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ZDARMA

Nová část se již rýsuje!

V minulém vydání Tišických rozhledů jsme informovali o schválení dotace z rozpočtu Středočeského kraje na přístavbu naší Mateřské školy a
o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele
této stavby. Ze všech nabídek vybrala hodnotitelská komise a zastupitelé na červnovém veřejném
zasedání schválili firmu Neumann s.r.o. z Mělníka,
vše s cílem, aby ještě koncem června mohly být
zahájeny první stavební práce. S tím samozřejmě
souviselo i uvolnění bytu, který měla jako služební
k dispozici učitelka z tišické Základní školy. Obec
jí samozřejmě poskytla adekvátní náhradní byt,
kam se mohla přestěhovat. Vše se tedy nakonec
povedlo a ještě koncem školního roku se za plného provozu školky zakously první stroje do země
pro vyhloubení základových pasů. A jak tedy práce
pokračují a jaký je stav dnes, v zásadě dva měsíce
od této doby?
„Stavební práce pokračují dle harmonogramu,“

řekla nám starosta obce Pavel Končel, „ a tak
přístavba mateřské školy již získává jasné kontury. Na tomto místě bych rád podtrhl příkladný
přístup firmy Neumann s.r.o., která je zhotovitelem přístavby. Práce jsou prováděny ve vysoké kvalitě a veškeré připomínky jsou okamžitě
zapracovány.“ Samozřejmě tato akce podléhá i
přísnému dohledu z řad zastupitelů, konkrétně
kontrolu ze strany obce průběžně provádějí Jiří
Horčík a Zdeněk Novák, kteří jako stavební a
projektoví odborníci bedlivě sledují průběh
prací. Protože se přístavba realizuje z krajské
dotace, navštívil v minulých dnech Tišice radní
Středočeského kraje PaeDr. Milan Němec, který
se živě zajímal o současný stav stavby. „Po prohlídce vyjádřil uspokojení s tím, jak rychle práce
postupují,“ informoval o návštěvě starosta obce.
„Také radní M. Němec zjišťoval naše investiční
záměry na rok 2012. Po představení investičních

Nová místa v mateřské škole
Jak informujeme v úvodním článku tohoto vydání TR, byla v červenci zahájena přístavba budovy naší
Mateřské školy. Touto akcí dojde k tolik potřebnému rozšíření kapacity tišického předškolního zařízení.
Proto bude uspořádán dodatečný zápis dětí, který proběhne koncem října nebo začátkem listopadu. Jeho
přesný termín nelze nyní, v době uzávěrky TR, ještě určit, vše záleží na postupu celé akce - termínu
dokončení stavby a vyřízení všech potřebných formalit (kolaudace, změna zápisu v rejstříku škol atd.).
Proto doporučuji všem zájemcům o zápis, aby sledovali webové stránky MŠ, vývěsku na OÚ i místní
rozhlas, kde se včas dozví přesný termín zápisu. Otevření nové třídy je plánováno na začátek příštího roku
a vznikne 25 nových míst, takže naše školka bude mít od nového roku kapacitu 81 dětí. Měla by tak být
uspokojena většina uchazečů. Na koho se nedostane ani v tomto termínu, má opět šanci u zápisu na další
školní rok v dubnu 2012.
Ráda bych poděkovala starostovi obce a všem zastupitelům obce za dobrou spolupráci a vstřícnost a
vůbec za fakt, že se celá akce podařila.
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ

priorit ho zaujal záměr výstavby nového zdravotního střediska a přislíbil tomuto projektu maximální podporu, což je pro nás skvělá informace,“ dodal Pavel Končel.
Postup prací je opravdu rychlý, a tak lze předpokládat, že termín bude dodržen a noví „studenti“ budou moci začít využívat nové prostory začátkem příštího roku. Do té doby by stavba měla
být nejen dokončena, ale i zkolaudována, vysušena a vybavena. Proto také bude v nejbližší době
uspořádán mimořádný zápis dětí do MŠ, o němž
více informací naleznete v článku na této straně
dole. Také se počítá s anketou mezi rodiči všech
dětí navštěvujících naši mateřskou školu i těch,
kteří přijdou k zápisu, o provozní době ve školce,
zejména jaký bude zájem o případné prodloužení
provozu. Na jejím základě se potom rozhodne,
zda a k jakým změnám provozní doby tišické Mateřské školy dojde.
oja

Jak dál s vodotečí?

Ve stodvacátém vydání Tišických rozhledů
jsme informovali o úpravě vodotečí s tím, že další postup bude záviset na přístupu majitelů jednotlivých nemovitostí. Obec proto písemně oslovila všech jedenáct vlastníků dotčených pozemků
se žádostí o vyjádření k možnosti pokračovat v
rekonstrukci vodoteče na jejich „území“. Do stanoveného termínu odpovědělo celkem pět občanů, ale z toho jen dva byli ochotni respektovat
podmínky celé akce. Na základě těchto výsledků
je zřejmé, že o řešení problému v zásadě není
zájem. Toto stanovisko zastupitele velmi mrzí,
neboť tím pádem nelze celou akci kompletně dokončit.
pv
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ZPRÁVY Z OZ
11. srpna 2011 OZ schválilo:
• přijetí dotace z rozpočtu Středočeského kraje na
přístavbu Mateřské školy Tišice
• uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Středočeského kraje na přístavbu MŠ Tišice a pověřilo v tomto smyslu starostu obce jejím podpisem

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Řešení dopravní situace
u prodejny masa a uzenin
Před budovou prodejny masa a uzenin v Chrástě
dochází vzhledem k neukázněnosti řidičů k velmi nepřehledné situaci. Automobily zaparkované
blízko vchodu obchodu brání ve výhledu vozidlům
vyjíždějícím z ulice podél masny. Z tohoto důvodu
zde došlo i k lehké dopravní nehodě. Situací se zabývalo zastupitelstvo obce a ve spolupráci s Policií
ČR a odborem dopravy MěÚ Neratovice navrhlo
řešení, které počítá se zákazem zastavení před objektem, v němž je prodejna umístěna. Stejně tak
bude upraveno parkování i v části ulice Obecní.
Vše s cílem, aby řidiči vyjíždějící z boční ulice
měli dostatečný výhled ve vjezdu na ulici Mladoboleslavskou.
Změna jednatele společnosti TIKANAS
Vzhledem k dlouhodobé nemoci ing. Věry Sedliakové došlo ke změně jednatele společnosti TIKANAS. Byla jím na červnovém zastupitelstvu
zvolena PhDr. Olga Janoušková. Ke změně jednatele došlo nejen z důvodu nemoci, která bránila v
projednávání záměru převodu provozu kanalizace
pod externí firmu, ale i z důvodu úspor, které jmenování nové jednatelky přineslo. Záměrem zastupitelstva je v co nejkratším termínu převést provoz
kanalizace, a tím ušetřit výrazné finanční prostředky z rozpočtu obce.
Opravy místních komunikací
V měsíci červnu byly zahájeny práce na opravě
místních komunikací. Nově zrekonstruována je
nyní část ulice Sportovní a opraveny nejhorší úseky ulic Na Pastvičkách a Ke Křížku. Dále přišly
na řadu komunikace s nezpevněným povrchem,
které byly vyspraveny štěrkem. Samozřejmě jsou

OÚ a TIKANAS informují: POZOR ZMĚNA!
Blíží se termín splatnosti druhé poloviny poplatku za užívání veřejné kanalizace a ČOV. Ti uživatelé,
kteří si platbu rozdělili na dvě části, musí druhou polovinu uhradit do 30. září 2011. Tím důležitým je
změna způsobu platby v hotovosti. TIKANAS již nadále nebude platby vybírat ve své kanceláři tak, jak
tomu bylo doposud. Ti uživatelé kanalizace, kteří budou platit hotově, mohou tak učinit v pokladně OÚ u
Magdy Bělochové v úředních hodinách OÚ. Pro ty, kteří chtějí platit bezhotovostně, připomínáme znovu
pokyny pro tento způsob platby (v minulých platbách v ojedinělých případech chybí variabilní symbol,
a tak není jasné, od koho platba je) - platby se provádějí na účet číslo 498891399/0800. Při platbě je
nutné uvést správný variabilní symbol, aby platba mohla být přiřazena. Ten tvoří číslo popisné (u chat
evidenční) nemovitosti, k níž se platba vztahuje a jemu předchází číselné označení jednotlivých částí obce
z důvodu jednoznačnosti určení platby. Jednotlivé části obce jsou pro tento případ označeny následovně:
Tišice – 1, Chrást – 2, Kozly – 3 a chaty – 4. Například tedy č. p. 299 v části obce Tišice uvede jako
variabilní symbol 1 (Tišice) a 299, takže celý v. s. bude 1299, v Chrástu by to pak bylo 2299 a v Kozlech
3299. V chatách je nezbytně nutné uvádět celé evidenční číslo, tedy včetně nuly na začátku, pak vypadá
příklad variabilního symbolu následovně: chata evidenční číslo 099 bude uvádět 4099. Dále je nutné pro
identifikaci platby ještě uvést specifický symbol, kterým se určuje účel platby – 222 – kanalizace. Ve
„Zprávě pro příjemce“ je možno pro upřesnění uvést vaše jméno, není to však údaj povinný. Samozřejmě
je možné platit i složenkou, kterou si vyzvednete na poště nebo OÚ.
A ještě připomenutí výše poplatku - pro rok 2011 byla stanovena Obecním zastupitelstvem na 1200,- Kč
za osobu trvale žijící v obci (dle čestného prohlášení v příloze č. 3 smlouvy, uzavřené mezi uživatelem
kanalizace a ČOV a Obcí Tišice) a 2000,- Kč pro víkendový objekt (chatu, chalupu).
Dr. Olga Janoušková, jednatelka společnosti

Na Annu se opět střílelo

Na svatou Annu si dali tradičně dostaveníčko na kozelské střelnici všichni vyznavači střelecké disciplíny. Již poněkolikáté základní kolo nerozhodlo, tři střelci měli stejný nástřel 37 bodů. O vítězi tedy rozhodoval rozstřel a z něho nejlépe vyšel Pavel Čech jr., po dlouhé době vítěz z řad členů domácího tišického
mysliveckého sdružení. Samozřejmě nechyběly ani tradičně vynikající pokrmy ze zvěřiny.

Farní charita Neratovice pomáhá již dvacet let

vytipovány další, které postupně přijdou na řadu.
Bohužel v rozpočtu obce není dostatečná finanční
částka na opravu všech, které by si ji zasloužily, ani
na vybudování cest v nových zástavbách tam, kde
to není povinností majitelů pozemků. Zastupitelé
věří, že plánovanými úspornými opatřeními může
dojít k navýšení částky na opravu komunikací v
příštích letech.
Výstavba nového výrobního areálu
V katastru obce Tišice, a to konkrétně v Chrástu
za čerpací stanicí pohonných hmot, bude vybudován nový výrobně obchodní areál. V plánu je výstavba celkem tří hlavních budov – budova pro dřevovýrobu, kovovýrobu a administrativní budova.
Výroba bude zaměřena pro potřeby stavebnictví.
Výstavba byla povolena v části, která je územním
plánem určena pro tyto účely. Podrobně budeme
o výstavbě informovat v některém z příštích čísel
Tišických rozhledů.
(nač)
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V letošním roce slaví Farní charita Neratovice dvacet let své činnosti. Jako
jednu z prvních v ČR ji 1. září 1991 založil páter římsko-katolické církve Alois
V. Kubý, který zde působil ve funkci ředitele až do roku 1999. Poté ho vystřídala
Miloslava Machovcová, která zde jako ředitelka působí dosud. Za tuto dobu se
podařilo vybudovat fungující organizací, která z původního jednoho střediska
působí v sociální oblasti na jedenácti místech a ve zdravotní oblasti na šestnácti
místech Středočeského kraje a v Praze. Zabezpečuje rovněž blízké i vzdálené
okolí a hlavně nedostupné oblasti. Jejím posláním je snaha pomoci lidem, kteří
v důsledku nemoci, postižení či stáří si nemohou sami zabezpečit plnohodnotný
život, avšak díky naší pomoci mohou setrvat ve svém domácím prostředí.
Farní charita je nezisková organizace a pro zabezpečení své sociální činnosti
musí získávat granty a dotace z MPSV, Středočeského kraje a z různých nadací a od obcí a měst. V současné době provozuje domy s pečovatelskou službou na základě smlouvy s Obecními úřady například v
Libiši, Kostelci nad Labem, Obříství, Odolene Vodě, Otvovicích, Klecanech, Klánovicích a další. Provozuje též dva Denní stacionáře kompletně vybavené pro seniory a osoby s postižením, kteří tak část dne
stráví ve společnosti ostatních klientů a v komplexní péči pečovatelek, čímž nejsou vyřazeni ze svého
přirozeného prostředí a mají kontakt se společenským prostředím.
Pro své klienty také pořádá různá setkání, plesy, výlety, přednášky a jiné aktivity, což všichni oceňují
vysokou účastí.
Velkým a zároveň zavazujícím úspěchem je pro organizaci Farní charita Neratovice získání certifikátu
kvality ISO 9001/2009 v roce 2010 a letos je v plánu postup na ještě vyšší stupeň v certifikaci kvality.
Toto ocenění je zásluhou všech zaměstnanců. Zároveň by to byl pěkný dárek k dvacátému výročí.
Ředitelka Farní charity Neratovice Miloslava Machovcová a zaměstnanci

Návštěva u včelaře

Stalo se tradicí, že děti ze Základní školy Tišice chodí jednou za dva roky na exkurzi ke včelaři Petru
Brodskému. Letos však došlo ke změně - včelař P. Brodský nejprve navštívil školu a na interaktivní tabuli promítnul filmy se základními
údaji o životě včel, které doprovodil potřebným vysvětlením
a odpověděl na zvídavé otázky
dětí. Takto teoreticky vyzbrojeny přišly děti těsně před prázdninami 28. června na oplátku ke
včelaři. Petr Brodský pro ně připravil ukázky včelích produktů medu, vosku, propolisu a všeho
potřebného vybavení a pomůcek. Na závěr se děti podívaly
do otevřeného úlu na skutečný
život včeliček. Stejně jako při
minulých návštěvách Vlastička
Brodská připravila pro děti malé
občerstvení.
RR

Chcete pomoci?

Pomoc může mít různou podobu, ale nejúčinnější je tam, kde pomáháme někomu bezbrannému, někomu, kdo se bez pomoci ostatních neobejde. I tady je více
možností, ale my vám dáváme typ na pomoc opuštěným zvířatům, která skončila
z různých důvodů v útulcích.
Většinou za tento jejich úděl můžeme my – lidé. Pořídíme si živou hračku, která se
nedá vypnout, nejde z ní vyndat karta, prostě musíme se o ni den co den starat a na
to najednou není čas. V nejlepším případě pejska vezmeme, zaplatíme poplatek za
péči v útulku a dáme mu druhou šanci. V tom nejhorším psa uvážeme na provaz v
lese, či ho týráme za to, že štěká nebo chce nakrmit.
Již pošesté časopis Planeta zvířat pořádá největší umísťovací akci na pomoc opuštěným a týraným zvířatům za účelem najít co nejvíce laskavých domovů těmto tvorečkům. Zúčastněné útulky, občanská sdružení a neziskové organizace zde mají nejen možnost najít opuštěným zvířatům nový domov, ale prostřednictvím sponzorských darů se jim zúčastněné firmy snaží pomoci v péči o čtyřnohé svěřence. Umisťovací
akce je hojně navštěvována širokou veřejností. Pro dětské i dospělé návštěvníky je připraven zajímavý
doprovodný program. Nechybějí v něm ukázky psích sportů, výcviku, ani soutěže pro děti. Můžete vidět,
jakým způsobem je cvičený pes schopen pomoci handicapovaným občanům, nevidomým, lidem trpícím
záchvaty. Kolik zábavy si s psím kamarádem užijete při sportu zvaném Flyball či při tanci se psem. A pokud si žádného nabízeného pejska či kočičku domů neodnesete, pomůžete jim svou účastí. Vstupenkou na
akci je konzerva krmení. Akce se pořádá 10. září 2011 od 9,00 hodin v areálu Hoffmanova dvora v Praze 9 - Vinoři.
Naďa Černá, vedoucí projektu Sen zvířat

Zumbamánie dorazila do Tišic

Výstavba bikeparku
zahájena
Druhou sobotou v červenci se započalo s
pracemi na první etapě výstavby bikeparku
Na Pastvičkách. Začala se budovat dirtová lajna, která byla z části již předem hlínou navezena. Musely se ale oddělit jednotlivé „boule“,
zvýšit sjezd a vytvořit nájezd. Ten den byla
na místě kromě Martina a Jardy z občanského
sdružení Kolorádo i Andy Uhrová s Matějem
a tahali přerostlý plevel a Josef Čech s bagrem
upravoval vše dle pokynů. Holky z KLUBka s
dětmi pak jedno odpoledne vytahaly další plevel tak, aby v sobotu 30. července mohly práce
pokračovat. Bohužel počasí nepřálo, a tak se v
sobotu mohlo bagrovat jen chvíli. Do prvního
neoficiálního sjezdu na dirtové lajně zbývá tedy
ručně dotvarovat boule do konečné podoby,
poté na hromady navézt jemný lomový kámen
a zajezdit ho.
Na začátku to vypadalo jednoduše, je to přece „jen“ navezení hlíny, ale pravda je trošku
náročnější. Někomu se může zdát, že práce
pokračují velmi pomalu, ale protože stavbu neprovádí žádná dodavatelská firma na klíč, jsme
rádi za pomoc Martina Kocury, který ve svém
volném čase o víkendu organizuje nás a místní
kluky bikery a vše se odvíjí a buduje dle jeho
pokynů. Také děkujeme všem dosavadním pomocníkům.
Uvědomujeme si, že areál je všem na očích.
Chceme, aby vznikl hezký přírodní prostor aktivního odpočinku, a určitě závazkům dostojíme. Také zvažujeme, že oslovíme zahradního
architekta se zadáním vytvořit studii kompletního areálu včetně okolí a zároveň využijeme i
služeb zahradnické firmy.
R. Staňková, KLUBko

KLUBko bude mít
„Slepičí den“

V úterý 12. 7. 2011 se po dlouhé pauze začalo
opět cvičit na sále na hřišti. Tentokrát si pro nás
připravila cvičitelka Blanka se svým kolegou Jirkou z Mělníka hodiny zumby fitnes. Tento celosvětový módní hit má hodně příznivců, hned na
prvním cvičení bylo přítomno přes třicet dam. A
po dvoutýdenní pauze opět přilákala zhruba stejný

počet nadšenců nejenom z Tišic. Zumba se bude
na hřišti i nadále cvičit, a to každé úterý od 19,00
do 20,00 hodin. Tímto bych chtěla poděkovat dívkám z Tišic za zprostředkování zumby v naší obci
a doufám, že zájem o ní bude i nadále veliký, případně ještě větší než doposud.
Helena Kravcová

Příroda si s námi na jaře
aprílově pohrála a my
musíme z mrazivých neúrodných důvodů měnit
téma podzimního dne. Ale
myšlenku
připomenout
všem, co úrodného v našem zemědělském kraji
kdy vyrostlo či na vesnickém dvorku pobíhalo, neporušíme. A proto zcela vážně jsme zvolili téma
nové - SLEPIČÍ DEN. Slepice kam se podíváš (pro
domýšlivce jen a pouze kam oko dohlédne na fotbalovém hřišti v Chrástě), dobroty slepičí, ale i ty o
generaci mladší - kuřecí, vaječné a tematické soutěže pro celou rodinu. Vítáme každého, kdo u vstupu kromě vstupného pozdraví slepičím ko-ko-dák
či kohoutím ky-ky-ry-ký. Vítáme naše kuchařky,
které zase podpoří akci napečením či uvařením nějakých dobrot k tématu. Akce proběhne za každého počasí, v tomto případě si pořadatelé vyhrazují
právo na použití věty „Vypadáš jak zmoklá slepice“. Těšíme se na vás! A kdy?

V sobotu 24. září 2011 od 14 hodin
na fotbalovém hřišti v Chrástě.
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Návraty
V minulém vydání TR jsme psali o úspěšném
divadelním představení tišického spolku LUNO.
Obnovení ochotnického divadla v naší obci je nutno přivítat a pochválit. Je na co navazovat, tato forma divadla je v našich obcí stará více než sto let.
Následující informace jsem čerpal z „Kroniky obcí
Chrást, Kozly, Tišice“ od Josefa Šulce, který sám
byl nadšeným hercem a režisérem.

Kdysi...
První písemná zmínka o založení
divadelního spolku je z roku 1900. Mladý a velmi pokrokový učitel František Bakule založil pro
Kozly a okolí „Podpůrný a vzdělávací spolek BUDOUCNOST“. Prvním divadelním představením
byla dramatizace románu Karoliny Světlé „Kříž
u potoka“. Po nuceném odchodu učitele Bakuleho se spolek v roce 1905 rozpadl. Ale již v roce
1910 mladí nadšenci v Kozlech založili ochotnic-

ký kroužek, v Chrástě podobný kroužek vedl Josef Brodský, otec pozdějšího učitele a kronikáře.
V době 1. světové války, kdy většina mužů byla
na frontě, hrála skupina mladých děvčat v Kozlech
komediální divadelní představení tak, že vystupovala i v mužských rolích. Krátce po válce působily
v našich obcích divadelní kroužky dva. Jeden pod
hlavičkou tělovýchovné jednoty Sokol, druhý pod
Dělnickou tělovýchovnou jednotou (DTJ). V roce
1921 nastoupil na školu učitel Čáp a založil spolek
divadelních ochotníků. Dopisem požádali spisovatele Aloise Jiráska, zda mohou spolek pojmenovat
jeho jménem. Spisovatel souhlasil, takže jsme v
obci měli „Divadelní spolek JIRÁSEK“ a první
hrou byla „Vojnarka“ právě od A. Jiráska. V tomto spolku hrála a později také režírovala budoucí
členka opery Národního divadla Marie Podvalová
i oba její bratři Jiří a František. V roce 1930 byl
v Tišicích založen podpůrný a vzdělávací spolek
SVÉPOMOC. I v rámci tohoto spolku vznikl divadelní kroužek, který úspěšně působil až do roku
1948. Kupodivu během 2. světové války okupanti
nezakázali ochotnické divadlo. Protože jiné možnosti zábavy nebyly - kino vzniklo až v roce 1947,
byla divadelní představení hojně navštěvována a
i počet nastudovaných her byl vysoký. Divadelní
život po roce 1948 popsal v kronikách můj předchůdce Josef Brodský. Divadlo, i když ne tak pravidelně, se hrálo dále pod hlavičkou různých společenských organizací a spolků - Československého
svazu mládeže (ČSM), baráčníků, hasičů. Většina
představení se hrála v dnes již zbourané hospodě
u Fabiánů, občas i v kozelské hospodě (dnes „Na
Kopečku“). Zvláštností bylo, že k nám zajížděly
ochotnické soubory z okolních obcí, ale i profesionální divadla, například Oblastní divadlo v Mladé
Boleslavi a státní Vesnické divadlo z Prahy. V roce
1949 tyto hostující soubory u nás sehrály devět
představení, naší ochotníci tři. Po roční přestávce
nacvičil ČSM v roce 1951 Maryšu a v roce 1952
Ženitbu a hru Bělouši. Další záznam je až z roku
1955, kdy k nám přijely čtyři hostující soubory. V
roce 1958 opět ČSM sehrál hry Nemravný život
a Babička je formát. K oživení divadelního života

Senioři na Labi

Divadelní soubor LUNO Tišice
vás zve na nejlepší divadelní kus
ze svého repertoáru, kterým
je příběh na motivy ruské pohádky

MRAZÍK
s názvem

Příběh o Ivanovi z Malakojed

představení se odehrají v sále restaurace Na hřišti
v Chrástě v těchto termínech:

Premiéra - pátek 17. 6. 2011- od 19 hod.
Derniéra - neděle 19. 6. 2011- od 15 hod.
Režie: Pavel Kváček, pomocník režiséra: Petr Kühn
V hlavních (a vedlejších) rolích: Antonín Kravcov, Ludmila Nováková,
Jan Vojtěch Binder, Naďa Černá, Alena Marie Binderová, Zdeňka Kváčková,
Helena Kravcová, Jana Preislerová, Láďa Novák
Na obě představení zvou malé i velké diváky z blízka i z dáli ochotníci
Vstupné - dobrovolné (myslíme, že ne nižší než 50 Kč)

...dnes

došlo až v roce 1961, pod vedením Josefa Šulce byla uvedena s
velkým úspěchem Drdova hra Dalskabáty, hříšná
ves, Karel Kocourek režíroval hry Labyrint srdce a
Ženichové. Po čtyřleté přestávce v roce 1965 byla
nastudována hra F. F. Šamberka Blázinec v prvním
poschodí. Kdo byl režisérem, kronikář neuvedl.
Žáci naší školy - členové dramatického kroužku
- nacvičili v roce 1966 hru Princezna Pampeliška
a v témže roce Václav Uher s mladými ochotníky
uvedl hry Pantofel a kord a Manželství na zkoušku.
Až v roce 1974 se opět hrálo divadlo. Dramatický
kroužek požárníků v Kozlech uvedl hru Červený
mlýn a baráčníci pod vedením J. Šulce sehráli hru
F. F. Šamberka Jedenácté přikázání.
A to je poslední záznam o ochotnickém divadle
v našich obcích. Po dlouhých 37 letech budu moci
do kroniky napsat: „Divadlo u nás opět žije!“
Petr Brodský, kronikář

Klub seniorů Tišice Vás zve na
PODZIMNÍ SETKÁNÍ
S PŘÍVORANKOU
dne 25. září 2011 v 14,00 hodin v sále
Restaurace Na Hřišti v Chrástě.
Přijďte příjemně strávit nedělní
odpoledne s hudbou a přáteli. Vstupné
60,- Kč. Na shledanou s vámi a vašimi
přáteli se těší Přívoranka a pořadatelé

NAROZENÍ
Eliška Červinková
Jiří Váša
Denis Hlaváček
Klára Kordačová
Šimon Pochman

ÚMRTÍ
Za slunečného, ale ne horkého počasí, odjeli senioři 15. července autobusem do Mělníka, tam nastoupili
na motorovou loď a vydali se proti proudu řeky až do Čelákovic. Bylo zajímavé, že i důvěrně známá
místa vypadají s malým odstupem z paluby lodě trochu jinak. O dobrou náladu se postaral harmonikář J.
Purnoch a jen tak trochu ji pokazil nepříliš vydařený, hlavně studený, oběd. Protože se výlet líbil, plánují
senioři pro příští rok plavbu po proudu řeky, asi až do Litoměřic.
Petr Brodský

TR 123 4

Anna Hanzlová
Vladimír Štorek
Věra Slavíčková
Věra Kocurová
Vlastislav Kříž
Štefan Gombáš

99 let
71 let
78 let
91 let
81 let
84 let

Střídání fotbalových stráží

Jistě se k většině z vás už dostala zpráva, že fotbalový oddíl TJ Sokol Tišice má nového předsedu Michala Pasovského a my bychom Vám ho rádi představili. Proto jsme ho požádali o
krátký rozhovor.
Jaký je tvůj vztah k fotbalu. Dále bych rád pokračoval v dobře nastarfotbalu a to zejména tovaném programu vedení mládeže. Doufám, že se
k tomu našemu – ti- časem povede vychovat nové dorostence, aby mělo
šickému?
A-mužstvo kam sáhnout pro nové talenty. Rád bych
Ke sportu mám velice k fotbalu přitáhl co nejvíce občanů, ať nám pomovřelý vztah. Obzvláště hou jako hráči, trenéři, funkcionáři, sponzoři nebo
k fotbalu, který jsem jako fanouškové. Děláme dobou věc a touto cestou
začal hrát asi v šesti nabízím spolupráci každému, kdo se k nám chce
letech. Nejdříve jsme kopali jen tak na starém hřiš- přidat.
ti, ale pak nás oslovil legendární pan Vít, jestli neMáš nějaký fotbalistický sen?
chceme hrát za Tišice. Začátky si moc nepamatuji,
Rád bych, aby se fotbalu v Tišicích dařilo. A aby
ale po žácích jsme skočili do dorostu, kde se nám se diváci těšili z umění našich borců všech katecelkem dařilo. Časem jsem si zahrál B třídu pod gorií.
vedením trenéra Radka Zámečníka. Celou fotbaloJak se dá fotbalu v Tišicích pomoci?
vou karieru jsem odehrál hlavně v obraně. Fotbal
Jde hlavně o děti, aby netrávily svůj volný čas u
mě moc baví, ale už ho hraji jen na rekreační úrov- počítače a chodily na pravidelné tréninky, pokud
ni. Vždy se kolem našeho fotbalu točili skvělí lidé to je jen možné. Další různé programy, jak pomoci
a obětovali mu mnoho svého času a sil – je to i pro fotbalu v naší obci, budeme postupně uveřejňovat
mě veliká výzva a závazek.
na nových internetových stránkách.
Jak se přihodilo, že jsi předsedou?
Závěrem bych rád poděkoval Tondovi KravcovoChtěl jsem trochu vypomoci klukům, kteří fotbal vi za dobrou práci, kterou pro náš fotbal udělal a
v Tišicích dělají. Začal jsem s vedením minipří- jistě ještě udělá. A samozřejmě tisíceré díky všem
pravky. Později jsem se dozvěděl, že končí Tonda ostatním, kteří fotbalu v Tišicích pomáhají, ať příKravcov v roli předsedy a nový kandidát zatím mo u nás v TJ Sokol Tišice nebo za Obecní úřad
nebyl. Tak jsem se po rozhovoru s Tondou nabí- starosta a zastupitelé. Díky také redakci Rozhledů
dl a stal se předsedou. V administrativě mi budou za podporu a díky úplně všem, co třeba jen občas
pomáhat Martin Preisler a Petr Kouba a za to jim přijdou na zápas a fandí. Sportu zdar a tišickému
tímto děkuji.
fotbalu zejména
Co máš v plánu změnit?
Za redakci se ptal Jan Vojtěch Binder
Zatím jsme začali s novými internetovými stránSamozřejmě i celá redakční rada TR přeje novékami, které vznikají ve spolupráci s Tomášem mu předsedovi mnoho zdaru v jeho nelehké funkci
Prejzkem na adrese http://fotbal.tisice.cz. Zde by a našim fotbalistům mnoho úspěchů pod jeho vev budoucnu měly být všechny informace o tišickém dením

Tondo, dík!

Dopsala se další kapitola fotbalu v naší obci. Po
mnoha letech skončil ve funkci předsedy fotbalového klubu TJ Sokol Tišice Antonín Kravcov. Své
práci pro tišické fotbalisty věnoval nejen mnoho
svého volného času, znalostí a trpělivosti, ale také
se podílel i na osobním sponzorování klubu.

Svou stopu zanechal i při budování a následné
údržbě a zvelebování tišického fotbalového svatostánku. A v neposlední řadě strávil mnoho času
také jako trenér žáků, a i když se jim nedařilo, nikdy ze svého postu neodešel. V poslední době působil ještě jako asistent trenéra „áčka“.
Za to vše, za jeho obětavou práci a čas, který
tomu všemu věnoval, mu patří velký dík.
Za fotbalový klub TJ Sokol Tišice Petr Kouba

INZERCE
● Hledám pronájem domu či bytu kdekoliv
v Tišicích na tři roky pro matku s třemi dětmi ve věku 14až 17 let. Pomůžeme s nákupy,
pracemi na zahradě apod. Volejte 723 882
790 A. Uhrová.

Stolní tenis
po létu opět ožívá
Aktuální situace v oddíle stolního tenisu Sokola Tišice je stále stejná jako jiná léta. Po skončení
soutěžního ročníku jako vždy končí i sportovní
aktivita, protože je nutno šetřit každou korunu na
ročník příští. Že to není dobrá varianta, ví každý,
kdo nějaký sport dělá – bez udržování kondice a
bez tréninků to v žádném sportu nejde. Peníze jsou
ovšem, jak se říká, až na prvním místě, takže je
nutno se jen spolehnout na zkušenosti našich aktérů, že se v průběhu nové soutěže opět rozehrají,
aby mohli důstojně reprezentovat tišický sport.
V okamžiku vydání těchto TR ještě bohužel není
k dispozici rozpis zápasů pro ročník 2011-2012,
do kterého přihlašuje náš oddíl opět dvě mužstva,
jedno do RP I a druhé do RP II. Po přihláškách z
regionu budou soupeři známi až v prvé polovině
září. Hráčský kádr zůstává i pro nadcházející sezónu stejný, s jakým se končilo v uplynulém ročníku,
tedy čtrnáctičlenný. Ani náš oddíl ale není uzavřenou společností, a proto bych chtěl prostřednictvím
TR vyzvat ty, kteří by měli chuť se mezi nás začlenit (například někteří z našich nových občanů), aby
nás kontaktovali na telefonu 737 389 708, nebo na
mailu kratochvil@tisice.cz . Protože další číslo TR
vyjde až koncem října, a to už bude nový ročník v
plném proudu, zveřejníme rozpis soutěží už v září
prostřednictvím webu obce Tišice.
Josef Kratochvíl,
vedoucí oddílu stolního tenisu
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Sport

Fotbalisté před Turnaj O pohár starosty obce Tišice
novou sezónou

A mužstvo
Letos příprava začala o něco později než v předchozích letech. K prvnímu tréninku se hráči sešli
v úterý 2. srpna na našem hřišti. Tréninky jsou
jako obvykle v úterý a ve čtvrtek od 19,00 hodin
na hřišti v Chrástě.U týmu i nadále zůstává trenér
Martin Brabec. Nové posily ani odchody hráčů zatím nejsou vyřízeny, takže kádr zůstává stejný jako
na konci jarní sezóny. Kromě tradičního turnaje
sehrálo mužstvo na domácím trávníku ještě dva
přípravné duely s Kojeticemi a Kochánky, které
shodně vyhrálo 3-2. A na konci srpna odstartoval
okresní přebor na hřišti mělnické Pšovky. Nezbývá
než hráčům popřát hodně zdaru v nové sezóně.
Stará garda
Zápas proti Lobkovicím se neuskutečnil, neboť
hráči soupeře se nesešli. A tak stará garda opět vyběhla na trávník až 23. července v Chlumíně, kde
odehrála další zápas. V prvním poločase se nejprve
dostala zaslouženě do tří brankového vedení, ale
před přestávkou zbytečně inkasovala po ojedinělé
šanci chlumínských hráčů. Do druhého poločasu
proti našim starým matadorům vyběhlo áčko Chlumína, a to už bylo horší. I přesto se povedlo udržet
alespoň remízu 3:3 a na dodatečné penalty zvítězit.
Branky vstřelili Pek, Charvát a Kačer.

ROZLOSOVÁNÍ

1. k. 28. 8.
2. k. 3. 9.
3. k. 10. 9.
4. k. 17. 9.
5. k. 24. 9.
6. k. 1. 10.
7. k. 8. 10.
8. k. 15. 10.
9. k. 22. 10.
10. k. 30. 10.
11. k. 5. 11.
12. k. 13. 11.
13. k. 19. 11.

V sobotu 6. srpna proběhl již tradiční fotbalový
turnaj „O pohár starosty“. Na našem hřišti se objevila mužstva Dřís, Sibřiny a tým složený z mladých hokejistů Junioru Mělník a jejich příznivců.
A samozřejmě se účastnili domácí borci. Úvodní
dva zápasy skončili sice jednoznačně a s vysokým
výsledkem, ale vítězové to tak jednoduché neměli,
jak by se zdálo, hlavně v prvních poločasech. Dřísům vychytal čtyři gólovky domácí brankář Kulíček a Junior se také mohl dvakrát radovat z vedení
nad Sibřinou. V zápase o 3. místo si šly Dřísy pro
vítězství, ale Junior třemi góly otočil výsledek na
svou stranu. Finálové utkání bylo vyrovnanější, po
půl hodině dvěmi brankami v rozmezí třech minut
dostal naše borce do vedení Toman. Zdálo se, že
je rozhodnuto, ale těsně před přestávkou sibřinský
Taralžkov snížil. V desáté minutě druhého poločasu opět Toman zařídil dvoubrankové vedení. V 85.
minutě dal Taralžkov znovu kontaktní gól, ale domácí si již vítězství pohlídali a po zásluze zvedli po
dvou letech opět nad hlavu putovní pohár (loňský
turnaj byl kvůli vytrvalemu dešti zrušen).
Výsledky:
Tišice – Dřísy
5-0
Brzoň 2x, Brodský, Machka,Toman
Sibřina – Jun. Mělník
3-0
Taralžkov, Piskáček, Tejml
O 3. místo:
Dřísy – Jun. Mělník
3-4
Finále:
Tišice – Sibřina
3-2
Toman 3x

Mistrovská utkání

Turnaj Starých gard

17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
15,30
14,30
14,00
14,00
13,30

V sobotu 13. srpna 2011 proběhl na našem hřišti
turnaj starých gard za účasti mužstev Tišic, Lobkovic, Kostelce a Byškovic. Bohužel kostelečtí
dorazili jen v pěti hráčích, a tak je doplnilo několik
borců z tišické staré gardy. Turnaj se hrál systémem každý s každým se zkrácenou hrací dobou
2x15 minut. Po všech šesti odehraných zápasech
se opět po roce radovala a zvedla k výšinám prestižní pohár stará garda Tišic. Během turnaje bylo
možné ochutnat i výbornou gulášovku, gyros, opečenou klobásku nebo párek v rohlíku. Podle ohlasů zúčastněných mužstev bylo patrné, že zavládla
spokojenost jak s organizací turnaje, tak i s výborně připravenou hrací plochou. Nejlepším střelcem
turnaje se stal s dvěma brankami Dan Černý z Lob-

Pšovka Mělník B - Tišice
Tišice - SK Mšeno
S. Dol. Beřkovice - Tišice
Tišice - FK Kralupy 1901
PTZ Nelahozeves -Tišice
Tišice – AFK Veltrusy
S. Nová Ves - Tišice
S. Cítov - Tišice
Tišice - FC Lobkovice
FK Nerat./Byšk. B - Tišice
Tišice – Dyn. Nelahozeves
S. Libiš B - Tišice
Tišice - Slavia V. Borek

V
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D
V
D

Skončí v Tišicích šachisté?
Zápasem, který naši
šachisté sehráli v Čelákovicích, uzavřely celou
minulou sezónu. A aby
nezůstal historicky posledním, potřebuje šachový oddíl přinejmenším
dva nové hráče, kteří hrají
šachy především pro potěšení. Poslední šance zapojit se do činnosti šachového oddílu je ve čtvrtek
1. září od 17,00 hodin v
klubovně na poště.

kovic a nejlepším brankářem Tomáš Karda z Tišic.
Každý tým si zvolil i svého nejlepšího hráče – Tišice – Viktor Kačer, Byškovice – Miroslav Lhotský, Lobkovice – Dan Tomášek a Kostelec – Pavel
Koš. Nejstaršími hráči turnaje byli Josef Peterka a
Josef Pauzer z domácího týmu.
Výsledky:
Tišice – Lobkovice 1-0, Byškovice – Kostelec 2-0
Tišice – Byškovice 1-0, Lobkovice – Kostelec 1-0
Tišice – Kostelec 1-1, Byškovice – Lobkovice 2-1
Konečná tabulka:
1. Tišice
2
1
0
3-1
7
2. Byškovice
2
0
1
4-2
6
3. Lobkovice
1
0
2
2-3
3
4. Kostelec
0
1
2
1-4
1

Nábor mládeže
Fotbalový oddíl TJ Sokol Tišice i nadále
pořádá nábor dětí ročníků narození 2005
a 2006 , ale mohou se hlásit i starší pro doplnění současných týmů. Tréninky začaly
23. srpna 2011 a jsou pravidelně každé
úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na hřišti.
Případné dotazy u Michala Vítovce na telefonu 723 225 942.
Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

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: Binder Jan Vojtěch, Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.
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