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Když se ohlédnu, mám dobrý pocit
K

onec roku nás vede k zhodnocení jeho celého průběhu
a zároveň k plánům pro rok příští.
Ohlížíme se za tím, co se nám podařilo nejen v osobním životě, ale
i v pracovním. Možná se zamyslíme nad tím, co se změnilo v místě,
kde žijeme. O zhodnocení toho, co
uplynulý rok znamenal pro naši
obec, jsem v rozhovoru požádala
starostu obce Pavla Končela.
n Bezesporu největší investiční
akcí, která byla letos v obci realizována, je vybudování další etapy
kanalizace. Dále se podařilo dokončit zateplení společenského sálu,
probíhá výstavba nové třídy mateřské školy. Můžete již nyní říci, jaké
projekty jsou naplánovány pro rok
2016? A co byste si přál, aby se v obci
dále realizovat podařilo?
Jelikož jsme v tomto roce realizovali a profinancovali více akcí,
na které teprve budeme čerpat dotace, nebude rok 2016 tak bohatý
na investice jako ten letošní. Jak už
jste zmínila, v příštím roce bude
pokračovat výstavba nové třídy MŠ,
která se začala letos budovat. Hotova
by měla být v dubnu 2016. Na jaře
se započne s rekonstrukcí chodníku
podél hlavní silnice a chtěli bychom
v rámci hlavní silnice i zrekonstruovat veřejné osvětlení. Dále budu
předkládat na zastupitelstvo záměr
žádosti o dotaci ze Středočeského
kraje na vybudování multifunkčního hřiště pro areál základní školy.
Toto hřiště by mělo být koncipováno
tak, aby bylo prvním krokem k vybudování budoucí tělocvičny. To
zjednodušeně znamená, že by se toto

hřiště v budoucnu obestavělo budovou tělocvičny. Myšlenka tohoto záměru vzešla z toho, že Středočeský
kraj chce v příštím roce podporovat
především výstavbu mateřských
škol, základních škol a sportovních
areálů u těchto zařízení.
n Financování měst a obcí je z velké, dá se říci z podstatné, části
závislé na politice státu. Od toho
se odvíjí skutečnost, co se zde podaří vybudovat. Kdybyste měl tu
moc a mohl do této části zasáhnout, změnil byste něco na systému financování správních celků?
Je to celkem jednoduché. Byl bych
pro model, kdy by se veškeré peníze
určené na dotace rozdělily mezi obce
přímo. Množství financí do konkrétní obce by se mohlo odvíjet například od počtu obyvatel, rozlohy,
a případně zda obec zřizuje mateřskou a základní školu. Obce by pak
tyto peníze mohly využít k tomu, co
opravdu potřebují. Dnes jsou dotační tituly určeny jen na konkrétní

věci a ne vždy se výzvy dotačních orgánů kryjí s potřebou obce. Hlavně
není v dnešním systému vůbec jisté,
zda obec dotaci někdy obdrží.
n V posledních letech se mnohé
udělalo pro vzhled obce. Osobně
si nevzpomenu, kdy jsem viděla
neupravenou plochu parku, veřejného prostranství. Bohužel ne
to samé se může říci o soukromých pozemcích. Zvažuje obec
řešit tuto problematiku, která je
našimi občany velmi vnímána?
Narazila jste na celkem ožehavé
téma. Nebývá to jen neudržovaný
pozemek. Někdy, to je opuštěný automobil, jindy dlouhodobě složený
písek před domem. To samozřejmě
vzhledu obce příliš nepřidá. Mnohdy
se situace komplikuje o skutečnost,
že původce (majitel) podobných „ozdob“ nebydlí v naší obci. Nicméně se
snažíme tuto problematiku řešit, ale
není to vždy jednoduché.
n Vy sám jste se několikrát zabýval
otázkou zřízení obecní policie. Je

Společenský sál v novém kabátě
S

nahou obecního zastupitelstva je mimo jiné zhodnocování obecního majetku a úspor provozních
nákladů. Tento trend odráželo rozhodnutí o zateplení
budovy základní školy, mateřské školy a v letošním
roce se uskutečnilo zateplení společenského sálu.

Posledně zmíněná akce obnášela výměnu střešní
krytiny, zateplení stropu, zateplení obvodových stěn,
výměnu oken a vstupních dveří. Zakázku realizovala
firma RYBÁŘ stavební s. r. o. za cenu 1 886 098,63 Kč.
Akce bude dotována Státním fondem životního prostředí do výše 90 % uznatelných nákladů. Odečtena
ovšem bude částka za předpokládané úspory na elektrické energii za období pěti let.

Krom toho, že společenský sál má nyní hezký kabát,
chceme vylepšit vzhled a kvalitu i vnitřních prostor
tak, aby návštěva společenského sálu byla vždy jen
hezkým zážitkem.
Pavel Končel

tato myšlenka stále aktuální, mohou
občané očekávat v této věci konkrétní kroky již v nastávajícím roce?
Záměr vytvoření obecní policie
v naší obci trvá. Nejdůležitější je
však správné načasování, protože
to bude znamenat výrazný finanční
náklad jak prvotní, tak i průběžně
provozní. Jak už jsem uvedl v úvodu
našeho rozhovoru, v roce 2016 nám
budou teprve přicházet některé dotace z letošních akcí a obecní finance se musí takzvaně usadit. I to je
jedním z důvodů proč si na obecní
policii budeme muset ještě počkat.
n Od svého zvolení jste „vyznavačem“ vyváženého rozpočtu obce.
Konec roku znamená i přípravu
rozpočtu nového. Zůstáváte nadále
tomuto trendu věrný, přál byste si
některé z položek výrazně posílit?
Letošní rok byl za mého působení
ve funkci starosty obce rozpočtově
nejnáročnější. Vybudoval se nejtěžší úsek kanalizace a započaly další
akce, souhrnně se jedná o investice
cca za 25 mil. korun. Velká část prostředků se čerpá z dotací, a to sebou
samozřejmě nese vysokou administrativní zátěž. Nejzásadnější investice příštího roku byly již zmíněny.
Z těch dalších v návrhu rozpočtu
mohu jmenovat například finanční prostředky na zvelebení vlakové
zastávky, kde by mělo zároveň dojít k rozšíření přilehlého parkoviště a nemalé prostředky by měly jít
i na opravy komunikací. Při sestavování návrhu rozpočtu se snažíme
o rozvoj obce v co největší šíři, zásadně však bez zadlužování a s maximálním využitím dotací.

Pokračování na 3. straně

Milí čtenáři,
milí občané Tišic,
přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví, osobní spokojenosti, vzájemné úcty
a splnění všech novoročních
přání a předsevzetí. Děkujeme
vám za vaši přízeň, zachovejte
nám ji i v příštím roce.
Redakční rada
Tišických rozhledů
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Chytrá kanalizace
V

dnešní době chytrých telefonů, televizí i celých domácností si přesto asi málokdo
dokáže představit, že by mohla
existovat i chytrá kanalizace.
Opak je ale pravdou a právě naše
tišická se tímto titulem do určité
míry pochlubit může.
Jedním z posledních kroků
k nově dostavěné podtlakové kanalizaci bylo její vylepšení po stránce
ovládání a správy. Možná si někteří z vás v minulých týdnech všimli
dvou mužů, kteří se neúnavně spouštěli do jedné šachty za druhou, stoku po stoce. Tito pánové byli technologové z firmy ISEKI VACUUM
SYSTEMS LIMITED, anglického
dodavatele technologie celé kanalizace. A co že zde dělali, když už
všechny stavební práce dávno skončily? Odpověď na tuto otázku je třeba hledat ve snaze o neustálý vývoj
a zlepšování vlastní technologie společností ISEKI. Během doby, co je
tišická kanalizace v provozu, se dále
posunuly možnosti monitorování
a správy celé stokové sítě. A proto
se nový projekt rozšíření kanalizace
stal dobrou příležitostí k modernizaci celého systému.

info
MÁTE SVEDENU
DEŠŤOVOU KANALIZACI
DO SPLAŠKOVÉ?
Více v článku Chytrá kanalizace.

ÚHRADA
ZA SVOZ ODPADU:
500 Kč – osoba s trvalým pobytem/stavba k individuální
rekreaci/dům bez přihlášené
fyzické osoby. Platba – jednorázově (do 31. 1.) nebo ve dvou
splátkách (do 31. 1. a 30. 6.).
Nový úsek kanalizace budou
moci majitelé nově napojených
nemovitostí užívat od 1. 3. 2016.

Již od začátku provozu jsou v každé šachtě nainstalována magnetická čidla, která rozpoznají, zda
ventil nezůstal otevřen a nahlásí to
do podtlakové stanice, kde se rozsvítí příslušná kontrolka. Nově je však
místo těchto obyčejných kontrolek,
signalizujících pouze blíže nespecifikovanou poruchu cyklu ventilu,
nový dotykový panel s programem,
který možnosti ovládání a kontroly
celého systému výrazně rozšiřuje
a usnadňuje tak údržbu. A nejenom

ji. Protože tato podtlaková kanalizace není obyčejná, „hloupá“ kanalizace, lze nyní monitorovat funkčnost
aktivity v celém systému. Ať už je
to pouhé nedovření ventilu, dlouhá neaktivita, přílišný počet sepnutí, nebo dokonce v nově postavené
stoce kontrola hladiny v šachtě, to
všechno dnes dokáže obsluha velmi
jednoduše zjistit pouhým pohledem
na obrazovku. V neposlední řadě je
potom nespornou výhodou zaznamenávání historie všech událostí

v celém systému. Díky tomu bude
možné dnes určit, zda v některé z šachet nedochází k infiltraci dešťových
vod do kanalizace, které tam nemají
co dělat. Co to v praxi znamená? Lze
tak jednoduše a přesně zjistit, kdo
z našich občanů má v rozporu se
všemi zákonnými normami svedenou dešťovou kanalizaci do splaškové a na základě těchto výsledků zajistit nápravu. Vzhledem k tomu, že
tato zjištění, respektive odstranění
těchto „černých“ připojení, povedou
k delší životnosti ventilů a celé kanalizace a pomůžou i provozu čistírny
odpadních vod, která nebude zatěžována přebytečnými balastními
vodami, budou v těchto případech
obecní úřad i provozní organizace
velmi důslední.
Závěrem je dobré ještě dodat, že
nejenom díky novému ovládacímu
panelu a elektronice, ale i celkové
revizi monitorovacích kabelů a generátorů signálu, je celý systém nyní
připraven i na další rozšíření. Přidání nových stok a odkanalizování dalších částí obce tak bude v budoucnu jednodušší a nebude vyžadovat
žádné nákladné změny a investice
do nového ovládacího systému.

Ing. Ondřej Švanda

Bezpečnostní přeliv u „pískovny“
B

agr, buldozer, nákladní auta
odvážející zeminu a navážející kamení, neunikly pozornosti
občanů žijících v Tišicích v části
směrem k Mlékojedům. Vodní
plocha po léta nazývaná „tišické jezero“ je celou svou plochou
v katastru města Neratovice.
Proto jsme informaci o právě
probíhající stavbě získali na Městském úřadě Neratovice, konkrétně
u Mgr. Tomáše Zborovského z odboru správy majetku: Dlouhodobé
zkušenosti u vodní plochy (pískovna) ukazují, že hladina vodní plochy v době zvýšení úrovně hladiny
podzemní vody v důsledku průchodu povodňové vlny poměrně rychle
stoupne, avšak rychlost poklesu vod-

ní hladiny v pískovně je významně
pomalejší. Z tohoto důvodu je záměrem města Neratovice vybudovat
tzv. bezpečnostní přeliv. Tato železobetonová pojezdová konstrukce
s kamennou dlažbou bude umístěna

v jihovýchodní části pískovny. Pokud
se zvedne hladina pískovny, přelije se
voda, přes tento přeliv a poteče dále
stávající strouhou, která se bude muset v příštím roce pročistit (2. etapa)
do Labe. 
(nač)

ze zasedání obecního zastupitelstva
PROGRAM ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA, KONANÉHO
2. PROSINCE, MĚL NA PROGRAMU
TŘI ZÁSADNÍ BODY:
n Vyhodnocení výstavby kanalizace: starosta uvedl, že konečné náklady na výstavbu dosáhly částky 15.638.225 Kč oproti původnímu
rozpočtu (20.482.570 Kč). Významné úspory se docílilo změnou rekonstrukce vozovky
v úseku Boleslavská. Ta nebyla opravena v celé
šíři vozovky, ale v šíři výkopu. Naopak mír2 I TR 149

né finanční navýšení se objevilo v nákladech
na dopravní značení. To, jak se v praxi ukázalo,
bylo náročnější a do konečné částky se promítlo
i prodloužení termínu výstavby kanalizace. Zastupitelstvo v souvislosti s konečnými náklady
na výstavbu kanalizace odsouhlasilo druhý dodatek ke smlouvě o dílo „Splašková kanalizace“.
n Výpůjčka části pozemku (u Červeného
mlýna): bude zde prováděna oprava mostku.
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje požádala o jeho pronájem z důvodu uložení materiálu a manipulace. Zastupitelstvo
pronájem odsouhlasilo.

n Předání herních prvků obci: ty financovalo
a instalovalo Tišické KLUBko. Prvky v celkové částce 157 tisíc s poděkováním obec přijala do vlastnictví (více na 7. straně). V závěrečné diskuzi se
občané zajímali o způsob financování výstavby kanalizace. Starosta uvedl, že na výstavbu byl čerpán
úvěr ve výši 10 mil. Kč, který se bude po nátoku
financí z dotace podle domluveného plánu umořovat. K úvěru se obec rozhodla, aby se při špatném
souběhu toků peněz zcela finančně nevyčerpala.
Starosta odpověděl i na dotaz týkající se pozemků
v blízkosti železničního přejezdu. Obec plánuje odkoupit pozemky kde je současné parkoviště a pozemky pro plochu plánovaného parkoviště. (nač)

Když se ohlédnu, mám dobrý pocit
Dokončení z 1. strany
n Načali jsme téma rozpočtu obce. To bych
ráda doplnila otázkou, zda se při jeho sestavování, rovněž tak při rozhodování o nových
investičních akcích, přihlíží k názorům veřejnosti, odráží se v nich přání našich občanů?
Občané mají na určování priorit v rozpočtech obce zcela zásadní podíl. Vždyť při
volbách si spolu s jednotlivými kandidáty volí
i program a priority, který reprezentují. Jen
namátkou připomenu: výstavba kanalizace,
rekonstrukce chodníku podél hlavní silnice,
rozšíření míst v mateřské škole, rekonstrukce
veřejného osvětlení…. Že vám to přijde povědomé? Ano, jsou to investiční akce, z rozpočtů letošního a příštího roku, ale zároveň se
naprosto stejná témata objevila v programech
některých subjektů, které si občané v komunálních volbách zvolili. Osobně jsem velmi rád,
že sliby nezůstávají jen na papíře, ale dochází
k jejich realizaci.
n Stojíme na prahu nového roku, v čase plánů a bilancování. O plánech jsme hovořili,
ale jak byste zhodnotil uplynulé období? Co
byste popřál našim občanům do období nadcházejícího?
Rok 2015 byl velmi náročný, ale když se ohlédnu, tak mám dobrý pocit, že se podařilo zrealizovat tolik záměrů. Věřte, že kdybych kolem
sebe neměl tak skvělou partu spolupracovníků,
tak by to ani z polovic nebylo možné. Za což jim
touto cestou mnohokrát děkuji. Pravdou je, že

Trend, který nastolilo zastupitelstvo obce – věnovat více finančních prostředků na opravu místních komunikací – podporuje snad každý náš občan. Mnozí čekají, kdy přijde řada právě na tu „jejich“ ulici. Ne jinak je
tomu u obyvatel, žijících v ulici Okružní, která se po velkém dešti suchou nohou nedá snad ani projít. (nač)
ne vždy se vše povedlo bez chybičky, ale zároveň
to jsou pro nás poučení do budoucna. Uplynulý
rok přinesl mnoho pěkného, ale někdy i velmi
smutné chvilky.
Chtěl bych proto našim občanům popřát
vše nejlepší do nového roku 2016 hodně štěstí
a zdraví. Ale hlavně, aby těch hezkých chvilek
bylo mnohem více než těch smutných.
Děkuji vám za obsáhlý rozhovor a do dalšího roku přeji splnění přání osobních i „zastupitelských“. Našim čtenářům za redakční radu
slibuji, že je o řadě zmíněných akcí budeme
na stránkách TR informovat.
Naďa Černá

Nové logopedické oddělení v MŠ
V

příštím školním roce se chystá otevření
nové třídy.

Jedná se o třídu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami – logopedickou, do které jsou na základě souhlasu zákonných zástupců zařazovány děti
s poruchou komunikačních schopností ve věku od 3
do 6 let. Speciální třída, která kromě poslání běžné
mateřské školy, zajišťuje dětem intenzívní logopedickou péči a další aktivity zaměřené na celkový
psychosomatický rozvoj.  Pokračování na 5. straně

Kanalizace dobudována
V

šichni zúčastnění věděli,
že výstavba kanalizace
v ulici Boleslavská bude nejnáročnější etapou kanalizace
v celé obci. Při realizaci samotné, se tato prognóza vrchovatě
naplnila. Jelikož jsme během
výstavby této etapy průběžně
na stránkách TR informovali
o stavu věcí, zaměřím se především na shrnutí celé akce.

Práce měly proběhnout
od dubna do srpna 2015, zakázku získala ve výběrovém řízení firma IMOS s. r. o. za cenu
20.482.570 Kč bez DPH. Realizace započala s mírným opožděním během dubna 2015, ukončení výstavby a samotné předání
díla se uskutečnilo až 25. 9. 2015.
Po zaměření skutečného provedení stavby a po úpravě rozpo-

čtů, byla konečná cena výstavby
kanalizace stanovena na částku
15.638.225 Kč bez DPH. Nejvýznamnější úsporou je změna
parametrů opravy vozovky, kdy
Krajská správa a údržba silnic
požadovala opravu vozovky jen
v šíři výkopu, oproti původně
požadované celé šíři vozovky.
Špatný stav komunikace je samozřejmě velký problém, ale vedeme jednání se Středočeským
krajem (majitel komunikace
331/II), aby oprava proběhla co
nejdříve. V tuto chvíli je již ulice
Boleslavská zařazena do plánu
oprav roku 2016. V uplynulých
týdnech se v rámci reklamace řešilo propadávání vozovky v některých místech výstavby. Průběžně se reklamované úseky řeší
a již zmíněnou opravou povrchu
celé komunikace v příštím roce

bude snad tato problematika
vyřešena. Nový úsek kanalizace
již úspěšně prošel předepsanými zkouškami a v těchto dnech
probíhá kolaudační řízení. Dle
dohody s provozovatelem kanalizace (Tikanas Tišice) bude
od ledna do února 2016 probíhat podepisování smluv o provozování kanalizace s majiteli
nemovitostí a od 1. 3. 2016 budou mít možnost nově napojení
občané začít kanalizaci využívat.
Na přípravě výstavby dalších
úseků kanalizace se již pracuje,
vše je však zásadně ovlivněno
úspěchem při žádostech o dotaci pro tento účel. Věřím, že
výstavba bude pokračovat co
nejdříve a děkuji za pochopení
všech občanů při řešení tohoto
zásadního problému.

Pavel Končel, starosta

krátce
OPRAVA ŽELEZNIČNÍ SIGNALIZACE

Ve dnech od 17. do 22. října znepříjemnila
život našim občanům nečekaná výluka železničního přejezdu. K té jsme z tiskového oddělení Správy železniční a dopravní cesty dostali
toto vyjádření: Výluku přejezdu si vyžádala
rozsáhlá oprava zabezpečovacího zařízení, během které se měnily již dosluhující komponenty.
Jednalo se tedy o středně těžkou opravu. V tomto případě šlo o krátkodobou výluku, které jsou
u tohoto typu oprav naprosto běžné. Bohužel je
asi běžné i to, že o plánované opravě neinformují příslušnou obec.
(nač)

REKONSTRUKCE SILNICE

Ve dnech 23. a 24. 10. proběhla oprava silnice
v úseku ulice Mělnická. V současnosti se řeší
přehodnocení vodorovného značení – chybí vyznačení přechodu pro chodce v místě
autobusové zastávky a dále užití vodorovné
čáry i v nepřehledných úsecích. 
(nač)
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
L

etošní „Putování za Kozlouchem“ se
konalo 7. listopadu. Opravdu nelze podezírat „holky z Klubka“, že by toto datum
zvolily jako nostalgickou vzpomínku na jiné
lampionové průvody. Většině příslušníků mladé
a nejmladší generace – a ti měli mezi 700
účastníky průvodu drtivou většinu, již uvedené listopadové datum mnoho neříká. Ti starší si možná vzpomenou, že se kdysi mluvilo
o nějaké říjnové revoluci, která se odehrála
7. listopadu 1917 v Rusku.
Před rokem 1989 tento den nebyl státním
svátkem, byl to jen „státem uznaný významný den“. Slavil se však celostátně, ale hlavně
povinně. V tento den začínal „Měsíc československo-sovětského přátelství“, který trval do 12.
prosince. Výkladní skříně obchodů byly plné
ideologické výzdoby v rudé barvě, naši pracující uzavírali socialistické závazky na počest Říj-

krátce

aneb není průvod jako průvod

na, děti ve školách nacvičovaly oslavná pásma,
s kterými potom vystupovaly na nejrůznějších
schůzích a zasedáních. A právě lampionové průvody byly častou součástí oslav. Povinně se jich
museli zúčastnit představitelé obce, předsedové
a zástupci společenských organizací a hlavně
děti ze základní školy, ty tvořily hlavní část průvodu, nejmenší doprovázeny některým z rodičů.
Průvod se seřadil v Tišicích, prošel celou obcí až
na hřbitov k hrobu rudoarmějců.
V kronikách jsem našel první zápis o konání
lampionového průvodu v zápise za rok 1955.
V dalších letech, až do roku 1989, je ještě zapsáno 7 průvodů, bylo jich však o hodně více, jen
kronikář o nich nenapsal. Nejúplněji je celá sláva
popsána v roce 1970:
„Pokračující konsolidace politických poměrů
v našem státě se projevila v naší obci tím, že byla
obnovena tradice pořádání řady kulturních akcí
v Měsíci přátelství. K 53. výročí Velké říjnové so-

cialistické revoluce nacvičily rozhlasovou relaci
děti zdejší ZDŠ. Byl uspořádán lampionový průvod ke hrobu padlých rudoarmějců, kde zástupci společenských organizací položili květinové
dary. Kulturní vystoupení provedli žáci ZDŠ
Tišice. Hlavní projev měla poslankyně Federálního shromáždění soudružka Anna Karlovská.
Oslava byla zakončena Internacionálou.“
Takže, není průvod jako průvod. Dobrovolnou účast několika stovek občanů všeho věku by
organizátoři politicky motivovaných lampionových průvodů určitě Klubku záviděli.
Jen pár poznámek. Vojáci, pohřbení na našem
hřbitově, nepadli při osvobozování naší vlasti.
Byli to váleční zajatci, kteří u nás zemřeli na nemoci a vysílením při pochodu smrti v březnu
1945. Internacionála je píseň, hymna mezinárodního dělnického, komunistického hnutí.
ZDŠ je zkratka pro Základní devítiletou školu.

Petr Brodský, kronikář

Oživená tradice – podruhé

SVATOMARTINSKÉ POSEZENÍ

D

ozlatova upečená husa a mladé svatomartinské víno. Ani jedno nemůže
chybět při oslavě svátku svatého Martina,
který připadá na 11. listopad, kdy k nám
podle pranostiky má tento světec na koni
přivézt první sníh.
Pranostika se v tento den nevyplnila, ale
husička a „svatomartinské“ bylo. O obojí se
pro bezmála třicet hostů postarala Ivana Neťuková, která provozuje restauraci Na hřišti. Poctivá porce husičky se jen rozplývala
na jazyku, tři druhy knedlíků, k tomu červené
a bílé zelí spolu se sklenkou Svatomartinského vína, vykouzlily na tvářích hostů této akce
naprosto blažené výrazy. Pozvaný harmonikář dotvořil atmosféru správného vesnického posezení, k němuž přispěli i vyznavači
nikotinu, kteří ohleduplně chodili „na jednu“
ven. Nápad, který si vysloužil jen slova chvály,
utvrdil v návštěvnících pocit, že se tato restaurace po letech „strádání“ dostala do dobrých rukou. A protože paní Ivana je hostinská
každým coulem, určitě své hosty překvapí
další akcí, jež se spolu se Svatomartinským
posezením stane příjemnou tradicí. (nač)

K

onec letošního února patřil tradici, kterou se rozhodli oživit učitelky a učitelé
spolu s dětmi z naší mateřské a základní školy
a to – Masopustu.
V dávných letech to bylo dlouhé období půstu, na jehož začátku byl maškarní úterek, tučný
čtvrtek a taneční neděle. Daleko jsou již doby, kdy
lidé na den přesně uctívali všechny tradice a svátky, dávno je doba, kdy lidé zoráním polí končili
s každodenní prací a mohli až do jara věnovat část
času povídaní u draní peří či v hospůdkách u pivka. Dávno je doba bez televizí, mobilů, internetu,
pracovních meetingů a služebních cest. Datum,
které bylo zvoleno pro Masopust příští, věrně nekopíruje den, kdy by se měl průvod vydat obcí.
Ale 20. únor 2016 bude opět dnem, kdy „masky“
zapomenou na vymoženosti moderní techniky,
ale proberou všechny skříně, aby pustily uzdu své
fantazii a z dávno založeného ošacení vykouzlily
ty nejrozmanitější převleky. Protože právě v tradičních maskách a dobovém oblečení je kouzlo

Masopustu. K němu patří Slaměný, mluvčí průvodu Strakatý, bába s nůší, žid, kominík, kobyla či
medvěd, ras či turek.
Masky se sejdou na hřišti Základní školy Tišice, odkud se, po slavnostním zahájení a vystoupení dětí, v průvodu vydají na cestu k obecnímu
úřadu. Zde proběhne obřad povolení „Maškary“, předání (v to „Maškara“ věří) klíče od obce,
vystoupení dětí a masopustní vsuvka v podání
pořadatelů. Akce bude zakončena v areálu fotbalového hřiště, kde bude čekat tradiční občerstvení v podobě jelítek, pivečka a sladkostí.
Dobrou náladu po celou dobu akce zajistí pozvaný harmonikář. Obnovení masopustní tradice pořadatele přesvědčilo, že lidé obklopení
moderní technikou, rádi utečou do minulosti
a v nejroztodivnějších maskách, po boku svých
sousedů, zapomenou na starosti, jež dnešní
uspěchaný svět přináší. Přijďte i vy, uvidíte, že
vám s „maškarou“ bude dobře.
 Za pořadatele z mateřské a základní školy

Naďa Černá

MASOPUST – 20. ÚNORA 2016
13:15 h – sraz v areálu ZŠ Tišice
13:30 h – zahájení, vystoupení dětí, odchod k budově obecního úřadu
14:15 h – příchod k OÚ, povolení Maškary a předání klíče od obce, vystoupení dětí a pořadatelů,
		
dražba zaručeně potřebných předmětů (připravte si mince a bankovky)
15:00 h - (15:15 h) odchod na fotbalové hřiště
15:30 h – příchod na hřiště, vystoupení dětí, prodej občerstvení, harmonika k tanci a poslechu.
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Školáci na pobytu v Londýně
K

onec října část čtvrťáků a páťáků z naší školy strávila
na jazykově-vzdělávacím pobytu
v Londýně, který jim byl plně hrazen z evropských strukturálních
fondů. Na projekt nazvaný „Vzdělávání bez hranic“, škola obdržela
256 000 Kč. A jak se pobyt líbil dětem? Posuďte sami.
Se spolužáky jsem vyrazil koncem
října na jazykový pobyt do Londýna. Těšil jsem se na všechny památky, o kterých nám paní učitelka vyprávěla v hodinách angličtiny. Hned
po příjezdu jsme vyrazili na noční
prohlídku města. Nemohli jsme si
přeci nechat ujít osvětlený Tower
Bridge a London Eye. Den už však
pomalu končil a my byli rádi, že nás
čeká hotelová postel.
Druhý den ráno nás přivítala voňavá snídaně, na které jsme
měli housky, sýry, šunku a nutelu.
Po vydatné snídani nás čekala další
prohlídka města. Tentokrát jsme navštívili Britské muzeum. Průvodce
nás dovedl do části muzea, která se
věnovala starověkému Egyptu. Při
procházce mezi exponáty mě nejvíce
zaujal skarabeus. Asi proto, že každý,
kdo ho třikrát obešel, mohl si něco
přát a přání se prý splní. Po obědě jsme vyrazili do Chinatownu
a k Nelsonovu památníku. A pak už
hurá na nákupy a také se trošku učit

zprávy ze ZŠ
ADVENTNÍ JARMARK

L

angličtinu, kvůli které jsme přijeli.
Třetí den byl náš poslední v Londýně, a tak jsme ještě chtěli vidět alespoň Buckingham palác, London Eye
a slavný Hyde Park a The Tower of

London. Londýn je moc zajímavé
město. Vůbec není pravda, že tam
stále prší. My jsme měli krásné slunečné počasí. Rád bych ještě Londýn
navštívil. 
Aleš Tůma

… A JEŠTĚ PÁR ZAJÍMAVÝCH POSTŘEHŮ…
n Pobyt trval od 24. 10. do 29. 10. S rodiči jsme čekali před školou na autobus, který nás odvezl na nádraží Florenc, kde jsme přestoupili do luxusního
autobusu Student Agency. Autobus byl nádherný a v sedadlech byly televize,
na kterých jsme mohli sledovat filmy a hrát hry.
Ondřej Krbec
n Když jsme byli v Londýně, viděli jsme doubledeckery, bylo jich tam mnoho. Viděli jsme také Big Ben. Big Ben je ale jenom jméno zvonu, jinak se ta
věž jmenuje The Queen Elisabeth. 
Barbora Heřmanová
n Jeli jsme autobusem, měli jsme tam televize a pohodlné sedačky. Projeli jsme Německem, Lucemburskem a Francií. Byli jsme v kanálu La Manche. A nakonec Londýn. Ubytovali jsme se v hotelu Safestay London Elephant and Castle.  Martin Vít
n Večer jsem se vyfotl s robotem, jel na kolotoči, dal si popcorn. Asi ve druhém
nebo třetím dni jsem se vyfotil s Yodou ze Starwars… 
Jakub Vachta

etošní Adventní jarmark
pořádaný základní školou
byl ve znamení tvořivých dílen.
V pátek, 4. 12., si v odpoledních hodinách rodiče a děti
mohli vyzkoušet zdobit perníčky, vyrobit vánoční svícen,
ozdobit si krabičky na dárky,
jablka, pohrát si s vizovickým
těstem nebo si vyrobit vánoční
přání. Kromě toho mohli obdivovat výrobky šikovných maminek a babiček, které se nabízely
k prodeji v několika stáncích.
Vánoční atmosféru celému odpoledni daly svým vystoupením děti ze zájmových kroužků.
Celý program zahájily mažoretky, které vystřídaly písničky
v podání dětí páté třídy, taneční
kroužek rozhýbal doslova celý
sál a dojemné tóny koled dětí
z pěveckého kroužku vánoční
program uzavřely. 

HALLOWEEN
A SPACÍ DRUŽINA

K

aždý rok připravují starší
spolužáci svým mladším
kamarádům „Halloweenské
strašení“. Letos si „páťáci“ nachystali strašidelnou cestu obzvláště dlouhou.

Nové logopedické oddělení v MŠ

Dokončení z 3. strany

Cílem je formou skupinové a individuální logopedické péče zmírnit
nebo odstranit projevy narušené
komunikační schopnosti s respektováním individuálních věkových
zvláštností dětí a stupně narušené
komunikační schopnosti. Proto je
pro vzdělávací a speciální reedukační činnosti kromě běžných prostor třídy plánovaná místnost pro

individuální logopedickou péči.
Nejdůležitějším specifikem bude
systematický rozvoj komunikačních
dovedností dětí. Pro inspiraci navštívili pedagogové logopedické oddělení v mateřské škole „Obláček“
na Černém Mostě. Logopedická
třída bude určena nejen dětem s vadou řeči, ale i těm, kteří se potřebují
rozmluvit. Pro zařazení do této třídy
je třeba doložit zprávu ze školského
poradenského zařízení (speciálně

pedagogické centrum – SPC), kde
zpracují odborný posudek a návrh
na individuální vzdělávací plán,
případně doporučení k zařazení
do speciální třídy od jiného odborníka (logopeda, pediatra, neurologa,
psychologa atd.). Tato informace je
určena nejen rodičům dětí, které již
naši mateřskou školu navštěvují, ale
i těm, kteří teprve přijdou k zápisu
a uvažují o přijetí do tohoto oddělení.

Bc. Ludmila Nováková

krátce z MŠ
VÁNOČNÍ ODPOLEDNE
S JARMARKEM
V pátek 18. prosince se konalo ve školce vánoční odpoledne s jarmarkem. Prodávaly se zde různé
dobroty a také vánoční výrobky, z nichž některé
vyrobily děti samy. Součástí programu bylo zdobení perníčků a vystoupení dětí ze všech tříd s písničkami, tanečky a pohádkou. Závěrem si všichni
návštěvníci zazpívali koledy a navodili se tak na tu
pravou vánoční atmosféru, i když zatím bez sněhu.


ČERTOVÁNÍ VE ŠKOLCE
V pátek 4. 12., stejně tak jak vloni, zavítali do školky Mikuláš, čert a anděl. Velkým překvapením pro ně
bylo, když našli všechny děti v čertovském přestrojení. Nejprve čert otevřel knihu hříchů, potom anděl

přečetl dobré zprávy z knihy pochval a nakonec Mikuláš s anděly naděloval sladké dobroty za písničku,
taneček anebo básničku. Vše dopadlo dobře, protože
u nás ve školce zlobivé děti nemáme, čert tak odešel
s prázdnou. Za spolupráci děkujeme členům divadelní společnosti LUNO. 
(ln)

Ve škole v družině si děti nejdříve vyrobily krásná světýlka
a skoro za tmy se vypravily k zamlženému Labi. Kaštanovou alejí
osvětlenou lucernami z vydlabaných dýní se postupně vydaly
na svou strašidláckou cestu. Nejdříve prošly kolem příšer ukrytých v hrobech z listí a hned nato
na ně z křoví vyskakovaly jiné
potvory. Pak je čekala noční procházka kolem hřbitova podél starého Labe až k lesu. Odtud opět
statečně po jednom prošly po stopách světýlek územím plným
duchů, strašidel a bytostí nahánějících hrůzu. Na konci mezi pavučinami na ně čekala stará rozcuchaná čarodějnice, u které každý
podepsal listinu, že zdárně zvládl
letošní cestu odvahy. Od této
chvíle už byli úplně všichni stateční a odvážně došlapali do školy, kde na ně čekaly rozestlané
spacáky. Dlouho si ještě o své neohroženosti povídali a usínali plni
zážitků. Škoda, že v řadách rodičů
školáčků nebyl větší zájem, jejich
budoucí spolužáci se na ně těšili.

Simona Rendeková
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Těší mě, když mohu dělat radost
V

posledních letech o naší obci
určitě nikdo nemůže pronést
nelichotivé „tady chcípnul pes“.
Akce pro občany různého věku
a založení se konají oproti minulosti opravdu často. Některé –
Den obce, tematické besedy, divadelní představení – svou historii
začínají psát nebo píší jen krátce.
Jiné můžeme nazvat dlouholetou tradicí. Mezi ty bez jakékoli
nadsázky patří vánoční koncerty
v kostele Všech svatých v Kozlech.
Vždyť již desátým rokem je pro
naše obyvatele pořádá Jarmila
Habartová. Ta tuto koncertní štafetu převzala po Janu Martínkovi,
který je jejich zakladatelem.

Jarmila Habartová letos uspořádala
již desátý koncert v kostele Všech
svatých v Kozlech. Sama na nich
vystoupila jako členka chrámového
sboru Václav.
foto: P. Kváček
n Jak se stalo to, že jste právě vy
sáhla po tomto pomyslném štafetovém kolíku a již deset let připravujete program těchto vysoce
navštěvovaných koncertů?
Ráda bych začala od úplného počátku těchto koncertů, ale musím
přiznat, že přesně nevím, od kdy je
Honza Martínek pořádal. Co vím,
studoval hru na varhany, doprovázel
mše a postupně přešel ke koncertům, v začátcích na nich vystupoval
sám, později se svými sourozenci. V roce 2005 přizval i naše děti
a o rok později byl koncert pořádán
ve spolupráci s dětmi z místní ZŠ

s paní učitelkou Simonou Rendekovou. A já již na tento koncert pozvala i Šporkovo trio. A to byl konec
koncertů v režii Jana Martínka, který byl velmi vytížen, a já zvedla ten
kolík a pořádám koncerty dál. Takže
ten letošní je můj výroční – desátý.
n Byly doby, kdy se o těchto koncertech říkalo, že zde hraje vaše
rodina. Jak to bylo s muzicírováním u vás doma?
Náš tatínek vedl mě i mé sourozence k muzice i ke zpěvu. Bratři
hráli v kapelách na kytary a sestra s nimi zpívala. Postupně přešli
do komorního orchestru Far Musica, kde v současné době sestra hraje první housle, bratr violoncello
a druhý bratr druhé housle. Tito tři
zůstali aktivními muzikanty. Hudba nás spojuje stále, protože tento
orchestr často koncertuje s Chrámovým sborem Václav. V naší rodině jsme se snažili dát všem dětem
hudební vzdělání. Každé z našich
pěti dětí zpívalo, nebo hrálo na nějaký hudební nástroj – varhany,
příčná flétna, zobcová flétna, akordeon, kytara, sborový zpěv. Myslím
si, že dodnes z toho čerpají, někdo
dokonce už ve své vlastní rodině.
A to nás jako rodiče těší.
n Chrámový sbor VÁCLAV velmi
dobře znají pravidelní návštěvníci našich Vánočních koncertů,
protože zde několikrát vystupoval. Vy sama jste jeho dlouholetou
členkou. Co vás přimělo k tomu
začít se aktivně věnovat zpěvu?
Sbor ve Staré Boleslavi působil
před mnoha lety, pak ale zanikl.
A až v roce 2006 ho moje sestra znovu obnovila, základnu tvořilo několik
členů. V roce 2008 se začal významně rozšiřovat. Novými členkami se
stávaly hlavně mladé maminky, které
v době své mateřské dovolené hledaly i svou jinou seberealizaci. V tu
dobu jsem se stala členkou sboru i já.
Nyní je nás asi 28 členů. K naší velké
radosti je mezi námi i dost mladých.
Jsou zde také výborní muzikanti,
mezi nimi varhaník Ondřej Valenta,
který nyní studuje na HAMU v Praze
(zde v kostele měl varhanní koncert
v roce 2010). Přesto, že nás je doma
hodně a je spousta práce, jsem ráda,
že jsem si našla smysluplného koníčka, který mi dává odreagování, zapomenout na problémy, pobýt s přáteli
a při tom vytvářet něco pozitivního,
co druhé potěší.

VÁŽENÍ A MILÍ SPONZOŘI A DÁRCI, V ROCE 2016 OPĚT PROBĚHNE

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V TERMÍNU OD 3. 1. DO 10. 1. 2016
VÝTĚŽEK TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY BUDE POUŽIT
NA CHARITNÍ PROJEKTY V ČR I V ZAHRANIČÍ.
ČÁST VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ MŮŽE CHARITA NERATOVICE POUŽÍT
NA ZAKOUPENÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK PRO SVÉ KLIENTY.
VĚŘÍME, ŽE I LETOS NAJDETE VE SVÝCH SRDCÍCH MÍSTO,
A PŘISPĚJETE NA DOBROU VĚC.
ZA POMOC A PŘISPĚNÍ DĚKUJEME. ZAMĚSTNANCI FARNÍ CHARITY NERATOVICE
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Se sborem vystoupila i v několika evropských městech. Tím posledním byla
Vídeň. 
archiv J. Habartové
n Prezentujete tím, jaké je vaše
hlavní zaměření?
Je to tak. Jsme chrámový sbor,
který se převážně věnuje hudbě
duchovní. Najdete tu nepřeberné
množství krásných skladeb od známých českých, ale i zahraničních
skladatelů. V repertoáru máme
skladby v češtině, latině, němčině,
angličtině, italštině.
n Znamená to, že vyjíždíte koncertovat i do jiných zemí?
Každý rok se snažíme díky milým
pozváním vyjet někam do zahraničí. Několikrát jsme navštívili Itálii,
Rakousko a do budoucna plánujeme Polsko. Měli jsme tu čest zpívat v několika katedrálách. Z těch,
na které ráda vzpomínám, bych
jmenovala katedrálu v jihoitalském
městě Vieste, Svatoštěpánskou katedrálu ve Vídni, kam jsme zavítali letos v říjnu, dále Svatého Víta
na Pražském Hradě nebo v Sedlci
u Kutné Hory.
n Vašim sborovým „domovem“ je
Stará Boleslav, jakých akcích se
zde účastníte?
Ano, naší domovskou „scénou“
je kostel Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, kde také
pravidelně zkoušíme. Každoročně
zde zpíváme na svátek sv. Štěpána
Vánoční koncert. Spolu s hudbou
Hradní stráže se účastníme Národní Svatováclavské pouti, která
je přenášena Českým rozhlasem
a Českou televizí. Dále při Noci
kostelů, Svátku matek, Audience
u císaře Karla I., Hubertské mše,
Slavnostech Palladia. V roce 2013
jsme vydali CD s názvem „Ohléd-

nutí“. Jeho kmotrem je houslový
virtuóz Václav Hudeček. V příštím
roce plánujeme nahrávku našeho
druhého CD.
n Jak vybíráte hosty pro naše vánoční koncerty?
Na výběru hostů pro naše koncerty mi hodně záleží. Snažím se
zvát hosty, kteří k nám pojedou rádi
a svým zpěvem a hudbou naše posluchače obveselí v čase vánočním.
Velký úspěch měla např. Česká
mše vánoční od J. J. Ryby, v podání staroboleslavského sboru, která
zde v kostele zazněla poprvé v roce
2012. Během té doby zde několikrát koncertovalo již zmíněné
Šporkovo trio, sbor Václav spolu s lounským pěveckým sborem
Harmonie, nebo Alfrédem Strejčkem a letos to byla kapela KaPři.
V poslední době si mohu dovolit
i díky našemu Obecnímu úřadu,
který tyto koncerty finančně podporuje, zvát větší hudební tělesa. Mám
kladné ohlasy nejen od návštěvníků,
pro které jsou tyto koncerty součástí
Vánoc, ale i od účinkujících. Mnozí
z nich vystupují v nádherných koncertních síních či chrámech, a přesto náš kostelík pokládají za malebný,
s výbornou akustikou.
Na závěr našeho rozhovoru bych
ráda pozvala čtenáře Tišických rozhledů na Vánoční koncert ve Staré
Boleslavi.
Přejme si, aby Jarmila Habartová měla stále ve výběru programu
tak šťastnou ruku, jako doposud
a koncerty v našem kostelíku
krásným způsobem dotvářely vánoční atmosféru.
Naďa Černá

VÁNOČNÍ KONCERT
CAMILLE DE SAINT-SAËNS
ORATORIO DE NOËL
VÁNOČNÍ KOLEDY A PASTORELY

ÚČINKUJÍ: CHRÁMOVÝ SBOR VÁCLAV, PĚVECKÝ SBOR BOJAN,
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR BOLESLAV Z ML. BOLESLAVI,
KOMORNÍ ORCHESTR FAR MUSICA
26. 12. 2015 V 16:00 HODIN – KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
VSTUPNÉ 100 KČ STUDENTI 50 KČ

Bilancování fotbalového podzimu
MUŽI

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Přípravu na podzimní sezonu jsme
zahájili 16. 7. 2015. Někteří hráči
odešli do sousedního Kostelce nad
Labem. Přišel nový trenér Zámečník Radek a povedlo se nám vhodně doplnit tým o dva hráče z Neratovic (Dokoupil a Kasal) a dva hráče
z Kostelce (Driml a Vostřel). Chvíli
trvalo, než se tým sehrál, což se
ještě projevilo na prvním zápase se
Mšenem. Povedlo se nám vytvořit
dobrou partu a noví hráči do ní zapadli. Dobrá parta, pohoda v týmu
a kvalitní hra – to vše dohromady
znamená, že jsme na prvním místě
v tabulce OP s nejlepším střelcem
Tomášem Prejzkem. Chtěli bychom poděkovat všem lidem, kteří
se kolem fotbalu v Tišicích pohybují a našim fanouškům, ti byli naším
12 hráčem. Trošku nás ale mrzí, že
se na naše domácí utkání nepřijde
podívat více lidí.
Krásné prožití svátků vánočních
a vše dobré v novém roce přejí
muži TJ Sokol Tišice. Jo a nezapomeňte na tradiční silvestrovský fotbálek!  Radek Zámečník, trenér

Během zimní přestávky kluci
trénují každý čtvrtek v sokolovně
ve Všetatech. Trenéři David Langmann a Martin Terziev se s dětmi připravují na jarní část sezóny. Mladší
přípravka obsadila 6. místo ve skupině B v OP. 23. 1. a 27. 2. si zahrají turnaj v hale neratovického gymnázia.

David Langmann, trenér

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

TJ Sokol Tišice
FK Pšovka Mělník B
SK Slavia Velký Borek
SK Vojkovice
FK Vysoká
SK Mšeno
Sokol Libiš B
SK Viktorie Všestudy
Sokol Dolní Beřkovice
AFK Hořín
TJ Sokol Obříství
TJ Sokol Dolany
LIAZ Vehlovice
FK Kralupy 1901
TJ Sokol Horní Počaply
AFK Veltrusy

13
13
9
10
9
6
6
7
7
5
3
3
3
3
2
1

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

1 0
0 1
4 1
1 4
0 6
1 4
2 4
1 6
1 6
1 7
2 8
2 9
3 9
0 11
1 12
0 12

64:12
54:21
37:10
57:16
53:34
37:36
24:17
22:23
22:38
28:32
21:33
31:50
27:43
15:44
20:58
18:64

42
41
33
31
27
27
26
24
24
20
15
13
12
11
7
7

Foto po posledním domácím podzimním zápase mužů.

STARŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Konec sezóny se nám vyvedl. Jak
výsledkově tak i herně, ale hlavně v nasazení při zápasech i tréninku. Kluci podporovaní Andreou Sovany dokázali vyrovnané
zápasy rozhodnout v náš prospěch
a udržet se v silném středu tabulky. Po podzimních zápasech nám
patří 7. místo se sedmnácti body.
I po skončení mistrovských zápasů stále trénujeme. Každý čtvrtek
se scházíme v hojném počtu v hale
neratovického gymnázia. Rozlučka
se sezónou proběhla v super náladě
na bowlingu. Rodiče zvolili nejlepší
hráčkou podzimu Andreu Sovany,
která převzala na půl roku putovní
pohár. Chtěl bych touto cestou poděkovat hráčům za výborný přístup
k tréninkům i zápasům a rodičům
za neutuchající podporu. 

Michal Vítovec, trenér
Střelci branek: Štráchal Radek 9,
Oplt Tomáš 5, Trédl Štěpán 3, Krajč
Ondra, Sovany Andrea, Semerák
Tobiáš, Červinka Jakub, Formánek
Honza, Trédl Matouš.

V letošním ročníku 2015/16 se
do mělnického přeboru přihlásilo
24 družstev. Tato družstva byla rozdělena do tří skupin po osmi týmech.
Los nás určil do sk. „B“, kde jsme obsadili postupové druhé místo. Sedm
výher a jedna smolná prohra na půdě

Starší žáci – srpen 2015.

PŘIJMEME TALENTOVANÉ
FOTBALISTY DO VŠECH KATEGORIÍ
PRO INFORMACE KONTAKTUJTE
PŘEDSEDU FOTBALU
MICHALA PASOVSKÉHO
TEL.: 602 261 282

stolní tenis
UŽ JEN JEDNO KOLO
ZBÝVÁ SEHRÁT
STOLNÍM TENISTŮM A...
Starší přípravka: radost z gólu.

Fotografie z archivu TJ
mělnické Pšovky nás právem postavily před těžký úkol – získat v jarních bojích kovy nejcennější. Proti
nám nastoupí týmy jako FC Mělník,
FK Neratovice, kralupská Čechie
včetně dvou výběrů mělnické Pšovky. Skvělé výkony a následně hodně
povedená prezentace naší hry, kterou
se svěřenci naučili, vzbuzují u našich
soupeřů respekt. Počátkem prosince
nám začala zimní tréninková příprava, kdy jednou trénujeme v hale
a jednou ve venkovním prostředí.
Byli jsme přihlášeni na několik zimních turnajů v Milovicích, kterých se
účastní zajímavá družstva s vysokou
výkonností. 
Ján Jantoš, trenér

poděkování

O

bčanské sdružení Tišické KLUBko v průběhu svého působení předalo obci do užívání několik herních prvků, které byly
pořízeny z výtěžku z akcí pořádaných tímto sdružením, a vedou
ke smysluplnému využití volného času nejmenších i starších dětí.
Začátkem prosince byly předány další. A to – lanové prvky „Opičí dráha“ umístěné na Minibikeparku v celkové hodnotě 99 tisíc
Kč a kolotoč „Káča“, který je na dětském hřišti v Chrástě. Ten byl
pořízen za 58 tisíc Kč s dotací od společnosti RWE ve výši 30 tisíc
korun. Obec Tišice děkuje KLUBku nejen za jeho aktivní přístup
k otázce využití volného času dětí, budování a financování dvou
sportovních areálů, ale i za pořádání akcí pro širokou veřejnost, které svou profesionalitou vedou ke zvýšení úrovně života v naší obci.

Za obec Tišice Pavel Končel, starosta

MINI PŘÍPRAVKA
Mini přípravka pilně trénovala
od léta do podzimu. Na jaře, jsme si
zahráli nějaký ten přáteláček. Naši
nejmenší mají přes zimu volno a budeme pokračovat zase na jaře venkovními tréninky. Jiří Svoboda, trenér

„Opičí dráha“ na byla dětmi hojně využívána již z kraje léta. 
(nač)

...Tišice do konce první poloviny mistrovských soutěží a nutno
konstatovat, že si naši zástupci
vedou nad očekávání dobře.
A mužstvo je na druhém místě a přítomnost dvou hráčů hostujících z Neratovic (J. Košatého
a P. Weissera) je nadmíru znát,
i když spolehlivě bodují i J. Fabián a M. Brodský. I B mužstvo
si vede velice dobře, což dokazuje jeho 4. pozice v RP II.
a nic nenaznačuje, že by si stávající výkony nechtěli přenést
i do odvet.
1. TJ Sokol Dřínov
2. TJ Sokol Tišice A
3. TJ Sokol Všetaty A
4. SK Mšeno A
5. TJ Kralupy B
6. Sokol Mělník – Pšovka A
7. TJ Start Mlékojedy A
8. TJ Neratovice D
9. Sokol Dolní Beřkovice B
10. TJ Dynamo Nelahozeves B
11. TJ Neratovice E
12. TJ Sokol Všetaty B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.


Sokol Horní Počaply
Sokol Mělník – Pšovka B
Sokol Mělník – Pšovka C
TJ Sokol Tišice B
TJ Dynamo Nelahozeves C
SK Mšeno B
TJ Kralupy C
Sokol Dolní Beřkovice C
TJ Start Mlékojedy B
TJ Dynamo Nelahozeves D
TJ Sokol Byšice
Josef Kratochvíl
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Co se zjistilo v Tišicích a okolí?

pozvánky
POZVÁNKY NA AKCE

n 26. 12. 2015 od 16 hodin – Vánoční
koncert, kostel Nanabevzetí Panny Marie, Stará Boleslav, účinkují: chrámový
sbor Václav, pěvecký sbor Bojan, smíšený pěvecký sbor Boleslav, komorní
orchestr Far Musica, vstupné 100 Kč

„Historie vytažená z bahna“ byl
název přednášky docenta Petra Pokorného, PhDr. z Centra
pro teoretická studia Univerzity
Karlovy v Praze.

n 29. 1. 2016 od 20 hodin – Chovatelský ples, sál restaurace Na hřišti
n 6. 2. 2016 od 20 hodin – Hasičský
ples, sál restaurace Na hřišti
n 20. 2. 2016 – Masopustní průvod
masek, začátek na hřišti ZŠ Tišice
v 13.30 hodin (sraz v 13.15 hodin),
odsud k budově OÚ a dále do areálu fotbalového hřiště. Předpokládaný
konec průvodu v 15.30 hodin. Pořádají místní MŠ a ZŠ za podpory obecního úřadu.

Ten se kromě výzkumů v zahraničí intenzivně věnuje se svými spolupracovníky střednímu Polabí,
tedy krajině, kde žijeme. Hlavním
zdrojem informací je laicky řečeno bahno, správný název je usazeniny, které se vytvořily od konce
poslední doby ledové až po 50. léta
minulého století. A v usazeninách
vědce nejvíce zajímá pyl ze stromů
a bylin, ty ukážou, jak vypadala
krajina v určitém období. Pro nás,
tišické patrioty bylo příjemným
sdělením, že tam, kde jsou dnes
vesnice, žili lidé nepřetržitě více
než 4000 let. Po roztání ledovce v okolí Krkonoš se odlehčená
zemská deska začala zvedat a její
jižní strana v místech, kde žijeme,
začala klesat a je jednou z hlavních

příčin, proč se Labe postupně přestěhovalo od Kropáčovy Vrutice
a Byšic do dnešního koryta. Poděkování za neobyčejně zajímavou
přednášku si zaslouží obecní úřad
a zejména zastupitelka Jana Preislerová, která ji připravila.
Petr Brodský, foto P. Kühn

Daří se LUNU zkrotit novou hru?
D

ivadelní společnost LUNO
stojí před další výzvou,
kterou sama sobě připravila
v podobě hry „Zkrocení zlé ženy“
podle Shakespeara.
Do plánovaného vystoupení zbývají zhruba dva měsíce, takže zkoušky nabírají na intenzitě. Oproti v minulosti uvedeným hrám, je u právě
studovaného kusu potřeba bezchybně zvládnout nejen text (i když tréma přímo na jevišti stvořila již ne
jedno „okno“), ale hlavně pohyb. Být
v pravou chvíli na správném místě
a myslet i na to, že pohyb herce je navíc doprovázen živou hudbou, jsou
v této hře novými prvky. Mohlo by se
zdát, že její náročnost by mohla být
oříškem pro herce – muže, protože
o chlapech se tvrdí, že nedokážou
myslet na víc věcí najednou. To ale
není případ „našich mužských“, ti se
perou, nejen s Kateřinou, ale i s rolí,
velmi dobře. Ano, tato informace by
se dala napsat jednodušeji: hra může
být náročná pro „představitelé mužských rolí“. Ale u nás je opět něco
trochu jinak. I tentokrát jsme museli
z některých hereček udělat „herce“,

z otce Kateřiny a Bianky – matku.
Prostě máme v souboru málo mužských. Proto může být pro nezasvěcené nepochopitelným krokem scénáristky, že jednu ženskou postavu
si zahraje muž. Ale tak si to situace
a momentální vytížení herců na scéně vyžádalo. A věřte, že to bude jen
k naprostému pobavení diváka.
Do prvního představení hrou bavíme sami sebe. Pokud se například
některý z představitelů postav „zapomene“ a jeho kolega na place ho
právem, leč marně, očekává na smluveném místě, přináší to opravdu
humorné situace, které jsou tím
nejlepším motorem každé zkoušky.
A pokud se nám povede svým pojetím role vyvolat smích svých kolegů,
můžeme očekávat, že i divák bude
spokojen. Ale to, jak celý soubor hru
zvládl, se dozvíme až za dva měsíce

právě od návštěvníků našich představení. Ty očekáváme a srdečně zveme
na uvedení nové hry poslední víkend
v únoru v sále restaurace Na hřišti
Naďa Černá,
v Chrástě.

píár manažerka souboru

DIVADELNÍ SPOLEČNOST LUNO UVEDE HRU

ZKROCENÍ ZLÉ ŽENY:

PÁ 26. 2. 2016 A SO 27. 2. 2016 OD 18.30 HODIN
NEDĚLE 28. 2. 2016 OD 15 HODIN
Rozsvícením obecního stromu u nás
již tradičně začíná doba adventní.
I tentokrát se sešly stovky lidí v příjemné atmosféře před budovou obecního úřadu, provoněné vánočním
pečivem, svařáčkem a kulinářskými
dezerty z řad pekařek. Vystoupení
nejmenších i starších dětí, bylo každoročním zpestřením tohoto podvečera. Představily se i holky z KLUBka,
které za touto akcí po řadu let stojí.

(nač, foto J. Staněk)

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, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Kváček Pavel (foto). E–mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
8 I TR 148

