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Hřiště předáno dětem

Několikrát jsme vás informovali na stránkách
Tišických rozhledů o akci, pořádané TIŠICKÝM
KLUBkem s názvem „S KLUBkem – hřiště
dětem“. Toto občanské sdružení si vytyčilo
velký cíl – vybudovat v areálu fotbalového hřiště
v Chrástu dětské hřiště. A tento cíl se pomalu
začíná stávat skutečností. První etapa jeho
výstavby je dokončena. V sobotu 6. června 2009
byly v rámci dětského dne slavnostně předány
do užívání dětem první tři herní prvky dětského
hřiště. Za přítomnosti starosty obce a třech
zástupkyň z řad TIŠICKÉHO KLUBka si děti
rozbalily houpačku, dřevěný mostek a pérové
houpadlo jako dodatečný dáreček ke dni dětí.
Vlastní realizaci předcházela více jak roční spolupráce mezi Tišickým KLUBkem a občany obcí
Tišic, Chrástu a Kozel. „Ta spolupráce spočívala
v tom, že naše občanské sdružení pro občany
– malé i velké, připravilo několik návštěvnicky
úspěšných akcí. Z jejich výtěžku jsme začali budovat dětské hřiště,“ vysvětlila jednoduchou filosofii
předsedkyně KLUBka Radka Staňková. Je to
prostě jednoduché – někteří občané dávají do
společného úsilí svůj volný čas, energii a aktivitu, druzí zaplacením vstupného nebo nákupem
v „klubkových“ stáncích finanční prostředky.
Společně tak všichni budují hřiště. „Není to jen
spolupráce s občany, ale i s firmami, působícími
v obci, které sponzorují naše akce nebo samotnou
výstavbu hřiště,“ dodala členka sdružení Blanka
Janoušková. Bez pomoci občanů by se i realizace
značně prodražila. „Tím, že se našli ochotní chlapi,
kteří přiložili ruce k dílu, podnikatelé, kteří zapůjčili
techniku a dovezli potřebný materiál, bylo již na
první etapě ušetřeno několik desítek tisíc korun,“
doplnila informace R. Staňková. Poděkovala
všem, kteří se na výstavbě hřiště podíleli, jak

finančním příspěvkem, tak pomocí při instalaci.
Pak bylo hřiště předáno do užívání obci Tišice,
která se stane jeho majitelem a provozovatelem.
Bude odpovídat za jeho technický stav a prvky
pravidelně kontrolovat. Pomyslný klíč ke hřišti
převzal starosta obce Miroslav Brodský, který
rovněž poděkoval za aktivní přístup obyvatelů
Tišic, Chrástu a Kozel a dále řekl: „Nevěřil jsem,
že by zde po roce, kdy se začalo o hřišti hovořit,
stály první tři herní prvky a děti mohly začít hřiště
užívat. Všem děvčatům, pracujícím pro KLUBko,
patří můj dík i obdiv za to, s jakou chutí se pustily do
práce a jak si dokázaly získat podporu veřejnosti.“
TIŠICKÉ KLUBko chce touto cestou poděkovat
všem, kteří jakoukoli formou podpořili tento
projekt a pomohli tak první etapu dokončit ve
skutečně krátkém čase. Byli to ti, kteří přišli na
klubkové akce a přispěli zaplacením vstupného
či nákupem ve stáncích, z nichž šel výtěžek na
budování hřiště. Byly to pekařky, které dodávaly
slané a sladké dobroty do prodejního stánku.
Byli to sponzoři, kteří přispěli finančními dary
a v neposlední řadě ti, kteří přiložili ruce k dílu,
poskytli techniku či zakoupili materiál potřebný
k instalaci prvků.
S výstavbou hřiště nejsme zdaleka u konce. Právě
dětským dnem jsme vstoupily do druhé fáze jeho
budování. V plánu je prolézačka ve tvaru věže,
jejíž konečnou podobu určí veřejnost hlasováním
v připravovaných anketách webu KLUBka a na
webových stránkách obce Tišice. V dalších fázích
jsou plánovány lavičky, odpadkové koše a basketbalový koš.
Za aktivní pomoc děkují všem holky z KLUBka.
			
Naďa Černá

ZDARMA

Do Evropy zvoleno
Počátkem června jsme volili spolu s členskými státy
Evropské unie své zástupce
do Evropského parlamentu
(EP). Na rozdíl od těch
prvních v roce 2004 se tentokrát počet stran a hnutí,
jejichž zástupci se dostali do evropských parlamentních lavic, výrazně zmenšil, letos body sbírali
jen ti „tradiční“ – ODS, ČSSD, KSČM a KDUČSL. V naší obci by však ještě postoupilo hnutí
Suverenita, které překročilo 5% hranici (6,06 %),
naopak tradičně by se do EP nedostali lidovci
(2,12 %).
Jak jsme tedy volili v naší obci?
Tentokrát ve všech třech volebních okrscích
dohromady zvítězila ODS (38,8 %) před ČSSD
(22,12 %) a KSČM (15,46 %). Nejvýraznější
vítězství zaznamenala ODS v Kozlech s téměř
43 %, Tišice a Chrást byly vyrovnané. ČSSD byla
v Tišicích a Chrástu druhá a také s přibližně stejným počtem procent, v Kozlech však s necelým
11 % skončila až třetí, s téměř 22 % ji předstihla
KSČM. Celkově alespoň jeden hlas získalo 21 stran
či hnutí, nejvybíravější byli obyvatelé Chrástu (16),
před Kozly (14) a Tišicemi (10). Pokud jde o účast
voličů, tentokrát byla pod celostátním průměrem
– 24,59 %, ovšem průměr Středočeského kraje
jsme převýšili. Podrobné tabulky s výsledky třech
volebních okrsků naší obce i celkově Tišic najdete
na www.tisice.cz			
oja

Symbolické poděkování

Významné květnové události jsme si připomněli
malou pietní akcí na našem kozelském hřbitově.
Starosta obce a zástupci z řad zastupitelů 8. května
2009 tu položili květiny a zapálili svíčky u hrobu
zajatých ruských vojáků, kteří u nás zemřeli na
konci druhé světové války. Alespoň tak jim symbolicky poděkovali za naši svobodu, za kterou zaplatili tím nejcennějším – vlastním životem.
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TIKANAS INFORMUJE

Zveřejnění adres dlužníků v minulém čísle
TR pomohlo. Většina svou chybu napravila a poplatek za právo na užívání veřejné
kanalizace a ČOV uhradila. Přesto zůstávají
dva, kteří si myslí, že neplatit je normální.
V okamžiku uzávěrky tohoto vydání TR svou
povinnost nesplnili majitelé nebo uživatelé
následujících nemovitostí:
S trvalým pobytem v obci: Labská 115
Víkendové chalupy a chaty: Krátká 48
Připomínáme, že kancelář TIKANASU je
otevřena každé pondělí od 17,00 do 18,00 hodin, případně je možno si zaplacení poplatku
dohodnou telefonicky s ing. Sedliakovou
(724 596 163), nebo Petrem Brodským
(728 952 236).

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

• v letech 2009 – 2010 bude prováděn odborný
výzkum lokality „Písčina Tišice“
• hasiči našeho SDH získali vybavení ochrannými pomůckami pro pět členů sboru
• OŽP MěÚ Neratovice řešil případy neoprávněného oplocování pozemků v Kozlech
• zastupitelé schválili kritéria pro přijímání dětí
do MŠ, vypracovaná ředitelkou MŠ
• firma AVE dodala nádoby na biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad všem zájemcům
a odváží je 1x za 14 dnů, vždy sudé pondělí
• HZS Středočeského kraje vyhlásil možnost
nahlašování pálení hořlavých látek pomocí internetu, více na www.hzskladno.cz
• neopatrný řidič porazil sloup veřejného osNEPŘEHLÉDNĚTE, ČTĚTE! větlení u lesa Na Vejskoku, poškodil i bezdrátový
rozhlas a vznikla značná škoda, dnes je již vše
opraveno a úhradu řeší pojišťovna
Tukový zábal
V podvečer • obec zkušebně instalovala dvě úsporná di7. května došlo
ke ztrátě vakua
v celé síti. Pracovníci obsluhy
Není to ještě tak dlouho, kdy jsme byli
snadno zjistili, organizačně spjati s okresem Mělník a
že zůstal otevřený Okresním úřadem. Jeho pracovníci nám
ventil v šachtě opravdu pomáhali v naší práci a hlavně byli
CS 37B v ulici blízko. Navíc všichni starostové 72 obcí a
Spojovací. Když měst okresu se znali a na pravidelných setšachtu otevřeli káních si vyměňovali své zkušenosti. Zrušení
a zjistili příčinu okresů bylo zdůvodňováno lepším přístupem
selhání, zavolali k lidem a snížením počtu úředníků. Opak je
mě, abych přijel však pravdou. Dnes se starostové regionu nes fotoaparátem, protože něco takového ještě znají a zkušenosti si nepředávají. Kraj nám
neviděli. Detekční trubka, z které vychází impuls nepomáhá, od lidí je daleko, jen dává úkoly a
k otevření a po odsátí a vyrovnání tlaků k zavření kontroluje. Také narůstají počty jeho úředníků,
ventilu, byla obalena několikacentimetrovou ale obcím se naopak přesunují stále větší úkoly
vrstvou tuku (viz foto). Samozřejmě stejná vrst- a povinnosti. Neustále narůstá administrativní
va byla i uvnitř trubky a ta způsobila její ucpání činnost a spolu s přibývajícím počtem obyvatel
a selhání ventilu. Je pouze jedna příčina, proč v obci tak dochází k neúměrnému navyšování
k tomuto dochází – neukázněnost napojených úkolů pracovníkům veřejné správy a samoobčanů. Stav detekčních trubek kontrolujeme správy. Musíme povinně přejít na úřadování
při každé revizi nebo opravě v šachtě. I v šach- prostřednictvím datových stránek, zavádí se
tách, na které jsou napojeny 3 – 4 domy s 10 elektronický podpis a další technické změny
až 12 obyvateli, bývá detekční trubka čistá, nebo v doručování dokumentů a převážně se bude
jen s tenkou, pro funkci zanedbatelnou, vrstvou
tuku. Zdá se, že někteří uživatelé nečetli přílohy
Obecní zastupitelstvo
ke smlouvě, kterou podepsali, a tím se zavázali
ve škole
její podmínky respektovat. Mnohokrát jsme
na stránkách TR upozorňovali, že nečistoty
a zejména tuky jsou největším nepřítelem spolehlivé funkce ventilů, že způsobují problémy ve
sběrné nádrži vakuové stanice i v technologii
čistírny odpadních vod. Tuk, vypouštěný do
domovní gravitační přípojky se však jednou
vymstí těm, kteří se tak nezodpovědně chovají.
Stejným způsobem – vysrážením na stěnách,
se zejména v zimním období postupně ucpe
domovní přípojka. Nestrašíme, nevyhrožujeme.
Již dvakrát za námi přišli občané s tím, že „nám
to neodtéká, asi máte něco špatného v šachtě“.
Po otevření šachty a vyzkoušení ventilu museli
uznat, že chyba není u TIKANASU, ale že mají
domovní přípojku někde ucpanou. Vyčistit ucpanou domovní přípojku však trvá mnohonásobně
déle, než opravit ventil v šachtě.

odová světla veřejného osvětlení a nyní probíhá
ověřování. Bude-li úroveň osvětlení i úspornost
vyhovující, dojde k postupné výměně stávajících
svítidel
• Finanční úřad v Mělníku provedl kontrolu
čerpání financí z dotací na akce realizované
v letech 2005 a 2006, výsledek kontroly dopadl jako vždy dobře, nebylo zjištěno porušení
rozpočtové kázně
• Mateřská školka Tišice bude uzavřena v době
prázdnin od 13. 7. do 21. 8. 2009
• vedení obce jednalo s novým velitelem policie
v Kostelci n. Labem o vzájemné spolupráci
• Obec Tišice vrátila Fondu rozvoje bydlení
jeden milion korun, který nám byl zapůjčen
• proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby
vodovodu, výstavba se bude realizovat na podzim
v lokalitě „V Pískách“ v Chrástu. Zvítězila firma
ESTA s. r. o. z Kladna

Obecní úřad čekají změny

Malý dodatek: Výše uvedený článek jsem psal
začátkem června. Netušil jsem, že v dopoledních
hodinách neděle 7. 6. dojde ze stejné příčiny ke stejné
poruše ve sběrné šachtě CS 152 v ulici Labské.
		
P. Brodský, TIKANAS
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komunikovat elektronicky. Navíc pro zlepšení
veřejných služeb zřizujeme letos na našem OÚ
pracoviště Czech Pointu. Toto nově zřízené
pracoviště bude sloužit občanům k získání
některých dokumentů, jako například výpis
z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku, dále bude přijímat
podání podle živnostenského zákona, řidiči si
mohou nechat vyhotovit výpis trestných bodů
a neposlední řadě si zde občané budou moci
vybrat své datové schránky.
Nárůst všech těchto administrativních
činností vedl obecní zastupitelstvo k rozhodnutí, že je zapotřebí zvýšit počet pracovníků
Obecního úřadu Tišice o jednu kvalifikovanou
pracovní sílu. Byl proto vypsán konkurz, na
základě kterého byla vybrána nová pracovnice.
Nastoupí 1. 7. 2009 a převezme část úkolů na
úseku účetnictví, na úseku samosprávy a hlavně
bude obsluhovat pracoviště kontaktního místa
Czech Pointu.
Miroslav Brodský, starosta

Dotace – nekonečný příběh
Vzhledem k tomu, že obec Tišice rovněž patří
mezi tzv. Daňově diskriminované obce a příjmy
z výnosu daní jsou omezené, musíme každoročně
pokoušet štěstí a na akce většího charakteru
žádat státní instituce o finanční podporu formou
žádostí o dotace. Vždy jsou stanovena přesná
kritéria a různá omezení, veškeré vyžadované
údaje se musí zpracovávat a předávat elektronicky
i v písemné podobě. Dotace jsou přísně účelové
a obec se vždy musí finančně podílet určeným
procentem. Musí být projekty, rozpočty, výběrová
řízení, stavební povolení i doklady o solventnosti. Vše musí být zpracováno do předepsaných
formulářů, dle stanovených osnov a pokynů.
Akce, na které obec finance požaduje, musí být
v souladu s platným Územním plánem obce
a se Strategickým rozvojovým dokumentem obce.
Pokud se podaří všechny formuláře bezchybně
a včas zpracovat a v termínu předat na příslušný
úřad, vzniká pouze naděje na případnou výpomoc.
Dotace totiž nejsou nárokové – obec podporu
obdržet může, ale také nemusí. O tom rozhodují
příslušné komise příslušného úřadu. O řadě
z našich žádostí jsme informovali v předminulém
vydání TR. Jak dopadly?
Pro rok 2009 jsme poměrně pracně připravili
a uplatnili pět žádostí o finanční podporu
z prostředků Středočeského kraje a jednu žádost
z Ministerstva vnitra. Z Fondu sportu a volného času byla uplatněna žádost o dotaci na
„Vybudování travnaté plochy ve sportovním
areálu Tišice, z Programu obnovy venkova jsme

požádali o finanční prostředky na opravu Břízové
aleje vedoucí k ZŠ v Kozlech a o úhradu úroků
z úvěrů, které obec splácí bance. O těchto třech
žádostech již v současné době máme informaci,
že byly zamítnuty.
Dodatečně byl v březnu Středočeským krajem
vypsán nový program FROM a do 16. 4. 2009
musely být žádosti zpracovány a předány. Rozhodli
jsme se opět pokusit štěstí a zpracovali náročnou
žádost včetně projektu a rozpočtu na opravu místní komunikace v ulici „U Školky“. O žádosti však
doposud nebylo rozhodnuto, ale věříme v kladné
a včasné rozhodnutí, protože prostředky musí být
do konce roku 2009 proinvestovány. Dále odbor dopravy Středočeského kraje vyhlásil grant
– Fond dopravně bezpečnostních opatření na silnicích Středočeského kraje na rok 2009, kdy kraj
bude pomáhat financovat dopravně organizační
opatření ke snížení dopravně bezpečnostních
rizik v silničním provozu. Rozhodli jsme se proto
požádat o zainvestování našeho záměru „Pořízení,
instalace a zprovoznění čtyř ukazatelů rychlosti
se statistikou“ a jejich umístění na hlavní silnici č.
II/331. Nyní čekáme na rozhodnutí příslušného
odboru na kraji. Poslední akcí, kterou jsme se letos
snažili získat do obce nějaké finanční prostředky
navíc, bylo rozhodnutí zřídit na Obecním úřadu
Tišice další samostatné pracoviště CZECHPOINTU. V současné době probíhá vyřizování
žádostí na MV a termín najetí systému byl pro
velký počet žádostí posunut na listopad 2009.
Miroslav Brodský, starosta

NOVÍ OBČANÉ
Další „přírůstky“ slavnostně přivítal starosta obce
Miroslav Brodský. Dne
5. května na této v naší
obci již tradiční akci se
do knihy nových občánků
za tři holky a tři kluky
podepsali jejich rodiče
a zároveň převzali malý
dárek na památku na
tento den.

Vláčky

Pokud jste po dva květnové dny spatřili kolem tišického nádraží lidi na žebříkách a štaflích,
navíc s fotoaparátem v rukou, pak vězte, že čekali na průjezd historických vlaků. Nejprve to
byla 1. května „Šlechtična“ (viz foto) při příležitosti oslavy 150. výročí trati Pardubice – Liberec a následoval 16. května „Velký bejček“ na cestě do Lhoty u Mělníka.

Zeptali jsme se…

V předminulých i těchto Tišických rozhledech si
můžete přečíst, o jaké dotace a s jakými výsledky
žádá Obecní úřad Tišice v tomto roce. Mimo
jiné zde byla zmíněna i žádost o dotaci v rámci
Programu obnovy venkova na „Obnovu komunikace a doprovodné zeleně – Břízová“. Ten, kdo
se v poslední době snažil touto uličkou projet na
kole, zjistil, že narazí nejen na výmoly a kaluže, ale
také na tři žluté kůly, které brání bezpečnému projetí. Proto jsme se zeptali starosty obce Miroslava
Brodského na stav této komunikace z hlediska
majetku a možné úpravy ulice Břízová.
“Ulice Břízová, která má název podle původně
vysázených stromů, z nichž dnes jsou zde jen zbylé
pařezy a neudržovaná vegetační plocha, je velice
frekventovanou spojkou mezi Základní školou Tišice
a novým centrem obce. Z hlediska pěšího provozu
se jedná o zvýšenou frekvenci především v ranních
a odpoledních hodinách. Cesta má měkký povrch a
v současné době neodpovídá pravidelnému a četnému
zatížení. V zimních měsících zde nastávají problémy
s údržbou, průchodností a bezpečností. Vedení obce
Tišice má eminentní zájem neutěšený stav této komunikace řešit, a proto nechalo zpracovat projekt na
její obnovu. Vzhledem k tomu, že finanční prostředky
obce jsou velmi omezené, požádalo o poskytnutí dotace
z prostředků Středočeského kraje v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2009. Předpokládali jsme,
že budeme úspěšní, ale nebylo naší žádosti vyhověno.
Hlavním důvodem zamítnutí je skutečnost, že celá
alej není v majetku obce. Stát nesmí poskytovat
finanční prostředky do soukromých majetků. Snažili
jsme se proto pozemky získat, ale pouze Jaroslav Pokorný svou část cesty daroval Obci Tišice, zač velice
děkujeme. Ostatní dva majitelé, prozatím, našim
žádostem o převod pozemků na obec nevyhověli.
Budeme však s nimi i nadále jednat, vždyť realizací
našeho záměru – radikální rekonstrukcí, tj. výsadbou oboustranného stromořadí novými břízkami
v trávníkovém pásu a vybudováním nové cesty s betonovou dlažbou, dojde k vytvoření zeleného prostoru
a bezpečné přístupové komunikace k Základní škole.”
(nač)
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Dětský den aneb celou ZOO projedem
Tento název plně vyjadřoval, v jakém stylu byl
letošní dětský den, na který přišlo kolem pěti
stovek návštěvníků. Jeho atmosféru nejlépe přiblíží
fotografie a reakce samotných návštěvníků. My
jen k celé akci dodáme, že na výstavbu druhé
etapy dětského hřiště přibylo téměř 41.500,- Kč.
Děkujeme všem, kteří jakoukoli formou podpořili
tuto akci a společně tak pomáhají projektu
“S KLUBkem - hřiště dětem”.
A takto viděli dětský den jeho návštěvníci:
„My jsme přijeli z Prahy,“ řekla paní Minaříková,
„máme zde chalupu a vaše akce si nenecháme s dcerami ujít. Mohu srovnat s akcemi třeba u Globusu, kam
přijede jedna hvězda a jinak nic. Tady je připraven tak
pestrý program, skutečně super akce!“. Jiná maminka
přijela s dvojčátky z Lhoty u Mělníka. „O vašich
akcích víme od kamarádky, tak jsme se přijeli všichni
podívat. Holčičky jsou ještě malé, ale příští rok se již
vydáme na trasu. Budeme velmi pozorně sledovat
vaše webové stránky, kde o připravovaných akcích
píšete.“ Ivana Malá: „Jestli se mi zdá dvacet korun
za vstupné hodně? Tomu nerozumím, to znamená,
že někomu se to za tak pestrý program, odměny pro
děti a vše, co tu bylo k vidění, zdálo hodně peněz? Pak
je asi slepý a nevidí, co vše mohly děti využít a bylo
pro ně připraveno. Já zaplatila ráda a ráda takto akce
podpořím.“
nač

Nikola se svou jmenovkyní - Nikolou Márovou první sólistkou baletu Národního divadla
- po představení Labutího jezera.

Počasí sice nebylo přímo letní, ale zima, že by
sněžilo, nebyla. Takže děti neběhaly v hromadě
sněhu, ale v hasební pěně, kterou jim „nafoukali“ hasiči ze záchranného sboru Spolany.

Ve stánku s cukrovinkami bylo z čeho vybírat. Sortiment dodalo 25 pekařek, takže zákazníci měli
těžké rozhodování.

Kočičky a tygříci byly nejoblíbenějším motivem, který si děti vybíraly na své obličejíky. Ale i
motýlků se mezi dětmi našlo spousty.
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Je to jinak, než jsme psali

V prosincovém čísle Tišických rozhledů z minulého roku jsme otiskli medailónek o Nikole
Pospíchalové, ve kterém si čtenáři přečetli, že se
tato dívenka chystá na prkna Národního divadla
a představí se v baletu La Sylphide. A protože
co je psáno, to je dáno, šli jsme si ověřit, zda to,
co jsme napsali, byla pravda. Skutečně to bylo
pravdivé tak napůl, protože Nikola Pospíchalová vystoupila nejen ve všech vystoupeních již
zmiňovaného baletu, ale neplánovaně si zatančila
i ve všech vystoupeních Labutího jezera!
A jak to vše viděla její maminka Diana Pospíchalová? „Bylo to hodně náročné, zvláště když byla vystoupení dvě v jednom dni a konec někdy kolem desáté
hodiny večer. Nika druhý den vstávala časně ráno do
školy bez jakékoli úlevy a omluvy. Vystoupení brala
neskutečně vážně a zodpovědně a myslím, že i k uspokojení vedoucí baletní školy, která své svěřenkyně
ostřížím okem neustále sledovala.“
Teď jsou v „Národním“ baletní prázdniny, ale
to neznamená, že má nadějná baletka volno. Ve
škole probíhají závěrečné zkoušky z uměleckých
předmětů a Nikola se účastní prestižních vystoupení, kam ji vybrala její učitelka baletu. Prázdniny, které klepou na dveře, si opravdu zaslouží
a vyhlíží je i celá rodina. A po nich třeba někomu
z nás, kdo shlédne některé z baletních představení,
Nikola nepatrně z prken, která znamenají svět, zamává.
(nač)

Mc Donald Cup

V letošním ročníku fotbalového Mc Donald Cupu
obsadila v okrskovém kole obě naše školní mužstva
shodně 4. místa. Ačkoliv zazářila ve zbrusu nových
žlutých dresech (děkujeme firmě Johny sport), při
samotné hře už tomu tak nebylo. Nicméně za cenná lze považovat vítězství nad mužstvy dětí ze ZŠ
Kostelec nad Labem 4:1 a ZŠ Všetaty 2:0.

Jak jsme uklízeli les
Naše příroda je zavalena odpadky, výjimkou není
ani obecní les u školky. Lidé tam odhodí vše, co se
jim nehodí, co zrovna mají po ruce. Zřejmě si na
svou cestu zapomenou vzít tašku nebo oblečení
s kapsou a pak nemají jinou možnost, než plastovou láhev, igelitový sáček, papírek, plechovku či
krabičku od cigaret odhodit podél cesty. Co na
tom, že to les nemá rád. Hlavně když nic nevláčí
s sebou. A protože si tam děti z naší MŠ chodí
hrát, naplánovaly si na Den země (22. 4.) úklid
této části lesa. Připravily si rukavice, tašky a pytle a vyrazily. Ani nebylo nutné dětem dlouho
vysvětlovat, co do lesa nepatří. Přála bych všem
vidět ten dětský zápal pro věc, ty bedlivé oči dětí,
ty hbité ruce, které za sebou zanechaly jen čistý

les. Když jsme byli s prací hotovi, napadlo nás vzít
si nad lesem patronát a starat se o jeho čistotu.
Proto bude na kraji lesa cedule s následujícím
vzkazem od dětí:
V lese plném harampádí zvířátka jen těžko řádí.
Tak se děti dohodly a zvířátkům pomohly.
Uklidily celý les a je čistý. Byl to děs!
Láhve, plech a taky tráva ze zahrádek posekána.
No tak, lidi, mějte rozum. Dáte si ten odpad před
dům?
Děti nám teď ukázaly, o domluvu moc by stály.
Každý už to přece ví, co do lesa nepatří.
P. S.: Přes víkend si někdo odložil do lesa kovový rám postele.
Ludmila Nováková

Děti ve škole slavily…
A to svůj svátek. V úterý 2. června se všechny
na chvíli proměnily v návštěvníky z různých planet a vydaly se po vyznačené trase prozkoumávat
okolí. Aby to ale neměly tak snadné, připravili si
„páťáci“ pro nižší ročníky spoustu těžkých úkolů.
Nejprve si mimozemšťané vyzkoušeli, zda poznají
pozemskou květenu, pak je čekal „hvězdný běh“.
Chvíli si lámali své vesmírné hlavy nad logickými hádankami, pak potrápili tělo skákáním přes
švihadla. Mohli také ochutnat speciality pozemské
kuchyně, ovšem museli poznat, co jedí. Následující
hod létajícím talířem byl pro obyvatele jiných planet hračkou, ale při zdolávání úseku na chůdách je
různý počet končetin potrápil. Nakonec se všichni
radovali nad zaslouženou odměnou. Den se vydařil
a naši nejstarší žáci ukázali, že mají spoustu fantazie a umí své mladší kamarády pobavit.
				
ren

… a slavilo se i v MŠ
I když trochu netradičně. Všichni se vydali podívat do Mlékojed na koníčky. Povídali si o jejich
životě, co jedí, k čemu jsou užiteční a jak se o ně
lidé starají. Potom děti soutěžily ve zpěvu písniček
o koních a neminula je sladká odměna. Druhý
den pak oslava pokračovala další zajímavou akcí
– návštěvou dravců. Poutavé vyprávění, ukázky
letu orla, sovy, káněte a dalších. Také si všichni
vyzkoušeli, jak se drží na rukavici poštolka. Obě
akce se povedly a přispělo k tomu i pěkné počasí.

Druhá interaktivní tabule v naší škole

Nutno podotknout, že vybavit dvě třídy těmito tabulemi je v současné době velký nadstandard a jak je
vidět, děti jsou rády, že mohou s touto moderní věcí
denně pracovat.

Doba, ve které současné děti vyrůstají, je velmi dynamická a rychle se měnící. Proto metody výuky
nemohou stagnovat, ale musejí se přizpůsobovat
dnešní době. Aby žáci byli správně motivováni,
aby je učení se bavilo a do školy se těšili, je třeba
výukové metody pružně měnit.
Chtěli jsme výuku žáků obohatit moderní didaktickou pomůckou. V roce 2007 jsme zakoupili
první, nyní k ní přibyla druhá. Jedná se o interaktivní tabuli, což je velká interaktivní plocha, ke
které je připojen počítač a datový projektor. Projektor promítá obraz z počítače na povrch tabule
a přes ni můžeme prstem, speciálními fixy, nebo
dalšími nástroji ovládat počítač nebo pracovat
přímo s tabulí. Takováto tabule je v podstatě druh
dotykového displeje. Vědecké studie ukázaly, že
tam, kde ve výuce začali s užíváním této moderní
didaktické pomůcky, se zvýšil zájem žáků o výuku
a ubylo i rušivého a neukázněného chování. Učit
tímto způsobem umožňuje okamžitou provázanost s praktickým životem díky připojení k internetu, a tak odpadá tak známá otázka, k čemu mi
to bude?			
Pavel Jelínek

Mateřská škola Tišice
přijme od 1. 9. 2009

kvalifikovanou učitelku.
Tel. 315 696 499
e-mail: ms@tisice.cz

Tradiční červnové loučení

S novým školním rokem pro žáky naší školy, kteří právě ukončili 5. ročník, nastane významná
změna. Šest z nich bylo přijato ke studiu na Gymnáziu v Neratovicích. Ostatní se rozejdou do
okolních základních škol - jedna žákyně do Kostelce, další do Byšic, šestice žáků zahájí v září nový
školní rok ve Všetatech a tři v Neratovicích. Čeká je spousta změn a mnoho neznámého, ale určitě
nový start dobře zvládnou tak, jako mnozí před nimi. Doufáme, že na naši školu budou vzpomínat
v dobrém a budou se k nám rádi vracet.
Proto mi nezbývá, než jim popřát: Hodně úspěchů, „páťáci“!
					
Marcela Lazáková, třídní učitelka

Se vším kolem včelaření se seznámili děti
z naší Základní školy při návštěvě tišického
včelaře Petra Brodského. Tato zajímavá exkurze
patří již mezi tradiční školní akce a vždy patří
k nejoblíbenějším. Vždyť kdy se vám povede
pohladit si včelu…
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Ke zvířatům musí mít člověk vztah

Malé kůzle i s kozou, které Jaroslav Pazdera vystavil
na dětském dni, bylo pro děti největší atrakcí.
Člověk a zvíře patří k sobě od pravěku. Nejprve
jsme my, lidé neviděli ve zvířeti nic jiného než
obživu. Pak jsme zjistili, že některé druhy je
praktičtější mít v ohradě, než za nimi běhat
po loukách a lesích a v neposlední řadě jsme
si zvířata oblíbili i jako společníky. Našimi
mazlíčky se stává snad každý tvor, kterého známe
z živočišné říše. A přes tu různorodost a exotiku
jakoby zapomínáme na ta zvířata, která ještě před
pár lety byla v každém chlívku či dvorku vesnického stavení.
Na ně v žádném případě nezapomíná Jaroslav
Pazdera, předseda tišického Svazu chovatelů
drobného zvířectva. „Tu lásku ke zvířatům,
potřebu mít je doma a starat se o ně, mám po své
matce. Staral jsem se o ně už coby malý kluk a
vydržel jsem to až do teď, kdy už nesu na zádech
sedm křížků,“ začal s vyprávěním o své chovatelské vášni. A protože nadšenců bylo v obci více,
tak deset nejaktivnějších založilo v únoru 1975
místní spolek chovatelů, do kterého nespadají
jen chovatelé hospodářských zvířat, ale například
také exotického ptactva, psů, koček i akvarijních

rybek. „Z těch domácích sem spadá chov koz, ovcí,
drůbeže, králíků a holubů,“ doplnil výčet J. Pazdera.
Aktivně se výstav účastní jen někteří ze sedmnácti členů svazu. Jejich mazlíčci musí splňovat
přísná pravidla, každý vystavovaný kus musí být
uchovněn a registrován. Na výstavách odborní
posuzovatelé zkoumají jak stavbu těla, tak kvalitu
srsti či peří, hmotnost, barvu očí, pozornosti neujdou ani chrup a uši. „Například u králíků se posuzuje
i barva drápků, prostě ten kus, který projde klasifikací, je téměř bez chybičky,“ vysvětlil nám dále. Tato
záliba musí člověka prostě bavit, jak říká Jaroslava
Pazdera. „To se pro peníze nedělá, ke zvířatům musí
mít člověk vztah.“ A že to není lehký koníček, lze
usuzovat z toho, že on sám ročně pro své svěřence
spotřebuje 35 metráků krmiva.
V osmdesátých letech byli chovatelé opravdu
aktivním spolkem s přibližně čtyřiceti členy.
„Pořádaly se nejen tradiční plesy, které se udržely
až do dnešní doby, ale byly to i zájezdy na celostátní
výstavy a výlovy rybníků,“ zavzpomínal J. Pazdera
na nenapodobitelnou atmosféru takových výletů,
kdy se cestovalo za doprovodu harmoniky se
zastávkou v nějaké hospůdce. Návštěva výstavy
v Žírči byla neodmyslitelnou součástí života nejen
chovatelů, ale i dalších místních obyvatel. Nebyla
to jen výstava všech možných druhů zvířat, ale
návštěvníci zde mohli vidět chrtí a koňské dostihy, rodiče s dětmi si mohli „odskočit“ do ZOO ve
Dvoře Králové. „Ale ta doba už je dávno pryč,“ se
smutkem dodal pořadatel těchto akcí. I vzpomínka na to, jak začali budovat v Kozlech chovatelský areál, nebyla o moc veselejší, „do toho přišla
revoluce a vše bylo vráceno majiteli.“ Bez prostor
ale nezůstali, od Obecního úřadu mají k dispozici
bývalou hasičskou zbrojnici v Chrástě. „Zde máme
uskladněny výstavní a přepravní klece, ty v začátcích
svazu vyrobili sami členové. Byla v nich i zvířata
vystavená na letošním dětském dnu.“
Jaroslav Pazdera ale doufá, že něco z těch dobrých
časů se přeci jen vrátí. „V příštím roce bude mít náš
spolek třicáté páté výročí od svého založení a my
bychom chtěli uspořádat v Tišicích oblastní výstavu
drobného hospodářského zvířectva. Vždyť ty dnešní
děti ani pořádně nevědí, jak vypadá koza nebo jaký

je rozdíl mezi kachnou a husou!“ Chovatelé tak
chtějí navázat na tradici, která tu v minulosti
byla, celkem se u nás uspořádalo pět výstav. Už
přemýšlejí o prostoru, kde by se výstava mohla
konat i o termínu. Ten se musí zvolit se zřetelem
na zvířata. „Na jaře vyvádějí mladé a samice po odchovu nejsou v nejlepší kondici, v létě zvířata línají.
Nejvhodnější doba je říjen a listopad,“ vysvětlil
J. Pazdera.
V současnosti není náš svaz chovatelů příliš
početný, ale mezi nejstarší zakládající členy
docházejí i -nácti nebo dvacetiletí, takže věkový
průměr není vysoký. „Doufáme, že plánovaná
výstava přiláká mladé a někteří z nich se stanou
také chovateli, vždyť to k vesnici patří,“ vyslovil své
přání na závěr rozhovoru Jaroslav Pazdera. Tak
i my si přejme, aby děti nemusely za zvířaty, jako
je koza či králík, do zoologických zahrad.
			
Naďa Černá

Naše veřejné mínění

Chovatelství a chovatelé očima
dětí z mateřské školy

Chovatel je ten, kdo chová zvířátka a děti.
Může to být máma, táta – prostě celá rodina,
člověk, zebra i žirafa. Chovatel zvířátka hlídá,
aby je nikdo nestřelil, dává jim jídlo, vodu pití
a granulky. Krmí je trávou, masem, mrkví, senem a slámou. Chovatel žije v baráku a v lesích.
Stará se o zajíce, jeleny, děti, kočky, psy, žraloky,
slony a o spoustu jiných zvířátek, která hlídá,
aby nedostala teplotu, klíště a plané neštovice.
Také jim vyčesává srst, čistí je a kontroluje, aby
spinkala. Chovatel zvířátka cvičí, kromě psů
a koček cvičí zebry a žirafy. Může se o zvířátka
starat v zoologické zahradě, doma, v lese, na
pláži, u moře i ve stáji. Chovatelé se o zvířátka starají v České republice, Anglii, Asii,
jen v Rakousku ne, protože je tam velká zima
a dají se tam proto chovat jen morčata.
Podle podkladů L. Novákové zpracovala N. Černá

Staročeské máje
– svátky lásky
a jara

Obrázek, který všichni Máji odchovaní obyvatelé našich obcí rádi vidí.
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Jejich tradici u nás v obci udržuje parta mladých,
která si bez nich květen nedovede představit.
A tak i letos mládež připravila hlavní máj, nazdobila májky pro svobodné dívky, oblékla se do krojů
a prošla a protančila za doprovodu kapely celou
vesnici. Pak na májovníky čekali starousedlíci,
aby si s nimi připili tradiční „zelenou“. Ale našli
se i tací, kteří tradici neznají, což se dá vzhledem
k velkému nárůstu nově přistěhovalých chápat.
Ale asi těžko ti starší, kteří sami v minulosti
Staročeské máje pořádali, pochopí, že některým
našim spoluobčanům mládež nestála ani za
otevření dveří. Vždyť nechtěli nic jiného, než
pozvat každého našince na tradiční večerní Májovou zábavu. Pro ty, kteří se chtějí o Staročeských
májích něco dozvědět, připravíme v příštím čísle
nejen něco z jejich historie, ale i vzpomínání
pamětníků, jakou měly podobu za jejich „májovnických“ časů.			
(nač)

NÁVRATY

Kdysi...
Je jen málo míst v historických částech našich
obcí, která po roce 1989 doznala tak výrazných
změn jako křižovatka ulic Všetatské a Labské s hlavní ulicí Boleslavskou. Jak běží čas,
přibývá těch našich občanů, kteří si již nepamatují na budovu kina, kde byla i obecní knihovna
a kadeřnictví. A je jen velmi málo pamětníků,
kteří vědí, že tam více než 100 let byla vyhlášená
hospoda U Fabiánů. Kdo a kdy hospodu s č. p. 66
postavil a od kdy tam působila rodina Fabiánů,
to se už dá dnes zjistit snad jen studiem archívů.
Jisté je, že ve farské kronice je v roce 1898 zaznamenáno, že hostinským a řezníkem v Chrástě
je Václav Fabián, který v letech 1901 až 1912
byl i starostou obce Chrást. Spojení hospody
a řeznictví bylo určitě velmi příhodné. Řeznická
živnost skončila v roce 1936, kdy pan Fabián
zemřel. Mezi moje nejstarší vzpomínky patří
původní podoba sálu. V rohu stál řeznický špalek
a prodejní pult, uprostřed visely od stropu gymnastické kruhy. Tehdejším hygienikům nevadilo,
že se v sále cvičilo, tancovalo, hrálo divadlo a prodávalo maso. Hostinskou činnost potom provozoval Václav Fabián ml. Ten v letech 1946 – 47
provedl s finanční pomocí obce velké stavební
úpravy sálu a jeho okolí – byla zrušena jedna
obytná místnost za jevištěm a část bývalé stáje
a o získaný prostor byl sál prodloužen, byla vybu-

Úmrtí

dována promítací kabina a pokladna. Kino pod
názvem „SVÉPOMOC“ bylo slavnostně uvedeno do provozu 28. června 1947. Když pak pan
Fabián v roce 1951 zemřel, vedla hospodu jeho
manželka Anna. V kronice za rok 1958 je zapsáno: „Dnem 1. 1. 1958 zanikla v obci poslední
soukromá živnost – hostinec paní Anny Fabiánové. Hostinec převzalo spotřební družstvo
JEDNOTA.“ Anna Fabiánová vydržela celých
deset let odolávat snahám státu o „socializaci“.
Pod novým, družstevním vedením se hospodě
nedařilo a v roce 1960 byla definitivně uzavřena.
Krátce na to se paní Fabiánová odstěhovala ke
své dceři. Uvolněné prostory hospody a soukromého bytu byly v letech 1964 – 65 adaptovány
pro veřejné služby. Sídlily zde obecní knihovna,
kadeřnictví, pobočka spořitelny, elektrický mandl
a sklad civilní obrany.

Ve 23. století, kdesi v hlubokém vesmíru, je zpečetěn
osud lodi Hvězdné flotily USS.
Americký sci – fi film. Mládeži přístupno, české
titulky, 127 min

Po roce 1989 byl celý objekt vrácen v rámci restitucí dcerám paní Fabiánové. Krátce na to ho prodaly podnikateli, který údajně sliboval, že na jeho
místě vybuduje něco nového, snad také hospodu.
Neudělal nic víc, než všechny budovy, kromě
bývalé stodoly, zboural a sklep na pivní sudy zasypal. V roce 1992 celý areál koupil Josef Pauzer
a vybudoval zde prodejnu stavebnin.
		
Petr Brodský, kronikář

18. července - Dvojí hra

Přechytračit. Překonat. Přehrát. Převézt. A pak už
jen převést prachy.
Thriller USA. Mládeži přístupno od 12 let,
české titulky, 125 min

25. července - Noc v muzeu 2

Světla zhasla, dobrodružství začíná.
Americká komedie. Mládeži přístupno, český
dabing, 113 min

Vstupné 70,- a 75,- Kč
Práce investigativních novinářů je vzrušující, Začátek představení ve 21:30 hodin
přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o život. Program na měsíc srpen naleznete na
Thriller USA. Mládeži přístupno od 12 let, www.tisice.cz/letni-kino
české titulky, 127 min
Změna programu vyhrazena

11. července - Na odstřel

Narození
Tuzarová Eva

Chrást 303

27. 3. 2009

Krátká Marie

Tišice 196 	

27. 4. 2009

Platonov Bořek
Swaczyna Filip
Noske Vojtěch

Chrást 252
Tišice 124

Chrást 208

21. 4. 2009
6. 5. 2009

19. 5. 2009

Poděkování
Mateřská škola Tišice děkuje Petru Koubovi
za odvoz odpadu při velkém úklidu sklepů
a všem zaměstnancům školky a Luboši Barkovi za nezištnou pomoc.

Nová služba

... a dnes

LETNÍ KINO TIŠICE

4. července - Star Trek

74 let

Prodejna smíšeného zboží U Vacků oznamuje
všem občanům změnu telefonního čísla – nyní se
dovoláte na 311 224 940.

Výbor tišického Klubu seniorů doplnil Václav
Fábera z Kozel. Ze tří navržených kandidátů
byl vylosován a nahradil tak zesnulého Františka
Barboru. V jeho nové funkci mu přejeme mnoho
zdaru.
					
Výbor Klubu seniorů

Počátek ságy o známých mutantech X-Menech.
Akční film USA. Mládeži přístupno, české titulky, 107 min

Chrást 192

Oznámení

Nový člen

27. června - X – Men Origins: Wolverine

Kavín Václav

Nabídka služeb v naší obci se rozšířila o přístrojovou pedikúru. Ta představuje výrazné zlepšení
péče o nohy, kdy se využívá nejmodernější a velice
šetrné metody ošetření nehtů a kůže na nohou za
pomocí přístroje s vysokými otáčkami a účinným
odsáváním. Používají se jemné sterilní nástroje,
které za sucha odstraňují nejrůznější deformace
kůže a nehtů na nohou a poradí si i se zarostlými
nehty. Protože tato metoda je bez jakýchkoliv
rizik, je vhodná pro starší populaci a diabetiky,
neboť vylučuje jakékoli poranění. U hůře pohyblivých zájemců je možné přístrojovou pedikúru
provádět i v domácím prostředí.
V případě zájmu kontaktujte:
Simonu Vackovou, Zahradní 168, Kozly - Tišice,
tel. 603 367 221.

Pozvánka
Zveme všechny ženy do nově otevřené
prodejny elegantní dámské módy

Iris Mode v Neratovicích,
Ruská 378 (býval prodejna Scarab).
Modely pro všechny ženy za
příjemné ceny.

Inzerce
Nabízím dodání, montáž a opravy okenních a dveřních žaluzií a sítí proti hmyzu. Tel.:
605 951 968, 315 698 142, e-mail: hoff.hoff@
seznam.cz
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Fotbalisté zůstávají
První mužstvo mužů si už dvě kola před závěrem
soutěže zajistilo účast v I. B třídě i v příštím
ročníku. Nebývale vyrovnaná soutěž až do samého závěru nedávala jistotu udržení vzhledem
k malému bodovému rozdílu od čtvrtého až po
sestupová místa. Rovněž B mužstvo zlepšeným
výkonem v jarní části odvrátilo hrozbu sestupu
do IV. třídy a dvě kola před závěrem má jistotu
III. třídy i pro příští sezónu. Dorost, který skončil
v základní skupině na 7. místě, bude hrát ještě dva
zápasy s Cítovem o 13., resp. 14. místo. Žáci se
Fotbalové výsledky:
I. B třída, skupina B
Tišice A – Skalsko 1:0 (Klíma)
Tišice A – Řepín 1:2 ( John M.)
Záryby – Tišice A 1:0
Tišice A – AFK Lužec 5:1
(Karlík, Klíma, Holomek, Temiak, Prejzek)
Luštěnice – Tišice A 0:1 (Prejzek K.)
Tišice A – Bezno – Sovinky 2:2
(Klíma, Temiak)
Rejšice – Tišice A 1:2 (Brodský, Karlík)
Tišice A – Vysoká 1:0 – vlastní
Kosmonosy – Tišice A 1:2 (Karlík)
Tišice A – Dol. Bousov 1:0 (Kaňovský)
III. třída, skupina A
Tišice B – Hor. Počaply 1:1 (Brodský)
Tišice B – Lotos Neratovice 2:1
(Temiak, Brodský)
Záryby B – Tišice B 0:2 (Vítovec, Vlach)
Tišice B – Vel. Borek 0:2
Mlékojedy – Tišice B 6:0
Tišice B – Botafogo Mělník 1:0 (Fencák)
Liběchov – Tišice B 4:0
Tišice B – Vysoká B 4:0 (Vítovec, Temiak,
Priatka, Klíma)
Beck Mělník – Tišice B 6:1 (Preisler)
Tišice B – Dřísy 2:2 (Brodský, Temiak)
Okresní přebor – dorost
Tišice – Kostelec 2:2 (Pešák, Hejsek)
Tišice – Řepín 3:4 (Pešák, Lipavský, Veselý)
Mšeno – Tišice 1:4 (Priatka 3, Kuča)
Tišice – Beck Mělník 1:3 (Kuča)
Lobkovice – Tišice 1:3 (Kuča 2, Hořánek)
Tišice – Vysoká 12:0 (Kuča 3, Lipavský, Priatka
2, Janíček, Pešák, Zítko, Hořánek 1, vlastní)
Liběchov – Tišice 1:3 (Kuča 2, Pešák)
Tišice – Vehlovice 0:2
Kly – Tišice 1:3 (Kuča, Shánil, Bušek)
Okresní přebor – žáci
Tišice – Mšeno 0:13
Hor. Beřkovice – Tišice 8:0
Tišice – Vehlovice 3:0
Obříství – Tišice 9:0
Tišice – Úžice 1:6 (Heinz)
Hor. Počaply – Tišice 7:0
Tišice – Byšice 3:0 – kontumačně
Veltrusy – Tišice 11:1 (Kouba)
Tišice – Lužec 1:8 (Šťastný)
Tišice – Dol. Beřkovice 0:8
TJ Sokol Tišice, oddíl kopané pořádá nábor
dětí narozených 2004 a starších. V případě
zájmu kontaktujte Michala Vítovce na čísle
723 225 942. Na všechny zájemce se těšíme!

Florbalisté na hřišti

v Okresním přeboru udrží pouze za předpokladu,
že Libiš nesestoupí z kraje. Mladší i starší
přípravka hrály pod hlavičkou Ovčár. Zvláště
mladší, hrající pod trenérskou dvojicí Martin
Terziev a Robert Pátek, si vedla velice dobře a
skončila na pátém místě, starší pak na třináctém.
S ohledem na uzávěrku tohoto vydání TR není
možno zveřejnit konečná umístění fotbalových
reprezentantů Tišic, konečné tabulky přineseme
v srpnovém čísle.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

I. B TŘÍDA – skupina B
Rejšice
25 14 5 6
Lužec
25 13 4 8
Kosořice
25 12 6 7
Tišice
25 11 7 7
Luštěnice
25 12 2 11
Dol. Bousov 25 10 6 9
Kosmonosy 25 11 3 11
Řepín
25 10 6 9
Bezno-Sovin. 25 10 5 10
Dlouhá Lhota 25 10 4 11
Záryby
25 9 6 10
Krop. Vrutice 25 9 4 12
Vysoká
25 8 5 12
Skalsko
25 3 3 19

59:27
50:46
44:29
39:30
39:34
49:39
52:51
40:40
46:51
42:46
31:33
40:52
31:36
25:73

47
43
42
40
38
36
36
36
35
34
33
31
29
12

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

III. TŘÍDA – skupina A
FC Mělník
25 20 3 2
Liběchov
25 16 5 4
Vel. Borek
25 15 5 5
Dřísy
25 14 3 8
Hor. Počaply 25 13 4 8
Mlékojedy
25 11 3 11
Kostelec n. L. 25 11 3 11
Botafogo Měl. 25 9 5 11
Nerat.-Byškov. 25 8 7 10
Lotos Nerat. 25 8 2 15
Záryby B
25 7 3 15
Tišice B
25 7 3 15
Všetaty
25 5 4 16
Vysoká B
25 3 6 16

97:32
68:31
68:36
70:57
61:44
57:46
41:43
44:41
58:64
38:78
49:66
29:55
41:76
38:90

63
53
50
45
43
36
36
32
31
26
24
24
19
15

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

OKRESNÍ PŘEBOR – dorost
FC Mělník
18 18 0 0 115:16
Liběchov
18 10 3 5 76:36
Mšeno
18 9 2 7 57:34
Řepín
18 9 2 7 48:58
Lobkovice
18 7 0 11 45:58
Vehlovice
18 6 3 9 34:58
Tišice
18 6 2 10 35:77
Vysoká
18 5 3 10 35:77
Kly
18 4 5 9 29:67
Kostelec n. L. 18 4 4 10 27:60

54
33
29
29
21
21
20
18
17
16

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

OKRESNÍ PŘEBOR – žáci
Mšeno
21 20 0 1 127:19
Obříství
20 16 0 4 88:37
Úžice
20 12 3 5 63:42
Dol. Beřkovice 21 12 3 6 73:58
Lužec
21 11 2 8 97:53
Liběchov
22 9
4 9 78:68
Vehlovice
21 10 0 11 62:61
Veltrusy
21 8
2 11 80:77
Byšice
21 7
3 11 47:52
Hor. Beřkovice 21 7
1 13 53:70
Tišice
22 4
0 18 30:134
Hor. Počaply 21 1
0 20 17:144

60
48
39
39
35
31
30
26
24
22
12
3

Od konce dubna letošního roku jste si mohli
všimnout, že na naše hřiště směřují skupinky
s trochu zvláštními hokejkami. Jde o pár nadšenců,
kteří se tu scházejí pátek co pátek, aby se pobavili
při florbalu. V sále stačí připravit mantinely ze
stolů, vyndat branky a může se začít hrát tato dnes
velmi atraktivní a rychlá hra. Že nevíte, co to florbal je? Tak se přijďte podívat některý pátek večer
od 18,30 hodin na sál.

Konec stolního tenisu
v Tišicích
Bohužel, nejedná se o dobrý vtip, ale o holou skutečnost. Po 26 letech stolní tenis
v Tišicích končí, 26. soutěžní sezóna byla pro
sport nejmenšího míčku poslední. Ukončení
není dílem nezájmu, či nedostatku hráčů, ale
ryze ekonomickým a je jen obrazem současné
společnosti, kde peníze jsou až na prvním místě.
Protože stolní tenis není sportem, který by byl
atraktivní pro sponzory, nepodařilo se najít
nikoho, kromě příspěvku obce a hráčů samých,
kdo by se na jeho financování podílel. Přestože
se dá rekreačně provozovat prakticky po celý
rok, soutěžní sezóna probíhá právě v zimních
měsících, což znamená vytápění hrací místnosti na minimálně 12 stupňů, a to je v případu
Tišic ten největší problém. Sál na hřišti je totiž
jinými organizacemi využíván minimálně,
takže není nikdo, kdo by se na temperování
špatně izolovaného sálu podílel. Stolní tenis
začínal v Tišicích před 26 lety v nově vybudované místnosti (nyní lokál restaurace), které
se i mezi soupeři kvůli stropu říkalo „metro“.
Po rozhodnutí, že bude z komerčních důvodů
místnost využívána jako restaurace, našli
stolní tenisté po dohodě s vedením ZŠ azyl
v tělocvičně, která sice rozměrově nevyhovovala, ale nic lepšího v obci nebylo. S velkým uspokojením a očekáváním bylo sportovci přijato
rozhodnutí OZ o výstavbě víceúčelového sálu,
a tím i možnosti hrát v místnosti odpovídající
všem regulím pro stolní tenis. Důkazem toho,
že sál byl ihned jedním z nejlepších, byla
skutečnost, že náš oddíl byl dvakrát pověřen
uspořádáním Okresních přeborů jednotlivců.
V posledních letech měl oddíl v soutěži dvě
družstva, která si vůbec nevedla špatně (loni
i předloni A mužstvo třetí). V pro nás poslední
sezóně 2008–2009 po úspěšné prvé polovině
došlo k poklesu na šestou příčku i díky tomu,
že bylo nutno z finančních důvodů zrušit tréninky. Myslím si, že je škoda úbytku jednoho ze
sportů, který obec Tišice 26 let reprezentoval.
J. Kratochvíl, vedoucí stolního tenisu

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad v Tišicích. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kváček Václav, Kratochvíl Josef, Nováková
Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba a zlom: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., tisk: Wendy s. r. o. Ev. č. MK ČR E 10708.
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