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Co občanům slíbíme,
snažíme se splnit

I v posledním měsíci v roce se pracovalo na úpravě místních komunikací. Ulice Ke Křížku, která si prošla zátěžovým obdobím v době opravy kanalizace v ulici Boleslavská, si opravu skutečně zasloužila.

Ú

derem prvních vteřin nového roku pronáší mnozí z nás předsevzetí, co v nastupujícím roce změní, splní, podniknou. Mnohá
z těchto předsevzetí mají jen jepičí život a vytratí se stejně rychle, jako bublinky ze šampaňského, které mělo dát pronášeným slibům tu
patřičnou váhu. Někdy si po pár dnech jen těžko sami vzpomeneme, co jsme v této chvíli slíbili. Ale pokud jsou sliby zapsány, pak jsou jednou pro vždy dány. Určitou formou novoročního předsevzetí může být i rozhovor se starostou obce, ve kterém bývají nastíněny plány pro
rok nadcházející. Ne jinak je tomu i v letošním
prosincovém vydání našeho občasníku, ve kterém starosta obce Pavel Končel naznačil, jakým
směrem se budou investice v roce 2017 ubírat.

Když jsem se vrátila o rok zpět do chvíle, kdy
jsme se sešli ke stejnému rozhovoru jako nyní,
zběžně jsem prošla seznam investičních akcí,
které se měly letos realizovat. Musím říci, že vše,
co bylo v rozhovoru slíbeno, se splnilo.
n Proto mě zajímá, na realizaci kterých investičních akcí se můžeme těšit v roce 2017?
Vím, že se to dnes moc nenosí, ale to, co občanům slíbíme, se snažíme v maximální míře
opravdu splnit. Často do realizací vstupují nečekané okolnosti, které nám komplikují naše záměry, ale obecně se vytyčené cíle daří uskutečnit.
Jelikož se systematicky věnujeme údržbě a renovaci obecních budov, připravujeme na příští
rok rekonstrukce další, a to budovy pošty, o které jsem podrobně informoval v minulém čísle Tišických rozhledů. Zásadní investicí budou
i zvýšené prostředky do oprav komunikací, které
to opravdu potřebují. Další prostředky by měly

plynout například do dalšího zlepšení stavu vlakové zastávky, ale i těch autobusových. A v rámci zvyšování bezpečnosti našich školáků plánujeme nový chodník v ulici Školní. To jsou pro
příští rok rok asi nejzásadnější investice.

První adventní neděle patří u nás akci Rozsvěcení
vánočního stromu, který zdobí prostor před obecním úřadem do prvních lednových dnů.

n Ve stejném rozhovoru, který jsem zmiňovala, jste uvedl, že některé investiční akce se daří
realizovat díky přiděleným dotacím. Budete
i v příštím roce pokračovat ve snaze financovat investiční akce touto cestou? Víte již o některých dotačních titulech, kde se budeme snažit uspět?
Je naší povinností snažit se využívat v maximální možné míře dotačních titulů. Ne jinak
tomu bude i v příštím roce. Namátkou uvedu záměr zažádat o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení, o dataci na nové kontejnery a štěpkovač, které chceme umístit na sběrný dvůr, a samozřejmě se budeme snažit získat další finance
na pokračování ve výstavbě kanalizace.
n I letos se pokračovalo v započatém trendu
zkvalitnit stav místních komunikací. Celkovou
rekonstrukcí prošla ulice Sokolská, částečně
byly opraveny další komunikace. Je v plánu rozpočtu pro rok 2017 položka pro opravu místních komunikací v řádech statisíců stejná?
Jak jsem již zmínil na začátku našeho rozhovoru, v příštím roce půjdou výrazné finance právě do komunikací. Pro srovnání, v roce
2016 byla do komunikací investována částka
3,25 mil. Kč + 4, 35 mil. Kč na chodník podél
hlavní silnice. Pro příští rok se počítá s částkou
5, 55 mil. Kč. Nejedná se však jen o drobné
opravy. V této částce jsou obsaženy i prostředky na generální opravy vozovek, na chodník ke
škole a na přípravu projektů na akce budoucí.
V příštím roce by generální opravou měly projít vozovky v ulicích Jabloňová a Příčná. Věřím
však, že se administrativně podaří připravit na
příští rok i opravu další ulice. 
 Pokračování na straně 3
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krátce
ÚHRADA POPLATKŮ
V ROCE 2017

P

oplatky je možno uhradit
buď v hotovosti na obecním
úřadě v úřední dny nebo bezhotovostní platbou na účet obce
3024171/0100. Účet obce je stejný pro všechny typy poplatků.
VARIABILNÍ SYMBOL
(číslo části obce a číslo popisné)
Tišice – 1		
Chrást – 2
Kozly – 3		
Chaty – 4
SPECIFICKÝ SYMBOL
222 – poplatek za kanalizaci
101 – poplatek za komunální odpad
102 – poplatek za psa

KANALIZACE
Výše poplatku je:
1.200 Kč/osoba/rok
pro trvale obydlené nemovitosti
2.000 Kč/objekt/rok
pro rekreační objekty
bez trvalého pobytu
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 3. nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. 3. a do 30. 9.

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku je:
500 Kč/rok
pro fyzickou osobu, která má
v obci trvalý pobyt
(další podrobnosti na webu obce)
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 1. nebo ve dvou stejných
splátkách do 31. 1. a do 30. 6.

PSI
Výše poplatku je:
120 Kč/rok za prvního psa
300 Kč/rok za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
60 Kč/rok za každého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého příjmu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího
důchodu
Splatnost poplatku jednorázově
do 31. 3.
(nač)

UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ
ODPAD, KANALIZACI
A POPLATEK ZE PSŮ
PRO ROK 2017 LZE UHRADIT
V POKLADNĚ OÚ TIŠICE
OD PONDĚLÍ 16. 1. 2017.
VÝŠE POPLATKŮ A ČÍSLO
ÚČTU PRO PLATBY
ZŮSTÁVAJÍ STEJNÉ JAKO
V MINULÝCH LETECH.
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Připravme se na změny
v odpadovém hospodářství

P

o roce 2024 by se v České republice podle nového
zákona o odpadech mělo zásadně omezit skládkování. Tento fakt bude znamenat zvýšení nákladů
na likvidaci odpadů. Aby finanční dopad na obyvatele byl co nejmenší, bude třeba výrazným způsobem
odpady třídit a využívat je v maximální možné míře
k recyklaci. Jak se na tuto situaci připravujeme v Tišicích?
První kroky už jsme učinili v minulých letech.
V obci jsme navýšili počet kontejnerů (1100 l) na tříděný odpad a velkoobjemové kontejnery na papír jsme
umístili do areálu MŠ a na sběrný dvůr. Dále proběhla
instalace velkoobjemových kontejnerů na plasty, bioodpad a kovy, všechny opět na sběrném dvoře. Od ledna 2017 zde zároveň bude nainstalován lis, pro zvýšení efektivity odvozu tříděných odpadů. Na příští rok
plánujeme nákup dalších velkoobjemových kontejnerů

a štěpkovače, bude tak možné v rámci bioodpadu drtit
dřevní hmotu ze stromů a keřů.
Abychom třídění odpadů více podpořili, připravujeme například motivační program v rámci třídění plastů a nápojových kartonů, který v příštím roce odstartujeme. Bližší informace včas zveřejníme.
Třídění odpadů bude zkrátka jednou z hlavních priorit obce, ale to konečné rozhodnutí, zda hodit vše do
jedné popelnice, nebo odpady třídit bude vždy na každém z nás.
Jelikož svozové firmy, které z obcí a měst odvážejí
směsný odpad, již připravují montáž vážného zařízení
na jejich vozy, zajistí se v blízké budoucnosti podrobný
přehled o odvezeném odpadu. Bude tak zcela zřejmé,
kolik která domácnost vyprodukuje odpadu a podle
toho bude v přímé úměře vypočtena platba za jeho likvidaci. Systém by tak měl být v budoucnu více spravedlivý.
Pavel Končel

Bezpečí v každém věku
V

uplynulém období se na žádost obce uskutečnila ve spolupráci s Policií České republiky beseda na téma bezpečí, připravená především pro naše seniory.
Na obecní úřad v Tišicích přijeli přednášet policisté z odboru tisku a prevence, z Územního odboru Policie ČR Mělník. Svým posluchačům rozdávali poutavou formou rady, jak se chránit a pečovat
o svoje zdraví na silnici, ať už při
procházce, na kole nebo za volantem. V zaplněné zasedací místnosti
se ale hovořilo také o tom, jaká nebezpečí přináší v oblasti kriminality dnešní doba, čeho je třeba se pro
svoji ochranu vyvarovat a jakým
způsobem chránit svůj majetek, ale
také soukromí. Souhrn rad a doporučení přednášející obohatili ještě
nejrůznějšími konkrétními případy ze své policejní praxe a nakonec

se mezi posluchači rozpoutala velmi živá diskuze. Závěrem si všichni
účastníci odnesli z přednášky dárek
v podobě tašky s reflexním dekoro-

váním a další drobnosti. Hlavním
přínosem akce jsou ale pro naše seniory podnětné rady pro ochranu
jejich bezpečí.
(jp)

Vysoké vyznamenání
pro naši bývalou spoluobčanku

J

iž jen nejstarší pamětníci, její spolužáci, sousedé,
si osobně pamatují na paní Helenu SINECKOU,
provdanou Aeschbacher. Psali jsme o ní v TR již několikrát, naposledy v č. 110. Pro ty mladší jen základní informace.
Paní Helena se narodila v roce 1945, její otec byl
úspěšný podnikatel v Kozlech. Vystudovala Karlovu
univerzitu, byla i velmi úspěšnou veslařkou – přebornicí republiky v kategorii dorostu. V roce 1973 emigrovala do Švýcarska. Poté, co se naučila perfektně německy, začala psát verše v obou jazycích. Věnuje se i malbě a umělecké fotografii, měla již několik výstav v Curychu i v dalších městech. Pracuje jako knihovnice
v Centrální knihovně v Curychu. Její výtvarné práce je
možno spatřit ve Středočeské galerii v Kutné Hoře. Ve
Švýcarsku a v Německu je uznávanou umělkyní.

A právě proto, že v zahraničí úspěšně šíří dobré jméno naší vlasti, našeho umění, ocenil ministr kultury Daniel Herman její zásluhy a u příležitosti jejích sedmdesátých narozenin jí 13. 11. 2015 udělil cenu „Artis Bohemia Amicis“, v překladu „Přátelům českého umění“. Tato
cena je udělována od roku 2000. Od té doby ji již dostalo více než 160 umělců, doslova z celého světa – spisovatelé, herci, výtvarníci, divadelní a filmoví režiséři, architekti. Je mezi nimi i několik desítek českých umělců. Že
se paní Helena dostala do vybrané společnosti laureátů
této ceny, svědčí na ukázku několik jmen: Ladislav Fialka, Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund, Pavel Kohout, Jan
Saudek, Arnošt Lustig, Lubomír Lipský, Jiřina Bohdalová,
Květa Fialová, Jiří Bělohlávek, Jiří Menzel. Nemáme v Tišicích mnoho spoluobčanů, kteří se zapsali do kulturní
paměti. Vedle Marie Podvalové mezi ně Helena AeschbaPetr Brodský, kronikář
cher – Sinecká určitě patří.
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n Zmínila jsem ulici Sokolskou.
V druhé polovině letošního roku
došlo ke směně pozemků mezi
obcí a TJ Sokolem Tišice, kdy do
vlastnictví obce byl převeden pozemek, sloužící v minulosti ke
sportovnímu vyžití obyvatel. Můžeme počítat s tím, že využití pozemku bude opět sloužit pro aktivity obyvatel?
Pozemek po bývalém sokolském
hřišti je opravdu na skvělém místě, kde můžeme pro naše občany připravit další potřebnou infrastrukturu.
Záměry na využití tohoto pozemku
samozřejmě již probíráme, zatím však
tuto otázku nechám neodpovězenu,
a zároveň slibuji, že se nejdéle v první půlce příštího roku definitivně rozhodne o využití tohoto pozemku.
n V říjnovém vydání Tišických
rozhledů jste naznačil možnost
další výstavby kanalizace. Bude
se s její výstavbou pokračovat
i v příštím roce?
Další výstavba kanalizace v naší
obci je jasnou prioritou. Příští etapou bude úsek v ulicích Ke Křížku
a Na Pastvičkách. Naší ambicí bylo,
tento úsek vybudovat v příštím
roce. Ovšem původní projekt neodpovídá majetkovým poměrům,
které se značně změnily po digitalizaci našeho území. Ani technicky
se nedá původní projekt, který je
více jak deset let starý, zcela využít.
Příští rok tedy musíme věnovat pří-

Nová světelná vánoční výzdoba se s adventem rozzářila i v ulici Mělnická. Dala tak i této části obce slavnostní vánoční atmosféru. Světelná výzdoba spolu s novým pouličním osvětlením a rekonstruovaným chodníkem je důkazem
toho, že na vzhled a funkční infrastrukturu obce se pamatuje.
pravě a aktualizaci podkladů. Vše
směřujeme k tomu, aby se tato etapa realizovala v roce 2018. Jelikož
máme i smluvně potvrzenou dotaci
ve výši 3 mil. korun ze Středočeského kraje, mělo by se za rok vše rozjet na plné obrátky.
n Před několika lety byli naši občané informováni o možné těžbě štěrkopísku v místech od mlékojedského jezera směrem k silnici do Mělníka. Tato plánovaná akce zvedla
velkou hladinu nevole zvláště těch,
kteří bydlí v bezprostřední blízkosti plánované těžby. Máte nějaké aktuální informace k této akci?
Řízení v této věci bylo několikrát přerušeno a následně ukončeno. Ovšem těžební firma tato roz-

Jednou z největších investičních akcí realizovaných v letošním roce, byla výstavba nové třídy mateřské školy.

hodnutí napadala. Tlak na těžbu ve
zmíněném území stále trvá, nemám
však informace, že by se k těžbě samotné v dohledné době schylovalo.
n Troufnu si říci, že všechny aktivně působící spolky v obci přivítaly rozhodnutí o finanční podpoře
jejich činnosti ze strany obce. Mohou se nadále naše spolky těšit na
takovou přízeň?
V minulosti jsem již zmiňoval, že
spolky jsou duší obce a obec je musí
podporovat. Spolky stmelují občany, vytvářejí kulturní, společenské
a sportovní zázemí, bez nich by byla
obec bez života. Z tohoto důvodu věnujeme spolkům maximální pozornost a obec počítá s finanční podporou i pro rok 2017. Svátkem je,
když vzniká v této oblasti nový subjekt. V letošním roce se to podařilo.
Dala se dohromady parta lidí, kteří začali hrát na ligové úrovni šipky.
Věřím, že se bude dařit nejen jim, ale
i ostatním, kteří se podílí na vytváření všech pěkných akcí v naší obci.
n V tomto roce bylo rozšířeno
parkoviště u železniční zastávky.
V plánu bylo i využití pozemku
po bývalém drážním domku pro
stejné účely. Je to v plánu i pro rok
nastávající?
Není tomu tak. Pozemek po bývalém drážním domku byl sice v našem hledáčku na rozšíření parkovacích stání u zastávky ČD, bohužel se

Schůzka tišických včelařů
N

a pátek 11. 11. 2016 pozval včelařský důvěrník
pro Tišice všechny zdejší včelaře na první společnou schůzku do vinárny Monika. V současnosti je
u nás 11 aktivních včelařů s 80 včelstvy a jeden vážný zájemce, který si včelstva opatří příští rok na jaře.
Jedním ze záměrů, proč se schůzka konala, bylo navzájem se osobně poznat a předat si své zkušenosti.

Důležitou částí programu byla informace o zdravotní situaci našich včelstev. Včelaři se mezi sebou dohodnuli o vzájemné spolupráci při posledním letošním léčení včelstev v první polovině prosince. Nejnebezpečnější a nejobávanější nemoc včel, mor včelího plodu,
se zatím drží v uctivé, bezpečné vzdálenosti od Tišic.
Doufáme, že to tak bude „na věčné časy“, že se nebu-

de opakovat tragédie z roku 1987, kdy byla zlikvidována všechna včelstva v naší obci.
Všechny včelaře potěšil nový název školky – „Mateřská
škola Včelička“. Inspirací pro změnu názvu možná bylo,
že v letošním roce děti ze školky navštívily včelaře Františka Uhra, viděly prosklený úl s živými včelami a dozvěděly se zajímavosti o životě včel. Včelaři se na schůzce mezi
sebou dohodnuli, že v podobných akcích pro děti a veřejnost budou pokračovat, že převezmou nad mateřskou
školou jakýsi neoficiální patronát, a z nového medu každý do školky několik sklenic přinese.
Včelaři si umějí o svých milovaných včeličkách donekonečna povídat, vyměňovat si dobré i špatné zkušenosti – dlouhá, zajímavá a užitečná diskuze schůzku
ukončila. Petr Brodský, včelařský důvěrník pro Tišice

však ukázalo, že dopravně i technicky by tato varianta nebyla vyhovující, proto se přistoupilo k rozšíření
původního parkoviště. V tuto chvíli zmíněný pozemek obec nevlastní
a o jeho dalším využití se jedná.
n Před námi je čas vánoční, čas pohádkový. Zkuste propadnout kouzlu pohádek a představte si, že v rukou držíte kouzelnou zlatou rybku,
která by vám mohla vyplnit tři přání. Prozradíte, jaká přání byste od
ní, jako starosta obce, chtěl vyplnit?
Kdo z nás by si tohle jako dítě nepředstavil. Pravdou je, že v dospělosti jsou ta přání jiná a optikou starosty obce možná ještě trochu víc. Spíš
to bude takový koktejl přání starosty. Moc bych si přál, aby se v Tišicích všem občanům dobře žilo, aby
se jim líbilo, jak obec vypadá, byli
zde spokojeni, těšili se na nové zážitky a akce, které zde připravujeme,
a moc bych si přál, aby na svou obec
byli občané hrdí. To co by mělo být
na prvním místě ale vždy, je zdraví.
Proto bych chtěl všem popřát hodně
zdraví a štěstí v novém roce a věřím,
že se většina z těch našich přání splní.
Za novoroční poselství do nového
roku děkujeme starostovi obce Pavlu Končelovi a přejme si, aby se vize
pro rok 2017 vyplnila do posledního
bodu. Protože to by byl další velký
krok ke spokojenému životu v obci
s názvem Tišice.
Naďa Černá

NOVÝ
ÚZEMNÍ PLÁN
DLE NOVELY STAVEBNÍHO
ZÁKONA MUSÍ OBEC TIŠICE
POŘÍDIT A VYDAT DO ROKU
2020 NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN.
VYZÝVÁME OBČANY,
ABY SVÉ ŽÁDOSTI PODÁVALI
DO KONCE ÚNORA 2017
NA OBECNÍ ÚŘAD TIŠICE.
»»» FORMULÁŘE JSOU
KE STAŽENÍ NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH OBCE «««
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
P

NIKDO NESMÍ BÝT ZAPOMENUT ... aneb „dříve a nyní“

an Karel Koníček z Kozel vyslyšel naše výzvy a přinesl nám několik zajímavých, starých fotografií, které zachycují bývalou podobu domu č. 112 v Labské ulici a pekařství pana
Františka Honsla, které bylo v tomto domě desítky let. Protože jsem v dětství bydlel nedaleko,
byl Karel jedním z nejbližších kamarádů a dost
si z té doby o pekařství pamatuji. Přesto jsem ho
požádal o doplnění, vyprávění o nejstarší historii pekařství, o jeho provozu. Snadno mi vysvětlil, že o některých skutečnostech nemohu vědět,
nikdy jsem neměl možnost je vidět, protože se
odehrávaly v noci, nebo brzo ráno. Pekaři pracovali v noci, aby ráno měli čerstvé zboží na krámě. Dobře si pamatuji, že kdy jsme si na dvoře
klukovsky hráli, museli jsme být potichu. Karlův
děda pan Honsl ve dne spal, protože vstával ve
dvě hodiny v noci a roztápěl pec, zadělával těsto.
Pan František Honsl koupil nedokončenou stavbu domu v roce 1929. Dům dokončil s potřebnými úpravami pro pekařství, hlavně postavil zděnou
pec, na dvoře vybudoval malou rampu, na kterou
navazoval dřevěný, elektricky poháněný dopravník do patra domu, kterým se pohodlně dopravovaly pytle s moukou. V prostoru před pecí jsem byl
mnohokrát, procházelo se tudy ze dvora do obytné části domu a dále do krámu. V dílně – pekárně
jsem nebyl ani jednou, nesměl tam ani Karel, když
byl malý. Jen jsem tam několikrát zvědavě nakouknul přes dveře. Nyní mi Karel popsal, že tam byly
kádě na míchání těsta, s elektricky poháněnými míchacími rameny. Dále pak stroj na přesné oddělování kousků těsta pro pečení housek, rohlíků. Samozřejmě nechyběly pracovní stoly a pojízdné re-

Sázení chleba do pece.

Rodina Františka Honsla spolu se zaměstnanci
před domem č. 112 v Labské ulici. Na snímku ze
současné podoby domu je vyznačeno místo, kde
byl vchod do obchodu.
gály, váhy. Pec se roztápěla každý den, topilo se dřívím. Je obdivuhodné, že pec neměla teploměr, mistr
pekařský zkoušel teplotu vhozením hrsti mouky do
pece, podle toho jestli zhnědla nebo shořela, poznal
jaká teplota v peci je. Následovalo vysypání popela do prostoru pod pecí, vložení tálů na rošt, vytření prostoru vlhkým hadrem na dlouhé tyči a mohlo se sázet do pece. Jedna vsázka byla 60 dvoukilových bochníků, pekly se čtyři vsázky denně, tj. více
než 200 bochníků. Hned po vytažení z pece se ještě horké bochníky přetíraly košťátkem, namočeným
ve studené vodě, aby se krásně leskly. Tuto “zodpovědnou práci“ jsme občas směli s Karlem dělat. Bílé
pečivo – rohlíky, housky, žemle a veky pekl pan
Honsl jen dvakrát týdně, v úterý a ve čtvrtek. Věřte mi, není jen nostalgickou vzpomínkou na dětství,
kdy bylo všechno krásnější, ale od té doby jsem lepší, voňavější, křupavější rohlíky nejedl. Jezdili si pro
ně do Kozel zákazníci ze Všetat, Neratovic a dalších
obcí v okolí. V pekárně zaměstnával 3 – 5 pomocníků, pro rozvoz výrobků měl vůz tažený koněm a kočího, další zaměstnanec celé léto na dvoře řezal, štípal dříví pro pec. Manželka Anežka v krámě prodávala chleba, pečivo a malý sortiment potravinářského zboží zdejším zákazníkům. A když se někde

v okolí chystala svatba, pekly se u Honslů svatební koláče. Tak, jak je popsáno, se firmě „Pekařství
František Honsl“ dařilo až do roku 1948. Krátce po
„Únoru“ byl pan Honsl prohlášen za vykořisťovatele, musel své zaměstnance propustit, produkci výrazně snížit, protože dál pracoval jen s manželkou.
Karel, který byl v té době ještě malý chlapec, neví
přesně, jak k tomu došlo, ale z vyprávění dědy ví, že
sám komunistický předseda vlády a druhý dělnický prezident Antonín Zápotocký mu vydal povolení provozovat takto omezenou živnost až do roku
1966. Zasloužilého odpočinku, důchodu si moc neužil, zemřel v roce 1967 ve věku 78 let. Krátce po
roce 1966 byla v krámě zřízena sběrna pro chemickou čistírnu oblečení. Paní Anežka Honslová v ní
pracovala až do roku 1975, kdy se odstěhovala ke
své dceři do Neratovic, zemřela v roce 1984.
Karel Koníček, kterému za foto i informace za
všechny čtenáře TR děkuji, celý dům přestavěl,
pec, pekárnu, krám upravil na obytné místnosti.
Mnozí z našich občanů si určitě všimnuli rodinné hrobky, hned vpravo u vchodu na náš hřbitov.
Ten zobrazený houslista byl Karlův otec, zahynul
20. prosince 1943 při železničním neštěstí u Kbel,
Karlovi bylo 8 měsíců.  Petr Brodský, kronikář

Co je v tišické Pamětní knize
V

minulých TR jsem slíbil, že
naše čtenáře postupně seznámím s nejdůležitějšími a nejzajímavějšími zápisy, které jsou
v „Pamětní knize v Tišicích“. Je
v ní toho mnoho, problém byl,
kde začít, co vybrat. Nakonec jsem
se rozhodnul postupovat chronologicky, rok po roce. Zejména pro
válečné roky 1914 – 1918 to bude
nejvýstižnější. Budu se snažit obsahovou a stylistickou stránku zápisů co nejvěrněji zachovat, opravy a úpravy jsou však nutné.

V roce 1914 kronikář pan Šára zapsal: Rozpoutání světové války způsobilo v naší obci velké, ohromné starosti. V tom čase sestávalo Obecní zastupitelstvo z následujících občanů:
Starosta obce – Josef Kryml – č. p. 6,
radní I. – Josef Cvrk – č. p. 37, radní
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II. – Josef Štolba – č. p. 18, pokladník
– Jan Houštecký – č. p. 21, dále zastupitelé ing. B. Khan č. p. 14, Ant. Šára
č. p. 7, Ant. Petráček č. p. 28, Ant. Krulich č. p. 44, Jos. Nepomucký č. p. 34.
Rok 1914 klidně plynul od 1. ledna beze všech nesnází v obci až do
26. července, kdy přijel v kočáře na
obecní úřad zvláštní vyslanec z c. k.
hejtmanství. Přivezl vyhlášky, ve kterých bylo nařízeno, aby všecko mužstvo, povinné k vojenské službě ve
věku do 37 roků, se do 24 hodin dostavilo ke svým plukům, což se hned
vykonalo. Odjelo 15 občanů. Krátce
na to přišel druhý povolávací rozkaz
pro 6 dalších mužů od 37 do 42 roků.
Uvedené odvody se týkaly mužů,
kteří před válkou byli na vojně, prodělali výcvik u některé zbraně. Dne
6. října došlo i na nevycvičené mladíky do 18 let, v doprovodu starosty

jich 6 odjelo k odvodu do Prahy, odvedeni byli 3, kteří zakrátko nastoupili k vojsku. Za krátký čas, a sice dne
29. listopadu následovaly odvody
dalších, vesměs ženatých, až do 37 let
starých. Odbývaly se v Brandýse n. L.
Povoláno k odvodu bylo 23 mužů.
Tady zápis za rok 1914 končí. V původním kronikářově textu
jsou uváděna jména odvedených,
rozsah tohoto článku neumožňuje je všechna opsat. Ke kronikářovým počtům i jménům je potřeba
vědět, že někteří muži byli povoláni
k odvodu, ale z nejrůznějších důvodů k vojsku nenastoupili. Nejčastější to byly důvody zdravotní, v prvních letech války nebyli na frontu
posílání např. učitelé, státní úředníci, zastupitelé v obcích, lékaři, obchodníci, dodávající armádě apod.
S postupující válkou a zákonitým

nedostatkem „potravy pro děla“
došlo skoro na všechny.
V příštích TR napíši, co se dělo
v roce1915, bude toho o hodně víc!

Petr Brodský, kronikář

Předškoláci trénovali ve škole

S

portovní chůze, skok do dálky z místa, trojskok, kombinovaný běh a sprint jsou disciplíny,
ve kterých se zdokonalují nejstarší děti z mateřské školky.
Celoroční sportovní projekt třídy
Včelky konzultovaly učitelky s ředitelem základní školy, Pavlem Jelínkem,
který tento nápad uvítal. „Je rozhodně správné vést děti k jakémukoli pohy-

bu, který je úměrný jejich věku. Ve škole
děláme atletiku na velmi dobré úrovni,
proto vítám, když k nám nastupují prvňáčci se vztahem ke sportu.“ Ke zvoleným disciplínám bude po konzultaci
přidán i hod, který i mnohým školním
dětem dělá problémy.
Podpora tohoto projektu nezůstala
jen na slovní úrovni. Pavel Jelínek pozval malé sportovce do školy, aby si zatrénovali na novém hřišti, a provedl je

Někdo byl hlasatel, jiný kameraman

Z

ážitky mohou být různé.
K těm netradičním zcela jistě
patří návštěva České televize.

Všech 42 km chodeb, kterými je
protkán areál ČT na Kavčích horách, jsme sice neprošli, ale zajímavých míst jsme navštívili mnoho. Naši
průvodci nám ukázali různá televizní
studia, dokonce i to největší i nejmenší, v nichž vznikají pořady jako například Kouzelná školka, Planeta YO či
Vyprávěj. Sami jsme si mohli vyzkoušet práci kameramana, či televizního hlasatele. Převléknutím do kostýmů se z nás stali vodníci, královny, rytíři a další pohádkové bytosti. Viděli
jsme, jak a kde se vyrábí kulisy, svezli jsme se v autě Večerníčka a zúčastnili se natáčení Kouzelné školky. Vše
se nám moc líbilo, ale hlavně už víme,
jak to vypadá v České televizi a kolik
mravenčí práce je potřeba, abychom
se mohli podívat třeba jen na zprávy.
 Holky a kluci ze Včelek a Berušek

celým venkovním sportovním areálem. Velkou motivací malým atletům
byla ukázka pohárů, které děti ze školy přivezly z různých sportovních závodů a soutěží.
Celý projekt vyvrcholí olympiádou, kterou pro děti a rodiče připraví učitelky předškolního oddělení L. Nováková a N. Černá. Účast na
ní přislíbil i ředitel školy, který děti
s učitelkami pozval na školní atletické závody. Ty se budou konat ke konci školního roku v Neratovicích. Podpora od malých fanoušků ze školky
bude velkým motorem pro závodníky z naší „základky“ a závody zase
motivací pro nejmenším, aby se věnovali tak nádherné zábavě, jakou atletika bezesporu je.
(nač)

ze života školy
» Do školní jídelny byl zakoupen konvektomat. Jde o profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo jiné) kombinuje vlastnosti horkovzdušné a parní
trouby. Mezi jeho výhody můžeme řadit šetrnější způsob úpravy pokrmů, které vede k vyšší nutriční hodnotě připravovaných jídel, možnosti připravovat
jídla bez tuku a zachování vyššího množství vitamínů, v porovnání s běžnými způsoby tepelné úpravy.
» Do školního areálu bude počátkem jara instalováno několik hracích prvků k mimoškolním aktivitám. Půjde o dva hrací domečky, věž a zahradní učebnu. Prvky budou částečně hrazeny z provozních nákladů školy
a částečně ze sponzorských darů.
» Škola v přírodě proběhne tento školní rok v termínu 2. 1. –
6. 1. 2017 (IV. + V. třída) v Oucmanicích a 28. 5. – 3. 6. 2017
(1. A, 1. B, II. a III. ročník)
v Klučance u Teplic nad Metují.

Stezka plná oblud a příšer
V
neděli 13. listopadu
jsme se jako každý
rok sešli na spací družině
spojené s Halloweenem.

Děti si s nadšením vyrobily strašidýlka a podzimní světýlka a netrpělivě
čekaly na tmu, aby mohly
vyrazit na stezku odvahy plnou oblud a příšer, kterou si pro ně připravili bývalí žáci školy a někteří páťáci. Spát se šlo sice později, ale o to

s většími zážitky. Velké díky patří maminkám, které nám napekly
samé dobroty.
Hanka Jelínková, Eliška Husáková

krátce z MŠ
TRADIČNÍ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Opět po roce přišli mezi děti do školky Mikuláš, anděl a čerti. Ti byli skutečně strašidláčtí a jen svou velikostí naháněli strach a respekt.
Však všechna třídní zlobidýlka čertům slibovala polepšení o sto šest. Čerti dětským slibům uvěřili a tak odešli s prázdnou. Anděl ze

své knihy pochval přečetl i všechny dobré dětské skutky a zlepšení ve všemožných disciplínách jako je oblékání, nebrečení, samostatnost
v jídle a umývání, půjčování hraček a pomáhání. Nic tedy nebránilo tomu, aby Mikuláš rozdal připravenou nadílku. Trocha strachu za ty
sladkosti a ovoce stála. Všechny Mikulášovy
pomocníky a Mikuláše samotného tradičně zajišťuje divadelní spolek Luno.

VÁNOCE PLNÉ POHODY
Tak by se daly nazvat chvíle prožité spolu
s dětmi při Vánočních besídkách. Učitelky pro
letošek daly přednost klidné a pohodové náladě,
kterou si chtěly prožít nejen s dětmi, ale i s jejich
nejbližšími. Každá třída si připravila svůj program, který pojala podle svého vkusu a možností dětí. Zatímco ve třídách nejmladších dětí šlo
více o společné setkání, ve třídách starších dětí
byl předveden krátký program. Berušky nacvičily komponované pásmo, skládající se z koled, básniček a tanečků. Nejstarší Včelky zahrály
spolu s učitelkami Vánoční příběh plný písniček

a zvířátek. Při žádném setkání nechybělo malé
pohoštění, které ve třídě nejstarších dětí pro své
nejbližší připravovaly hlavně děti.

NOVÉ JMÉNO ŠKOLKY PŘINESLO
NEOFICIÁLNÍ PODPORU
Nový název naší školky – Mateřská škola Včelička – potěšil místní včelaře natolik, že
se na své schůzce zavázali podpořit naši školku tím nejnázornějším dárkem a to sklenicemi medu. Ty v příští včelařské sezoně pro děti
připraví každý člen místního spolku včelařů.
Za tuto krásnou formu podpory školky děkují
včelařům všechny učitelky. A protože se jedná
o jeden z nejzdravějších dárků, věříme, že své
díky připojí i nejeden rodič.

PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří místnímu spolku Baráčníků, který každoročně přispívá na vánoční nadílku pro děti malým finančním obnosem. Za podporu děkují Baráčníkům učitelky ze školky. (nač)
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Fotbalisté podpořili tělesně postižené

T

ěsně v našem sousedství, kousek za vodou, působí organizace Rybka, která zajišťuje chráněné bydlení a služby pro mentálně postižené osoby.
Tuto organizaci se rozhodl podpořit Nadační fond
Sberbank, věnující se menším a netradičním projektům, kterým se často nedostává pozornosti od
veřejnosti ani dobrovolných dárců. Forma jejich
podpory měla dvě fáze – sehrát fotbalový turnaj
smíšených družstev, která budou tvořit manažeři
Sberbark a klienti organizace Rybka, a v průběhu
turnajového klání vybudovat, jako překvapení, altán a kuličkové hřiště v areálu Rybky.
K realizaci celé akce chybělo jediné – sehnat hřiště, kde by se mohl fotbalový turnaj odehrát. Organizátoři akce oslovili všechny kluby působící v blízkosti Neratovic, ale jako jediní projevili ochotu ke spolupráci členové našeho fotbalového klubu, kteří téměř
okamžitě na spolupráci reagovali. Jako důvod, proč
do toho náš klub šel, uvedl předseda fotbalového od-

krátce
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2017

V

prvních lednových dnech
proběhne 17. ročník celostátní akce Tříkrálová sbírka. Koledníci budou obcházet
městy a vesnicemi po celé ČR.
Farní charita Neratovice je zapojena do tohoto projektu již
od začátku v roce 2001. Naši
koledníci se zúčastní sbírky
ve dnech od 3. ledna do 9. ledna 2017. Sbírka je určena, stejně
jako v jiných lokalitách na území České republiky, na pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí.
Farní charita Neratovice tímto děkuje všem, kdo vlídně přijmou koledníky a přispějí do jejich pokladniček.
Získané prostředky budou
použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení
a k rozvoji sítě sociálně zdravotních služeb v našem regionu.
Miloslava Machovcová,
ředitelka Farní charity Neratovice

dílu Michal Pasovský: „Řekli jsme si, že je to pro nás
výzva podívat se na fotbal ze zcela jiné stránky a poskytnou radost z této hry i těm, kteří by nikdy nemohli
být členy běžného fotbalového týmu.“
Fotbalový oddíl TJ Sokol Tišice k turnaji poskytl
herní plochu, zázemí ve formě šaten, zajistil rozhodčí
z vlastních řad. Sberbank zajistila kompletní catering
a ceny pro účastníky. Turnaj přijel komentovat český
sportovní redaktor a televizní komentátor Petr Vichnar. Turnaje, který se odehrál 10. října, se zúčastnilo šest smíšených pětičlenných družstev, která sehrála vzájemná přátelská utkání. Zápasy měly vzhledem k účasti mentálně postižených hráčů svá specifická pravidla. Hrály se na jedné polovině fotbalové-

V lednu znovu otevřeno kadeřnictví
P

rostory bývalého kadeřnictví
a kosmetiky nezůstaly dlouho
opuštěny. Po celkové rekonstrukci
bude novou provozovnu v průběhu
ledna otevírat kadeřnice Michaela
Sekujová. Protože nově otevírané
kadeřnictví budou moci využívat
opravdu všichni naši obyvatelé, požádali jsme paní Michaelu o krátké
představení služeb, které nabízí.

KADEŘNICTVÍ TIŠICE
ULICE HASIČSKÁ
PROVOZNÍ DOBA ČTVRTEK A PÁTEK OD 9 DO 15 HODIN
DÁLE DLE DOHODY
OBJEDNÁVKY NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 603 192 162.
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ho hřiště, kde byly vytýčeny dvě hrací plochy. Hrací
doba byla šest minut. A pravidla? Ta byla čistě na citu
rozhodčích a stanovena tak, aby postižení hráči měli
ze hry co největší radost.
„Vše, co bylo k akci potřeba zajistit, jsme poskytli
zcela zdarma. Odměnou nám bylo nepopsatelné nadšení hráčů z řad postižených a jejich neutuchající radost z každého gólu.“ řekl k akci předseda TJ Sokol
Tišice Bohuslav Růžička. Celá akce měla i přes velkou náročnost velký ohlas u členů našeho fotbalového klubu a tak přislíbili spolupráci při organizaci dalšího ročníku této akce. Za přístup k aktivitám
pro mentálně postižené patří našim fotbalistům velké poděkování.
Naďa Černá

Kadeřnictví, kde se nyní dokončují poslední úpravy interiéru,
bude skutečně určeno všem, takže ženám, mužům i dětem. Věřím,
že mé služby zaujmou i všechny věkové kategorie, protože od klasických trvalých, které požadují starší klientky, se zabývám i moderními trendy jak střihů, tak i materiálů. Pravidelně se účastním školení u nás i v zahraničí, protože sebevzdělávání je pro mě naprostou
součástí této profese. Ráda, hlavně
ženám, pomohu s výběrem vhodného střihu a barvy vlasů. Barvení nabízím klasické, melíry i nové
techniky barvení ombré a balayage.
Mohu doporučit i kvalitní vlasovou
kosmetiku, která se mi v mé dosavadní praxi osvědčila.
n Když jste zmínila svou praxi,
můžete být pro naše čtenáře konkrétnější?
Mám za sebou již dvacetiletou praxi v oboru. Pracovala jsem
v různých studiích, účastnila jsem
se projektu „Proměny“, připravovala jsem nevěsty do soutěže s rádiem
Impuls. Z toho plyne, že vytvářím
účesy k různým společenským příležitostem i účesy svatební. Nebojím se ani účesů kreativních.
n To je hodně zajímavá nabídka
pro kadeřnictví na vesnici…
O otevření provozovny zde v Tišicích jsem přemýšlela hned po přistěhování do obce. Pro mě není důležité kde „češu“, ale jak „češu“. Nejdůležitější je pro mě spokojená zákaznice. A je úplně jedno, zda je
to zákaznice z Prahy nebo z Tišic.

Všude chtějí ženy hezky vypadat.
Pokud by se zde zákaznice obávaly
„salonových“ cen, budou mile překvapeny.
n V minulosti byla součástí kadeřnictví i kosmetika. Plánujete rozšíření provozovny o další služby?
Tomu se rozhodně do budoucna
nebráním. Bylo by ideální, aby zde
byla zákazníkům poskytnuta kompletní péče o jejich zevnějšek. To
pochopitelně vzhledem k velikosti prostor není možné zajistit celoročně. Ráda bych proto zajišťovala
jednorázové akce třeba z oboru vizážistiky a podobně.
n Jaká bude provozní doba kadeřnictví?
Z počátku plánuji mít otevřeno dva dny v týdnu, a to ve čtvrtek
a v pátek po celý den. Po dohodě
ráda vyhovím i v jiném čase. Není
problém, abych za lidmi se sníženou
pohyblivostí přijela k nim domů.
Rozšíření provozní doby bude záležet na zájmu. Ideálem by pro mě byl
stav, kdy bude otevřeno tak, aby byly
pokryty mé časové možnosti.
n Určitě bude možné zákazníky
zajímat, jakou proměnu interiéru
pro ně chystáte?
Stávající vybavení bylo ve stylu osmdesátých let, zub času na něm
značně zapracoval. Interiér bude
kompletně zmodernizován. Počínaje pohodlným křeslem pro mytí
a barvení, přes velkoplošné zrcadlo,
konče roletami do oken. Ale proč
vše dlouze popisovat. Nejlepší bude,
když ten, koho nabízená služba zaujala, přijde a posoudí sám.  (nač)

Jak dopadla podzimní
fotbalová sezona

šipky
KOCOUŘI VOD KOCOURA
DRŽÍ DRUHOU POZICI

T

éměř v polovině ligových
zápasů, i po střetu s nejtěžšími tabulkovými soupeři, drží
naše šipkařské družstvo Kocourů stále druhou pozici v tabulce.

MUŽI
Tak a bylo odehráno poslední
kolo podzimní části FITPARTNER
GASTRO I. B třídy. Věděli jsme, že
už to nebude výhra za výhrou, jako
tomu bylo v Okresním přeboru. Ale
začátek sezony byl slušný. Povedlo se z kraje soutěže sbírat potřebné
body a tým hrál dobrý kombinační
fotbal. V druhé polovině podzimu
se nám bohužel nedařilo střelecky.
A v zápasech, ve kterých jsme byli
i herně lepším týmem, se nedařilo
sbírat potřebné body. Jako například
v Lužci nebo doma s Bakovem. Zápasy je potřeba více odmakat, jako
tomu bylo s TJ Kly, které vedou tabulku. A i když měly převahu, tak
bojovností a disciplínou se dá uhrát
dobrý výsledek i s prvním v tabulce.
Zápas skončil remízou a v penaltové loterii vyhrály Kly. Před námi je
zimní příprava (začíná 10. 1. v hale
gymnázia Neratovice), soustředění
(5. – 9. 2. Sportovní areál v Českém
Dubu), a přátelská utkání na ČAFC
4. 2. 2017 s Radonicemi.
Sokol Tišice má dobré fotbalisty, ale
je důležité se na jaro připravit a chodit
trénovat v hojném počtu, jako tomu
bylo koncem podzimu. Bodově to nedopadlo nejlépe, 15 bodů v tabulce
není moc, ale tým se na jaře bude snažit dostat do klidného středu tabulky.
PODZIMNÍ TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Kly
TJ AFK ELETIS LUŽEC
TJ Dynamo Nelahozeves
FK Slavoj Stará Boleslav
FC Mělník
Dolnobousovský SK
FK Neratovice–Byškovice
SK Benátky nad Jizerou B
TJ Sokol Pěčice
TJ Byšice
TJ Sokol Tišice
SK Bakov n/J
SK SLAVIA V. BOREK
FK Dlouhá Lhota

STARŠÍ ŽÁCI
Zápasy
Tišice – Sazená 3:0
Mělník B – Tišice 3:0
Dřínov – Tišice 0:10
Tišice – Dolní Beřkovice 14:1
Tišice – Neratovice B 2:4
Zápasy s Neratovicemi a Mělníkem
byly vyrovnané a kvalitní. Bohužel
jsme neměli potřebný klid v koncovce
a nebodovali jsme. Za to s ostatními
soupeři jsme dominovali a s chutí si
zastříleli. Čvrté místo po podzimu nás
opravňuje myslet na pomyslné stupně
vítězů. V zimní přestávce budeme
trénovat zpočátku v hale Neratovického gymnázia, jakmile počasí dovolí
přesuneme se na naše hřiště. Přípravu
si zpestříme halovými turnaji v Říčanech.
Michal Vítovec

Od konce října jsme sehráli,
mimo jiných, dva zápasy s těžkými soupeři. V prvním jsme vybojovali, v oslabené sestavě, remízu
9:9, a to i za stavu, kdy už jsme 6:9
prohrávali, a v druhém na horké půdě ve Zdibech jsme vyhráli
12:6. Do půlky ligy nás čeká ještě
jeden těžký zápas doma a potom,
alespoň tabulkové výsledky tomu
nasvědčují, si jedeme do Mladé
Boleslavi pro jasné body s mužstvem, které je na posledním místě. Začínající tým Kocourů vod
kocoura je s první polovinou ligové soutěže více než spokojen.(jb)
PODZIMNÍ TABULKA

Ze zápasu mužů Tišice – Kly.

MLADŠÍ ŽÁCI

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Větší hřiště, delší hrací doba, vyšší
počet hráčů v hracím poli, rozhodčí
delegován fotbalovým. svazem – to
byly zásadní rozdíly v přechodu našich svěřenců ze starší přípravky do
kategorie mladších žáků mělnického okresu. K tomu vyšší natrénovaný fyzický fond, herní i hrací systém, taktická příprava a mnoho dalších prvků, které jsme si před sezonou dali a který jsme do zimní přestávky splnili. Soutěž byla rozdělena do dvou skupin, kde první čtyři družstva postupovala do elitní skupiny. Našekategorie je určena
pro děti narozené 2004 – 5. Značně
mladší družstvo, složené většinou
z dětí 2005 – 07, předvádělo bojovný a v mnoha momentech pohledný
fotbal. Škoda, že štěstěna i v tomto
ročníku nám při vyložených šancích
na vstřelení branky nebyla nakloněna. Nám ale šlo hlavně o seznámení se s touto mládežnickou kategorií a o přípravu na nový ročník, kdy
věkově přijatelní soupeři budou čelit naší hře.

Kluci a holky ze starší přípravky dělají radost nejenom rodičům,
ale i trenérovi Martinu Šindelkovi.
Martin převzal tým, koncem léta
a má dobré výsledky. Takřka vyrovnané. To znamená 4 výhry, 4 prohry a jedna remíza.
Děti chodí trénovat do Sokolovny ve Všetatech každý čtvrtek od
18.00 až do března. Když to dovolí počasí, trénuje se i venku.

Přátelské utkání
22. 1. 2017, od 16:00 – 17:30,
ročník 2006, Slavia Praha
Turnaje
29. 1. 2017, od 8:30 – 13:00,
ročník 2005, Zbuzany
25. 2. 2017, od 14:00 – 19:00,
ročník 2006, gymnázium Neratovice
18. 3. 2017, od 8:30 – 13:00,
ročník 2005, Zbuzany
 Ján Jantoš a Michal Pasovský

Turnaje
14. 1. 2017 (14:00 – 19:00)
gymnázium Neratovice
11. 2. 017 (8:00 – 13:30)
gymnázium Neratovice
Michal Pasovský

MINI PŘÍPRAVKA
Na pozici trenéra mini přípravky došlo na konci podzimní sezóny ke změně. Tomáše Kopejsku vystřídá hráčka Dukly Praha Vanda
Adámková. Novým asistentem je
Jan Preisler (učitel tělocviku v ZŠ
Tišice) a dalším asistentem je Lukáš Semerák (fotbalista). Tomášovi
děkujeme za vedení a trénování našich nejmenších talentů.
Děti mají domluvené tréninky během zimní přípravy v sokolovně Všetaty. A to každou středu
od 17:00 hod. Prosím rodiče a děti
o hojnou účast na trénincích. Po
novém roce začínají trénovat 4. 1.
2017. Novým trenérům přeji radost ze hry s dětmi a hodně úspěchů v jarní části. Michal Pasovský

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Maniac Darts Kostelec nad Labem
Kocouři vod kocoura Kozly
Beta darts Semčice
Racing DC Neratovice
Bullíci Zdiby
Kvakoš Mladá Boleslav C
Zápy ŠK
Darts centrum Chlumecká Praha
Zdiby DC
ATF Kostelní Hlavno
Semafor Mladá Boleslav B

stolní tenis
OKRES OVLÁDAJÍ TIŠICE

P

odzimní soutěž v regionálním přeboru 1. třídy
ovládli s přehledem stolní tenisté Sokolu Tišice, kteří neztratili ani bod.
Tišické béčko si drží slušnou
osmou pozici, která jim zajišťuje setrvání v soutěži i pro další sezónu. Do konce podzimu zbývá odehrát už jen poslední kolo.
Tišičtí stolní tenisté hrají své mistrovské zápasy v sále Na hřišti, utkání jsou veřejná a jakýkoliv divák může přijít na sál. Oddíl vítá případné zájemce z řad
bývalých hráčů nižších soutěží.
Rozpisy a podrobnosti k soutěži
najdete na tomto odkazu: http://
stis.ping–pong.cz/htm/soutez.
php?id=2322&rocnik=2016&oblast=420206 
(pj)
PODZIMNÍ TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

TJ Sokol Tišice A
TJ Sokol Dřínov
Sokol Mělník – Pšovka A
TJ Neratovice D
TJ Sokol Všetaty–Mlékojedy B
TJ Kralupy A
TJ Dynamo Nelahozeves A
TJ Sokol Tišice B
TJ Dynamo Nelahozeves B
Sokol Dolní Beřkovice B
TJ Neratovice E
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krátce
POZVÁNKY NA AKCE
27. 12. 2016 od 17 hodin –
VÁNOČNÍ KONCERT v kostele Všech svatých v Kozlech.
Uvedena bude ČESKÁ MŠE
VÁNOČNÍ od Jakuba Jana Ryby
v podání Chrámového sboru Václav. Vstupné 100 Kč, děti
zdarma.



27. 1. 2017 od 20 hodin –
Chovatelský ples, sál restaurace Na hřišti.


 18. 2. 2017 od 20 hodin– Hasičský ples, sál restaurace Na
hřišti.
 18. 3. 2017 od 20 hodin –
Sportovní ples, sál restaurace
Na hřišti.

8. 4. 2017 od 20 hodin – Ples
Tišického KLUBka, sál restaurace Na hřišti.



Dvě vyprodaná představení
D

ivadelní soubor Havlíček z Neratovic má punc amatérského divadla s profesionálními výkony herců.
Jeho domovskou scénou je divadlo Lípa. Na jeho prkna
byl pozván náš divadelní soubor LUNO, aby zde odehrál
jedno představení své poslední hry Zkrocení zlé ženy.
Několik dní po zahájení předprodeje bylo představení
beznadějně vyprodáno. Domlouval se termín druhý, do
jehož úplného vyprodání chybělo jen několik málo míst.
Technické zázemí, šatny pro herce, nainstalované
osvětlení a ozvučení jsou snem našeho souboru. Přijít na prázdné jeviště a po hodině mít kompletně připravenu scénu je v porovnání s třídenním stavěním jeviště na tišickém sále naprostou pohádkou. Po dvou
zkouškách a vyřešení specifik scény byl soubor připraven odehrát svou hru ve své nejlepší formě.
Na základě ohlasů, se kterými se náročný neratovický divák svěřoval po ukončení představení, můžeme říci, že jsme
nezklamali. Naše nadšení, radost ze hry a její pojetí bylo pro
místní skvělým zpestřením v porovnání s výkony jiných
amatérských divadel. Při hodnocení, krom jiného, zaznělo
z úst manželů Živných: „Závidíme vám to ryzí nadšení, s jakým divadlo hrajete. Tu milou naivitu, kdy si neděláte hlavu
se ztvárněním tak náročných her, které jste dosud uvedli. Ponechte si svůj elán a na svém charakteru se nesnažte nic změ-

nit. Tu amatérskou lehkost, nezatíženou hodnocením porot
na různých festivalech, vám můžeme jen závidět.“
Luno již nyní pilně nacvičuje svou další hru, jejíž autorkou je režisérka a scénáristka souboru Naďa Černá.
Podle názvu nacvičovaného kusu, Dívčí válka na Karlštejně, je zřejmé, na motivy kterých dvou děl byla hra napsána. Diváci se již nyní mohou těšit na netradiční ztvárnění
plné humoru a nečekaných zvratů. A jak zaznělo při přátelském posezení s kolegy z Neratovic, mohou se na naše
vystoupení těšit i neratovičtí. Věříme, že své diváky opět
nezklameme. Za divadelní soubor Luno Naďa Černá,

píár manažerka souboru

DIVADELNÍ SOUBOR LUNO ODEHRAJE HRU DÍVČÍ VÁLKA NA KARLŠTEJNĚ
V TERMÍNECH 10. – 12. 3. 2017 NA SÁLE RESTAURACE NA HŘIŠTI.

Tišické kulturní bejvávalo…

Ke službě, kterou již několik let poskytuje prodejna potravin v Chrástě, se na podzim připojily i potraviny M. Herclíkové v Tišicích. Čerstvě napečené bagety, kaiserky, šátečky a taštičky si můžete zakoupit
i zde. Mezi zákazníky je o tuto rozšířenou službu velký zájem, takže
pořízení pecí do našich prodejen
byl opravdu dobrý nápad.

inzerce
n PŘIPOJEN.CZ
Internet – Televize – Servis
počítačů. Nabízíme připojení
k internetu, televizi s možností
zpětného přehrání a servis počítačů. Kontakt: 604 130 991,
www.pripojen.cz
n PRODÁM BRAMBORY
K ZIMNÍMU USKLADNĚNÍ.
Odrůda PRESTO, varný typ B,
baleno po 25 kg.
Telefon: 737 932 647

I

konec podzimu byl bohatý na
kulturní dění v obci. Pojďme si
ho několika řádky a fotografiemi
připomenout.

 Ke svým prvním kulatinám směle kráčí akce S lampionem za Kozlouchem. Jeho devátý ročník se uskutečnil 5. listopadu a opět při něm nebyla
nouze o překvapení. Cesta ze hřbitova k rybníčku Kal, kde strašidlo Kozlouch bydlí, se lety stala opravdu strašidelnou a malí putovníci čekají, kde
se zjeví kostlivec, pavouci, létající strašidlo či bílé paní. U Kalu jsou v posledních letech připraveny dva prodejní stánky, oproti jednomu v prvních letech této akce. Setkání s Kozlouchem je stále pro některé děti
zkouškou odvahy, ale Kozlouch, byť
je strašidýlkem, děti nestraší. Letošní
lampionové putování bylo opět zpestřeno působivým ohňostrojem. Během let se z této nenápadné, ryze tišické akce stala organizačně propracovaná událost a strašidlo Kozlouch
se natrvalo usadil v místním slovníku.

 Teprve druhý ročník má za sebou
Svatomartinské posezení s pečenou
husou v restauraci Na hřišti a dobrým vínem a nevtíravou muzikou.
Přesně na Martina, 11. listopadu,
bylo na sále na hřišti prostřeno k večeři, na kterou museli strávníci přijít opravdu hladoví, aby porci husy,
tří druhů knedlíků a dvou druhů
zelí spořádali. Výborné jídlo, příjemné posezení, dobrá nálada vedou návštěvníky k přání, aby se Svatomartinská husa stala v Tišicích tradicí.
 Rozsvěcení vánočního stromu letoškem oslavilo první desítku. Před

deseti lety, o první adventní neděli, kdy se akce koná, vstoupily holky z Klubka na Tišickou scénu a jejich akce jsou po celá léta vysokou
kulturní a společenskou hodnotou.
U obecního úřadu se v den Rozsvěcení vždy sejde několik stovek místních, které se letos čile postaraly o zásoby svařeného vína. Ale k prodeji
byly i jiné nápoje a pochutiny, takže
nikdo na sucho nezůstal. Celá akce,
protože byla jubilejní, byla završena
ohňovou šou. V průběhu akce nechyběla tradiční vystoupení dětí ze
školky a školy, vystoupení klubkařek.

(nač)
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