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ZDARMA

Tišické webové
stránky v novém
Dětský den nemohl dopadnout lépe
kabátě

Čím více se blížil den „D“, tím zoufaleji pořadatelky dětského dne pozorovaly oblohu, na které se
již týden objevovaly jen dešťové mraky. Ale jako by i počasí chtělo podpořit jejich úsilí, 24. května
byla obloha jak vymetená a od časných ranních hodin, kdy začaly přípravy na dětský den, svítilo
sluníčko. Obavy, zda všechno sedm holek zvládne, rozehnala hned z rána ochota některých spoluobčanů. „Kluci říkali, že máte málo stolů, jeden jsme našli na půdě, tak vám ho neseme,“ to byla
první nečekaná pomoc od Gábiny Kostkové a paní Kubíkové. Chvíli na to přišel starosta Miroslav
Brodský: „Děvčata, kdybyste potřebovaly pomoci, tak řekněte, co půjde, hned zařídím“ zněla jeho
povzbudivá slova. Do 13. hodiny bylo vše připraveno – tvořivé dílny pro první kutily, stánky s občerstvením pro mlsné jazýčky, obsluhy jednotlivých stanic byly také na svém místě, takže vše mohlo propuknout – jen jestli přijdou návštěvníci, to byla poslední pochybnost, která se vnesla do myslí
holek z TIŠICKÉHO KLUBka. Ale postupně narůstající fronta u registrace dala brzy odpověď na
otázku, zda tu zůstanou samy či návštěvníků bude plné hřiště.
Pro děti byl zajištěn opravdu bohatý program – čtyři tvořivé dílny, které od začátku obklopila
spousta dětí a nejen jich. S tričkem pro vnučku se pochlubila i Růžena Volfová: „Nevím, jestli se jí
bude líbit, ale snažila jsem se,“ řekla nám se smíchem. Po tričkách se jen zaprášilo, ale prostírání,
které si děti mohly „natupovat“ barvičkami, bylo dost pro všechny zájemce. Papírové skládanky či
těstovinové náhrdelníky byly dalším lákadlem pro tvořivé děti. A spousty domácností zdobí obarvení sádráčci s magnetem. Kolem dvou stovek dětí se postupně vydalo podle mapy na jednotlivé trasy
metra. Některé děti si trasu s chutí zopakovaly, jako třeba Lukáš Zvelebil, který přiběhl k registraci
se slovy: „Prosím vás, můžu jít ještě jednou? Mě to strašně baví!“ To byla asi nejhezčí odměna,
kterou si mohly pořadatelky za své úsilí přát.
Jednotlivé úkoly na trase metra byly kompletně v režii zaměstnankyň mateřské školy. Ty si zabezpečení stanic vzaly za svůj úkol a děti si opravdu užily překvapení – třídění odpadu ve stanici
Odpadní, prolézání pavučiny a chytání mušek ve stanici Pavoučí, stanice Zoologická prověřila jejich sportovní zdatnost na prolézačkách, v Cílové si zajezdily na kolech a koloběžkách a v Tajemné
chodily poslepu po trase mezi stromy.
Skládání puzzlí  byla pro mnohé hračka a těm, pro které byl úkol složitý, mohli pomoci „dospěláci“. Práce se stanicemi měly učitelky víc než dost a tak odměnu, kterou pro ně pořadatelky připravily, si opravdu zasloužily.
pokračování na str. 4

Český rekord v Tišicích!

Od 1. července tohoto roku se při zadání známé adresy www.tisice.cz na monitoru vašeho
počítače objeví zcela nové ztvárnění webových
stránek naší obce. Ty dosavadní už přeci jenom
„dosloužily“ a na tuto skutečnost také čím dál
častěji upozorňovali naši občané na veřejných
zasedáních. Dalším impulsem byl i velký tlak
ze strany zákonů a prováděcích předpisů a vyhlášek, který si vynutil vzít i naše obecní stránky z gruntu jinak. Nové tišické webové stránky
budou tedy splňovat nejen všechny platné regule, ale díky redakčnímu systému do nich bude
možné i rychleji přidávat novinky a udržovat je
aktuální.
Obsah nových stránek je v tuto chvíli vytvořen
z obsahu původních, o které se příkladně staral
a stará Miloš Tůma, kterému za to náleží velké
poděkování. Za jeho vydatné přispění dokončují
nyní společnosti Galileo Corporation (dodavatel
technologie a designu) a místní firma FineData
(správa obsahu) celý projekt. Nečekejte však, že
od prvního dne budou stránky naprosto dokonalé – celá příprava této akce zabrala několik
týdnů, možná i měsíců, přípravných prací a přes
prázdninovou „okurkovou“ sezónu je v plánu
jejich ladění či jakýsi zkušební provoz. K tomu
můžete samozřejmě přispět vy všichni. „Pokud
máte nějaké podněty co změnit, přidat, předělat, nestyďte se a pište nám na www@tisice.cz“,
vzkazuje našim občanům Tomáš Binder ze společnosti FineData.
pokračování na str. 3

Naše obec zapsána v Knize českých rekordů
O zápis do knihy rekordů se zasloužilo
107 našich obyvatel a spolků, kteří přinesli
24. května na fotbalové hřiště své příspěvky do společného díla. Tím bylo obří klubko
z pruhů látek. Celkem se podařilo navinout
pruhy o celkové délce 18 425 metrů, klubko

má průměr 92 cm a váží 120 kilogramů. Ustavující rekord probíhal od 13 hodin a poslední
metry byly namotány krátce po desáté hodině
večerní. Největší příspěvek přinesla Věra Hovorková – 2 300 metrů, činili se i žáci 5. třídy
naší školy, kteří dovezli klubko o délce 2 kilometry a třetím nejdelším příspěvkem bylo
klubko Marie Zvelebilová měřící 1 398 metrů.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili. Nejvíce
potěšilo a překvapilo společné zapojení dětí
a seniorů. Slíbily jsme, že klubko bude vystaveno před obecním úřadem – bylo, ale někteří
se rozhodli schovat ho před nepřízní počasí.
Takže si dílo sto sedmi z nás můžete prohlédnout na fotografii v novinách nebo na našich
webových stránkách: www.tisice.cz/klubko,
a to spolu s listinou těch, kteří se zapojili do
tvorby rekordu. Děkujeme všem, každý připojený metr byl důkazem toho, že je spousta
lidí, kteří se umí zapojit do společné akce.
TIŠICKÉ KLUBko
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TIKANAS informuje
V minulých dnech dokončili pracovníci TIKANASU nalepování červenobílých značek na
pozinkované krycí sloupky u sběrných šachet.
Kromě výrazných barevných pruhů značka ještě
nese kód – například CS 2, CS 47, CS186. Toto
označení je určeno projektem, je používáno ve
veškeré dokumentaci, má přímou vazbu na monitoring ve vakuové stanici a slouží tedy k jednoznačnému označení, o kterou šachtu, ventil
se jedná.

Prosíme, používejte toto označení, chcete-li
nám zavolat, že některá šachta nepracuje dobře, zejména se to týká vás, nových spoluobčanů,
kteří ještě neznáte podrobně zdejší místopis.
Uvádíme znova telefonní čísla, na která nám
můžete volat:
Brodský Petr – 728 952 236
Hlaváček Bořivoj – 602 875 539
Soukup Miloslav – 728 478 399
Zvelebil Zdeněk – 732 487 351
TIKANAS – služební telefon – 724 596 164
Petr BRODSKÝ
vedoucí provozu a údržby

Jak pokračují práce na
změnách územního plánu

Je čas na připomínky
V současné době byl vypracovaný návrh změn,
zpracovaný pro naši obec firmou Kadlec K. K.
Nusle spol. s r. o., předán Městskému úřadu
Neratovice jako příslušnému úřadu územního
plánování a který je dle zákona č. 183/2006 Sb.
pořizovatelem změn ÚP Tišice. Městský úřad
oznámil projednávání návrhu zadání změny
č. 1 územního plánu obce (ÚPO) Tišice.
Ve lhůtě 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení
o projednávání na úřední desce tj. do 10. 7. 2008
může každý uplatnit své připomínky, a to v pracovních dnech na MěÚ Neratovice, stavební odbor – kancelář č. 401. Uplatnit své požadavky na
obsah územního plánu vyplývající ze zvláštních
právních předpisů a požadavek na vyhodnocení
vlivů územního plánu na životní prostředí mohou i dotčené orgány a krajský úřad.
Další cestu návrhu změn územního plánu přineseme v některém dalším čísle TR.
-rs-
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● uzavírka Všetat v důsledku rekonstrukce
ulice T. G. Masaryka bude trvat do konce září
2008
●● Správa a údržba silnic Mnichovo Hradiště
instalovala nová zrcadla v Tišicích a provedla
nejnutnější opravy silnic, zmizel i suchý strom
„Na Kopě“
●● starosta jednal na Ministerstvu zemědělství
ve věci možností získání dotací na dokončení
kanalizace a vybudování ochranné protipovodňové hráze kolem vakuové stanice
●● Státní fond životního prostředí vydal kladné rozhodnutí ve věci naší žádosti o dotaci na
zateplení Základní školy, ale rozsah dotace je
značně pokrácen, a tak se hledají možnosti zajištění potřebného 1,6 mil. Kč
●● Báňský úřad uvolnil pro firmu PIKASO s.r.o.
finanční prostředky na rekultivaci vytěžených
prostor v Tišicích
●● část údržby zeleně v naší obci převzala místní společnost TIKANAS s.r.o.
●● zastupitelstvo obce projednalo a schválilo
Dodatek č. 2 ke smlouvě na Plynofikaci obce,
kterým se prodlužuje termín pro závěrečné vyhodnocení akce do 30. 3. 2009
●● POVODÍ LABE s. p. by mělo letos upravovat ochrannou protipovodňovou hráz v chatách
– v dolíku k Mlékojedům, mimo jiné má být
hráz zpevněna larseny
●● dne 22. 4. 2008 byla provedena Finančním
úřadem Mělník kontrola použití finančních prostředků z dotace na obnovu místních komunikací v roce 2006 a nebyly zjištěny žádné nedostat-

ky nebo porušení rozpočtové kázně
● ● Obec Tišice požádala Vodohospodářský úřad
Neratovice o provedení kolaudace dosud realizované části kanalizace. Je to podmínka pro
možné uplatňování žádostí i u jiných subjektů,
než je SFŽP.
● ● kladně byla Krajským úřadem vyřízena naše
žádost o poskytnutí dotace z grantu na sport
a z ní bude hrazeno oplocení sportovního areálu v Chrástu
● ● v Mateřské školce bylo vybudováno zcela
nové zastřešení skladu hraček
● ● Ministerstvo dopravy nám oznámilo, že požadavky, které jsme vznesli na změny jízdního
řádu ČD, nebudou akceptovány
● ● dne 22. 5. 2008 se uskutečnilo setkání našich
zastupitelů s poslancem Parlamentu ČR Janem
Moravou. Během jednání projevil nemalý zájem o dění v naší obci a přislíbil pomoc při projednávání a řešení některých našich závažných  
problémů.
● ● Krajský úřad Středočeského kraje bude vydávat svou publikaci a naše obec má zde k dispozici jednu stránku A4. Je třeba ji zaplnit zajímavými informacemi o naší obci a vhodnými
fotografiemi. Zastupitelé i aktivisté na tomto
úkolu úspěšně spolupracují.
● ● velitelství HZS v Mělníku uhradí pěti příslušníkům našeho Sboru dobrovolných hasičů kompletní zásahovou výstroj v hodnotě
100.000,- Kč
● ● letní kino Tišice zahájilo provoz v sobotu dne
14. 6. 2008

Nový nájemce restaurace Na Hřišti
Jak jsme informovali v minulém čísle TR,
bylo vypsáno výběrové řízení na pronájem
restaurace a víceúčelového sálu Na Hřišti.
Vzhledem k tomu, že předchozí nájemce ne
zcela splnil, či spíše nesplnil, své sliby a očekávání a bylo více záporů než kladů, zpřísnilo
obecní zastupitelstvo již základní podmínky
pro pronájem těchto prostor. Vlastní výběrové řízení pak proběhlo začátkem května
a výběrová komise jmenovaná starostou obce
po velmi pečlivém posouzení všech nabídek
i osobním pohovoru s jednotlivými uchazeči
vybrala nového nájemce – Richarda Tůmu
a jeho kolektiv. Ten také počátkem června podepsal nájemní smlouvu a převzal celý objekt
do pronájmu. Jak nás pan Tůma informoval,
zatím se provoz restaurace rozbíhá, otevřeno
bude denně kromě středy, a to od pondělí do
čtvrtka a v neděli od 13,00 do 22,00 hodin,
v pátek a sobotu od 13,00 do 24,00 hodin.
Samozřejmě pro případné akce bude otevírací doba přizpůsobena dle potřeby. Od srpna
by měla přibýt teplá kuchyně, pak se začátek
otevírací doby přesune na 11,00 hodin. Nový

nájemce také počítá s některými novými aktivitami, jako je projekce sportovních akcí,
turnaj v šipkách a na září plánuje slavnostní
otevření restaurace s koncertem. O tom všem
však budeme informovat v příštím srpnovém
vydání TR, abychom již mohli uveřejnit některé konkrétní akce s termíny a prozradit
něco více z plánů nových nájemců.
Snad jen ještě připojme jednu informaci –
v případě zájmu o pronájem restaurace či sálu
kontaktujte Richarda Tůmu (774 980 172) nebo
Jakuba Stosse (720 343 815).  A také tlumočíme
prosbu nových nájemců, abyste akce zamlouvali včas, alespoň týden dopředu. 	
oja

Upozornění
občanům!

Rostlinný odpad ze zahrad není odpadem komunálním, a proto nepatří
do popelnic. Pokud tak někdo učiní,
svozová firma popelnici s tímto odpadem
nevyvyeze!

Obec baráčníků slaví 75 let

Na svatou Annu v sobotu 26. července 2008 slaví místní Obec baráčníků
75. výročí od svého založení. V sále restaurace Na Hřišti se od 9,00 hodin
uskuteční výroční sezení, odpoledne kolem 13. hodiny vyrazí baráčnický průvod obcí, a to po trase od hřiště k budově Obecního úřadu a zpět. Slavnostní
den pak uzavře taneční zábava v sále Na Hřišti.
Baráčníci zvou všechny spoluobčany.

dokončení ze str. 1
Připomeňme jen pro zajímavost jedno ze zákonných kritérií, které nynější webové stránky
tohoto typu musí splňovat – dle novely zákona
č. 365/2000 Sb. je nutné udělat server přístupný
i pro postižené občany jako jsou:
Slabozrací – pro tuto cílovou skupinu je podstatné mít možnost zvětšit si písmo na nadstandardní úroveň tak, aby web zůstal vůči svému
okolí i nadále čitelný
Barvoslepí – pro občany s tímto handicapem
je důležité, aby barvy na www stránce měli
dostatečný kontrast. Za optimální se považuje nepoužívat zvýrazňování důležitého obsahu
rozdílnou barvou.
Sluchově postižení – prezentace zvukových
záznamů bez přepisů je jednou z chyb, která
diskriminuje početnou skupinu sluchově postižených občanů
Pohybově postižení – poměrně velká cílová
skupina uživatelů internetu nemůže z důvodu
svého handicapu používat myš, proto se musí
výrobci www stránek snažit o vytvoření ekvivalentní ovládání s pomocí
klávesnice
Uživatelé s poruchami učení a soustředění – asi každý
z nás má ve svém okolí např.
dyslektika, který není schopen
i přes maximální snahu číst
a správně vnímat dlouhé, nepřehledné texty. Pro lidi s tímto
handicapem je nejlepší, pokud
je obsah webu tvořen v krátkých a přehledných strukturovaných odstavcích. Podstatné
je také navigační menu, které
musí být přehledné a pochopitelné z pohledu ovládání. Kreativní „vychytávky“ nemají na
přístupném webu co dělat.
K tomu samozřejmě přistupují i další kritéria, jež přináší
rozvoj informačních technologií, jako jsou například:
Uživatelé
alternativních
browserů (prohlížečů) – stá-

le častěji se vyskytují na trhu tzv. alternativní
prohlížeče www stránek a tvůrci webů musí najít řešení, jak zajistit správné zobrazení obsahu
webů bez ohledu na použitý prohlížeč, v současné době například silně vzrůstá obliba internetového přihlížeče MOZILLA FIREFOX
Roboti – silně opomíjenou cílovou skupinou
jsou tzv. roboti, kteří v určitých intervalech procházejí po celém světě jednotlivé www stránky
a zařazují je do svých indexů. Indexace obsahu
pak umožňuje uživatelům s pomocí klíčových
slov vyhledávat www stránky. Pokud však www
stránky obsahuji bariéry např. v nevhodně naprogramované navigaci, robot se na takové stránce
zastaví a neprohledá obsah celého webu.
Ze všech těchto faktů vyplývá, že je opravdu
nutné tvorbu webových stránek ponechat v rukou profesionálů. Pak samozřejmě mohou být
významným pomocníkem nás všech. K tomu,
co vše budou ještě umět, jak je využívat i jak
do nich přispívat, včetně seznamu kontaktů na
odpovědné osoby za jednotlivé „rubriky“, uveřejníme v příštím čísle TR.

Málokdy v naší obci proběhne vítání občánků, aby mezi novými obecními přírůstky nebyla dvojčátka. Ani to poslední, květnové, nebylo výjimkou. Kromě již zmíněných dvojčátek starosta obce
slavnostně přivítal ještě sedm dalších holčiček a kluků.

Od června třídíme
nápojové kartony
Možná jste si již všimli, že na dvou sběrných místech tříděného odpadu v obci přibyl nový kontejner
s oranžovým víkem (viz foto).

Od června totiž přibyla v obci další komodita
třídění – nápojové kartony TETRAPACK, tedy
krabice od džusů, vína, mléčných výrobků apod.
K tomu jsou určeny právě tyto speciální kontejnery
s víkem oranžové barvy. Kontejnery jsou umístěny v ulici Na Pastvičkách (u sběrného dvora)
a v ulici Labské a svážet se budou jednou za dva
měsíce. Nápojový karton je třeba před vhozením
do kontejneru vypláchnout a stlačit, protože otvor
v kontejneru je speciálně konstruovaný pouze pro
stlačený kartón. Jen tak je možné do třídící nádoby sesbírat větší množství kartónů a zároveň je tak
snížena možnost vhazovat odpad, který do tohoto
kontejneru nepatří!
Obec se zařadí v systému Ekokom do čtyřkomoditního třídění a získá tak bonus 4% navíc ze
základní odměny. O tuto odměnu se každoročně
snižují náklady spojené se svozem odpadu. Obec
Tišice děkuje občanům, kteří pečlivě třídí odpad
a nezatěžují zbytečně životní prostředí.
Radka Staňková

Zeptali jsme se…
V naší obci přibyly nové kontejnery na tříděný odpad, tentokrát na nápojové kartony. Proto jsme se
několika občanů v obci zeptali:
Třídíte odpad? Má to smysl? Vítáte umístění
kontejneru na nápojové kartony, budete je využívat?
V. Bezouška: Ano, odpad třídíme. Já tomu věřím,
že smysl to má, je to jasně vidět na naplněné popelnici z poloviny, než byla původně. Určitě vítám a už
je také využívám, protože tyto kartony jsou často
používané a hodně objemné
M. Pasovský: Ano, odpad třídíme. Určitě to smysl
má. Do budoucna ho budeme třídit také, umístění
u skládky nám vyhovuje.
V. Husáková: Odpad vysloveně netřídíme, jen když
je hodně pet lahví, nebo papíru, tak je odvážím do
kontejnerů k tomu určených. Jinak nemám k tomu
doma moc prostoru.
M. Tomášková: Odpad třídíme. Myslíme si, že to
smysl má, pokud to bude dělat větší část lidí. Vzhledem k naší spotřebě mléka z krabice vítáme umístění kontejneru na nápojové kartony v naší obci,
určitě je budeme využívat.
Všem děkujeme za odpověď.
Radka Staňková
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dokončení ze str. 1
Firma AGRI CS, a.s. věnovala na tento den
krásný šlapací bagr. Ale protože jeho doporučená nosnost neodpovídá váze ani jedné z nás,
rozhodly se členky KLUBka věnovat tuto hračku právě dětem z mateřské školy. „Za dárek
opravdu děkujeme a slibujeme, že pokud vydrží
nápor našich dětí, tak ho vždy na další pořádanou akci zapůjčíme,“ řekla při převzetí daru
Lída Nováková.
Přistavené policejní auto, obrovský traktor,
hasící pěna s vodní clonou i hasičská výbava
nezůstaly dlouho bez povšimnutí malých i velkých. Probíhat pěnou bylo pro děti příjemným

osvěžením, a komu toto nestačilo, proběhl si
i vodní clonou a maminky mohly ždímat a sušit
oblečení. A skákací hrad? To už byla ta pomyslná třešnička na dortu.
To, že přišlo podle odhadu 550 malých a velkých návštěvníků nás utvrdilo v tom, že vás
program dětského dne zaujal. Jeho součástí byl
i úspěšný pokus našich spoluobčanů o zápis do

Knihy českých rekordů. Vždyť tolik lidí nelenilo a vydalo se na chrástecké hřiště prožít spolu
s ostatními zajímavý den. Bez pomoci spousty
ochotných přátel, kamarádů a rodinných příslušníků bychom to ale nezvládly. Děkujeme všem,
kteří nám celé odpoledne pomáhali. A protože
jejich pomoc byla jen za naše „děkujeme“, tak
chceme všem poděkovat i prostřednictvím Tišických rozhledů. S organizací celého dne nám
pomohli: Miloslava Šťastná, Marie Zvelebilová, Zuzka Capratová, Petra Zaoralová, Honza
Zaoral, Alena Psotová, Gábina Kostková, Jana
Čemusová, Vladimír Bezouška, Pavel Janoušek, Věra Hovorková, Pavla Šťastná, Zuzka
Šťastná, Klárka Uhrová, Barča Uhrová, Tomáš
Binder, Martin Binder, Michal Kučera, Klára
Husáková, Adéla Husáková, Ondra Bolehovský, Věra Gözová, Jarmila Náhlovská, Růžena
Plicková, Pavel Jelínek, Pavel Kváček, Jakub
Rejzl, František Staněk, Jan Vojtěch Binder,
Marcel Zvelebil, Tomáš Uher – všem děkujeme,
pochopitelně i těm, kteří aktivně pomáhali tvořit
rekordové klubko. Děkujeme hlavně motačům
Petrovi Kühnovi a Kačce Černé, měřičům Ondrovi Černému, Petrovi Novákovi a Standovi
Přibilovi a zapisovatelkám Martině Krivé a Kateřině Junkové.
Mít nápady, organizační schopnosti, ochotu
věnovat čas na akce pro ostatní je jedna věc,

KLUBko vás zve …
… tentokrát na petang

Slíbily jsme, že si na vás, Tišičáky, Chrásťáky
a Kozeláky ještě něco do konce roku vymyslíme.
Už delší dobu vás na to i připravujeme, a proto
teď už můžeme být konkrétnější. Turnaj v petangu se začíná rýsovat, plánovat, no prostě se blíží. Že jste nikdy o tomto sportu neslyšeli, natož
abyste ho hráli? Tak vám ho v několika větách
přiblížíme.
Petang je sport pro všechny věkové kategorie
– od dětí po stoleté kluky a holky. Může ho hrát
opravdu každý, vždyť ho vymyslel Jules le Noir,
který jako mladý skončil po nehodě na invalidním vozíku, a přemýšlel o společenské hře, kterou by i přes svůj handicap mohl hrát. To svědčí
o tom, že k tomuto sportu není zapotřebí žádné
fyzické zdatnosti ani sportovní hbitosti. A proto jsme si ho vybraly pro další společně prožité
odpoledne. Pravidla jsou jednoduchá, náročnost
na terén minimální. Prostě ideální aktivita pro ty,
kteří se chtějí pobavit ve společnosti lidí z jedné
vesnice a nejsou nositeli výjimečných sportovních výkonů. Co by ale hráči tohoto turnaje měli
mít, je určitě smysl pro humor, pro recesi, touhu
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pobavit se a ne za každou cenu vyhrát.
Propozice k turnaji jsou následující: utvořte tří
až pěti členná družstva libovolného věku či pohlaví, vymyslete vtipný název družstva a pokud
přijdete i v názvu odpovídajícím oblečení, máte
šanci na cenu za nejlepší kostým. Družstva mohou být složena z příslušníků rodiny, ze sousedů
z ulice, z pracovního kolektivu a nebo z kamarádů a kamarádek. Turnaj je vypsán pro maximálně
20 družstev. Všem včas poskytneme podrobná
obrázková pravidla a věřte, že jsou tak jednoduchá, že vám je vysvětlíme během několika minut
na hřišti.
Chybí ještě dva hodně důležité termíny, a to datum registrace družstev a datum konání turnaje.
A to je to, co vám zatím nemůžeme říci. Turnaj
se bude hrát na fotbalovém hřišti v Chrástě, ale
protože neznáme podzimní rozlosování fotbalových zápasů, musíme s těmito daty počkat do
příštího vydání Tišických rozhledů. Co vám ale
prozradit můžeme je to, že turnaj bude v září či
říjnu, budou na vás čekat i mezihry pro družstva
nepostupující do finále. Budeme hrát nejen o prv-

ale…bez peněz to prostě nejde. Za to, že tento den byl tak vydařený, plný aktivit a dobrodružství děkujeme těm, kteří ho finančně a věcně podpořili. Nebyli to jen sponzoři, byli jste
to i vy, naši spoluobčané, pro které jsme den
připravovaly, a podpořili jste nás formou dobrovolného vstupného či napečením cukrovinek, ze kterých šel výtěžek z prodeje na naše
konto. Jména těch, kteří nás veřejně podpořili,
najdete na webových stránkách TIŠICKÉHO
KLUBka (www.tisice.cz/klubko).  Slíbily jsme
vám hned od začátku, že vás budeme seznamovat i s výší výtěžku z našich akcí, ten naleznete
také na našich webových stránkách. Zde jen ve
stručnosti: díky finančním příspěvkům sponzorů jsme mohly uhradit celkové náklady na akci,
které činily 24.519 Kč. A vzhledem k tomu, že
jsme další korunky 24.119,50 Kč utržily – např.
z dobrovolného vstupného, z prodeje cukrovinek, z poplatků za registraci do rekordu, za
jízdenky … můžeme vás pozvat na další akci,
kterou je turnaj v petangu. Připravujeme pro
vás další prima odpoledne, o kterém se dočtete
více na této straně dole. Část výtěžku použijeme
v budoucnu i na obecně prospěšnou věc. Ulice
Břízová   nám v tomto směru nedá spát, takže
zpestřit cestu do školy nebo jiný kout v obci nějakou prolézačkou nevylučujeme.
Za TIŠICKÉ KLUBko, o. s.
Naďa Černá

ní tři místa, ale i o místo bramborové a o místo
v turnaji úplně poslední. To, že vás čekají netradiční ceny a zábava – pokud přijmete to, co jsme
nachystaly – připomínat určitě nemusíme. Budeme mít připraveny aktivity a odměny pro naše
nejmenší. Ovšem jen pro ty, kteří si je zaslouží,
kteří pro nás, ale v konečném výsledku pro nás
pro všechny, něco vyrobí. Takže – děti s sebou,
o zábavu je postaráno i pro ně.
Takže, až se sejdete někde u kávy či u piva, na
tréninku či u kadeřnice, můžete plánovat a dávat
týmy dohromady. My jsme na vás připraveny již
nyní a moc se těšíme, že si užijeme další pěkné
odpoledne.
Za TIŠICKÉ KLUBko
Naďa Černá

Školní sportování Tradičně v přírodě
Mc Donald Cup 2008

Jako každý rok, tak i ten letošní, se malí fotbalisté a fotbalistky utkali se žáky ostatních škol
regionu ve fotbale. Je vidět, že tišická mládež
kopat do míče umí a jsou dobře vedeni na trénincích, neboť v obou kategoriích (mladší i starší) získali naši reprezentanti třetí místo. Dá se
tedy s nadsázkou říct, že nepočítáme-li obě dvě
neratovické základní školy, nejlepší fotbal na
malých školách se hraje právě v Tišicích. Vždyť
první a druhé místo v obou kategoriích si vybojovala 2. a 3. ZŠ Neratovice a ostatní školy
skončily až za námi.

I mladí atleti byli úspěšní

Letošní sportovní školní rok se vydařil. Po
úspěších dosažených ve fotbale se děti z naší
školy vytáhly i na atletickém trojboji pořádaném na hřišti 2. Základní školy v Neratovicích.

Škola v přírodě se vydařila

Jako každým rokem, tak i letos v červnu vyrazila
celá škola do přírody, tentokrát na sever do Jizerských hor do hotelu Velký Semerink v Janově nad
Nisou. Kromě dopolední výuky tu na všechny čekal pestrý program a hlavně čistá horská příroda.

Oslava dne dětí
Jelikož je letošní rok rokem olympijským, nevyhnuly se oslavy sportu ani naší škole. Brzy ráno při
zapalování olympijského ohně jako symbolu spojení všech národů se na hřišti sešly výpravy borců
z Kanady, Čadu, Itálie, Velké Británie, Mongolska, Japonska a USA. Poté se utkaly v tradičních

Z každé třídy závodil jeden chlapec a jedna
dívka v běhu na 50 metrů, ve skoku do dálky
a hodu kriketovým míčkem. Výkony se bodovaly a celkový součet určil pořadí jednotlivých
škol. Naši atleti skončili na postupovém druhém
místě za domácím družstvem ZŠ Školní Neratovice. Je jen škoda, že termín okresního kola
koliduje s termínem školy v přírodě, a tak místo
nás postoupí do dalšího kola ZŠ Kostelec nad
Labem, která obsadila třetí místo.
Členové našeho družstva (A. Fürstová, T. Prodan, M. Jakubů, A. Sovány, R. Slavíková, M.
Kejř, K. Hlaváčková, L. Zvelebil, M. Jablončíková, L. Plicka). 	
Pavel Jelínek

Zprávičky
z mateřské
školičky
Za cíl jarní školy v přírodě jsme se tentokrát
vybrali okres Trutnov, obec Radvanice.
Za novými poznatky odjíždělo 36 dětí z obou
tříd. Již v autobusu nás nadchla nádherná malebná krajina, louky plné pampelišek a pasoucích se koní. Poklidný život, jako bychom se
vrátili o několik let zpátky. Útulný a prostorný
penzion „Radvance“ nám poskytl azyl od 13. do
20. 5. 2008. Krásné vycházky za dobrodružstvím
a hřiště kousek, na kterém se děti mohly vydovádět. K tomu nám zanotovalo i nádherné počasí,
které nás provázelo celým pobytem. Nejkrásnějším a nejsilnějším zážitkem pro všechny byl výlet do Adršpašského skalního města. Děti mohly
zapojit fantazii, podívat se, jak příroda umí čarovat, jaká vytváří nádherná sochařská díla (varhany, Krakonošův zub, džbán, rukavici, milence,
aj.) U velkého vodopádu sám Krakonoš seslal
na zavolání dětí gejzír křišťálové vody. To bylo
divení. Své nezapomenutelné zážitky si potom
malovaly na trička, která s medailí a diplomem
s nadšením vezly domů.

i méně tradičních disciplínách, například střelbě
na koš, hodu talířem, skládání puzzlů, zdravovědě
či štafetovém běhu s rohlíkem. Před vyhlášením
výsledků se ještě jednotlivá družstva stihla utkat
v přátelských zápasech ve vybíjené. Ptáte se, kdo
vyhrál? Všichni ti, kteří se zúčastnili!
Děkujeme za sponzorské dary paní Preislerové, paní Jakubů, Vackovým a samozřejmě všem
maminkám, které nám pomáhaly na trati dohlížet
na bezproblémový průběh největších sportovních
svátků světa. 	
-pj-

Je klimatizace ve
škole přepych?
A zase jeden školní
Není, je to nutnost! rok pomalu končí

Nákladnou investici zakoupila minulý měsíc
naše Základní škola. Podívala se do svých
rezerv a našla v něm fond reprodukce majetku, ze kterého mohla použít potřebnou částku
na instalaci klimatizace do třídy, která sídlí
v podkroví školy, a tudíž trpí největšími teplotními výkyvy. Někteří si určitě pomyslí, zda
to není přepych a zbytečně moc peněz. Na to
vám mohou odpovědět děti zcela jednoznačně: „Pojďte si vyzkoušet sčítání zlomků nebo
třeba napsat diktát na shodu podmětu s přísudkem, když ručička teploměru ve třídě přesahuje třicetistupňovou hranici.“ A mají pravdu.
Loni jsme zaznamenali teplotní rekord ve třídě
34° C. Bylo to kolem poledne a uznejte sami,
že v tom se opravdu nedá učit. 	
ZŠ

Letošní „páťáci“ se po prázdninách rozletí do
světa. Čtyři začnou studovat na gymnáziu v Neratovicích, tři budou ve školní docházce pokračovat na ZŠ v Kostelci nad Labem, jeden přechází
do ZŠ Všetaty a největší počet (sedm) nastoupí
do 2. ZŠ v Neratovicích. Není to sice příliš daleko, přesto tento krok do neznáma pro ně nebude
jednoduchý. Ani pro mě nebude loučení s nimi
lehké. Celá třída tvořila dobrý kolektiv. Všichni
si pomáhali, dokázali spolupracovat, vymýšlet
a tvořit. Učila jsem je tři roky a práce s nimi
byla pro mě potěšením. Určitě se mi bude stýskat. A budu si je stále pamatovat jistě i proto, že
byli mými prvními žáky na zdejší škole.
Marcela Lazáková,
třídní učitelka

Pro další rok zapsáno

Již z počátku bylo téměř jisté, že neuspokojíme
veškerý zájem rodičů o umístění dětí v naší mateřské škole. Na 19 uvolněných míst se hlásilo
28 dětí, takže se bohužel na všechny nedostalo.
Bylo nutné stanovit kritéria výběru, s nimiž jsme
seznámili rodiče a pak při výběru podle nich postupovali. Nedostatek netrápí však jen naší obec,
tento trend je patrný již několik let v celé republice. Věřte, že my bychom Vám všem rádi řekli
vždy ANO.
M. Křížová
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO…
V posledním čísle TR mě,
v článku o plánech a nápadech
tišického KLUBKA, zaujala
myšlenka vysázet a obnovit stromovou alej v ulici Břízové. Jako
v jiných, podobných případech,
jsem nahlédnul do kronik a taky
trochu zavzpomínal. Nápad, aby
děti vysázely v obci stromy a zanechaly po sobě výraznou stopu
na mnoho let, není nový, tradice
v tomto bohulibém počínání je
u nás stará. Když jsem se, jako
malý kluk, chodil s mým tátou
koupat k Labi „na náplavku“, několikrát mi ukazoval lípu, kterou
sám zasadil. Je to jedna ze čtyř
lip, které, už značně sešlé věkem,
rostou na začátku spodní části Labské ulice, naproti pomníku padlých.  Kozelský kronikář pan Šára,
v zápise za rok 1924 zaznamenal: „Dne 27. dubna konala se zde slavnost školních dětí, při níž zasazeno bylo pět lip proti domkům č. p. 63, 29, 79“. V témže roce školní děti, pod vedením pana učitele
Šanovce, vysázely jako „Stromy svobody“ lípy před kostelem. Dnes jsou stále v plné síle a kráse,
pohled na kostel a hřbitov si bez nich neumíme představit. A jak jsou staré kaštany na konci Labské
ulice? Pan Šára v roce 1938 do kroniky napsal: „Dne 10. dubna o Květné neděli sázel hasičský sbor
v Kozlech stromky dole u Labe proti č. p. 19, 8, 86 a 22, kaštany a lípy. Připravuje si tak místo pro
veřejná cvičení, která zde pořádá vždy v době výročí svého založení.“
Břízy do nově otevřené dnešní “Břízové ulice“ zasázely v roce 1965 školní děti, mezi nimi byla
i dnešní ředitelka Základní školy Jiřina Slámová. Nepodařilo se mi v kronikách, ani ze starých fotografií zjistit přesné datum, kdy byla vysázena naše nejkrásnější alej - lípy při cestě ke kostelu. Na
fotografii z roku 1951 ještě nejsou, muselo to být někdy na konci 50. nebo na začátku 60. let minulého
století. Stejně není zaznamenáno, od kdy rostou krásné lípy na konci ulice Sokolské. Vzpomene si
někdo z pamětníků?
Tradice tedy může pokračovat. Jen bych si dovolil namítnout, že by bylo vhodnější vysadit jiný druh
stromu, břízy nemají příliš dlouhý život a v pozdějším věku většinou nevypadají dobře. A že se ulice
jmenuje Břízová? Ani to by tolik nemuselo vadit, vždyť už tu máme ulici Spojovací, která nespojuje,
ale rozděluje.
Petr BRODSKÝ
kronikář
Lípy ve spodní části Labské ulice

Lodí bílou…
… se plavili senioři z Tišic po vodní nádrži Orlík mezi stejnojmenným zámkem a Zvíkovem. Po
jejich prohlídce zamířili na exkurzi do Zámeckého pivovárku. Při obědě zde ochutnali i jeho tekuté
produkty – „třináctku“ tmavý kvasnicový ležák a „jedenáctku“ světlé zázvorové pivo. Hezký výlet
nezkazila ani nějaká ta kapka deště. 	
-kv-
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Záchrana
kalouse ušatého
Vedle nočního provozu aut se tak dalším,
ovšem o poznání sympatičtějším „narušitelem“
nočního klidu chrásťáků, stala „sova“ kalous
ušatý. To si tak večer chcete něco ogrilovat

a najednou zjistíte, že se v blízkosti grilu krčí
malý kalous. „Ještě nebyl dostatečně opeřený,
takže kromě malého poskakování nad zemí nebyl schopen se sám dostat zpět do koruny borovice, kde mají hnízdo“, vypráví svůj příběh
dvaadvacetiletá Markéta Vojtová, jedna ze zachránců malého kalouse ušatého. „U nás v zahradě hnízdí již několik let, letos mají čtyři mladé. Když jsme mládě našli, bylo nám více než
jasné, že do dalšího dne by na zemi nepřežilo,
protože s největší pravděpodobností by ho ulovila nějaká kočka od sousedů. Vzpomněla jsem
si, že ve Staré Boleslavi někdo vede záchrannou
stanici, a tak jsem hledala na internetu jméno
pana Hradského, které mi poradila kamarádka.
Pan Hradský byl velice ochotný a během hodiny
přijel k nám a malého promáčeného kalouse odchytl. Poučil nás o tom, že tento druh sovy není
snadno ochočitelný a že dospělým sovám tenhle
mrňous scházet nebude, protože neumějí počítat. Malý kalous je teď u něj v odběrné stanici
pro zraněné živočichy ve Staré Boleslavi, kde
má další tři spolubydlící stejného druhu. Jakmile se naučí dobře létat a lovit kořist, tak ho pan
Hradský přiveze zase zpátky k nám do Chrástu,
kde ho vypustí. Přesný termín vypuštění kalouse
zpět do volné přírody ještě neznáme, ale jsme
s panem Hradským domluveni, že nás bude kontaktovat, abychom u toho mohli být.“ Tak končí
své vyprávění Markéta.
Možná si řeknete, zda jeden zachráněný život kalouse stojí za takovouto publicitu. Ale
příště to třeba bude zachráněný život člověka
a o takových lidech v obci je třeba psát. Jsem
ráda, že žijí tady s námi.
Radka Staňková

JEŠTĚ JEDNOU JUBILEA

Program letního kina
Červenec
5. července

Než si pro nás příjde (americká komedie)

8. července

Horton (film USA, český dabing)

12. července

Kronika rodu Spiderwicků
(dobrodružný romantický americký fantasy film)

19. července

Úhel pohledu (thriller USA)

26. července

Taková normální rodinka (nová česká komedie)

1. srpna (pátek !)

U mě dobrý (česká komedie)

9. srpna

Indiana Jones a Království křišťálové lebky (americký dobrodružný)

16. srpna

Oko bere (americká komedie)

23. srpna

František je děvkař (česká komedie)

30. srpna

Kopačky (americká komedie)

Srpen

Září
5. září (pátek !)

Báthory (koprodukční historický thriller)

6. září

Kung Fu Panda (americká animovaná komedie)

13. září

Wanted (americký akční film)

Představení začínají ve 21,30 hodin
Vstupné: Kč 70,-

Sousedské setkávání
Není to tak dlouho, co do Čech dorazil nový
zvyk – oslava Dne sousedů, který se slaví
vždy poslední úterý v měsíci květnu. A tak
ve Spojovací ulici přišla jednoho dne domů
stručná pozvánka – v úterý v 19,30 před domem č. p. 314. A zajímá vás, jak to dopadlo?

Výborně, na ulici se rozestavili stolky a židličky, každý přinesl něco dobrého k jídlu i pití
a sousedské slavení začalo. Zábava za podpory kytary a heligónu se dobře rozjela, jen
škoda, že nebyl pátek…
Lenka Daňhelková

Vážení čtenáři, spoluobčané,
v TR 102 jsme vám zdůvodnili, proč jsme
byli nuceni pravidelnou rubriku JUBILEA
ukončit. Nabídli jsme ale všem možnost blahopřání, ať už rodinným příslušníkům, nebo
známým, kde iniciátorem by nebyla redakce
TR, ale vy sami. Zjistili jsme, že podobná
praxe je hojně využívána v jiných místních
novinách, například Praha 8, Praha 10, ale
i v týdeníku Mělnicko. Gratulanti zde udávají buď konkrétní výročí oslavence i s uvedením svého jména, coby gratulujícího, nebo
jen sdělují, že uvedený jubilant se během daného měsíce dožívá významného životního
jubilea, případně manželé zlaté či diamantové svatby. Rádi vám pro tyto příležitosti
poskytneme v Tišických rozhledech prostor.
Své požadavky a přání můžete předat v sídle
redakční rady na OÚ, prostřednictvím některého člena redakční rady, nebo sdělit elektronicky na tr@tisice.cz . 	
jk

NAROZENÍ
Terziev Ondřej
Bohata Lukáš
Černá Kristina
Rejnartová Natálie
Rejnartová Michaela

Chrást 323
Chrást 350
Chrást 200
Chrást 360
Chrást 360

10. 4. 2008
24. 5. 2008
26. 5. 2008
29. 5. 2008
29. 5. 2008

ÚMRTÍ
Nový Bohumil
Šanda Jiří

Chrást 226
Chrást 120

83 let
60 let

Prodám pozemek 1072 m²
na slunném místě v blízkosti
nového obecního úřadu. IS
na hranici pozemku, elektřina
bude zavedena 06 – 07/2008.
Tel.: 774 820 730

ČESKÝ MED
PŘÍMO OD VČELAŘE
Petr BRODSKÝ,
Sportovní 182
Tel. 728 952 236

Tišické máje
Průvod mládenců a děvčat v krojích za doprovodu dechovky na koňském povozu zastavil v sobotu
9. května u každého domu v naší obci, kde mají svobodnou dívku a tu pak venku provedl mládenec
v kruhu. Celou atmosféru tradičních Majů dotvářela vůně peprmintu z pohoštění, které mládež
nabízela místním občanům. Večer pak tuto v naší obci tradiční akci ukončila májové zábava na
hřišti v sále.

ZTRATILA SE
SUCHOZEMSKÁ ŽELVA.
NAŠEL-LI JI NĚKDO,
PROSÍM VOLEJTE
723 882 790!
DĚKUJI
ANDREA UHROVÁ
TR 104 7

SPORT
FOTBALISTÉ TIŠIC POSTUPUJÍ!
Jak se blížil konec letošního soutěžního ročníku Okresního přeboru, vzrůstala nervozita
nejen mezi přímými aktéry – hráči samotnými,
ale i u všech příznivců tohoto nejrozšířenějšího
sportu u nás. Hráči našeho áčka si udržovali na
čele tříbodový náskok před jejich největším rivalem, Sokolem Záryby, a pokud by oba celky
ve svých zápasech vítězily, pak by rozhodlo až
závěrečné kolo celé soutěže. Nechtěná režie rozpisu utkání totiž určila oba nejúspěšnější celky
ke vzájemnému souboji právě až v posledním
26. kole. O tom, že naši zástupci mohli radostně zvednout ruce nad hlavy a zakřičet „ postup
je tady“, rozhodlo už předposlední 25. kolo. Náš
celek dokázal využít domácího prostředí k jednoznačnému vítězství 3:0 nad Pšovskou B, zatímco
Záryby odjely z Dolních Beřkovic s porážkou 1:2
a tím i s koncem nadějí na postup. Šestibodový
náskok našich před závěrečným kolem už nešlo
smazat. Poslední výsledek i tabulku se bohužel
vzhledem k uzávěrce tohoto vydání TR nepodařilo zveřejnit. To však nic nemění na radostné skutečnosti, že Sokol Tišice nejvyšší okresní soutěž
vyhrál a postupuje do 1. B třídy Středočeského
kraje. Velká gratulace za výkony především všem
hráčům, ale samozřejmě i celému realizačnímu
týmu včetně sponzorů, kterých bude v bezesporu
mnohem náročnějším příštím ročníku velmi třeba. Zda se podaří během letní přestávky mužstvo
ještě posílit, o tom už se začínají vést jednání.
Méně radostné už byly výsledky B-mužstva.
Přestože na jaře došlo ke zlepšení, když dosud

dokázalo získat o šest bodů více než na podzim,
stále je naše záloha před posledním kolem ohrožena sestupem do nejnižší IV. třídy.
Výsledky A mužstva:
Tišice A – Byšice  1:1  (J. Holomek), Vojkovice –
Tišice A  1:1 (Brodský), Tišice A – D. Beřkovice
0:1, PTZ A – Tišice A 1:3 (M. John, T. Prejzek, J.
Holomek), Tišice A – Hořín 5:1 ( T. Prejzek a M.
John 2x, J. Holomek),Čechie Kralupy – Tišice
A 0:2  (Brzoň, K. Prejzek ), Tišice A – Veltrusy
3:0 (T. Prejzek 2x, Vítovec), Čečelice – Tišice
A 1:3 (Brzoň 2x, K. Prejzek), Tišice A – Pšovka
B 3:0 (T. Prejzek 2, Karlík 1)
Výsledky B – mužstva:
Lab. Kostelec – Tišice B 3:1 (Dudek), Tišice B
– Lotos Neratovice 4:2 (Pek 2x, Dulík ,Weishaupel), Liběchov – Tišice B 2:1 (Stibor), Tišice
B – Vysoká B 3:3  (Pek 2x, Vlček), Lobkovice
– Tišice B 3:1 (Vlach), Tišice B – Všetaty A 3:0
(Malý 3x), Záryby B – Tišice B 1:2 (Pek, Malý),
Botafogo – Tišice B 3:1 ( Klouček)
Výsledky žáci:
Řepín – Tišice   5:2 (Stuchlý, Špaček), Tišice –
Lab. Kostelec 0:4, Nebužely – Tišice 0:3 (Priatka
3x), Tišice – Vysoká 4:0 (Kraka 2, Priatka a Heinz), Ovčáry – Tišice 1:5 (Kraka 3x, Stuchlý a Janíček), Tišice – Lobkovice 0:5, Všetaty – Tišice  
2:4 (Kraka 4x), Tišice – Střezivojice 7:2 (Heinz
3x, Stuchlý, Priatka, Kraka a Kouba)

Okresní přebor mužů
1. Tišice A
2. Záryby A
3. Veltrusy A
4. Byšice
5. D. Beřkovice
6. Čechie Kr. A
7. Libiš B
8. Pšovka B
9. Čečelice
10. Vojkovice A
11. Kly A
12. PTZ A
13. V. Borek A
14. Hořín

25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
25
25
25
26

16
15
14
13
11
12
11
11
10
9
9
8
8
2

6
3
4
5
7
2
3
2
2
5
4
5
4
2

3
7
7
7
7
11
11
12
13
12
12
12
13
22

55 : 17
63 : 28
46 : 36
43 : 33
46 : 35
49 : 36
43 : 35
51 : 70
42 : 62
32 : 42
36 : 49
33 : 43
30 : 42
33 : 74

54
48
46
44
40
38
36
35
32
32
31
29
28
8

51 : 27
52 : 25
34 : 23
44 : 27
53 : 37
30 : 36
37 : 63
38 : 43
27 : 42
35 : 44
36 : 50
27 : 47

43
42
39
37
33
31
24
23
22
21
21
20

100 : 9
119 : 14
96 : 24
64 : 42
85 : 55
47 : 56
51 : 74
58 : 49
35 : 85
19 : 173
23 : 116

52
49
43
40
30
28
25
24
10
6
4

III. třída mužů, sk. A
1. Lobkovice A
2. Mlékojedy
3. Horní Počaply
4. Kostelec
5. Liběchov
6. Záryby B
7. Všetaty A
8. Botafogo
9. Vehlovice
10. Lotos
11. Vysoká B
12. Tišice B

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

13
12
11
12
10
9
7
6
6
7
5
6

4
6
6
1
3
4
3
5
4
0
6
2

4
3
4
8
8
8
11
10
11
14
10
13

III. třída žáků, sk. A
1. Kostelec
2. Lobkovice
3. Řepín
4. V. Borek
5. Záryby
6. Tišice
7. Všetaty
8. Vysoká
9. Ovčáry
10. Nebužely
11. Střezivojice

19
19
19
19
19
19
20
19
19
19
19

17
16
14
13
10
9
8
8
3
2
1

1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1

1
2
4
5
9
9
11
11
15
17
17

Výzva k novým občanům

Foto: Hana Kabešová

Opět úspěšné. Z okresního kola zlatá medaile

V minulých Tišických rozhledech jsme informovali o medailových úspěších našich atletek.
Tentokrát trojice dívek Klára Žofie Janoušková,
Jana Čemusová a Nikola Krnáčová uspěla v bojích o Plavecko-běžecký pohár Středočeského
kraje. Okresní kolo Poháru v poněkud neobvyklé kombinaci disciplín (100 m plavání a 1000 m
běh) se uskutečnilo na Mělníku poslední dubnový den a Klára Žofie Janoušková získala pro
neratovické gymnázium, které reprezentovala,

první místo a zlatou medaili a s tím vybojovala
postup do závěrečných krajských bojů. Postup
vybojovaly však všechny tři – za GFP ještě Jana
Čemusová a za ZŠ Všetaty pak Nikola Krnáčová.
V krajském kole v silné konkurenci pětadvaceti nejlepších z celého Středočeského kraje se
do první desítky na devátém místě dostala Klára Žofie, Nikola pak skončila jedenáctá a Jana
čtrnáctá.

To, že se naše obec rozrůstá je vidět na každém
kroku. S přibývajícími novými rodinnými domky přibývá i nových občanů, kteří se rozhodli
v Tišicích usadit. A právě především těm je tato
výzva určena. Věříme, že mnohý z nich se i ve
svém dosavadním působišti věnoval různým koníčkům, či zálibám ať už v oblasti sportu, kulturního a společenského života. Pokud jde o sport,
pak velmi činná místní tělovýchovná jednota
Sokol má tři oddíly. Je to především oddíl kopané, od přípravky až po mužstva dospělých, dále
oddíl stolního tenisu a konečně šachový oddíl.
Ve všech těchto oddílech můžete vy, noví obyvatelé, najít své uplatnění a zapojit se do jejich
činnosti. Pro snadnější vstup získáte informace
nejlépe u vedoucích jednotlivých oddílů – u kopané je to A. Kravcov, tel. 606354328, u stol. tenisu J. Kratochvíl tel. 737389708, u odd. šachů
M. Partl tel.602316155..

Sport připravil J. Kratochvíl

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Josef Kratochvíl, Mgr. Jiřina Slámová, Petr Brodský, Václav Kváček, Magda Křížová,
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