po dobu docházky obou holčiček do MŠ Tišice.
Bude ukončena 31. 8. 2015
Děkujeme všem, kteří se rozhodnou Michalku a Natálku podpořit.
Naděžda Černá, oprávněna ve věci veřejné sbírky jednat

Číslo účtu, na který mohou dárci zasílat finanční příspěvek: 263933371/0300
Finanční hotovost mohou dárci složit do pokladny umístěné v Mateřské škole Tišice
každý pracovní den vždy od 10 do 12 hodin.

V roce 1970 natočil Karel Kachyňa film Už zase
skáču přes kaluže o chlapci, který onemocněl dětskou
obrnou, ale nepřestal snít svůj velký sen. Svůj sen sní
i Michalka Rejnartová, sen úplně běžný a obyčejný,
o tom, že až bude mít zdravé nožičky, bude skákat
v gumáčkách přes kaluže, jako zdravé děti.
Dvojčata Michalka a Natálka se narodila předčasně a záhy po narození jim byla diagnostikována dětská mozková obrna. Míra poškození jim nedávala velké naděje na to, že se budou pohybovat,
o tom, že budou někdy chodit, lékaři vůbec nemluvili. Obě holčičky nyní navštěvují mateřskou školu, pohybují se v chodítkách, jezdí na speciálních
tříkolkách. Celodenní péče rodičů Moniky a Pavla přinesla své ovoce – obě dcery mají velkou šanci, že budou chodit samy.
Obě holčičky se narodily s velmi nízkou porodní váhou, jak náročná byla počáteční péče?
Monika: Míša po porodu vážila 1300 gramů,
Natálka pouhých 750. Míšu jsme si domů přivezli
1,5 měsíce po porodu, Natálii ve třech měsících.
Holky mohly sníst jen malou dávku jídla, z počátku
pouhých 30 ml, takže jsme je krmili každou hodinu
a půl – ve dne v noci. Zahájili jsme s nimi hned rehabilitační cvičení - tak zvanou Vojtovu metodu.
pokračování na str. 5
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Proč za opravou šperku dojíždět do okolních měst, proč nevyužít nabídku výroby originálního,
ručně dělaného šperku, který kupodivu vyjde finančně příznivěji než ten strojově vyrobený? A proč
si šperk nezakoupit v příjemném prostředí domácí zlatnické dílny? Možná proto, že o této službě,
kterou v Tišicích provozuje Jana Švehlová, vůbec nevíme.

Zlatnictví – klenotnictví – Jana Švehlová

Vyučila se oboru zlatnice a již 19 let působí
v oboru. Nejprve tři roky v rodném Slovensku, po
té 11 let v zlatnické firmě v Praze. Po narození
dcery spolu s přítelem vybudovali zlatnickou dílnu u svého domu, kterou již čtyři roky intenzivně
provozují. V základní nabídce služeb je oprava
šperků, a to maximálně do jednoho týdne, lehčí
opravy provádí po dohodě i na počkání. Jako jedna
z mála nabízí opravy perlových šperků technikou
uzlíčkování, kdy se při případném přetržení uvolní
pouze jedna perla. Výroba originálních šperků je
hlavní činností firmy. Vyrábí šperky ze zlata všech
barev – žlutého, červeného
a bílého, 14 karátového,
na
požádání i z 18
karátového zlata. Pracuje se
všemi druhy kamenů, a pokud
zákazník přijde i s kamínkem nalezeným na cestě,
umě ho zasadí do jakéhokoli šperku. Požaduje-li
zákazník šperk s brilianty, na které je nyní 10%
sleva, obdrží k němu certifikát. Dále se Jana Švehlová věnuje výrobě stříbrných šperků, do těchto
zasazuje krystaly od Swarowského, šperky upravuje rhodiováním, díky tomu nečernají a mohou
je nosit i lidé s alergií na stříbro. Nový šperk je
vyroben do 14 dnů. Šperky sama navrhuje, či vy-

robí dle přineseného vzoru. Velký objem výroby
na zakázku tvoří snubní prsteny. V nabídce je dále
zlacení šperků i nevelkých kovových předmětů,
výkup zlata, zákazník může při výrobě šperku dát
své zlato protiváhou, mohou dát i jinak zabarvené
zlato, než z jakého si zákazník přeje požadovaný
šperk. Zákazník si může přímo v dílně zakoupit již
zhotovený šperk, kterých je na skladě ale jen omezené množství, nebo využít nabídky e-shopu.
Firma je registrována na puncovním úřadu, každý
vyrobený šperk je proto opatřen výrobním puncem
firmy a puncem ryzosti, která je potvrzena státním
puncovním úřadem.
Proč se rozhodla oslovit Tišické rozhledy pro
uveřejnění své nabídky? „Dojíždí za mnou klienti
z Plzně, Pardubic a dalších měst, kteří se o naší firmě dozvěděli ze svatebního veletrhu v Praze, kde
jsem své šperky vystavovala. Ale obyvatelé Tišic
o naší zlatnické dílně nevědí a dál složitě za opravou šperku dojíždějí do vzdálenějších měst. Ráda
bych jim své služby nabídla a ušetřila jim tak spoustu času. Chtěla bych dostat do jejich povědomí
skutečnost, že ručně vyrobený originální šperk vychází cenově příznivěji než ten, který je zakoupen
v obchodě. Cena za gram zlata je u nás oproti konkurenci nižší, do ceny šperku se nepromítá nájem,
náklady na zaměstnance. Dají-li protiváhou své
zlato, pak šperk pořídí za minimální cenu. Věřím,
že každý, kdo se rozhodne našich služeb využít,
bude odcházet spokojen.“
(nač)

V dubnu navštívili v rámci ekologické exkurze tišickou čistírnu odpadních vod a vakuovou stanici studenti
střední odborné školy z Prahy. Připravila ji pro ně společnost Ekodomov, se kterou spolupracuje TIKANAS
s. r. o. a role průvodce se ujal Petr Brodský, který dlouhá léta o provoz tišické kanalizace pečoval.

Velikonoční střelecké
závody
K velikonočním svátkům neodmyslitelně
patří v Tišicích tradiční střelecké závody,
které pořádá Myslivecké sdružení Polabí
Tišice. Ani letošek nebyl výjimkou, a tak
se o velikonočním víkendu zaplnila Kozelská střelnice nejen samotnými závodníky,
ale příjemné počasí přilákalo řadu diváků i
milovníků zvěřinových specialit
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Kontakt:
Zlatnictví - klenotnictví
Jana Švehlová, Labská 330,
Tišice-Chrást, telefon:605 244 449,
e-mail:zlatnictvi-chrast@seznam.cz,
www.zlatnictvijs.cz
Chcete-li i vy nabídnout našim spoluobčanům
své služby, kontaktujte redakci na e-mailové adrese:nzvelebilova@seznam.cz.

To bude ale cirkus!

Dětský den aneb pouťové
a cirkusové hrátky nejen
s batolátky a zvířátky na děti
čekají v sobotu 17. 5. 2013
od 13,00 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě. Děti
(ty menší mohou i s rodiči) se vydají na pouťovou
stezku, kde je čekají zábavné úkoly ze života cirkusových představení a pouťových atrakcí a za jejich
splnění si v cíli vyberou odměnu. Na hřišti budou
připraveny tvůrčí dílničky (vlastnoručně zhotovené
výrobky si pak děti odnesou samozřejmě domů),
malování na obličej, ale i skákací hrad a tvarování balonků. Ty nejmenší si pak mohou pohrát na
obří dece plné hraček a na ty starší čeká velký kvíz.
Z hřiště se pak můžete projet vyhlídkovým vláčkem.
Občerstvení je samozřejmě zajištěno.
Velmi prosíme všechny pekaře a pekařky o příspěvek do našeho prodejního stánku! Své sladké
i slané dobroty můžete přinášet od 10,00 hodin
v den konání akce.
Radka Staňková

Budu skákat přes kaluže
dokončení ze str. 3
Pavel: Cvičili jsme 5x denně, půl hodiny s každou. Takže v prvních měsících jsme nedělali nic
jiného, než krmili a cvičili.
DMO byla jediná diagnóza, kterou jste si vyslechli?
Monika: Bohužel ne, postupně se zjišťovala další poškození. Nedostatečný vývoj a hybnost svalů
a kloubů byly z těch závažnějších. Ale my jsme nepřestali doufat a bojovat. Postupně jsme přešli na
jiný druh cvičení, tak zvaný Bobath koncept, který patří mezi celosvětově nejužívanější přístupy
u dětských i dospělých neurologických pacientů.
Používá se i u dětí s různými odchylkami od normálního psychomotorického vývoje. Toto cvičení
je pro holky příznivější a ukázalo se, že i efektivní. Tuto metodu jsme začali cvičit na základě
zkušeností rodičů stejně handicapovaných dětí, se
kterými jsme se setkali při prvním pobytu holek
v lázních.
Znamená to, že si s ostatními rodiči vyměňujete zkušenosti a poznatky?
Pavel: Je to přesně tak. Je to velmi citlivé, ale
skutečnost je taková, že jsme mnoho hodin, spíše
den, proseděli s manželkou u internetu, abychom
se dopátrali, co vlastně našim dětem je. Lékař napíše diagnózu v odborných termínech, pošle na
další vyšetření, ale aby někdo vysvětlil, co se děje,
co jaká diagnóza znamená…
Monika: Zkušenosti ostatních jsou nenahraditelné. Dozvíte se, co vlastně existuje za léčby, co
můžete požadovat za vyšetření, za pomůcky. To
nám nikde neřekli. Když si něco sami nevyžádáte,
nedostanete to. Je to opravdu těžké…
Obě děti začaly v září navštěvovat mateřskou
školu. Vy sama jste asistentkou pedagoga. Jaký
přínos v tom vidíte pro své děti?
Monika: Po počátečních obavách jak z naší strany, tak ze strany učitelek se vše rozběhlo ve prospěch našich dětí. Přiznávám, že potřebovaly poznat jiný režim, jiné autority. Kolektiv dětí je pro
ně motorem, začaly automaticky dělat věci, které
do té doby neznaly, anebo je odmítaly dělat. Přístup nejen třídních učitelek, ale celého personálu
je úžasný. Pro všechny ve školce, i pro děti, jsou
naše děti prostě „holčičky“.
Po krátké době přišel návrh uspořádat ve prospěch holčiček sbírku víček od PET lahví, po
čase se přidal návrh uspořádat veřejnou finanční sbírku. Jak jste tuto nabídku vnímali?
Monika: S touto nabídkou jste poprvé za námi
přišla vy. Na jednu stranu nás velmi překvapilo
a potěšilo, že je někdo, kdo nám chce pomoci. Na
druhou stranu bylo a je velmi těžké přijmout fakt,
že sami nemůžeme našim dětem dát to, co potřebují. Ono to v našem státním systému nefunguje
tak, že jen vyplníte žádost a dostanete to, co pro
své handicapované děti potřebujete. Je toho tolik, co pořizujeme z vlastních financí. Například
dětský kočár, invalidní vozík, speciální tříkolky
jsou v kategorii „přibližovadla“. A vy máte nárok jednou za pět let zažádat o jednu věc z této
kategorie. Takže když jsme zažádali o speciální
kočár, tříkolky jsme museli koupit sami. Obě stály více než 30 tisíc. A tak bych mohla jmenovat
další věci, o kterých si někteří lidé mylně myslí,
že je dostaneme.
Pavel: Když nám v postýlkách ležela dvě
bezmocná miminka, byli jsme s manželkou odhodláni pro ně udělat všechno na světě. Ale ono
to nejde. My prostě nemáme tolik prostředků,
kolik je třeba. Je těžké tento fakt přijmout. Ale
vidíme tu nečekanou odezvu od naprosto cizích
lidí, kteří chtějí našim dětem pomoci. Jsou lidi,

kteří se omlouvají zato, že nemohou sbírat víčka, protože „petky“ nekupují a ptají se, co mohou udělat! Zvažovali jsme i možnost, že našim
dětem budeme pomáhat jen my sami, ale víme,
že tento náš postoj by je brzdil. Nikdy bychom
neměli dostatek prostředků na náročnou léčbu.
Proto s obdivem ke všem takovým lidem jejich
pomoc přijímáme.
Monika: Přišli jsme o velkou část soukromí,
hovoříme o problémech našich dětí, lidi je znají
z fotografií… Je to složité, ale jsme přesvědčeni, že jsme se rozhodli správně a ve prospěch
holek.
Finanční prostředky z veřejné sbírky chcete
použít hlavně na speciální léčbu, kterou nehradí
zdravotní pojišťovny. O jakou léčbu se jedná?
Monika: Jedná se o speciální léčebný program
Klim Therapy v lázních Klimkovice u Ostravy
pro léčbu dětské mozkové obrny, vyvinutou pro
děti od 2 – 17 let. Tento terapeutický plán přispívá
ke zlepšení nejen fyzických, ale také mentálních

schopností dítěte, ke zlepšení soběstačnosti, obnovení správných pohybových návyků a posílení
svalové hmoty. Děti cvičí ve speciálním obleku
vyvinutém pro účely kosmické medicíny k léčbě
poruch pohybového aparátu kosmonautů. Neustálým opakováním pohybu je možné docílit obnovení nebo probuzení „spících“ buněk. Důležité je,
že takto nabyté schopnosti zůstávají i po ukončení rehabilitace. Tato léčba má veliké úspěchy,
ale je velmi finančně náročná. Čtyřtýdenní léčba
by pro obě holky vyšla na sto tisíc. Doporučují
se dvě až tři čtrnáctidenní opakování. Věříme, že
léčba pomůže.
Co byste si pro Michalku a Natálku přáli?
Pavel: Každý, komu se narodí zdravé dítě má
obrovské štěstí. Nikdo, kdo nemá osobní zkušenosti, si nedovede představit, jak je náročné
a složité zabezpečit postižené děti. Nyní mají nás,
ale jednou budou mít jen jedna druhou. Chceme,
aby se holky dokázaly o sebe postarat, aby jednou
byly schopné bez nás fungovat, žít. Nechceme,
aby byly odkázány na to, jak se o ně postará naše
společnost.
Monika: Je daleko lehčí dívat se na současnost, než přemýšlet o budoucnosti. Co holky
čeká, až si začnou plně uvědomovat, že je s nimi
něco jinak? Co budou prožívat v pubertě, jak je
budou vnímat vrstevníci? Přejeme si postavit je
co nejblíže lidem bez handicapu, aby mohly žít
plnohodnotný život, ze kterého se budou moci
radovat. Děkujeme všem, kdo se rozhodnou jim
pomoci.
Naďa Černá

Zápis do MŠ

V měsíci dubnu probíhá zápis do MŠ Tišice. I přesto, že byla školka nedávno rozšířena o jednu třídu, nebude ani v letošním
roce kapacita stačit, což je zřejmé z počtu
vyzvednutých žádostí. Prozatím je to 50 žádostí a přijatých dětí bude kolem 35. Uvedená čísla nejsou konečná, protože zápis
teprve probíhá. Výsledky zápisu budou zveřejněny v příštím čísle TR.
L. Nováková, ředitelka MŠ

Novináři z naší školy

V tomto vydání TR přicházíme opět s rubrikou, do které přispívají děti naší Základní školy
Tišice. Tentokrát se zaměřily na jarní pohled na
naší obec a také na výlet do pražského Planetária.

Jaro ve vesnici

Na jaře na vesnici se mi líbí strom magnolie.
Roste u hostince U kocoura a v jiném okolí. Ale
mně se líbí ta u hostince. Je letitá a krásná. Má
velké světle růžové květy.
Kristýna Kalibánová
V naší vesnici jsou velmi krásná místa. Například
náplavka, průtek u starého Labe, Kal a mnoho jiných míst. Na náplavce se nachází krásné blýskavé
Labe, rostou tam krásné kaštany, zlatý déšť, třešně
atd. Průtek u starého Labe se mi moc líbí. Roste
tam dymnivka dutá a také tam roste medvědí česnek. Mám ráda západ slunce v Tišicích.
Adéla Capratová
V naší vesnici se mi moc líbí. Labe na náplavce
je moc hezké. Protože tam rostou květiny, prozpěvují ptáčci, teče Labe, roste zlatý déšť a také tady
rostou dymnivky duté. Ze všeho nejvíce se mi ale
líbí Kal. Roste tam třešeň, vrba, teče tam potůček
a z něho rybníček.
Aneta Capratová

Výlet do Planetária

V pondělí 10. 3. nám paní učitelka řekla, že v úterý 11. 3. pojedeme my, 4. třída, do Planetária v Praze. Ráno v úterý v 7,30 hodin jsme odjeli do Prahy.
Když jsme vystoupili z autobusu, šli jsme kousek
pěšky, pak jsme se konečně dostali k pokladně Planetária. V 9,00 hodin měla začít exkurze. Jmenovalo se to „Co skrývají hlubiny vesmíru“. Přišel tam
jeden pán, který nám začal povídat o planetách.
Nejvíc mě zaujaly dvě věci. Ta první, že se jedna
hvězda jmenuje Sírius. Mě hned napadlo, že je to
stejné jméno jako Sírius Black, který byl v Harry
Potterovi. A ta druhá věc, že se v galaxii skrývá
černá díra. Pak nám pán ještě povídal, že Saturn
má nejjasnější prstenec. V 11,00 hodin jsme vyšli
ven z Planetária. Chvíli jsme svačili, a potom jsme
šli zpátky na autobus a jeli jsme do školy. Byl to
krásný výlet.
Jaroslav Lukášek
…po chvíli hraní dorazil autobus a s ním i pan řidič. Nastoupili jsme do něj a hned jsem se pokoušel
usnout. Asi po hodině jsme přijeli a děti se vyvalily
světelnou rychlostí z autobusu. Vešli jsme dovnitř
a všichni jsme otevřeli pusy. Paní učitelka začala
platit lístky u pokladny. Všichni jsme vešli do takového vylepšeného kina. Pan moderátor vysvětlil,
jak kopule pracuje. Slouží jako plátno v kině. Zhaslo se a na kopuli se objevil vesmír. Pan moderátor
říkal, kolik je v naší soustavě planet (konkrétně
osm). Řekli jsme si o souhvězdí Orion, jehož pás
tvoří tři hvězdy. Povídali jsme si, na jakých planetách bychom mohli přežít…
Jiří Himl
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Další evropsky významná lokalita
V minulých TR jsem psal o státem chráněných územích na katastrech našich obcí. Omlouvám se čtenářům,
ale teprve nedávno jsem se dozvěděl, že na k. ú. Tišice se
nachází část evropsky významné lokality ÚPOR – ČERNÍNOVSKO (CZ0210186). Jedná se o poměrně velmi
rozsáhlé území od soutoku Labe s Vltavou, zahrnuje lužní
lesy a mokřiny, které se nacházejí v katastrech obcí Hořín,
Kly, Libiš, Mělník, Obříství, Tišice, Tuhaň, Úpor a Vrbno
u Mělníka. Nepodařilo se mi zjistit, zda do našeho katastru
zasahovalo již od založení v 50. letech minulého století.
Dnes tomu tak je a jedná se o nejjižnější část celé chráněné
lokality. Nejsnáze se tam dostanete pěšky, lze tam i dobře
dojet na kole po pravém břehu Labe od železničního mostu
v Mlékojedech. Zalesněná a džungli připomínající část na
našem katastru začíná asi 400 metrů od ústí Košáteckého potoka do Labe a pokračuje asi 1 km dále po proudu
řeky. V této části hranice katastru probíhá středem řečiště a potom odbočuje východním směrem a tvoří přibližně
spojnici mezi Labem a bývalou kafilérkou. Je to tak trochu
paradox, východní hranice chráněné Evropsky významné
lokality v úseku na našem katastru leží v bezprostředním
sousedství se spolanskou skládkou nebezpečného odpadu,
popílkovými kališti a úložišti popílku. Vypravte se tam, je
to opravdu zajímavý kontrast nedotčené přírody a zdevastovaného území, které velmi připomíná krajinu na Mostecku.
Petr Brodský, kronikář

Senioři zvou

Tak jako každý
rok pořádají i letos senioři z Tišic
celodenní
výlet.
Tentokrát si pro
naše spoluobčany
vybrali dobovou
„Zahradní slavnost
k poctě Albrechta z
Valdštejna“ s ukázkami života šlechty
období baroka za
majitele panství Maxmiliána z Valdštejna s chotí
Kateřinou z Harrachu, spojenou s prohlídkou zámku Mnichovo Hradiště. Účinkovat budou skupiny
historického šermu, dobové hudby a tance. Zájezd
se uskuteční v sobotu 19. 7. 2014, cena zájezdu je
250,- Kč (doprava+vstupné). Odjezd bude v 7,00
hodin od autobusových zastávek. Přihlášky přijímá
Milan Černý, telefon 721 382 260.

Nábor

Ve dnech 17. 4., 22. 4., 24. 4.
od 17:00 hod je nábor nových
hráčů. Hledáme talentované děti
v ročnících 2005 – 2008.
V případě zájmu nebo dotazů mne
můžete kontaktovat na e-mailu
michal.pasovsky@tisice.cz

Úspěšná sezóna stolních tenistů

Pro stolní tenisty Sokola Tišice je soutěžní sezóna 2013-2014 minulostí. A nutno dodat, že úspěšnou. Jak
ukazují konečné tabulky, tak A-mužstvo uzavírá horní polovinu RP I na šestém místě i když mělo v průběhu
sezóny velké starosti s optimální sestavou v těch nejdůležitějších zápasech. Kontumační porážka 0-18 v 19.
kole padá na vrub obsluhy restaurace – zapomněli pustit topení. Z pohledu úspěšnosti byl opět nejlepší J.
Fabián – 78,1%, dále pak P. Rubín 76,6% a M. Brodský 67,1%. Kvůli zranění pravé ruky musel prakticky
celou sezónu vynechat P. Jelínek.
B-mužstvo si vedlo ještě lépe a v konečném účtování skončilo v RP II na pěkném čtvrtém místě. V úspěšnosti byl nejlepší Z. Válek – 82,7%, dále pak P. Dudek 73,5% a P. Habart 56%. Hráčský kádr až na Martina
Veselého, který se přestěhoval do poněkud vzdálené Telče, se podařilo udržet na úrovni loňské sezóny.
Nebylo by ovšem na škodu, kdyby se pro budoucnost našli další zájemci o tento pěkný sport nejmenšího
míčku. Bohužel, při nižších venkovních teplotách přetrvává problém s vytopením špatně izolovaného sálu,
a tím i možnosti pravidelných tréninků.

Po krátké nemoci ve věku 68 let zemřela
6. dubna MUDr. Květoslava Kříbková,
která dlouhá léta působila v Tišicích
jako všeobecná lékařka.

Výsledky dosud nezveřejněných utkání:

RP I:
Neratovice E – Tišice A 8-10
Tišice A – Dřínov A 7-11
Beřkovice B – Tišice A 7-11
Tišice A – Kralupy B 0-18
Neratovice D- Tišice A 10-8
Tišice A- Neratovice C 6-12
Mšeno A – Tišice A 6-12

RP II:
Tišice B- Nelahozeves C 13-5
Nelahozeves D – Tišice B 4-14
Tišice B – Beřkovice C 10-8
Kralupy C- Tišice B 5-13
Tišice B – Neratovice F 8-10
Mlékojedy D – Tišice B 7-11
Tišice B – Mšeno B 12-6
Regionální přebor 1. třídy
1. TJ Neratovice D
22 20
2. S. D. Beřkovice B 22 14
3. TJ Sokol Dřínov
22 13
4. S. Mělník - Pšovka A 22 12
5. Nelahozeves-HPT B 22 12
6. TJ Sokol Tišice A 22 11
7. TJ Neratovice C
22 10
8. TJ Neratovice E
22 8
9. SK Mšeno A
22 7
10. Mlékojedy A
22 6
11. TJ Kralupy B
22 5
12. SK Liběchov
22 1
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NAROZENÍ

(Rubín 3,5, Brodský 3, Válek 2,5, Habart 1)
(Rubín 3, Válek 2, Vais 1,5, Dudek 0,5)
(Rubín 3,5, Válek 3,5, Brodský 3, Habart 1)
kontumačně – nezajištěna minimální teplota
(Rubín 3, Fabián 3, Brodský 2, Dudek 0)
(Fabián 2, Rubín 2, Brodský 2, Kratochvíl I. 0)
(Rubín 4,5, Válek 3,5, Brodský 2, Vais 2)

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

Fany Červenclová
Laura Škorvánková
Adéla Reichová

ÚMRTÍ
Růžena Koprnická
Josef Krupička

(Válek 4,5, Habart 4, Vais 3,5, Kratochvíl I. 1)
(Válek 4,5, Vais 4, Kratochvíl I. 3, Kratochvíl M. 2)
(Válek 4,5, Vais 3,5, Habart 1,5, Kratochvíl I. 0,5)
(Válek 4, Vais 3, Habart 3, Dudek 3)
(Válek 3,5, Vais 2,5, Habart 2, Kratochvíl I. 0)
(Válek 4,5, Vais 4,5, Kratochvíl I. 2, Kratochvíl J. 0)
(Válek 4,5, Vais 4, Dudek 3,5, Kratochvíl I. 0)
1
6
6
7
8
6
8
14
14
13
14
21

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

272:114
238:158
234:162
225:171
209:187
208:188
210:182
189:203
173:223
175:221
154:240
79:317

61
44
42
39
38
36
34
24
22
21
18
3

Regionální přebor 2. třídy
1. Sokol Horní Počaply 22
2. TJ Start Mlékojedy B 22
3. Nelahozeves C
22
4. TJ Sokol Tišice B 22
5. Mělník - Pšovka B 22
6. Dolní Beřkovice C 22
7. TJ Neratovice F
22
8. SK Mšeno B
22
9. TJ Kralupy C
22
10. Nelahozeves D
22
11. Mlékojedy D
22
12. Mlékojedy C
22

22
19
16
13
11
10
9
10
10
4
1
1

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

0
3
5
7
9
10
9
11
11
17
21
19

inzerce

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2

290:106
288:108
232:162
233:163
223:173
221:175
205:191
225:171
196:200
126:268
72:324
63:333

66
57
49
41
35
32
31
31
29
11
3
1

lProdám hrobové
místo č. 59 – dvojhrob na hřbitově
v Tišicích – Kozlech. Informace
na tel. 734 102
589.

Nabízím půjčení převážně dětských
karnevalových masek, dále ruční žehlení
prádla a dámský výběrový secondhand
v Kostelci nad Labem v Lafkově ulici (proti kostelu). Otevřeno v pracovní dny 9,00
– 17,00 hodin, pouze ve středu od 12,00
hodin a v sobotu 9,00 – 12,00 hodin.

l

Sport

Fotbalová sezona pokračuje

V polovině února tišičtí fotbalisté absolvovali fyzickou a taktickou přípravu v Českém Dubu. Čtyři
dny plné tréninků a relaxace. Trenér Martin Brabec na místě domluvil přátelský zápas s Dolním
Bousovem, který vyhrál 5:1. Do zápasu však nenastoupili pro zranění Jarda Veselý a Mirek Brodský a během 15 minut se zranil i Jirka Svoboda.
Soustředění mělo pro všechny přínos ve zlepšení
fyzické kondice a také v utužení kolektivu.
Další zápasy se odehrály také v neúplném kádru.
U některých hráčů ze základu týmu se ozvala další
zranění nebo nemoc. Výsledky přípravných zápasů
Tišic - s Brandýsem 5:1, Třeboradicemi B 1:3, Škvorcem 8:3, Byšicemi 1:2 a Kostelním Hlavnem 1:2. Pro
jarní sezonu posílil náš tým Luboš Baloun. Absolvoval přípravu a bude v Tišicích na hostování společně

hodinu domácí bezmoci završil Prejzek, který využil
zaváhání obránce - 0:3. Ve 26 minutě si konečně sáhl
na míč i Michal Novák - po pěkné kombinaci a střele
z malého vápna nezaváhal. V 31. minutě si Tomáš
Prejzek opět pohrál s obranou a zvýšil na rozdíl čtyř
branek. O minutu později odmítl zkompletovat hattrick - hlavou těsně minul. Do kabin si domácí odnášeli ještě o branku více - to se naši na tři přihrávky dostali před gólmana a Lauda nekompromisně prostřelil
bezmocného Kocourka - 0:5. Ve 47. minutě Novákovu dělovku vychytal gólman. Domácí se dočkali ve
49. minutě - po rohu se prosadil Došek. V 64. minutě
Rampouch důrazem vybojoval míč, předložil nesobecky Kopejskovi a bylo to opět o pět. V 68. minutě
korigoval divoký zápas Žlab - 2:6. O minutu později
rozebrali strnulou obranu domácích Lauda s Nová-

Mladší přípravka si přivezla ze tří turnajů medailové umístění.

s Petrem Laudou, který v hostování pokračuje od
podzimu. Oba hráči hostují ze Sokola Všetaty.
Výsledky mistrovských utkání
Sokol Libiš – TJ Sokol Tišice 1:2 (1:2)
Koncem března nás čekal první mistrák na půdě
Libiše. Zápas se pro nás nevyvíjel moc příznivě,
v úvodu zápasu fauloval v pokutovém území náš
brankář Michal Hádek, Pilař penaltu proměnil
a prohrávali jsme 1:0. Kluci však hráli hezčí, kombinační fotbal a povedlo se jim zápas otočit, když
se trefili Novák a Lauda.
TJ Sokol Tišice – Sokol Záryby 0:1 (0:1)
Druhé kolo zvalo k domácímu derby s vedoucími
Zárybami. Náš tým byl nabuzen z předchozí výhry
a chtěli jsme doma favority určitě potrápit, případně jim sebrat body. Záryby pod vedením trenéra
Mičince se bály o výhru až do konce utkání, kdy
uspěly z pokutového kopu. Tišičtí fotbalisté prohráli ale se vztyčenou hlavou a za výkon podaný
v zápase se nemusí stydět.
Sokol Nová Ves – TJ Sokol Tišice 2:8 (0:5)
První dvě příležitosti patřily domácím, ale nedokázali šance proměnit. V 8. minutě si ideální přihrávku
ve vápně našel Luboš Baloun a vstřelil první gól zápasu. Domácí se nestačili oklepat z obdržené branky,
Novák rozehrál na Rampoucha a ten hokejovým blafákem překonal bezmocného gólmana - 0:2. Čtvrt-

kem a prvně jmenovaný vymetl pravou šibenici - 2:7.
Náš gólový účet podtrhl Jarda Veselý - po rohu si na
přední tyči naskočil na centr Kopejdy a hlavou ukončil trápení domácích - 2:8.
TJ Sokol Tišice - Mšeno 5:3
Starší přípravka
V zimní sezoně jsme se zúčastnili několika halových turnajů se střídavými úspěchy. V Lobkovicích
15. 2. jsme obsadili 2. místo (Vojta Pokorný dostal
cenu pro nejlepšího brankáře turnaje), v Lobkovicích 22. 2. se nám podařilo získat 3. místo, v turnaji
o pohár OFS v Neratovicích 4. místo (Vojta Pokorný opět dostal cenu pro nejlepšího brankáře turnaje) a v Kralupech nám patřilo 6. místo (a opět jako
nejlepší brankář turnaje byl oceněn Vojta Pokorný).
Na jaře budeme hrát mistrovská utkání ve skupině
o 8. až 14. místo.
Děti ze starší přípravky jsme přihlásili na mezinárodní turnaj Golden City Cup 2014 pořádaný 19.
a 20. dubna. 2014 na několika hřištích s umělou
trávou v Praze. Naše věková kategorie hrála na
hřišti v Uhříněvsi, složení mužstva je 6+1 a střídá
se hokejově. Naše naděje byly zařazeny do skupiny B, kde se utkaly s týmy Loko Vltavín, německým SpVgg Zabo/Eintracht Nürnberg, polským
M- Łomzynski Klub Sportowy 2 a francouzkým
AS Choisy Le Roi.

Dosavadní výsledky:
Tišice – Cítov
9:3
(Oplt 3x, Bruner 2x, Krajč O., Červinka, Semerák,
Himl)
Lobkovice - Tišice
3:10
(Oplt 3x, Štráchal 3x, Bruner 2x, Červinka, Himl
Tišice - TJ Nerat. C 3:7
(Oplt 2x, Bruner)
Rozpis dalších zápasů starší přípravky
1. 5.
Lužec – Tišice
3. 5.
Kostelec – Tišice
8. 5.
Tišice – Lužec
10. 5. Cítov – Tišice
17. 5. Tišice – Lobkovice
25. 5. TJ Neratovice C – Tišice
31. 5. Tišice - Kralupy B
14. 6. Tišice – Kostelec
Mini přípravka
Od dubna otevíráme nově minipřípravku. Děti
narozené v roce 2007 – 2008 mají nového trenéra
Tomáše Kopejsku, který pochází ze Dřís a hraje za
muže v Tišicích. Tomáš se věnoval dorostu v Neratovicích, ale rozhodl se pomoci s výchovou mladých fotbalistů u nás. Několik dětí (ročník 2007)
přešlo od trenéra mladší přípravky Tomáše Jablončíka, aby děti hrály ve své věkové kategorii.
Mladší přípravka
V mladší přípravce dochází také ke změně. Po
dohodě s trenéry Tomášem Jablončíkem a Petrem
Vášou přichází posílit mladší přípravku Jan Jantoš
z Kostelce nad Labem. Honza bude dělat hlavního
trenéra mladší přípravce a Tomáš Jablončík se stává vedoucím mužstva. Petr Váša bude dál působit
jako asistent hlavního trenéra. Mladší přípravka
se v zimě zúčastnila šesti turnajů, kde získala dvě
stříbrné medaile a jednu zlatou, když v Benátkách
vyhráli ti nejmladší, narozeni 2007 a dále. Odehráním turnajů získaly děti zkušenosti a všichni se
už těší opět na zápasy venku na hřišti. Nyní přípravku čeká Okresní přebor, kde bude bojovat o 7.
až 14. místo z celkového počtu dvaceti týmů.
Rozpis dalších zápasů mladší přípravky
1. 5
Turnaj v Benátkách
3. 5
Dynamo Nelahozeves - Tišice
8. 5
Tišice - FC Mělník
11. 5
TJ Řepín - Tišice
24. 5
Čechie Kralupy B - Tišice
1. 6
Tišice - SK Labský Kostelec
7. 6
FK Pšovka Mělník B - Tišice
15. 6
Tišice - Dynamo Nelahozeves
Tabulka mužů po 17. kole
1. Sokol Záryby 17 14 1 0 2 58:19 44
2. FK Neratovice B 17 12 2 2 1 50:18 42
3. Sokol Tišice
17 10 3 0 4 42:26 36
4. SK Vojkovice 17 10 2 1 4 51:13 35
5. Kly
17 10 0 3 4 44:19 33
6. SK Sl. V. Borek 17 10 0 1 6 41:24 31
7. PTZ Nelahozeves 17 8 1 0 8 43:43 26
8. Sokol Libiš B 17 6 3 1 7 29:26 25
9. FC Lobkovice 17 6 1 2 8 23:40 22
10. Vltav. Chvatěr. 17 6 0 1 10 45:44 19
11. Dolní Beřkovice 17 4 2 3 8 30:48 19
12. SK Mšeno
17 4 0 3 10 33:44 15
13. AFK Veltrusy 17 1 1 0 15 18:74 5
14. Sokol Nová Ves 17 1 1 0 15 21:90 5

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.
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LUNO odehrálo Babičku

Uvítací cedule

Tišice, Chrást nebo Kozly? S touto otázkou se
každý z nás už určitě setkal. Od roku 1960 po sloučení tvoří tyto tři části jeden celek – obec Tišice.
Ale kde jsou hranice jednotlivých částí? Jak se v
nich orientovat? Prvním krokem k nápravě a hlavně vysvětlení situace je umístění uvítacích cedulí
na vjezdech do obce. Zde jsou nově nainstalovány
a informují o příslušné části obce. Dalším krokem
by měla být výměna dopravních značek, které
označují název obce tak, jak stanoví pro označení
začátku a konce obce zákon.

V době, kdy toto vydání Tišických rozhledů dostáváte do rukou, právě odehrál divadelní soubor LUNO
svou nově nastudovanou hru Babička. V době nejzazšího zaslání podkladů pro dubnové číslo byly k dispozici pouze fotografie z první „sálové“ zkoušky. Snad pro čtenáře a diváky budou milou připomínkou již
proběhlé akce a pro ty, kteří na představení nedorazili, upoutávkou na článek v příštím čísle. V něm poinformujeme o reakcích a ohlasech diváků i o pocitech členů souboru. Fotografie, které jsou „nejčtenější“
součástí všech novin a časopisů, přineseme v hojném počtu. V tuto chvíli si všichni členové souboru přejí,
aby své diváky potěšili tak, jak jsou od souboru LUNO z minulosti zvyklí.
(nač)

Plesová sezóna skončila

Tišická plesová sezóna skočila dvěma tradičními akcemi – maškarním plesem sportovců (foto vlevo) a KLUBka tentokrát v černobílém provedení (foto vpravo).

Bubnování
ve školce

Netradiční představení přijelo do mateřské školy
koncem měsíce března. Bubny, chrastítka, tyčky
všech velikostí, zapojení dětí do rytmiky, možnost
vyzkoušet si všechny přivezené nástroje, to vše
bylo pro děti zábavným zpestřením dopolední výuky. Navíc vzhledem k nádhernému počasí se vše
odehrálo na školní zahradě. Učitelky Magda Žáková a Markéta Kadlecová (Machýčková), které se
starají o kulturní pořady ve školce, měly opravdu
při výběru představení šťastnou ruku.
text a foto - nač
Program přizpůsobený těm nejmladším, si děti
opravdu užívaly.
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