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Rekonstrukce pošty v další fázi

V

posledních letech je činěn neustálý tlak na rušení poboček
České pošty na obcích, případně
jejich převedení do systému POŠTA PARTNER. Z toho vyplývá, že
se ani Česká pošta o tyto pobočky
příliš nestará. Nechce investovat do
vzhledu interiérů, ani do rozšiřování provozní doby nebo jejich služeb,
chce se jich zkrátka jen zbavit.
Tomuto trendu jsme nechtěli jen
přihlížet, a proto jsme se rozhodli
budovu pošty nejen kompletně zateplit s výměnou oken a dveří, ale
zrekonstruovat i vnitřní prostory,
které budou klimatizovány. Následně jsme poštovní úřad vybavili novou přepážkou a dalším zařízením.
Personál pošty má nově k dispozici
solidní zázemí, ve kterém nalezne
například i sprchový kout.

Provoz poštovního úřadu se během měsíce března konečně přestěhoval do zrekonstruovaných prostor
v pravém křídle budovy pošty. Podle
prvních ohlasů se tu občanům líbí,
snad se bude zvyšovat i kvalita poskytovaných služeb Českou poštou
a. s. Rekonstrukční práce se tedy
přesunuly do křídla levého. Na základě potřeb obce, a s ohledem na
přístavbu hasičské zbrojnice, najde
s největší pravděpodobností v těchto místech nové útočiště kadeřnictví
paní Michaely Sekujové.
K dalšímu vývoji se posunulo
i jednání ohledně instalace bankomatu, nakonec došlo k dohodě.
Dohoda byla velmi složitá, vše trvalo více než rok. V jednáních s bankovními ústavy jsme byli nakonec
úspěšní u ČSOB. Má to určitou
výhodu, jelikož ta je smluvním part-

nerem České pošty. Na dalším zasedání Obecního zastupitelstva obce
Tišice bude připravena ke schválení
smlouva o umístění a provozování
bankomatu s tím, že montáž by se
mohla uskutečnit přibližně do konce července letošního roku.
Tento krok má jistě své opodstatnění, vždyť platba v hotovosti bude
ještě dlouho nutná. Co se týče počtu
hotovostních transakcí, jsme v Evropské unii nadprůměrní. V zemích
EU je průměrný počet hotovostních
transakcí okolo 60 %. V České republice je ale průměr vyšší, a to 77 %.
Ač jsme oslovili vícero bankovních ústavů, většinou s námi o této
otázce nechtěly ani jednat. Je více
méně jisté, že většina občanů má
své účty u jiných bank, nicméně
bankomat bude sloužit všem. Z pohledu například skupiny seniorů,

kteří mají své účty často na poště,
je to zpráva příznivá, jelikož ČSOB
má s Českou poštou a. s. smluvní
vztah. Dobrou zprávou je i informace, že jednotlivé banky začínají
rušit poplatky za výběr z bankomatu jiných bank.
Jelikož musíme v čele budovy
připravit pro bankomat otvor, dojde k finální úpravě fasády až poté.
V době vydání tohoto čísla Tišických rozhledů by již měla být
u pošty vyznačena parkovací stání,
ale i hotova většina rekonstrukčních prací, jejichž konec se posunul
do konce dubna.
Věřím, že zkvalitnění úrovně
poštovních a finančních služeb
v Tišicích nebude přínosem jen pro
místní občany, ale i pro všechny návštěvníky a projíždějící naší obcí.

Pavel Končel, starosta obce

Park našeho prvního prezidenta Přístavba
N

a základě usnesení obecního zastupitelstva
došlo na jaře tohoto roku k přemístění pomníku T. G. Masaryka, který léta stál v zadní části
parku v Chrástu.

Pomník našeho prvního prezidenta je nově umístěn v tišickém parku, který zároveň nyní nese jeho
jméno. Místní část Tišice byla vybrána proto, že zde
bylo v minulosti Masarykovi uděleno čestné občanství. Samotný park prošel v posledních měsících
menšími terénními úpravami a do trávníku bylo
vysázeno na 450 cibulí jarních květin, které v tomto období postupně rozkvétají. Tento kout naší obce
bude jistě důstojným místem pro vzpomínku na prezidenta Osvoboditele.
Jana Preislerová

hasičské zbrojnice
V

minulém čísle Tišických rozhledů jsme vás informovali o záměru přístavby hasičské zbrojnice.

Mezitím proběhlo výběrové řízení na zhotovitele, kde nejvýhodnější nabídku poskytla firma
SHAFT STAVBY PRAHA s. r. o. s částkou 2 395 948
Kč. Předání staveniště se uskuteční koncem dubna.
Celá akce by měla proběhnout do konce prázdnin.
Přínosem plánované akce je nejen odstranění staré,
nevyhovující, eternitové střechy, ale hlavně vytvoření
dalších vhodných prostor pro potřeby obce a rozvoj
spolkové činnosti.
(pk)
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Celek se skládá z malých detailů
J

ako malé kostičky zapadají do
celkové mozaiky nenápadná
upravená prostranství naší obce.
Úprava zeleně, úprava parkových
ploch, rekonstrukce křížků, nová
parkovací stání – to vše je vizitkou
každé obce a ta naše si s ostatními
v ničem nezadá. Za poslední léta
obec a její zaměstnanci, věnující se

jejímu vzhledu, udělali obrovský kus
práce. V rámci revitalizace zeleně
v obci, byly u Kalu v Kozlech dosázeny vrby, které byly od nepaměti
součástí tohoto krásného místa.
Autobusová zastávka v Tišicích
dostala v minulém roce nový nátěr,
nyní i úpravu okolí. Je příjemné dívat
se, jak kousek po kousku dostává naše
obec nový, upravený, kabát.
(nač)

Nákup nádob na tříděný odpad v dohledu
J

ednou z věcí, na které se v Tišicích soustavně zaměřujeme, je
třídění odpadů. Jelikož chceme jít
občanům takříkajíc naproti, snažíme se mimo jiné vytvářet podmínky pro třídění odpadů přímo
v domácnostech.

Po vyhodnocení výběrového řízení byl doporučen nákup nádob na
tříděný odpad od firmy Komunální
technika s. r. o. za částku 496 000 Kč
bez DPH, za kterou obdržíme
800 kusů 120litrových nádob.
Na pořízení těchto nádob jsme
požádali o dotaci u Státního fondu
životního prostředí.
Nyní jednáme s dodavatelskou
firmou o možném termínu dodání.
Předpokládá se, že termín dodání
nádob na plasty bude možný během
měsíce května. Operativně vás budeme o distribuci nádob informovat
prostřednictvím webových stránek,
případně pomocí letáků vložených
přímo do schránek. Svoz plastů přímo od nemovitostí by tedy mohl za-

V nedávné minulosti byly do domácností distribuovány kompostéry na bioodpad a v těchto dnech
bylo dokončeno výběrové řízení na
dodavatele nádob (120 l) na tříděný
odpad. Jak jsme vás již před časem
informovali, obec zakoupí ve dvou
vlnách postupně nádoby (popelnice) na plasty a papír, které budou
občanům zdarma pronajaty a vyváženy od domu.

čít od června, případně od července
letošního roku. Dodávka nádob na
papír je sjednána na listopad, aby
svoz papíru od domácností mohl
začít od začátku příštího roku.
Nádoby budou černé, na víku
budou barevná, odnímatelná madla. Dle barvy madla bude patrné, na
jaký druh odpadu bude konkrétní
nádoba určena (žlutá – PLASTY,
modrá – PAPÍR). Výhodou je výborná flexibilita, kdy můžeme občanům dodat různý počet nádob
na papír nebo plasty – dle zájmu,
jen se budou měnit barvy madel.
Další podstatné náležitosti, jako
například termíny svozu, se dozvíte
v době distribuce nádob.

Pavel Končel

ze zasedaní OZ
DNE 7. BŘEZNA 2018
SE KONALO ZASEDÁNÍ
OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
ZA PŘÍTOMNOSTI
19 OBČANŮ OBCE.
Na pořadu jednání byly odkupy
pozemků, které zasahují do místních komunikací. Starosta poděkoval všem, kteří své pozemky,
které jsou v místních komunikacích, odprodávají obci za symbolickou částku 1 Kč/m2.
Z dalších bodů programu
zasedání vybíráme:
n FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY
KOMUNIKACE – jedná se o výstavbu komunikace v ulici Šeříková,
kterou by chtěla za podpory obce
realizovat Ing. Pazderová. Pozemek,
na kterém je komunikace budována, je v jejím majetku. Část výstavby
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komunikace by financovala z vlastních prostředků, o další část financí
žádá obec ve formě půjčky. Po realizaci výstavby by měla být celá komunikace v majetku obce.
n ŽALOBA O ZAPLACENÍ
DLUŽNÉ ČÁSTKY – NÁJEMNÉ – Obec Tišice vlastní pozemky v bývalé Plantaně, přibližně
11 000 m2. Na těchto pozemcích
mají firmy GWED a Tišice Realty postaveny skleníky. Několik
let se obec snaží situaci ohledně
nájemného za pozemky řešit, což
nevedlo k žádnému výsledku.
Proto si nechala obec vypracovat
znalecké posudky na dlužné nájemné za dobu, za kterou ho může
požadovat, a to bylo vyčísleno na
1.339.361 korun. K tomuto bodu se
rozpoutala intenzivní diskuze, ve
které zastupitel Chobotský vznesl
názor, že výše požadované dlužné

částky je nadhodnocena, protože
cena orné půdy není tak vysoká,
abychom požadovali tak vysoké
dlužné nájemné. Starosta uvedl, že
se nejedná pouze o ornou půdu, ale
i o zpevněné plochy. Naznačil, že
může dojít ke smírčímu řízení. Zastupitelstvo schválilo záměr podání
žaloby na firmy GWED s. r. o. a Tišice Realty s. r. o. v uvedené výši.
n ODPADY – DODATEK KE
SMLOUVĚ – odpadové hospodářství je neustále v zorném poli,
protože neustále prochází vývojem
a tato problematika se musí řešit
s předstihem. Proto dochází k návrhu dodatku smlouvy s firmou AVE,
který by měl být platný od března tohoto roku. Změny se týkají částky za
tunu netříděného odpadu, která by
měla být od března ve výši 1 870 Kč,
oproti dosavadním 1 990 Kč, což
prezentuje úsporu 96 tisíc korun

za rok. Další změnou je navýšení poplatku za tříděný odpad, kde
dochází k nárůstu 51 tisíc korun za
rok. Odhaduje se, že by v budoucnu
mohlo dojít ke snížení této částky
z důvodu distribuce nádob na tříděný odpad a jejich svozu od nemovitostí. Zastupitelstvo obce dodatek ke
smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu schválilo.
V diskuzi zaznělo poděkování
zastupitelům od divadelního souboru LUNO, za řešení potřeby
prostor pro zkoušky pro nadcházející divadelní sezony, bylo oceněno že na tyto potřeby je brán
zřetel. Soubor by bez potřebného
zázemí nemohl dále fungovat.
V odpovědi zaznělo, že plánovaná přístavba budovy hasičské
zbrojnice počítá s prostory, které
budou využívat místní spolky pro
svou činnost.
(nač)

Děti ze školy ve spolupráci s klienty
z Domova seniorů v Dřevčicích
V

Dřevčicích u Prahy se počátkem roku spustil jedinečný
projekt „Děti a senioři“, který spojuje děti z družiny Základní školy
Tišice s klienty Domova seniorů
Dřevčický Park. Tato spolupráce
přinesla užší propojení mezi nejmladší a nejstarší generací, která se v posledních letech vytrácí
a odbourává předsudky, které naše
společnost utváří vůči starým lidem i u těch nejmenších dětí.
První setkání s dětmi proběhlo
v únoru vystoupením mažoretek
a tanečního kroužku. Další povedená akce se konala 20. března a nesla
název „Velikonoční tvoření“. Děti
se pod vedením paní vychovatelky
Jelínkové seznámily s Dřevčickým
parkem a postupně i se všemi kli-

Za akci, která spojuje nejmladší a nejstarší generaci, patří organizátorům
a dětem ze školy velký „palec nahoru“!
enty, kteří na tvoření do konferenčního sálu dorazili. Celkem se
zúčastnilo 15 dětí a 32 klientů, kteří

si odpoledne náramně užili. Každý
si s radostí odnášel výzdobu v podobě vajíček, zajíců, slepiček…,

Dočasně jmenována nová ředitelka
O

d září 2017 došlo v Mateřské škole Včelička k několika personálním změnám,
o kterých jsme již na stránkách Tišických
rozhledů informovali. Došlo ale i ke změnám
ve vedení mateřské školy. K 31. srpnu byla
z funkce zástupkyně ředitelky odvolána
Mgr. Bc. Ludmila Nováková.

Do funkce zástupkyně od 1. září nastoupila
učitelka Veronika Kovářová. K 1. březnu 2018
odešla na mateřskou dovolenou ředitelka mateřské školy Mgr. Tereza Netíková. Na její místo ke
stejnému datu byla po dobu mateřské dovolené
T. Netíkové jmenována Veronika Kovářová, zá-

stupkyní ředitelky se stala Magdaléna Žáková –
Hejlová.
Veronika Kovářová vystudovala Střední pedagogickou školu hotelnictví a služeb, obor předškolní a mimoškolní pedagogika v Litoměřicích.
V současnosti studuje kvalifikační kurz pro ředitele škol v Liberci, studium bude ukončeno v listopadu zkouškou a obhajobou odborné práce.
Veronika Kovářová působila ve zdejší školce již v době svých studií střední školy a to od
prvního ročníku jako praktikantka. Zúčastnila
se i školky v přírodě, kde působila jako asistentka při péči o děti. Od 22. srpna 2016 nastoupila
na pozici učitelky Mateřské školy Včelička, kde
vedla třídy dětí ve věku 4 až 6 let.
Jak sama říká: „Na pozici ředitelky jsem se
připravovala již od října loňského roku, přesto se
ještě nyní setkávám s věcmi, které nemám pevně
vryté. To mi ale nebrání v tom, abych nemyslela
na některé plány, které bych chtěla realizovat.“
Mezi ty určitě patří vzhled školní zahrady, kterou by chtěla udělat veselejší, zábavnější. Jejím
největším cílem ale je, aby se všichni ve školce
cítili dobře.
Nová ředitelka mateřské školy se ve volném
čase ráda věnuje sportu, četbě, procházkám
v přírodě. Přejeme jí, aby si volného času při náročné práci našla co nejvíce a měla tak energii na
realizaci svých plánů.
(nač)

kterou si s pomocí dětí vyrobil. Nápady a materiál na tvoření velikonoční výzdoby přivezli dospělí ze
ZŠ Tišice, a ti se také aktivně do
tvoření zapojili, za což jim patří
velké poděkování. Z této spolupráce jsem nadšený! Nejenže to klade důraz na mezigenerační učení
a předávání zkušeností dětem, ale
hlavně propojení dvou zdánlivě
nepropojitelných generací přináší
radost a potěšení pro obě skupiny.
Děti pomáhaly při tvoření a naše
babičky a dědečkové se zase vrátili do svých mladých let. Již dlouho
jsem neviděl takovou radost u našich klientů. Určitě bychom chtěli
ve spolupráci i nadále pokračovat.
Lukáš Porubský,
ředitel Domova seniorů
Dřevčický Park

krátce
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
VČELIČKA V TIŠICÍCH

Z

ápis dětí do mateřské školy pro školní
rok 2018/2019 se uskuteční ve středu
9. května 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Vnitřní směrnice o přijímání dítěte
k předškolnímu vzdělávání, ve které naleznete podrobné informace k zápisu, včetně kritérií pro přijímání dětí do mateřské
školy, je dostupná na úřední desce obce
Tišice, webových stránkách mateřské školy
– www.ms-vcelicka.cz a nástěnkách v šatně
každé třídy.
Veronika Kovářová,
ředitelka mateřské školy

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

D

ne 5. 4. proběhl zápis dětí do prvního
ročníku, zapsáno bylo celkem 30 dětí.

U pěti dětí požádali jejich zákonní zástupci o odklad povinné školní docházky. U čtyř
z nich bylo rozhodnuto o udělení odkladu,
u pátého bylo přerušeno správní řízení z důvodu doplnění potřebných náležitostí.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

Chovatelé na vlně
S

trochou nadsázky můžeme
opravdu říci, že spolek chovatelů v Tišicích se nese na vlně
úspěchu.
Také březnová výroční schůze
tohoto tradičního místního spolku byla ve znamení zdařilých akcí
posledního roku. Mezi ně patřila
především historicky první okresní výstava, kterou tišičtí chovatelé
uspořádali vloni na podzim, a další dílčí úspěchy našich milovníků
domácích zvířat. Spolek se zvolna

rozrůstá a členové mezi sebe s nadšením přijímají hlavně nováčky
z řad mládeže.
Více zajímavostí ze života spolku
a také informace o tom, jak se stát
jeho členem, vám přineseme v dalším vydání Tišických rozhledů.(jp)
Počet členů Svazu chovatelů Tišice se
úspěšně rozrůstá. Jejich činnost na
chovatelské výroční schůzi ocenil starosta obce Pavel Končel.

Foto Z. Kváčková
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
P

o smrti prvního kronikáře se v psaní zápisu vystřídalo několik dalších občanů, jen
jeden se nepředstavil jménem. Poslední zápis
za rok 1938 napsal Jaroslav Žďánský. Úroveň
zápisů je velmi rozdílná – obsahem, rukopisem, pravopisem.

1926
» Obec Tišice dala postavit novou zděnou obecní zvoničku, jako náhradu za původní dřevěnou.
Stála před prodejnou paní Černohorské. Náklad
činil 4200 Kč.
1927
» V obecních volbách opět zvítězila Československá strana socialistická, starostou byl zvolen
Josef Štolba č. p. 18, místostarostou Josef Kryml
č. p. 6.
» V tomto roce prováděla rozsáhlý archeologický výzkum expedice z univerzity v americké
Filadelfii a z Harvardské univerzity, na parcele
č. 325 v dnešní Hasičské ulici. Úzce s nimi spolupracoval učitel na kozelské škole, amatérský, ale
ve vědeckém světě uznávaný archeolog Rudolf
Šanovec.
1928
» Pan Josef Štěpán ukončil činnost hostinskou
v hospodě Kaberna, vzdal se koncese. Byla to
nejstarší tišická hospoda.
» Po suchém, parném létě obecní rybník „Na
Pastvičkách“ téměř vyschnul. Obec nechala nákladem 2300 Kč rybník vyčistit a pro zpevnění
břehů byl po dvou stranách vysázen vrbový plot.

» V Tišicích tohoto roku působili následující živnostníci:
- František Vlk č. p. 11,
hostinský, obchod smíšeným zbožím
- Josef Bukovský č. p. 59, pekařství
- Josef Dlask č. p. 40, kovář, hostinský
- Ing. Bohumil Khom č. p. 14, mlynář
- Marta Khomová č. p. 84,
zahradnictví, květinářství
- Václav Šťastný č. p. 57, hostinský, holič
- Rudolf Kučera č. p. 3, obuvník
- František Mrázek č. p. 69, kolář
- Marie Dvořáková č. p. 19,
hokynářství, mlékařství
- Jaroslav Kříž č. p. 13, obchod koloniální
- Václav Hillebrant č. p. 62, obuvník
- Antonín Humpolák č. p. 75,
obchod koloniální
- Emanuel Kopecký č. p. 104, obuvník
- Kateřina Dvořáková č. p. 54, trafikantka
» V Tišicích založena „Střelecká jednota pro
Tišice a okolí“. O jejím obsahu, působení však
v kronice již dále nic není.
» Kronikář se pochvalně vyjádřil k rychlému
růstu obce. V letech 1922 – 1928 přibylo v obci
32 nových domů, na konci roku měly Tišice již
116 popisných čísel.
1929
» Hlavním námětem zápisů z tohoto roku byly,
ve všech kronikách, kruté mrazy. Labe zamrzlo

... aneb Tišice 1926 - 1938
do hloubky 80 – 100 cm, zmrzla většina ovocných stromů, uhynula spousta zvěře. V lednu
byl v Tišicích založen spolek „SVÉPOMOC“.
Úkolem spolku bylo vzdělávání občanů a první
peněžitá pomoc v kritických situacích, např. při
úmrtí v rodině. Spolek měl asi 120 členů, protože členy mohli být i občané z jiných obcí.
» K další historické události došlo 25. října 1929.
V Tišicích se začalo svítit elektřinou. Náklad na
celý projekt činil 95 000 Kč.
» Firma „Bratři Kostnerové a F. Z. Čejka“ postavila v bývalé pískovně cihelnu na bílé, vápennopískové cihly. Cihelna pomohla snížit v obci nezaměstnanost. O její postavení se svým vlivem
zasloužil starosta Josef Štolba, č. p. 18.
» V prosinci zahájili zastupitelé obcí Tišice, Chrást,
Kozly, Mlékojedy, Tuhaň a Ovčáry společné jednání s vedením Československých drah o vybudování
odbočky koleje, nákladiště a potřebného skladu.
Jednání pokračovala i v dalších dvou letech, ale bez
úspěchu. Hlavním bodem sporu bylo, na které straně koleje bude nákladiště stát. Majitel nové cihelny
a řezník A. Nohejl prosazovali, aby stálo na tišické
straně, chrástečtí, ovčárečtí obchodníci se zeleninou
na straně chrástecké. Nedohodnuli se – nestavělo se.
1930
» Podle celostátního sčítání obyvatelstva měly
Tišice v dubnu 560 obyvatel, tj. o 140 více, než
v r. 1921. Popisných čísel bylo 127.
» Červený Mlýn byl prodán v dražbě Agrární
bance, ta ho následně prodala firmě „Ing. Hervet
a P. Bokos“. V dalším roce bylo prodáno i zahradnictví Marty Khomové. Petr Brodský, kronikář

Kronika ve vzpomínkách a v datech

C

hceme-li vědět, čím procházela města a vesnice, jako
první sáhneme po kronice. Kroniky nám dávají svědectví o tom,
co se kdy událo, postavilo, zbořilo. Vyprávějí o válkách, požárech,
o tom, jaký kde vládl panovník,
starosta, předseda.
Víme, kolik domů měly obce
a kolik obyvatel v nich. Ale víme,
jak tito lidé žili? Víme, jak a kde si
hrávali jako malé děti? Víme, co
prožívali ve válečných letech nebo
v letech padesátých? Na popis skutečného lidského života jsou kroniky skoupé. Jsou poplatné době,
ve které jsou psány, jsou ovlivněny
politickou situací, momentální náladou v obci i osobou samotného
kronikáře. Vzpomínky pamětníků, to živé lidské svědectví o tom,

Pohled na restauraci „V zatáčce“. Součástí hostince byl sál i obchod s koloniálním zbožím, na ten navazovaly obytné prostory majitelů.
jak se žilo, je nesmírným nehmotným bohatstvím každé obce, každého města. Právě toto uvědomě-

ní si vedlo k myšlence zachytit
vzpomínky těch dříve narozených
a společně si udělat obrázek o tom,

jak naše ves vypadala přibližně od
let po 1. světové válce. Vždyť kdo
z nás ví, kde stála kaplička v Tišicích a u Červeného mlýna? Kdo ví,
kde se v Kozlech, v Chrástu a v Tišicích hrál fotbal? Kolik lidí ví, že
jsme měli své hokejové a atletické
mužstvo? Že v Tišicích stával kuželník a u Starého Labe koupaliště? Víme, jak se na některých
z nás podepsala válka a na kom
padesátá léta? To vše nesou ve
svých vzpomínkách naši nejstarší
občané. Nezachytit jejich život by
byla nenahraditelná škoda. Tato
skutečnost vedla k realizaci projektu, o kterém vás budeme informovat v příštím vydání Tišických
rozhledů.
Aby bylo možné zachytit obraz
naší obce co nejvěrohodněji, prosíme vás o spolupráci. Naďa Černá

PROSÍME O ZAPŮJČENÍ FOTOGRAFIÍ,
ZACHYCUJÍCÍCH DÁVNO ZMIZELOU PODOBU NAŠÍ VESNICE.
MÁTE-LI DOMA FOTOGRAFIE TŘEBOŠNICKÉHO STATKU, ČERVENÉHO MLÝNA, PLANTANY, KAPLIČKY V TIŠICÍCH ČI U ČERVENÉHO MLÝNA,
LETNÍHO KOUPALIŠTĚ, SPORTOVNÍCH HŘIŠŤ, LETNÍHO PARKETU U LABE, FOTOGRAFIE ZACHYCUJÍCÍ PŮVODNÍ PODOBY DOMŮ, ULIC,
PROSÍME O JEJICH ZAPŮJČENÍ. VŠECHNY BUDOU V POŘÁDKU NAVRÁCENY. VÍTE-LI O NĚKOM, KDO BY PODAL ZAJÍMAVÉ SVĚDECTVÍ
K NAŠÍ OBCI NEBO CHCETE-LI SE SAMI PODĚLIT SE SVÝMI VZPOMÍNKAMI, KONTAKTUJTE NAĎU ČERNOU,
NA TELEFONU: 723 022 945 NEBO E-MAILOVÉ ADRESE: NZVELEBILOVA@SEZNAM.CZ, NEBO STAROSTU OBCE PAVLA KONČELA.
FOTOGRAFIE MŮŽETE PŘINÉST I NA OBECNÍ ÚŘAD, KDE JE PŘEVEZMOU ZAMĚSTNANKYNĚ ÚŘADU. DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.
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Velikonoce a Motýlci
K

aždý správný
kluk
musí umět uplést pomlázku.
To platilo za
dob
dědečků
dětí ze školky,
ale v současnosti to neumí
leckterý jejich
tatínek.

Všechny děti vítaly jaro
M

ateřská škola Včelička má pro tento školní rok
v plánu několik společných akcí – Rozsvěcení
vánočního stromu, Vítání jara, Čarodějnický den,
Den dětí. Akci mají na starosti vždy učitelky z jedné
třídy, které vymyslí celý program pro všechny třídy.
Tu letos první, Vítání jara, organizovaly učitelky ze
třídy Motýlci L. Nováková a N. Černá.

V úvodu celé akce zazněly tóny harmoniky a kytary, v podání učitelek z Motýlků. Jarní písničky všechny děti s učitelkami doprovodily zpěvem a tanečkem.
V další části se třídy rozdělily. Straší Berušky a Včelky
odešly vypustit z vesnice Moranu. Všechny děti z těchto tříd měly vyrobené krásné Moranky, buď vlastnoručně upečené nebo vyrobené z rohlíků a housek. To
proto, aby se nezatížilo životní prostředí a na Morankách si mohly pochutnat ryby a kačenky.
Mladší děti – Světlušky a Motýlci si spolu ještě na
školní zahradě zazpívaly a pak nazdobily jarní stromek
krásnými jarními motivy. Akce, na které se podílely
všechny učitelky a děti, se opravdu vydařila. Podpořilo
ji i krásné počasí, i když do toho pravého jarního ještě
malý kousek chyběl. Za kolektiv učitelek Naďa Černá

Zdařilý Velikonoční jarmark
T

ýden před Velikonocemi obsadily sál na hřišti
děti ze školy, které si za doprovodu rodičů a prarodičů vyzkoušely svůj um a šikovné ruce v jedné
z pěti tvořivých dílen, které pro ně učitelky ze školy
připravily. Samotnému jarmarku předcházelo vystoupení dětí z družiny, které svým pojetím pobavilo
nejednoho návštěvníka pátečního podvečera.
V dílnách si děti mohly vyzkoušet výrobu narcisu,
dekorativního kolíku, zajíčka z pytlíku, velikonočního
přání či zdobení vajíčka. A komu se nechtělo nic vyrábět, mohl si zakoupit libovolnou velikonoční dekoraci
v některém ze stánků. Letos byl největší zájem o koláčky, které napekly kuchařky s vychovatelkami školní
družiny. Po nich se zaprášilo během několika minut.
Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě a průběhu jarmarku podíleli. Sem též patří jako tradičně šikovné a ochotné maminky, které přišly do školy na spo-

PŘEDNÁŠKA
PRO RODIČE
Zveme všechny rodiče a přátele školy na setkání s Bc. Zdeňkou Hyttichovou na přednášku
s tématem: Ergoterapie: Rozvoj
psychomotorických dovedností,
senzorická integrace, která se
koná v pondělí 14. 5. 2018 od
16:30 hodin v Mateřské škole
Včelička, ve třídě Včelky.

Takže učitelky třídy Motýlků zasedly a každá
upletla na ukázku jednu pomlázku. Ale tím velikonoční čas v této třídě nekončil. Děti svým
zpěvem velikonoční koledy přilákaly zajíčka,
který jim přinesl nejen sladkosti, ale hlavně
krásný zážitek.
(nač)

Celé akci předcházely přípravy, kdy děti ze všech tříd
se svými učitelkami vyráběly jarní ozdoby, věnečky na
vyzdobení domečků v areálu zahrady, mladší děti pak
ozdoby na Líto, které symbolizuje příchod jara a starší děti vyráběly Morany, symbolizující Zimu a vše zlé.
A co víc, děti se učily jarní písničky a říkadla. Takže
práce spousty, ale vyplatila se!

krátce

lečnou tvorbu velikonočních výrobků a jejichž výrobky
byly ozdobou zdařilého Velikonočního jarmarku.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

Přijďte, kladete-li si otázku,
zda vývoj vašeho dítěte
probíhá optimálně:
» U dětí s hyperaktivitou
a poruchou pozornosti.
» U dětí s poruchami učení.
» U dětí, které jsou „neobratné“.
» U dětí, které jsou „nešikovné“.
» U dětí, které mají potíže
v soběstačnosti.
» U dětí, které se nezapojují
do kolektivu svých vrstevníků,
jeví se nám jako příliš bojácní
nebo naopak se projevují
s větší agresivitou vůči ostatním.
» U dětí, které reagují „zvláštně“
na běžné a vrstevníky
tolerované situace.
» U dětí se zdravotním
znevýhodněním.

Mgr. Ludmila Nováková

Mobilní
dopravní
hřiště
J

iž třetím rokem děti z naší
mateřské školy měly možnost být účastníkem silničního
provozu nanečisto, vyzkoušet své dovednosti a znalosti
v praxi a naučit se nové věci.
Na sále v restauraci Na hřišti navštívily mobilní dopravní
hřiště. V roli řidičů si vyzkoušely projet připravenou silnici
se zatáčkami, kruhovým objezdem, přechody pro chodce,
semafory a značkami. Učily se
správně přecházet silnici, řídit
dopravu v roli policistů a jako
chodci přecházet silnici po přechodu. Barvy na semaforu snad
nikomu nečinily potíže, starší
děti bravurně zvládaly jízdu
autem, zastavení na stopce, semaforu a na přechodu. U mladších dětí bylo úspěchem projet
dráhu, zabrzdit a nepřejet policistu. Každopádně všechny děti
si akci užily, odnesly si nezapomenutelné zážitky a poučení a osvojily si pravidla, jak se
chovat na silnici.
(ln)
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LUNO může konstatovat: Nezklamali jsme!
V

polovině března uvedl amatérský divadelní soubor
LUNO Tišice svou osmou hru
– Fidlovačka aneb žádný hněv
a žádná rvačka. Již v průběhu vystoupení soubor cítil, že se mu povedlo něco opravdu velkého. Ne
jednomu divákovi podání hymny vehnalo slzy do očí, ne jeden
s dojetím zpíval „Ta naše písnička
česká“.

Diváci se slzami v očích děkovali
za odehrané vystoupení. My děkujeme vám, vážení diváci. Děkujeme,
že nás svými slovy oceníte, děkujeme, že naše vystoupení jsou pro vás
zážitkem, děkujeme, že umíte ocenit tu upřímnou snahu nás všech
pro vás něco udělat. Podpora, kterou cítíme, nás s chutí žene do další
divadelní sezony. Děkujeme všem,
kteří nás podporují a spolupracují

s námi. Naše poděkování patří celému personálu restaurace Na hřišti,
za spolupráci při zkouškách na sále,
dále oddílu stolního tenisu, za uvolnění sálu. Děkujeme starostovi obce
a zastupitelům za podporu místních
spolků a za řešení otázky našich
zkušebních prostorů, bez kterých by
soubor LUNO nemohl dál pokračo-

vat ve své činnosti. Náš dík patří Janu
Martínkovi, za nahrávku hudebního
doprovodu, Evě Kaucké za pomoc
při organizování vystoupení a Zdeňku Hynkovi za krásná slova napsaná
na adresu našeho souboru.
Naďa Černá,
scénáristka a režisérka
divadelního souboru LUNO Tišice

Je to talent, má to od Boha
S

e stejným názorem odcházela většina diváků z velmi náročného třídenního vystoupení ochotnického souboru LUNO Tišice. Fidlovačka byla představena amatérskými herci,
řekl bych jako úžasné muzikálové představení.
V roce 2011 začala velká a dlouhá cesta tohoto amatérského souboru první hrou Mrazík
aneb Příběh o Ivanovi z Malakojed. Za dalších
sedm let, kdy každoročně soubor představoval
nové hry našich kulturních velikánů, udělala
tato parta, téměř profesionálů, neuvěřitelný
odborný skok. Soubor o deseti hercích a ostatních členech souboru zvládl svou poslední hrou
obrovskou „divadelní kládu“, jakou Fidlovačka
beze sporu je. Bylo velmi prozíravé v roce stého
výročí našeho státu připravit tak úžasné představení.
Vedoucí souboru, Naďa Černá, je divadelním
talentem. Musela se pro úpravu této hry stát dramatikem, režisérem, hercem i kritikem své vlast-

ní práce a výkonů svých hereckých kolegů. Celý
příběh přepracovala, ale hlavní myšlenku – vyzvednutí a uchování všeho českého – ponechala.
Upravený scénář je přímočarý, bez velkých zápletek. O to více oceňuji jeho skvělou připravenost. Nastudovaný příběh upravila s pečlivostí
sobě vlastní tak, aby vynikl humor a nadsázka
každé postavy.
Diváky překvapily namalované kulisy Prahy,
které úžasně doplnily zvolené divadelní téma
a které herci malovali sami. Též nutno velmi
ocenit, že si kostýmy zhotovuje každý sám podle
daného charakteru postavy, kterou ztvárňuje.
Mě, jako zpěváka, který zpívá v mužském sboru pražských učitelů přes třicet let, nejvíce potěšila hudba, zvolený výběr hudebního doprovodu
k tématu, prolínající se celou hrou. Pěvecké výkony byly vynikající. Hudební doprovod, velmi
krásně provedený, dokreslil výkony všech zpěváků v muzikálovém pojetí této hry. Zvláště
vhodně upravené české i „prostořeké“ písničky

byly mimořádně zdařilé, čistě a krásně zazpívané. Úžasná práce!
Pro nás v sále to byla úžasná podívaná a poslech
po celou dobu vystoupení. Vrcholem byla sborově
zazpívaná hymna „Kde domov můj?“ i s druhou
slokou, ne všem posluchačům známou.
Závěrečné loučení s diváky v hudebním doprovodu máselnice Mastílkové, Nadi Černé, bylo
velmi příjemné, až dojemné. Hrou na tahací harmoniku profesionálně doprovodila závěrečnou
směs dobových písniček. Byl to veliký a sladký
„bonbon“ pro všechny posluchače v sále.
Můj obdiv zaslouží všichni, kdo se na této krásné hře podíleli. Bylo to úžasné představení, dokonale dotažené do všech detailů. Chci vyzdvihnout
přirozené vystupování všech herců, kteří s rolí
srostli, vyzdvihuji nádhernou hudbu a zpěv, který tento dojem ještě umocnil. Díky vám všem za
to, co jste dokázali. Jste úžasná parta skvělých lidí
s velkým citem pro „prkna, která znamenají svět“!
Děkuji vám.
Mgr. Zdeněk Hynek

Sportovec z Tišic nominován
na Světové letní hry
O

tomto sportovci jsme již na stránkách Tišických
rozhledů psali. Ondřej Kabeš, handicapovaný
sportovec, se úspěšně věnuje plavání a v posledních
letech přidal běh na lyžích. Jeho dlouholetou trenérkou je Libuše Procházková ze sdružení „Pojďte dál“,
která se handicapovaným sportovcům věnuje.

Úspěchy, kterých Ondra v roce 2017 dosáhl, ho vynesly na metu nejvyšší. Počátkem března mu byl udělen
titul nejlepší handicapovaný sportovec okresu Mělník,
několik dní na to si odnesl plaketu pro druhého nejlepšího handicapovaného sportovce ve Středočeském kraji.
A nakonec přišel úspěch největší – nominace na Světové
letní hry Speciálních olympiád v Abu Dhabi 2019.
Ondra Kabeš se olympiády zúčastní pod patronací Českého hnutí Speciálních olympiád. V současné
době trénuje jedenkrát týdně v neratovickém plavec6 I TR 163 I zprávy z obce

kém bazéně, ale rád by před olympiádou trénink zintenzivnil a některé tréninky by chtěl absolvovat i se
speciálními trenéry z Českého hnutí. Po závěrečných
trénincích se rozhodne, do které plavecké disciplíny
bude přihlášen. V současné době se pro nominované
zvažuje tréninkové soustředění v Itálii.
K jeho úspěchům Hana Kabešová, maminka Ondry, řekla: „Ondra plave odmala, závodně asi osm let.
Po několika letech dosahoval skvělých výsledků, ale
protože účast na této olympiádě se losuje, skončil vždy
jako náhradník. Až letos se na něho štěstí usmálo. Celé
rodině udělala jeho nominace ohromnou radost. Pochopitelně, že bych ráda letěla s Ondrou, abych ho při
jeho životním úspěchu podpořila.“
O účasti Ondry budeme naše čtenáře informovat
a již nyní mu přejeme, aby jeho úspěchy byly co nejlepší.
Naďa Černá

Ondřej Kabeš si na slavnostním setkání
v Neratovicích převzal plaketu „Nejlepší
handicapovaný sportovec okresu Mělník
za rok 2017“. 
Foto Martin Moták

Start jarní fotbalové sezony
MUŽI
Muži mají odehrány 3 zápasy, ale
zatím je pro tým branka zakletá.
V prvním utkání jsme v první polovině soupeře nepustili do větší šance, ba naopak, Dobrovice jsme přehrávali, ale z jasných šancí se nedaří
zakončovat. Zatím tím kdo vstřelil
branku, je kapitán Michal Novák
s Dobrovicemi a Jakub Šulc ve Vojkovicích. Zápas s Mělníkem vyšel
střelecky na prázdno. Zde chyběl
důraz a také bojovnost. Významně
se projevilo zranění nového hráče
Martina Merze (Řepín), který má
natržený stehenní sval a bude bohužel toto zranění dlouhou dobu léčit.
Nově v týmu je také brankář 1 Filip
Schneider (Stará Boleslav), brankář
2 Pavel Hošek, Bohdan Lizohubov
(Charkov), David Bubeníček (Libiš), Josef Černý (Čečelice).
I když se nedaří, přijďte kluky
podpořit v tuto chvíli to nejvíce potřebují !!!
POZOR ZMĚNA!!!
AKTUÁLNÍ ROZPIS MUŽŮ
JE ZDE.
ROZLOSOVÁNÍ MUŽŮ
I. B TŘÍDA SKUPINA B
KRAJSKÉ SOUTĚŽE JARO 2018
DATUM HOD. SOUPEŘ
25. 3.
1. 4.
7.4.
15. 4.
22.4.
29.4.
6. 5.
13. 5.
20. 5.
27. 5.
2. 6.
10. 6.
17. 6.

15:00
15:00
10:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

VÝSL.

SOKOL TIŠICE - DOBROVICE B
1:4
SOKOL TIŠICE - FC MĚLNÍK
0:3
VOJKOVICE - SOKOL TIŠICE
3:1
SOKOL TIŠICE - D. NELAHOZEVES
LUŽEC - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - STARÁ BOLESLAV
BENÁTKY B - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - NERATOVICE B
HOLUBICE - SOKOL TIŠICE
VOLNO
DOLNOBOUSOVSKÝ SK - SOKOL TIŠICE
SOKOL TIŠICE - BYŠICE
AFK LIBČICE - SOKOL TIŠICE

Michal Pasovský,
předseda fotbalu

STARŠÍ ŽÁCI
Sazená - Tišice 0:14
(Pokorný 3x, Vít 3x, Trédl M. 2x,
Jablončík, Semerák T., Havlín, Čapek, Korbel, Charvát)
Tišice - Dřínov 2:1
(Červinka 2x )
Libiš - Tišice 2:0

Družstvo mužů je připraveno podat před svými příznivci ty nejlepší výkony.
Až na první zápas se slabším soupeřem nás úvod nezastihl v dobré
formě. Další dva zápasy jsme nezahráli moc dobře. S Dřínovem se kluci
ještě kousli a zápas otočili, ale v Libiši
jsme jasně prohráli. Věřím, že k dalším zápasům kluci přistoupí zodpovědněji.
Michal Vítovec, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Po sérii zimních turnajů jsme se zaměřili na venkovní tréninky. Náš tým
mladších žáků, se probojoval do nejlepší skupiny okresního přeboru. Hrajeme dvoukolově o 1. až 6. místo s dalšími týmy. První zápas se nám moc
nepovedl, největším problémem byly
přihrávky a obsazování hráčů. I když
jsme vedli 1:0 soupeř STM Čechie
Vltavan B nás dokázal přehrát, protože měl v poli celkem 8 kluků 13letých
a my pouze dva a jednoho v brance.
Ostatní kluci byli o něco mladší. Právě
brankář Matěj Hamerník si zaslouží
největší pochvalu, protože to, co dokázal vychytat, bylo až neuvěřitelné.
Dobře hráli na nových postech v obraně Ondra Pazdera a Pepa Jiřišta a nejmladší obránce Lumír Král, který se
lepší zápas od zápasu. Záloha a útok se
nám hledaly, ale věřím, že to bude příští zápas lepší. Jedinou branku vstřelil
Fanda Korbel. Potřebovali bysme, aby
se nám uzdravil náš kapitán Šimon
Sosnovec, který si léčí zlomeninu ruky.
Doufáme, že bude brzy v pořádku.
Michal Pasovský, trenér
8. května 2018
Venkovní turnaj v Lobkovicích
22. května 2018
Venkovní turnaj Kába CUP
ve Vojkovicích

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

MINI PŘÍPRAVKA

Poslední halový turnaj jsme odehráli opět v hale gymnázia v Neratovicích 3. března 2018. Turnaj se nám
bohužel vůbec nevydařil. Od půlky
března již trénujeme na hřišti v Tišicích, i když ze začátku nebyla účast
na tréninku optimální, kvůli nemocem, teď již trénujeme v plném počtu
a soustředíme se na jarní část sezóny.
Byli jsme nalosováni do skupiny s SK
Mšeno, Neratovicemi „C“, Horními
Počáply a STM Byšice/Čečelice. Už
jsme odehráli první utkání s SK Mšeno a bohužel prohráli 4:7, branky dávali 2x David Kříž a po jedné Ondra
Terziev a Vašek Semerád. Přijďte nás
podpořit. Luboš Pochman, trenér

Začátkem dubna jsme otevřeli
novou kategorii nejmenších dětí.
Tuto kategorii mini přípravky povede zkušený fotbalista a pedagog
Tomáš Prejzek, který se nabídl
s pomocí vést tento nově vyrůstající tým.
Děti budou zatím pravidelně trénovat na hřišti v úterý a čtvrtek od
17:00 hodin. Postupem času, pak
Tomáš vsune do přípravy nějaký
přátelský zápas nebo turnaj.
Pokud máte děti pohybově nadané - ve věku 5 let a starší vezměte je
na hřiště na trénink!!!
Michal Pasovský,
předseda fotbalu

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH
VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.

První jarní zápas - krásné počasí,
upravené hřiště a sešli jsme se de facto v plném počtu - což je dobře, na
druhou stranu jsem musel neustále
střídat, aby si všichni zahráli. Hrál se
vyrovnaný zápas, ze kterého nakonec vyšly Kly jako vítězové. Chválím
Vojtu, který hrál bojovně a snažil se
s míčem vždy něco udělat. Gratuluji
Tondovi - první zápas jeho začínající
kariéry a hned dva góly (jeden ve hře
a jeden z penalty). Je dobře, že rozehrávání od branky nám již nedělá problémy a nedostáváme z toho zbytečné
góly jako na podzim. Jinak se všichni
snažili a myslím, že si to i užili. Sebik
hned po zápase se mě ptal: „Tati kdy
budeme zase hrát?“ A O TO JDE.
Lukáš Semerák, trenér

MÁŠ CHUŤ HRÁT
FOTBAL V TIŠICÍCH?
JE NÁS MÁLO HLAVNĚ
V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH
A STARŠÍ PŘÍPRAVCE!
PODPOŘ SVÉ KAMARÁDY!

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,

KTERÉKOLIV ÚTERÝ NEBO
ČTVRTEK V 16:45 HOD.

KONTAKT
MICHAL PASOVSKÝ
602 261 282

stolní tenis
VÝSLEDKY UPLYNULÉ SEZÓNY STOLNÍHO TENISU

S

tolní tenisté dohráli svá mistrovská utkání v sezóně
2017/2018 v regionálním přeboru I. třídy a umístili se na konečném devátém místě.

Tým starších žáků se nezalekne ani nejtěžších soupeřů.

Výsledek mohl být o poznání
lepší, kdyby nepříliš početné družstvo nastupovalo pravidelně v plném počtu čtyř hráčů, a neprohrálo by tudíž šest krát nejtěsnějším
rozdílem 8:10. Úspěšnost hráčů
v sezóně: Pavel Jelínek 78,21 %,

Zdeněk Válek 65,15 %, Filip Prokeš 37,88 %, Pavel Dudek 35,21 %,
Jindřich Vais 16,28 %. 
(pj)
Konečná tabulka po konci soutěže:

1. Sokol Mělník - Pšovka A
2. TJ Neratovice C
3. TJ Sokol Dřínov
4. TJ KRALUPY A
5. Sokol Dolní Beřkovice B
6. TJ Sokol Všetaty C
7. TJ Dynamo Nelahozeves A
8. TJ Neratovice D
9. TJ Sokol Tišice
10. TJ Sokol Horní Počaply
11. TJ Sokol Všetaty D
12. TJ Neratovice E

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
20
15
14
14
11
10
8
7
3
3
1

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

1
2
6
8
8
10
10
12
15
16
18
20

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

306:90
268:126
232:162
228:168
229:167
199:197
206:190
171:221
187:209
124:272
118:276
100:290

61
60
46
42
42
34
32
26
21
12
10
4
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Nikdo nechtěl spát…
D

ěsátá KLUBková zábava nebyla místem,
odkud se odchází před koncem. Zábava,
tématická výzdoba, perfektní muzika, nápadité předtančení, host večera – komu by se mohlo chtít jít domů...
A pokud se někdo bál na zábavě plné příšer,
strašidel, upírů a umrlců, pak jen toho, že by se takový večer již nikdy neměl opakovat. Ale to holky
z KLUBka nedopustí, aby zklamaly své příznivce.
I když za každou jejich akcí stojí bezpočet hodin
příprav, vždy naberou síly a jdou již do druhé dekády s neutuchajícími nápady a energií. Holky,
děkujeme, jste stále perfektní! 
(nač)

pozvánky
» Sobota 19. 5. 2018 od 13 hodin - Tišické KLUBko zve malé
i velké návštěvníky na Dětský
den s podtitulem „Ať žijí duchové i jiná strašidla“. Jako tradičně přijďte na fotbalové hřiště
v Chrástě, kde bude pro všechny
připraven bohatý program i občerstvení.
» Koncem června zahájí prázdninové promítání letní kino
v Chrástě. Pro děti bude vstupné opět snížené. Těšit se můžete na české filmy, ale i oblíbené
animované filmy rodinné. Program kina bude na vývěskách
a na webových stránkách obce.

Originální masky pobavily
T

řetí březnová sobota patřila sportovcům, kteří pod záštitou Sokola
Tišice uspořádali pro naše spoluobčany
tradiční maškarní ples.
O zábavu se postaraly společně s kapelou Karyna i nápadité masky, kterých ale
tentokráte nebylo tolik jako v minulosti.
I tak se našly pěkné „kousky“. Objevili se
Krampušáci – tradiční seskupení strašlivých čertovských stvoření, Tři veteráni
včetně kadibudky a několik dnes tolik
populárních hodinových manželů i manželek. Těsné vítězství si odnesla partička
Četníků ze Saint Tropez.
(mp)
 Vítězství si odnesla skupina četníků ze Saint Tropez s dokonale
herecky ztvárněným četníkem „Funésem“.

inzerce

 Nejen vtipný skupinový motiv,
dokonale promyšlené masky, ale
i názorná ukázka „takhle se mává“
a „takhle se bije“, cigarety s velbloudem, koza a dlouhý frňák i třímístná kadibudka. To vše pro pobavení
přítomných vytvořila skupina „Tři
veteráni“.

n HLEDÁM KE KOUPI POZEMEK k výstavbě rodinného
domu v této lokalitě. Předem
děkuji za nabídky.
Tel.: 736 278 939
Monika Reichová

Tradiční Velikonoční závody

P

rvní dubnovou neděli, přímo na apríla, se na myslivecké střelnici konaly tradiční Velikonoční závody ve střelbě jednotlivců i družstev.

Počasí vyšlo na jedničku a stejnou známku si zasloužili i myslivci za
připravené pohoštění, za kterým se na mysliveckou chatu sjíždí všichni
milovníci kvalitně upravené zvěřiny. Podobnou akci můžeme již tradičně
od našich myslivců očekávat na svatou Annu.
(nač)

Zájezd na „Zahradu Čech“ se opravdu vydařil. Za ideálního jarního počasí nakoupili senioři vše, co potřebovali. K autobusu se vraceli obtěžkání
plnými taškami.
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,
Mgr. Bc. Nováková Ludmila, Kváčková Zdeňka (foto). E–mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
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