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Nejen nové zateplení
pošty, ale i bankomat
V

še podstatné již bylo řečeno.
Ač je velký tlak na rušení poboček pošty v obcích, my se snažíme nejen o její zachování, ale navíc
o kvalitativní posun poskytovaných
služeb a vybavenosti. Do konce
roku se bude realizovat zateplení
pošty s její částečnou rekonstrukcí.

Největší změnou bude přesunutí poštovních služeb do pravé části
budovy, následné zvětšení parkoviště a v neposlední řadě příprava pro
umístění bankomatu. Ano, jestliže
se vše podaří, měla by budova naší
pošty mít již v příštím roce k dispozici bankomat.
Závěrem chci všechny občany
ubezpečit, že v žádném případě neustoupím tlaku na rušení poboček
pošty. Pošta v Tišicích bude i nadále a změny v této oblasti budou jen
k lepšímu. Pavel Končel, starosta

V

Pokud půjde vše podle zamýšleného plánu, dostane do konce roku budova
pošty nový kabát a jiné řešení prostor přinese i vhodné místo pro umístění
bankomatu.

Ulic s novým povrchem přibývá
S

polu s další výstavbou kanalizačního řadu je oprava komunikací další zásadní prioritou obce. Dá se říci, že opravy komunikací jsou však nekonečným příběhem.

Jsem velice rád, že se daří zvyšovat tempo oprav a výše investic, které do této položky rozpočtu plynou. V době vydání tohoto čísla TR,
by měly být čerstvě po generální rekonstrukci komunikace v těchto
ulicích: Luční, Jabloňová, Příčná, Sportovní a Sokolská – druhá etapa.
V návrhu rozpočtu na příští rok budou znovu opravy komunikací významnou položkou. Nové povrchy by se měly realizovat
především v ulicích, kde jsou již umístěny veškeré inženýrské sítě,
samozřejmě s ohledem na stav ostatních komunikací.(pk)

Rekonstrukce zřejmě bez dotační podpory
N

ěkdy obdržíme i nepříjemné
zprávy. Jednou z nich byla informace, že pro původně přislíbenou dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení nesplňujeme technické
podmínky dotace.

Jedná se o to, že v rámci dotačního
titulu EFEKT se v minulých letech řešila pouze úspora elektrické energie,
která při rekonstrukci vzniká. V tomto
případě by pro nás bylo vše v pořádku.
Jenže poprvé v letošním roce tento
dotační titul řeší i vzdálenosti světel.
Jelikož rozestupy jednotlivých sloupů

Dostavba
kanalizace
a rekonstrukce
komunikací jsou
prioritami obyvatel

u nás nesplňují ve své většině normu,
nemůžeme původně avizovanou dotaci využít. Případné změny umístění
sloupů a doplnění, které by respektovaly normu, by byly v nákladu několika milionů korun, ale ani přesto by
z dopravně technických důvodů nebylo možné všude normě dostát.
Tato komplikace náš záměr rekonstrukce veřejného osvětlení neohrozí,
akci budeme realizovat z obecních
financí. Již v červnu se započalo s nátěry sloupů a výměna svítidel bude
probíhat v etapách, které budou rozděleny do několika let.  Pavel Končel

Nové nátěry sloupů jsou první
etapou v rekonstrukci veřejného osvětlení.

ážení spoluobčané, chtěl
bych vám touto cestou velmi poděkovat za účast v anketě, která je jedním z podkladů
pro aktualizaci Strategického
plánu obce Tišice.
V současnosti žije v Tišicích 2 258 hlášených obyvatel
(k 31. 12. 2016). Dotazníkového
šetření využilo 101 obyvatel.
Z tohoto šetření vyplynulo, že
respondenti preferují především
dostavbu kanalizace a budování
komunikací. Dále byla podpořena například myšlenka výstavby
Komunitního domu pro seniory. Samozřejmě témat, která byla
zmiňována bylo více, ovšem tato
tři byla nejfrekventovanější.
Jsem velice rád, že pohled
zastupitelstva je stejný, jako pohled občanů a bude se tudíž nejvíce prostředků věnovat právě
na výstavbu kanalizace a rekonstrukci komunikací.
Neznamená to ovšem, že se
život v obci zastaví a nebudou se
rozvíjet další aktivity. Ba právě
naopak. Jen bude v rámci investičních priorit více zohledněno,
kdy využít možné dotace, kdy si
na konkrétní investici vzít výhodný úvěr, nebo použít finance
z rozpočtu obce.
Každopádně výsledný sumář
priorit bude součástí aktualizovaného Strategického plánu
obce, který by měl být schválen
do konce letošního roku.
 Pavel Končel, starosta obce

info
DEN OBCE TIŠICE
JIŽ POPÁTÉ POSLEDNÍ
SRPNOVOU SOBOTU
26. 8. 2017 OD 12 HODIN
V AREÁLU FOTBALOVÉHO
HŘIŠTĚ V CHRÁSTĚ.
PODROBNOSTI
A PROGRAM
NA 3. STRANĚ
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poděkování

R

áda bych poděkovala všem,
kteří mě podpořili a pomohli
s instalací mé soukromé výstavy
panenek a kočárků i všem, kteří
mně darem věnovali několik skutečně krásných historických hraček. Výstavu vidělo cca 170 lidí
a podle reakcí v návštěvní knize
si myslím, že se všem líbila.

Jaroslava Šutová

Výstava byla přímo rájem pro
děti. Přišly si ji prohlédnout i děti
z naší mateřské školy.

Nové posily pro úpravu obce
N

a Mělnicku jsme největší obcí
co do počtu obyvatel, ale i rozloha naší obce je velká. Proto, aby
se mohla úspěšně realizovat údržba
obce, je potřeba mít krom spolehlivého personálu i kvalitní techniku.
Z tohoto důvodu došlo v letošním roce k nákupu nového žacího
traktůrku a komunálního vozidla
Citroen Jumper.
Obměna techniky probíhá celkem
pravidelně, ale tato investice byla významnější. Žací traktůrek byl pořízen
za částku 119 000 Kč a komunální vozidlo (třístranný sklápěč) za necelých
700 000 Kč. Technika pro obecní účely je v neustálé permanenci a pracuje
v nelehkých podmínkách.
Úprava zeleně je nejnáročnějším
úkolem naší údržby. Pevně věřím,
že s novou technickou posilou půjde
vše mnohem lépe. Pro komunální
vozidlo připravujeme dokonce ná-

Nové komunální vozidlo má sklopný valník. Může ho řídit majitel řidičského oprávnění skupiny B.
stavbu pro výsyp popelnic, případně
kontejnerů. O využití této modifikace jednáme. Je ovšem zřejmé, že
maximální soběstačnost obce bude
do budoucna jen bonusem.

V případě, že se vám nebude
údržba obecních prostor v některých částech obce zdát dostatečná,
neváhejte mne kontaktovat.

Pavel Končel, starosta

Modernizace technologie na ČOV

V

ětšina obyvatel vnímá, že
dostavba kanalizace musí
být jasnou prioritou v investicích
obce. Tomu, že se na kanalizační
řad napojují další nemovitosti,
musíme přizpůsobit i provoz čistírny odpadních vod (ČOV).

I letos se naše ulice zaplnily krojovanou mládeží, která 6. května pořádala
tradiční Staročeské máje. Májovníci na sebe každoročně berou nelehký
úkol, který pořádání této akce obnáší a za to jim patří velké poděkování.

Jelikož máme ve výbavě ČOV
starší, méně účinnou technologii
provzdušňování, dojde v tomto
ohledu k modernizaci. Čistírna je
sice konstruována na 2 700 ekvivalentních obyvatel, ale je rozdělena
na dva bloky tzv. reaktory, kde se
proces čištění odehrává. V nejbliž-

ší době musí dojít ke kompletní
rekonstrukci druhého reaktoru,
která bude obsahovat výměnu
provzdušňovačů a jejich potrubního vedení. První reaktor podobnou rekonstrukcí již prošel před
několika lety, nyní ho čeká výměna membrán provzdušňovačů.
Za částku cca 250 000 Kč tak
zabezpečíme maximální účinnost
ČOV a možnost bezproblémového
navýšení množství čištěné vody.
Zastupitelstvo tuto investici odsouhlasilo 26. 5. 2017 na svém zasedání, realizace je plánována ještě
v tomto roce.
(pk)

ze zasedání obecního zastupitelstva
ZASEDÁNÍ OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA, KONANÉHO
18. 5. 2017, SE ZÚČASTNILO
20 OBČANŮ. PROGRAM JEDNÁNÍ,
PO ODSOUHLASENÉM DOPLNĚNÍ,
OBSAHOVAL 11 BODŮ,
ZE KTERÝCH VYBÍRÁME:
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2017
Zastupitelstvo obce schválilo toto opatření, jehož součástí byl i nákup nového žacího stroje
a komunálního vozidla, které bude využito pro
údržbu obce. Ta má v současnosti tři stálé zaměstnance a někteří další jsou zaměstnáni sezónně dle potřeby obce.
n ÚČETNÍ ZÁVĚRKA
A ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE
Zastupitelstvo schválilo účetní závěrku za rok
2016 obce Tišice. Nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky. Zároveň
schválilo závěrečný účet obce včetně Zprávy
2 I TR 158 I zprávy z obce

o výsledku přezkoumání hospodaření obce
za rok 2016 s výsledkem – bez výhrad.
n ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Starosta vysvětlil důvod, proč se schvaluje smlouva s novou firmou REMA Systém a. s. na odvoz
elektroodpadu. Důvodem je skutečnost, že firmy,
se kterými byly do této doby smlouvy uzavřeny,
nechtějí zpětně odebírat vyřazené bojlery.
n REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO
OSVĚTLENÍ – DOTACE
Obci byla přidělena dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení poskytnutá, Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR a to ve výši 1 51 510 Kč.
Zastupitelstvo schválilo její přijetí i způsob
realizace rekonstrukce, který bude dle Programu EFEKT 2017. Schválená spoluúčast obce je
do výše 2 000 000 Kč.
V závěrečné diskuzi zazněla kritika na účet
nefunkčního obecního rozhlasu, který není
v některých částech obce slyšet. Starosta uvedl, že probíhala zkouška slyšitelnosti, některé
úseky byly posíleny o nové hlásiče, ale pokud
závady nebyly dostatečně odstraněny, dojde
k opětovné reklamaci.

Deponie přesunutá do prostoru Na Lávkách byla
předmětem mnoha dotazů obyvatel na posledním zasedání obecního zastupitelstva.
Několik občanů reagovalo na nově vzniklou
deponii za firmou Mikrometal. Vzhledem k zúžené vozovce a množství projíždějících nákladních vozidel, zde může dojít k nehodě. Dále se
občané zajímali o využití deponie, kam by měl
být svážen odpad, který by se po rozdrcení
mohl využít na opravu komunikací.
Několik dotazů směřovalo i ke stavu ulice
Boleslavská, kde je silně poškozený povrch a dochází zde k překračování rychlosti projíždějících
vozidel a tím k ohrožení občanů. Starosta uvedl,
že nový povrch připadá přibližně na rok 2019
a vybudování nových bezpečnostních prvků například v podobě úsekových radarů bylo předmětem jednání s úřadem Neratovice.(nač)

Nové hrací prvky v areálu školy
I

když je naše družina velmi
aktivní a jako příklad mohu
uvést velké množství výletů, spacích družin, vystoupení či společné tvoření velikonočních a vánočních výrobků s rodiči, venkovní
zázemí a vybavení pro jejich aktivity nebylo nikterak bohaté.

vičky kolem ohniště a sedátka okolo lípy, která je dominantou hracího a učebního koutku.
Právě lípa, která byla před rokem přesazena kvůli stavbě mul-

tifunkčního hřiště, a které se
po přesazení daří, symbolizuje
přátelskou a vlídnou atmosféru
celé naší školy.

Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

Od začátku května to už neplatí.
V areálu školy byly nainstalovány
hrací prvky, které potěší hlavně
nejmenší děti z družiny. Jedná se
o dvě chaloupky, věžovou sestavu
se skluzavkou a zahradní učebnu
s tabulí. Celou sestavu doplňují la-

krátce
DEN SOUSEDŮ

V
JARNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Ve čtvrtek 18. května 2017 jsme uvítali do života v naší obci nové občánky – 9 holčiček a 8 chlapečků. Začátek
byl až v 16.30 hod., aby se mohli zúčastnit i ti, kteří jezdí později z práce. Po krátkém kulturním vystoupení dětí
z místní základní školy přivítal pan starosta všechny přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se rodiče podepsali
do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a pro miminka malý dáreček na památku. Noví občánkové se již tradičně
pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá akce probíhala jako vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů a její průběh byl
poklidný a nesl se v rodinném duchu.(ld)

Den obce TIŠICE opět poslední srpnovou sobotu

K

dyž slaví některá akce již svůj pátý ročník, můžeme mluvit o tradici. Když je tato akce hojně navštěvována, můžeme mluvit o úspěšné akci. Oba tyto
parametry Den obce Tišice, pořádaný letos již popáté, splňuje.
Pět let po sobě je poslední srpnová sobota důvodem
pro mnohé naše obyvatele vyrazit na fotbalové hřiště
a nechat se zde bavit pestrým programem, který pořadatel, obec Tišice, každoročně návštěvníkům nabízí.
Letošní programová nabídka si v ničem nezadá
s předchozími ročníky. S kapelou PLUS, moderátorskou

dvojicí, s prezentací našich spolků, se stánky s občerstvením a s přístřešky se setkáme i letos, ale v programu
se objeví i nová jména jako Martin Maxa nebo Marcela
Holanová. Její nezapomenutelný duet, který původně
nazpívala s Karlem Gottem, jistě ozdobí její program.
M. Holanová a M. Maxa, kteří zavítají do Tišic, jsou letitými stálicemi naší populární hudby.
Program nabízí i jiné zajímavé podívané a po několikáté bude součástí dne i předání Ceny obce. Přijďte
se podívat, vždyť tento den je pořádán hlavně pro vás.

(nač)

Obec Tišice vás srdečně zve na kulturní akci

DEN OBCE TIŠICE
areál fotbalového hřiště v Chrástě

26. SRPNA 2017
Současně bude probíhat prezentace činnosti našich tradičních spolků.
Od 1300 do 1800 hod. bude projíždět obcí výletní vláček (nástup a výstup u hřiště)
pro děti bude připraven skákací hrad, soutěže a pouťové atrakce.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

pátek 19. května 2017
oslavila ulice Spojovací v Chrástě již poněkolikáté
„Mezinárodní den sousedů“.
Počasí nám přálo a okolo
18. hodiny se začaly tvořit
hloučky před domem manželů
Štefkových, kteří se vždy starají
o pozvánky a o něco dobrého
na grilování. Každý opět přinesl
něco na mlsání a k zapití, takže
během večera je co ochutnávat.
Pro dobrou náladu zahrála country kapela „Sirotci“, která má
v naší ulici svoji základnu. Sešlo
se nás okolo padesáti od mrňousů po seniory. Mezi naše vzácné
hosty patřil bývalý starosta obce
pan Miroslav Brodský a kronikář
pan Petr Brodský s manželkou.
Přivítali jsme nové občany, kteří
se do naší slepé Spojovací ulice
stěhují. Poklábosili jsme, zazpívali si i zatancovali. Akce se povedla a už se těšíme na příští rok.

Lenka Daňhelková

PROGRAM DEN OBCE
1200 – 1245
		
1245 – 1300
1315 – 1445
1500 – 1600
1600 – 1620
1620 – 1720
1730 – 1800
1815 – 1845
1900 – 2200
2200
10
22 – 2400
2400

Zahájení – vystoupení		
dětí z MŠ a ZŠ
TIŠICKÉ KLUBko
Martin Maxa, zpěv
Marcela Holanová, zpěv
Cena obce
Řezbářská show
Agility – sportování pejsků
Kouzelník
Hudební skupina Plus
Ohňostroj
Hudební skupina Plus
Ukončení slavnosti
zprávy z obce I TR 158 I 3

TIŠICKÉ BEJVÁVALO

Z

ápisy za rok 1916 se v mnohém podobají těm
z předešlého roku. Je to pochopitelné, největšími starostmi byly pokračující odvody mužů
do armády a jejich nástupy na frontu a stále větší
nedostatek všeho, zejména všech potravin a již
skutečně se projevující hlad.

Jak válka pokračovala, byly otevírány další
fronty, narůstaly počty padlých, raněných a zajatých, začala c. k. armáda pociťovat nedostatek vojáků, neboli „kanónenfutru – potravy pro
děla“. V polovině ledna byli k výcviku u pluků
povoláni muži ve věku 43 – 50 let a jak poznamenal kronikář, mnozí z nich již měli svoje syny
na frontě. Každý mladík ihned po dovršení
18 let byl povolán k odvodu a většinou potom
hned na frontu, nastoupit museli i do té doby chránění železničáři. Až do 21. ledna nemuseli k odvodům nastoupit zaměstnanci státních úřadů, krajští, okresní i obecní radní. Takže 28. ledna odjeli
do Prahy k odvodu starosta obce a dva radní. Byli
komisí uznáni „bojovat a padnou za císaře pána
a jeho rodinu“. Radní Josef Cvrk z č. p. 37 odešel
na frontu 21. února 1916. V obci se začal citelně
projevovat nedostatek mužů pro práce na polích,
ve stájích. Stát se snažil pomoct, již minule jsem
psal o uprchlících z Haliče, kteří měli za povinnost
pracovat u hospodářů na polích. Z nějakého důvodu jich 6 dne 18. února odcestovalo domů, ale
12 dalších do obce přijelo 29. června. Další pomocí
byli váleční zajatci – Srbové, Rusové. Do dnes již
zaniklého statku v Třebošnicích dne 24. 3. nastoupilo 10 srbských zajatců, kronikář poznamenal, že
je střežil rakouský vojín, že byli dobře živeni a také,
že mezi nimi byli majetní lidé. Další, jen symbolickou pomocí státu bylo vyplácení podpory ve výši
85 haléřů na den za každého rodinného příslušníka, který sloužil, bojoval na frontě. V lednu stál
litr piva 48 haléřů, v březnu již 52 haléřů. Jaké
byly ceny potravin je uvedeno v kronice – ovšem
dále kronikář píše, že nic z toho se nedalo koupit,
potraviny v obchodech nebyly, nebo jen ve velmi
malém množství prodávané na potravinové lístky,
vydávané c. k. úřady na osobu a měsíc. Pro měsíc
říjen uvádí kronikář příklad lístků na tuky – sádlo,
lůj, říkalo se jim „tučenky“. Na osobu a týden byl
nárok na 125 gramů tuku.
Do nekonečna se opakovaly, prakticky každý
měsíc, soupisy a následné kontroly všech zemědělských produktů – obilí, brambor. Každý hospodář musel nahlásit, kolik obilí a kde bude vysévat,
po skončení setí musel zbylé obilí odevzdat. Stejné
soupisy a následné nucené odvody se týkaly i koní

a dobytka. Nikdo z nás si už neumí představit, že
18. 2. se k odvodu do Brandýsa n. L. museli dostavit všichni koně. Naštěstí pro naše hospodáře žádný kůň nebyl komisí uznán za schopného
nechat se roztrhat granátem. Odveden byl jen 1
kůň z Červeného mlýna. V podzimních měsících
byly provedeny 3 rekvizice dobytka, v celém roce
1916 bylo státem vykoupeno 29 kusů. Kronikář
na několika místech uvádí, že stát za vykoupené
produkty i dobytek platil neobvykle vysoké ceny,
ale zároveň si stěžuje, že za získané peníze nebylo
co koupit, když tak jen na lístky omezený, nízký
příděl. Kronikář uvedl příklady cen: krávy, voli se
vykupovali za 1 kg živé váhy 4 koruny, takže za krávu dostal hospodář 1800 – 2000 korun, za cukrovou řepu platily cukrovary 3,90 koruny za 100 kg
a zpětně dostal hospodář 52 kg řepných řízků (nastrouhaná řepa, zbavená cukrové šťávy, ukládala
se do silážních jam a sloužila ke krmení dobytka).
Cibuli vykupovali velkoobchodníci ve Všetatech
za 180 korun za 100 kg, nikdo z pamětníků tak vysokou cenu nepamatoval. Situace se nezlepšila ani
po žních. Nejen že byla velmi malá úroda, ale neustálé soupisy, domovní prohlídky neumožňovaly
si ponechat dostatečné množství obilí. A i kdyby
se to někomu podařilo a risknul by si nějaké zá-

... aneb Tišice 1916
soby zatajit, ukrýt, stejně by si mnoho nepomohl.
Mlynáři byli stejně přísně hlídáni, měli předepsáno, kolik obilí smějí jednotlivým občanům semlít.
Ke konci roku 1916 se již do mnoha rodin dostavil
nepřítel nejkrutější – hlad.
Válečná mašinerie brala vše, nejen lidi, potraviny. Kronikář popsal, že již z jara zmizelo z obchodů “koloniální zboží“, říkalo se tak kávě, čaji,
koření, mořským rybám v konzervách. Na začátku
listopadu, o „Dušičkách“ byl uspořádán průvod
na hřbitov k uctění památky zesnulých. Byl to
smutný pohled na hřbitov, hroby – vše bylo ve tmě,
protože stát zakázal vyrábět a prodávat svíčky, ty
byly potřeba pro svícení v zákopech. Špatně se
vedlo i drobným živnostníkům. Krejčí, švadleny,
obuvníci zavírali své dílny, protože nebyly látky
na šití a opravy oděvů, nebyla kůže na boty, trafikanti neměli co prodávat – nebyly cigarety, doutníky, tabák.
Celkem pětkrát se konaly v průběhu roku rekvizice dobytka, z celé obce bylo zabaveno a slušně zaplaceno celkem 29 kusů dobytka. Rakousku-Uhersku docházelo vše potřebné k vedení války. Protože
válka stála Rakousko-Uhersko ohromné množství
peněz a ve státní pokladně se jich nedostávalo, vypisoval stát další a další válečné půjčky. Na třetí vyhlášenou půjčku v dubnu obec nepřispěla, na čtvrtou v květnu pomohla „eráru“ částkou 300 korun
a i občané něco poslali, prosincová pátá půjčka
odlehčila obecní pokladně o 500 korun.
Z ostatních událostí či zajímavostí, které v roce
1916 kronikář zapsal, jsem vybral například to, že
od 30. dubna byl v Rakousku – Uhersku a dalších
státech Evropy poprvé zaveden „letní čas“, zrušen
byl 1. října. K neobvyklé tragické události došlo
12 března. Na kozelském hřbitově se revolverem,
na hrobě své manželky, „z omrzelosti životem“ zastřelil zámožný soukromník z Chrástu pan V. Novotný. V prosinci, s postupující zimou, se projevil
velký nedostatek topiva – dříví, uhlí. Pokud bylo vůbec dříví k sehnání, „stál 1 metr v brahu vyrovnaný
18 – 20 korun“. Uhlí neměl v dolech kdo narubat,
horníci byli na frontách, a i to málo co se vytěžilo,
nebylo čím odvézt, všechny vagony jezdily pro armádu. Aby obec alespoň trochu občanům pomohla,
byly vykáceny obecní olše, vrby a rozprodány nejpotřebnějším. Utrženo za toto dříví bylo 1405 korun.
Poslední zápis roku 1916 je o třetích válečných
Vánocích: “… tak při stole o štědrý večer v rodinách chudých i bohatých zaronila slza v oku při
vzpomínce na otcové, synové, bratří a švagrové,
který stáli v poli proti nepříteli“.

Petr Brodský, kronikář

Senioři na hradě a v pivovaru
T

rochu unaveni z příliš vydařeného, slunečného počasí,
ale spokojeni z toho, co viděli
a zažili, se vrátili naši senioři z výletu na hrad Český Šternberk
a do nedalekého Kácova. Ve čtvrtek
15. června, ráno v 7 hodin jich 43

inzerce
n NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ
o prázdninách i od měsíce září.
Kontakt: Denisa Ryndová (učitelka MŠ), telefon: 728 576 459.
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nastoupilo do autobusu a vydalo
se za poznáním dalších zajímavých
a krásných míst naší vlasti.
Po příchodu na hrad, v době,
kdy čekali, než na ně přijde řada
s prohlídkou, si prohlédli malou
výstavku živých dravců a sov, doprovázenou zajímavým výkladem
sokolníka. Prohlídka krásných,
udržovaných prostor hradu byla
tradiční, nejvíce však zaujalo vyprávění průvodkyně o osudech posledních čtyř generací Šternberků.
V jejich životech se věrně promítaly
události našeho národa, státu.

Do Kácova senioři přijeli asi v půl
jedenácté, až do 13.45 hodin měli
volno na oběd, prohlídku města. Pivovar v Kácově patří mezi naše nejstarší pivovary, byl založen již v roce
1475. Nyní vaří světlé výčepní 10°,
světlé ležáky 11° a 12° a před Veliko-

nocemi a Vánocemi tmavý speciální
ležák 13°. Na závěr exkurze se konala
ochutnávka a nákup v podnikové
prodejně. Senioři se vraceli k autobusu obtěžkáni nejednou lahví výborného piva. Do Tišic se vrátili krátce
po 16. hodině.
Petr Brodský

Závěrečná akademie

krátce

talo se již tradicí, že
na konci školního roku
pořádá naše mateřská škola
závěrečnou akademii. Tentokrát jsme zvolili téma cirkus.

N

S

PODPORA ŠKOLKY
OD MÍSTNÍCH VČELAŘŮ

ový název školky motivoval místní
včelaře k nevšednímu rozhodnutí –
neoficiálně sponzorovat školku Včelička.
A svému slovu dostáli!

A tak byl sál na hřišti plný
klaunů, sloníků, artistů a artistek, tanečníků a tanečnic,
králíků v klobouku, břišních

tanečnic, fakíra, koníků,
tygrů, opiček, dokonce i siláka a kouzelnice.
Plno krásných kostýmů
a hlavně pěkně nacvičených a předvedených vystoupení. Vyvrcholením
celé akce bylo rozloučení

s předškoláky v černých
talárech a čepicích. Smutné loučení, ale zároveň
velice krásná slavnostní
chvíle, kdy třídní učitelky
předávají tubusy s upomínkovým listem, květiny
a knihy.
(ln)

Pohár za druhé místo putuje do ZŠ
V
polovině dubna se v Neratovicích konalo místní
kolo Mc Donald’s Cupu. Počasí bylo nevlídné, ale
jelikož se fotbal hraje za každých podmínek, vyrazily
děti z naší školy soutěžit.

Mladším žákům se příliš nedařilo a z turnaje si odvezli diplom za páté místo. Naštěstí to samé nemůžeme říci o starších žácích. Těm se, kromě prohry se ZŠ 28. října, dařilo
výtečně a díky tomu si z turnaje odvezli 2. postupové místo.
Všichni se těšili na okresní kolo a i přes opětovné nepříjemné počasí nechali na hřišti všechno. Naši fotbalisté vrátili
porážku základní škole 28. října, ale kvůli prohře se základní
školou ze Pšovky skončili druzí. Odvezli si tak do školy krásné medaile a pohár, ale na stadion v Neratovicích se v tomto
školním roce už, bohužel, nepodívají. 
Jan Preisler

krátce z mateřské školy
ŠKOLA V PŘÍRODĚ

L

etos v květnu jsme byli
s dětmi na škole v přírodě v Radvanicích u Trutnova. Teplotní podmínky sice
nebyly úplně ideální, ale
i tak nám počasí dovolilo
navštívit nedaleký měděný
důl a Adršpašské skály.
Každé ráno jsme s dětmi
využívali sportovní halu, která patří k penzionu, pro ranní
rozcvičku. Večer děti usínaly
za zvuku kytary při ukolébavce „Počítej ovečky“. Celou dobu nad dětmi bděli místní skřítkové
z diamantových skal, zanechávali dětem různé vzkazy a zadávali jim úkoly. Odměnou potom byl
pro každého sáček s diamanty. Děti měly také svůj deníček,
kam si zakreslovaly zážitky z celého pobytu a přivezly si též
vlastnoručně vyzdobené tričko s motivem diamantových skal.
Všem se na školce v přírodě moc líbilo.

VÝLET DO ŠŤASTNÉ ZEMĚ

K

rásně prožitý den. Navštívili jsme originální přírodní
zábavný dětský areál Šťastná země plný atrakcí a her pro
děti, které jsou zhotoveny ze dřevin a přírodních materiálů.
To vše zasazené do krásné přírody Českého ráje. Děti si užily
nepřeberné množství prolézaček, dřevěných hradů, klouzaček
a obrovské trampolíny. Starší děti si prošly hravou naučnou stezku
s interaktivními prvky. Rádi Šťastnou zemi opět navštívíme.  (ln)

Manželé Vendula a František Uhrovi pro
děti připravili nádhernou prezentaci práce
včeliček a včelaře, spojenou s ukázkou stáčení medu, zakuřováním a ochutnáním jak čerstvého medu, tak výborných medových perníčků. Všechny děti ze školky si navíc domů
odnesly skleničku výborného medu.
Petr Brodský a Karel Hradec pak donesli
do školky sklenice plné medu na zpestření
svačinek a oslazení čaje.
Našim místním včelařům patří velké poděkování za akci i dary, které dětem připravili.
Tereza Netíková,
ředitelka Mateřské školy Včelička

PODĚKOVÁNÍ

V

eliké poděkování náleží i Aleši Javůrkovi, který naši mateřskou školu přihlásil do soutěže o tzv. NAS server a tuto
soutěž nám vyhrál.
Jde o úložiště, na které můžeme ukládat
dokumenty, fotografie i videa z různých akcí
mateřské školy, a to ze všech počítačů, které
ve školce máme. Tento server nám bude obrovským pomocníkem. 

Tereza Netíková, ředitelka MŠ

ZE ŽIVOTA ŠKOLY
» Na Gymnázium Františka Palackého se dostali tři žáci z páté třídy. Gratulujeme!
» Děkujeme firmě FINEMONEY SE za sponzorský dar ve výši 50 000 Kč
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krátce
VYSTOUPENÍ MAŽORETEK
A TANEČNÍKŮ POTĚŠILO
NEJEDNOHO SENIORA

Předškoláci ukázali, že
svou obec skutečně znají

D

ne 5. 6. 2017 žáci z kroužku mažoretek
a tanců při ZŠ Tišice vyrazili s velkým
nadšením a plni očekávání do Centra seniorů a Senior komplexu v Mělníku.
Babičky, dědečky i všechny zaměstnance
potěšili tanečním vystoupením. Při závěrečné písni si všichni společně zatančili a zazpívali na oblíbenou píseň Škoda lásky. Děti zde
sklidily velký úspěch a aplaus!
Milým překvapením byly dárky, které senioři pro tanečníky vyrobili. Cesta domů
probíhala s velkou radostí z příjemně prožitého odpoledne.
Také nás těší navázaní další spolupráce
s domovy seniorů do budoucna. Naše taneční vystoupení zde nebylo určitě posledním
a také jsme byli požádáni Centrem seniorů
o pomoc při výzdobě akce Letní slavnosti
na téma mořský svět. Žáci ze ZŠ již nyní vyrábí nejrůznější výrobky, kterými vyzdobí zahradu a okolí seniorského komplexu. Těšíme
se na další setkání.
Tanečníci, mažoretky, Hana Jelínková,
Michala Křídová

ATLETI ZE ŠKOLKY JDOU
VE STOPÁCH ŠKOLÁKŮ

P

řipravit děti na start do školy není jen
věcí znalostí, předmatematické přípravy
či osvojení grafomotoriky. Patří k ní i příprava pohybová a sportovní, která je v době
počítačové techniky a trávení volného času
komunikací na sociálních sítích jednou
z nejdůležitějších pro zdravý rozvoj dítěte.
V tomto směru se nechaly učitelky předškolních dětí z Mateřské školy Včelička inspirovat sportovními aktivitami základní školy
a děti zdokonalovaly v atletickém šestiboji,
který navazuje na školní atletické sporty. Běh,
chůze, skoky, hody jsou přirozenými aktivitami, které děti provozují, aniž by si uvědomovaly, že jde o sport. Potom stačí jen trochu
povzbuzení, motivace a rad, jak má pohyb
vypadat a z přirozené zábavy se stane atletika.
Po celý školní rok se děti ze třídy Včelky
připravovaly na „svou“ atletickou olympiádu, která proběhla 16. června v areálu fotbalového hřiště. Děti bojovaly za mohutného
podporování rodičů ve sprintu na 40 metrů
v kombinovaném závodě (chůze v podřepu, sportovní chůze a skoky) na 40 metrů,
ve skoku z místa a trojskoku, v hodu medicinbalem a házecími šipkami.
Svou přítomností malé sportovce podpořil
starosta obce Pavel Končel, ředitel Základní
školy Tišice Pavel Jelínek a ředitelka Mateřské školy Včelička Tereza Netíková, která aktivity pro děti velmi podporuje.
Na stupních vítězů stanuli vždy tři nejlepší
dívky a chlapci v každé disciplíně, byli vyhodnoceni nejlepší chlapci a dívky v celkovém součtu všech disciplín a pohár největší si
odnesl celkový vítěz z dívek i chlapců.
Jména vítězů nejsou nejdůležitější, protože
vítězilo odhodlání, odvaha bojovat se svými
kamarády, zapálení pro sport a to předškolní
děti předvedly v plné míře. Za to patří všem
„Včelkám“ náš obdiv.
 Třídní učitelky L. Nováková a N. Černá
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T

řída nejstarších dětí naší mateřské školy
zakončila svůj celoroční projekt „Poznáváme naši obec“ návštěvou obecního úřadu,
kde děti přijal starosta obce Pavel Končel.
V průběhu roku děti navštívily zajímavá místa
naší obce, která si spolu s fotografií zaznamenávaly
do svých map. O každém takovém místě dokázaly

povídat, uměly popsat symboliku znaku obce a věděly, v které části obce dané místo leží. Starosta vyjádřil potěšení nad tím, že děti mají vztah k místu,
kde žijí. Ty ho překvapily nejen svými znalostmi,
ale i tvrzením, že rády běhají. „To vás obdivuji, protože já běh opravdu neměl rád.“, upřímně přiznal
pan starosta. Na závěr milého setkání děti dostaly
malý dárek a sladkost na cestu.
(nač)

Tišice holdují běhu
S

cénář běhu O pohár starosty se z minulého roku
naštěstí neopakoval. Zatímco loni se jeho termín
musel kvůli nepřízni počasí dvakrát odkládat, letos účastníky přivítalo nádherné počasí a snad proto
se jich sešla více než stovka.

Asi nejpočetněji byla zastoupena kategorie předškolních
dětí, kterých se na startu sešlo
přes dvě desítky. Malí závodníci si svůj „velký“ závod užili
hlavně díky rozhodnutí, že
předškoláci poběží jednotlivě.
Jen tak si mohli užít skandování, povzbuzování a potlesk,
kterými pro ně diváci nešetřili.

Ostatních šest kategorií
mělo tradiční průběh – hromadný start a přibližně 800
metrů dlouhá trať. Na vítězích všech kategorií bylo
na první pohled znát, že sport
jim není vzdálený a pokud se
přímo nevěnují atletice, pak
v rámci tréninků jiných sportů si určitě zaběhají.
Hlavním smyslem běhu
O pohár starosty není přehlídka profesionálních výkonů, ale přehlídka chuti udělat
něco pro sebe, chuti zaběhat
si pro radost. A to všichni,
kdo přišli sportovce povzbudit, u všech závodníků viděli.
Naďa Černá,
Foto Michal Krajč

ČASY VÍTĚZŮ JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ
předškoláci Michal Baja
35,0 s.
dívky
1. – 3. třída Anna Prošková 3:52 min.
chlapci
1. – 3. třída Josef Pittner 3:33 min.
dívky
4. – 5. třída Ema Jelínková 3:12 min.
chlapci
4. – 5. třída Jan Pasovský 3:18 min.
dívky, ženy
Lucie Žáková 3:21 min.
chlapci, muži Ondřej Krajč 2:49 min.

Atmosféru „velkého“ závodu si užily
hlavně předškolní děti.

Je tradicí, že ceny vítězům předává starosta obce.

Atletický úspěch našich školáků
J

iž po několik let se Základní
škola Tišice účastní atletického
trojboje, závodu pro žáky prvního
stupně základních škol. I přesto, že
naše škola nemá více než 150 žáků,
je schopna konkurovat školám,
které mají několikanásobně vyšší
počet žáků a navíc jsou některé
z těchto škol sportovně zaměřeny.
Trojboje se účastní žáci první až
páté třídy a to vždy jeden chlapec
a jedna dívka z každé třídy. Soutěží se v hodu kriketovým míčkem,
ve sprintu na 60 metrů a ve skoku
do dálky. Mladší žáci skáčou z místa,

Při hodech Jana Pasovského museli
měřiči popojít až na hranici padesáti
metrů.

starší s rozeběhem a je jim započítáváno skutečné místo odrazu před
odrazovým „prkénkem“. Přešlap je
ale počítán jako neplatný pokus.
Nižší stupeň atletického trojboje – oblastní kolo – se odehrálo
9. června na hřišti Základní školy
Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích. Naši žáci zde, za mohutného povzbuzování předškolních
dětí, předvedli výkony na úrovni
republikových atletů a toto kolo
s velkým náskokem před druhou,
neratovickou školou, vyhráli. „Letos se skutečně v každém ročníku
našly talentované děti. Některé se

již atletice věnují, jiné pro ni mají
přirozené vlohy. Povzbuzování třídy předškoláků je hnalo k těm nejlepším výkonům a za to „Včelkám“
děkuji. Výkony našich atletů si
opravdu zaslouží velkou pochvalu.“
zhodnotil průběh závodu ředitel
naší základní školy Pavel Jelínek.
Druhé okresní kolo proběhlo o týden později, ale zde se našim nepodařilo potvrdit své výkony z předešlé soutěže. Druhé místo v konkurenci škol z celého okresu je bezesporu vynikajícím výsledkem našich školáků.
Naďa Černá, Foto Michal Krajč

Třída předškolních dětí povzbuzovala své kamarády po celou dobu obou závodů.

Závěr fotbalové sezóny TJ Sokol Tišice
J

MUŽI

e za námi sezóna krajské soutěže, kterou jsme si po delší
době opět zahráli. Před začátkem
soutěže jsme měli cíl, hrát střed
tabulky. Kluci mají kvalitu na to,
aby tomu tak bylo.
Některé zápasy se vyloženě povedly, například na podzim doma s Bousovem, kdy jsme otočili zápas z 0:2
na 4:2 nebo na jaře se Starou Boleslaví 1:3. Zápas, který se nám vyloženě
nepovedl, byl doma s Neratovicemi
B 1:5. Důležité je, že kluci ke konci

Konečná tabulka
FITPARTNER GASTRO
I. B třída skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

sezóny zabrali a uhráli potřebný počet bodů na to, abychom kraj udrželi.
I když jsme měli několik zraněných
hráčů (Šmajda – prasklá Achillova
pata, Petr Driml natržený stehenní
sval, Vítovec výron kotníku, atd.)
Za námi, tak zůstávají Byšice a dále
na sestupových příčkách Bakov, Velký Borek a Dlouhá Lhota.
Bude důležité doléčit zranění
a vhodně doplnit tým, abychom
pro diváky hráli více atraktivní
fotbal. Nejlépe v klidných vodách
středu tabulky.

J

STARŠÍ ŽÁCI

arní odvety kluci zvládli výborně. Ve většině zápasech jsme byli
lepším týmem a předváděli jsme
dobré kombinace, a když bylo potřeba tak jsme i přidali bojovnost
a vůli po vítězství. Odměnou nám
je 5. místo ze 14 účastníků.
Na závěrečné rozlučce
byli oceněni:
Nejlepší střelec: Tomáš Oplt
Největší zlepšení: Milan Vít
Nejvíce trénující hráč:
Jan Formánek
Nejlepší hráč podle rodičů:
Marek Brodský
Po letní pauze se znovu sejdeme
koncem srpna už na tradičním stanovém soustředění v areálu našeho
hřiště.
Trenér Michal Vítovec

MLADŠÍ ŽÁCI

P

rvní mistrák s Kostelcem byl
velice vyrovnaný a rozhodl jediný gól.
V druhém zápase starší Lobkovice měly zápas jasně ve svých
rukou a zaslouženě také vedou tabulku. Nejslabšího soupeře ze Všetat naše děti přehrály s velkým
rozdílem 12:2. Záryby, které jsme
na podzim porazili, nám porážku
o tři góly vrátily zpět. Na konec sezóny si mladší žáci nechali tu nejlepší formu a porazili Mělník, Libiš
a Pšovku velice hezkými a bojovnými výkony.

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

K

luci a holky ze starší přípravky, měli na jaře před sebou 10
zápasů. V pěti zápasech tišické děti
vyhrály, dále byly čtyři prohry a jedna remíza.
V celkovém součtu je to lepší polovina tabulky. Byla znát podpora dětí,
které věkově spadají do starší přípravky a hrají už v mladších žácích.
Po sezóně se rozhodl ukončit trénování Martin a Jan Šindelkovi a post
vedoucího také opouští Michal Jaroš.
U Martina to je hlavně z důvodu pracovního vytížení. Tímto jim za odvedenou práci a posunutí dětí dál
upřímně děkujeme. Pro starší pří-

pravku hledáme trenéra, který bude
mít zkušenosti s dětmi a aktivně fotbal hrál, případně někde trénoval.

M

MINI PŘÍPRAVKA

ini přípravka dokázala
na jaře 12x vyhrát, porážka
chutnala hořce 7x a jeden zápas
skončil remízou.
Zápas s Postřižínem nebyl zatím
odehrán. Je to slušný výsledek práce,
kterou Jan Preisler a Vanda Adámková s našimi nejmenšími dětmi
dokázali udělat. Honza a Vanda se
rozhodli dále nepokračovat v roli
trenérů z důvodu studia. Tímto
jim moc děkujeme za podporu naší
nejmenší mládeže. Trénování by
převzal Lukáš Semerák, který fotbal
sám hrál a v týmu má svého syna.
NÁBOR DĚTÍ
DO VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.

MÁŠ CHUŤ
HRÁT FOTBAL
V TIŠICÍCH?
PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,
KTERÉKOLIV ÚTERÝ
NEBO ČTVRTEK V 16:45 HOD.
KONTAKT MICHAL PASOVSKÝ
602 261 282
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KLUBko mistrem v pořádání akcí pro děti

Jak se pralo za dob prababiček, si mohlo vyzkoušet 450 dětí, které se vydaly na trasu obcí.

L

etošní dětský den pořádaný
KLUBkem se nesl v duchu
téměř zapomenutých řemesel,
která patřila k běžnému životu
v naší obci začátkem minulého století. O tom, kolik zde bylo
mistrů řemeslníků, vypovídají
naše kroniky, květnová akce pro
děti vypovídala o tom, že fantazie a preciznost holek z KLUBka z nich dělá mistry v pořádání
akcí. Vždyť dětské dny v Tišicích
jsou vyhlášené v širokém okolí
a je až nepochopitelné, že akci dokážou holky připravit tak, že pojme na sedm stovek návštěvníků.
Ti se během odpoledne vydávají postupně na trasu po obci, aby
na ní hlavně děti plnily úkoly, které jsou pro ně připraveny. Letos si
musely poradit s dovednostmi mistrů zednických, zámečnických, ale
i s uměním ševcovským a klempířským. Možná některá z babiček zavzpomínala na doby, kdy se prádlo
přepíralo na valše, kterou již dnešní
děti snad ani neznají. Ale těch 450

Do pěny buď v prádle nebo s náhradním oblečením v tašce.

dětí, které soutěžily o některou
z připravených cen, si takové praní
bude dlouho pamatovat.
Na hřišti byla pro malé i velké návštěvníky připravena pestrá nabídka
tvořivých dílen, kde kromě tradičního malování na obličej, byla dílna
s drátkováním, malováním na textil,
pečením toustů, tkaním nebo pletením košíků. Nechyběl zde ani tradiční stánek s pečivem od místních
pekařek a pekařů. A kdo si k nějaké
zakoupené sladkosti chtěl dát kávičku, našel ji zde také.
Pokud je něco po dlouhá léta
tradicí dětských dnů, pak je to,
krom skákacího hradu a vláčku,
projíždějícího obcí, hasicí pěna, se
kterou přijíždějí hasiči z Neratovic.
Ta je již po několikáté různobarevná s ovocnou vůní, ale každoročně
stejná v tom, že pěny lační návštěvníci z ní odchází naprosto promáčení, takže maminky mají již předem připravené náhradní oblečení.
K příjemné atmosféře celého dne
přispělo i vystoupení dětí ze školy,
ale hlavně nádherné počasí, které

Všechny stánky s tvořivými dílnami, připravenými
na hřišti, byly v neustálém obležení návštěvníků.

celou akci jen umocnilo. Určitě nebylo nijak výjimečné zaslechnout
některého z malých návštěvníků si
povzdechnout: „A kdy sem půjdeme příště, když je to tu tak príma?“

Bude to až za rok, ale všichni vědí, že se budou mít děti opět
na co těšit.

Naďa Černá,

Foto Zděnka Kváčková

Děti z dramatického kroužku odehrály pohádku Princezna ze mlejna pro své kamarády ze školky, ze školy i pro rodiče. Pod vedením Michaly Křídové vzniklo
představení plné výborných hereckých výkonů a nečekaných překvapení.  (nač)

LETNÍ KINO A PRÁZDNINY PATŘÍ K SOBĚ
Do další sezóny vstupuje letní kino Tišice, které pro
letní prázdniny připravilo pestrou nabídku filmů. Najdete v ní filmy animované, tuzemské i zahraniční,
komedie i thrillery. Vstupné na všechny filmy (není-li uvedeno jinak) je pro dospělé 60 Kč, pro děti
30 Kč. Začátky představení v červnu a červenci jsou
od 21:30 hodin. Začátky představení v srpnu a září
jsou od 21 hodin.
ČERVEN – ČERVENEC
 SO 15. 7. – Dítě Bridget Jonesové
Hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým
počala…
 PÁ 21. 7. – Kniha džunglí
Do džungle přichází hrozivý tygr Šér Chán, jenž si
nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit
vše, co vnímá jako ohrožení, a Mauglí cítí, že už není
v džungli vítán. A tak opouští svůj domov…
 SO 22. 7. – Logan: Wolverine
Wolverine se vrací. Jenže je na tom nyní trochu hůř.
Jeho schopnost uzdravování pomalu vyprchává. Navíc
je na vše skoro sám. Z X-Menů přežívá ještě Charles
Xavier známý také jako Profesor X…

 SO 29. 7. – Špunti na vodě
Rodinná komedie o tom, co se stane, když tátové
chtějí na vodu bez svých drahých poloviček. Tito muži
mají skvělý plán, ale jako každý plán má i ten jejich
své trhliny. Proto se ocitnou v kánoích sice bez žen,
ale zato se svými dětmi… Vstupné 80 Kč
SRPEN – ZÁŘÍ
 SO 5. 8. – Tajný život mazlíčků
Co dělají vaši domácí mazlíčci, když nejste doma? Asi
byste se divili. Například zachraňují kamaráda, který
shodou nešťastných náhod skončil v útulku.
 PÁ 11. 8. – Anděl Páně 2
Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je
přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu. Jeho věčný pokušitel, čert Uriáš, začne Petronela ponoukat.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání…

život v rodné vesnici. Jenže pak mu zaklepou na dveře temní démoni ze záhrobí a zaplašit je může jen Kubova mimořádná odvaha…
 PÁ 25. 8. – Inferno
Známý symbololog se pouští do pátrání po stopách,
které souvisí se samotným Dantem. Když se Langdon probouzí se ztrátou paměti v italské nemocnici, spojí své síly se Siennou Brooksovou, doktorkou,
do které Langdon vkládá naděje…
 PÁ 1. 9. – Všechno nebo nic
Linda a Vanda jsou nerozlučné kamarádky. Mají
po třicítce, jsou spolumajitelky malého knihkupectví
v centru města, ale jinak jsou každá jiná. V obchodě
s nimi pracuje kamarád Edo, , citlivý a introvertní gay
to má těžké… Vstupné 80 Kč

 SO 12. 8. – Rande naslepo
Vzrušující práce v luxusním hotelu – to je vysněná
budoucnost, kterou si hýčká Saliya už od dětství. Pak
ale jako teenager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí
jen mlhavé světlo a matné obrysy…

 SO 2. 9. – Pes ro(c)ku
Z Bodiho měl být tradiční hlídací pes s pevnou pracovní dobou a slibnou kariérou. Místo toho vzal kytaru, hrábnul od strun a stal se zcela novým druhem
– psem rockovým.

 SO 19. 8. – Kubo a kouzelný meč
Kubo je úplně normální teenager, který žije obyčejný

Širší podrobnosti o jednotlivých filmech najdete
na webových stránkách obce.
(nač)
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