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Výstavba nového zdravotního střediska zahájena

Podařilo se! Ano, naše obec dostala písemně
potvrzenu dotaci ze středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst na výstavbu zdravotního střediska,
které vyroste v těsném sousedství Obecního úřadu a tudíž se plní dlouhodobá vize soustředit do
středu obce maximum služeb pro občany. Přidělená dotace ve výši 4.150.000,- Kč bohužel představuje necelých 50% požadované částky, takže původní projekt, který počítal s třemi ordinacemi, se

musel této skutečnosti přizpůsobit. Poslední verze projektu je tedy koncipována pro dvě ordinace
se zázemím, samozřejmostí budou oddělené místnosti pro lékaře a zdravotní sestru. To znamená,
že zde bude fungovat klasická lékařská péče, na
kterou jsme dosud zvyklí, tj. praktický lékař pro
dospělé a praktický lékař pro děti. Takže lékařky,
které se o malé i velké pacienty v naší obci již starají, plynule přejdou do nových prostor. Nicméně ani po změně projektu jsme nerezignovali na

myšlenku rozšíření lékařské péče v nových prostorách. Doufáme, že vhodnou kombinací se bude
moci rozšířit počet lékařů, a tím i rozsah lékařské
péče. Jednání se vedou například s gynekologem
nebo stomatologem.
Možná si někteří z vás položí otázku, proč se
vlastně staví nové středisko, když už jedno v obci
funguje, zda by nestačila jen například jeho rekonstrukce. Odpověď je velmi jednoduchá - stávající zdravotní středisko již nesplňuje základní
požadavky současné doby pro bezbariérový vstup,
parkování nebo hygienu. Proto bylo nutné se touto otázkou velmi rychle zabývat. Argumenty pro
výstavbu nového střediska zvítězily nad úvahou
z minulosti rekonstruovat to stávající, protože ani
v rámci nákladné rekonstrukce by se totiž nevyřešily všechny potřebné požadavky.
Jaký je tedy současný stav? Po písemném potvrzení dotace se rozběhl klasický koloběh všech
potřebných náležitostí, bylo vyhlášeno výběrové
řízení na zhotovitele, kde nejvýhodnější podmínky jak finanční, tak z hlediska záručních podmínek, nabídla firma NEUMANN s. r. o. a zastupitelstvo schválilo tuto firmu za zhotovitele stavby.
V průběhu června na novém středisku již započaly první práce. Dle harmonogramu by mělo být
vše hotovo do konce března 2013.
Rozpočet stavby je 5.042.013,- Kč, z toho krajská dotace bude činit, jak bylo výše uvedeno,
4.150.000,- Kč. Obec bude hradit spolufinancování z výnosu prodeje stávajícího zdravotního
střediska. Podmínky prodeje budou zohledňovat
fakt, kdy kupující musí akceptovat skutečnost, že

objekt bude uvolněn až po zprovoznění nového
zdravotního střediska (podmínky prodeje byly
zveřejněny na úřední desce).
Pavel Končel, starosta obce

Občan s číslem 2000
je Vladimír Šťastný

Více čtěte na straně 3.
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ZPRÁVY Z OZ
22. května 2012 OZ schválilo
• za delegáta na valnou hromadu Vodáren Kladno – Mělník a. s. starostu obce Pavla Končela, na
místa náhradníků Tomáše Hrodka a Libora Lesáka
• přijetí dotace ze středočeského Fondu rozvoje
obcí a měst ve výši 4.150.000,- Kč na výstavbu
zdravotního střediska a podmínky smlouvy
• za zhotovitele zdravotního střediska stavební
firmu NEUMANN s. r. o.
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
obce za rok 2011, jeho součástí je Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 s výsledkem BEZ VÝHRAD
• navýšení kapacity ZŠ Tišice ze 120 na 140 žáků
• Rozpočtové opatření č. 1
• vydání OZV č. 1/2012 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Tišice
• bezúplatný převod pozemku p. č. 583/42 v k.ú.
Chrást u Tišic o výměře 27 m², ostatní plocha,
ostatní komunikace do majetku obce

TIKANAS
Změny pokračují

Jak jsme již informovali v minulém čísle TR,
probíhají postupně další změny v rámci společnosti TIKANAS s. r. o., která se stará o provozování
kanalizace v obci. Od prvního června rozšířil řady
jejích pracovníků Ladislav Novák, který převzal
část úkolů po Petru Brodském.
Pokud tedy potřebujete cokoliv řešit v souvislosti
s vaší kanalizací, uvádíme kontakty na jednotlivé
pracovníky i oblasti, které řeší:
Ladislav Novák – 777 303 578
nové přípojky, kontrola přípojek při výstavbě
před zasypáním
Bořek Hlaváček – 602 875 539
hlášení poruch na jednotlivých šachtách
PhDr. Olga Janoušková – 731 618 362
nové smlouvy o připojení, případně vše, co potřebujete a nevíte přesně na koho se obrátit
Poplatky za právo využívat kanalizaci se hradí
u Magdy Bělochové na OÚ v úředních hodinách,
stejně tak se zde hlásí případné změny v Příloze
č. 3 Smlouvy o připojení na veřejnou kanalizaci
(čestné prohlášení o počtu osob).
TIKANAS s. r. o.

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Práce na zateplení budovy
Základní školy zahájeny

Zateplení budovy Základní školy Tišice, včetně
výměny oken, je vzhledem k její rozloze a členitosti akce náročná. Dodavatelská firma Šnajdr stavby
Mělník s. r. o., která byla vybrána na základě výběrového řízení, se zavázala celou akci realizovat
v co nejkratším termínu tak, aby nebyla narušena
školní výuka. Zahájilo se v červnu, o letních prázdninách budou probíhat práce v interiéru budovy a od
září, kdy bude zahájena výuka, se bude pracovat na
zateplení budovy. Akce má být dle harmonogramu
dokončena v říjnu 2012. Celkové náklady jsou spočítány na částku 3.590.000 Kč, z toho spolufinancování obce bude ve výši 1.803.000 Kč a zbytek bude
hrazen z dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR a Evropské unie, z Fondu soudržnosti.

Po dobu letních prázdnin
zrušena autobusová linka

Pravidelná autobusová linka č. 250084 Neratovice-Kostelec nad Labem-Všetaty, kterou provozuje Veolia Transport Praha s.r.o., bude po dobu
letních prázdnin zrušena z důvodu malého využití
a nerentabilního provozu. Krajský úřad Středočeského kraje, který hradí ztráty z provozu této linky, souhlasí se zrušením linky v červenci a srpnu
2012, stejně jako všechny obce, v nichž je tato linka provozována.

Zahájena příprava
1. etapy značení ulic

Zastupitelé obce se velmi intenzivně zabývají
problematikou nevyhovujícího značení v obci,
což se netýká pouze nedostatečného a zastaralého
označení ulic, ale i chybějícího systému orientačních ukazatelů. V první etapě bude realizováno
značení po celé délce ulice Boleslavská, která je
nejfrekventovanější ulicí a vede jí silnice II. třídy.
V této ulici budou umístěny ukazatele do všech
přilehlých ulic a ukazatele k významným bodům
v obci (škola, školka, obecní úřad, fotbalové hřiště). Pro značení budou maximálně využity sloupy
veřejného osvětlení a jen v minimální míře zabudovány nové sloupy pro upevnění směrovek, což
značně sníží finanční náklady. V přípravě je i umístění informační mapy obce před budovou obecního
úřadu, kde budou zakresleny nejen všechny ulice,
ale i významné a důležité objekty.

Webové stránky v novém designu

V květnu byly spuštěny webové stránky obce v
nově navržené grafické úpravě. Pracovalo se i na
členění stránek, takže se pro uživatele staly přehlednějšími. Rychlou a přehlednou navigací jsou
odkazy umístěné v zápatí stránek, pro uživatele
je i příjemné členění podle typu informací, které
chtějí na stránkách získat – umístěné vpravo nahoře. V současné době běží na těchto stránkách
anketa, kde občané mohou vyjádřit svou spokojenost s řešením oficiálního webu obce. Současně se stále pracuje na obsahu některých odkazů.
Přivítáme, když se do ankety zapojí co nejvíce
občanů, abychom měli představu, zda se záměr
zpřehlednit stránky vyplnil.

V květnu a červnu
se opravovaly ulice

Špatný stav místních komunikací je věcí, která trápí každého občana. Zastupitelé se snaží toto změnit
k lepšímu, ale velkým limitujícím faktorem je objem financí, který mohou na opravy silnic vyčlenit.
V jarních měsících se začalo s opravami ulic v menším objemu, kde byly vyspraveny jednotlivé plochy
komunikací. Větší oprava proběhla v ulici Na Pastvičkách, kde se nanesl stříkaný asfalt ve velkých
plochách. V ulici Hasičská se vyspádovala část ulice
se zabudováním vpusti, která odvádí dešťovou vodu
při přívalových deštích. Největší rekonstrukcí prošla
ulice Souběžná, která byla celkově upravena. Proti
přívalové vodě chrání ulici zabudování čtyř vpustí,
které spolehlivě odvádí vodu (první zkouškou byly
přívalové deště v polovině června). Celý povrch byl
zakončen asfaltovým recyklátem, takže obyvatelům
bydlícím v této ulici ubyly starosti, kudy nejlépe
touto ulicí projet.
(nač)

Chovatelé zvou na výstavu

Svaz chovatelů Tišice zve všechny občany
a milovníky zvířat na výstavu drobného zvířectva, která se bude konat poslední víkend v srpnu.
V sobotu 25. 8. 2012 bude výstava veřejnosti přístupná od 13,00 hodin a otevřena bude do večerních hodin dle zájmu návštěvníků. V neděli 26. 8.
můžete přijít obdivovat drobné zvířectvo v čase
od 8,00 do 15,00 hodin. Výstava se koná v nově
pronajatém areálu Českého svazu chovatelů Tišice za budovou pošty v Tišicích (přístup z parku). Po dobu výstavy bude možnost zde zakoupit
chovná zvířata. Občerstvení pro návštěvníky je
zajištěno. Na výstavu srdečně zvou členové Svazu chovatelů Tišice.

Pozor
na noční klid
Se začínajícími letními dny, kdy občané tráví více

Dne 24. 4. 2012 provedl servisní technik firmy HIDROSTAL, za účinné pomoci pracovníků obsluhy,
revizi čerpadel P1 a P2 na čistírně odpadních vod. Po tříletém spolehlivé provozu byla čerpadla v dobrém
stavu. Technik doporučil termín další revize a navrhnul opatření ke zvýšení spolehlivosti čerpadel.
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času venku do pozdních nočních nebo ranních
hodin, mohou svým hlučnějším chováním rušit
ostatní. Stejně tak mohou znepříjemnit noční klid
pořádané oslavy s odpalováním zábavné pyrotechniky. Tím samozřejmě dochází k porušování Obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku, opatření
k jeho zabezpečení a čistotě v obci, konkrétně článku 5 - noční klid, která říká, že je celoroční povinností dodržovat noční klid od 22,00 do 6,00 hodin.
Občané mohou na své hlučné spoluobčany zavolat
po 22. hodině k zjednání nočního klidu policii,
která jejich problém se sousedem vyřeší, nebo mohou podat stížnost na obecním úřadě. Za přestupek
podle odstavce 1 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb.,
lze uložit pokutu za rušení nočního klidu 5.000,Kč a řeší ho přestupková komise, jejíž působnost
byla přesunuta do Neratovic.
R. Hoffmannová

Co na to nejpovolanější?

Jak už jsme informovali na str. 1 tohoto vydání
TR, právě započala výstavby nového zdravotního
střediska díky získané dotaci ze středočeského
Fondu rozvoje obcí a měst. Nové prostory mají
na jaře příštího roku nahradit dosud využívané
prostory v obecním objektu v ulici U Kapličky. Vzhledem k tomu, že se objevují hlasy, zda
je vůbec nutné budovat nové středisko, obrátili
jsme se na dvě nejpovolanější osoby – lékařky,
které v současných prostorách ordinují s jedinou
otázkou – jak vnímají tuto situaci, zda je opravdu
nutné budovat nové středisko? Jak MUDr. Jitka
Klemanová, praktická lékařka pro dospělé,
tak MUDr. Hana Hradcová, praktická lékařka
pro děti a dorost se nezávisle na sobě shodly na
tom, že situace současného zdravotního střediska
je již neúnosná a téměř za hranicí současných hygienických požadavků na provozování zdravotnického zařízení tohoto typu.
„V tomto případě nejde opravdu o krásu nové
ordinace, ale hlavně o službu občanům v důstojných podmínkách,“ řekla MUDr. Klemanová.
„Je velmi obtížné vyšetřovat pacienta v prostorách, které nelze řádně vytopit, díky špatným
oknům větrat a v důsledku toho neustále bojovat
s plísní. A to odmýšlím fakt, že my se sestrou se
v nevytopené a nevětrané ordinaci o pacienty

staráme leckdy celý den. Navíc nové středisko
přinese i větší pohodlí pro pacienty – v zimě nebudou v čekárně„mrznout“, v době chřipkových
epidemií se mačkat jeden na druhého a hlavně
se výrazně zkrátí nutná čekací doba. V nových
prostorách totiž bude oddělena místnost lékaře a sestry, takže v případě například aplikace
injekcí či dalších úkonů, které řeší sama setra,
mohu v klidu současně ošetřovat dalšího pacienta. Možná se to nezdá, ale opravdu tento fakt
přináší značné časové urychlení celé naší práce.“
A podobný názor jsme slyšeli i od MUDr. Hradcové: „Opravdu tato změna byl již velmi nutná,
okna v naší ordinaci jsou již v takovém stavu, že
nejdou ani otvírat, obtížně větráme přes ordinaci
a o topení a plísni ani nemluvím. Jen si představte, že přijdete do poradny s novorozencem a svlékáte ho v 17 stupních! Samozřejmě se snažíme
tuto dobu minimalizovat, miminka i další dětští
pacienti se svlékají až přímo v ordinaci, ale to
zase prodlužuje dobu ošetření a tedy i čekání dalších pacientů.“
Samozřejmě obě se shodly na tom, že do nové
ordinace se velice těší a že opravdu jde o velmi
potřebnou věc. Ocenily také vstřícný přístup obce
v minulosti i nyní.
oja

Občan s číslem 2000

Již v minulém vydáni TR jsme informovali, že
naše obec dosáhla počátkem letošní roku hranice
dvou tisíc obyvatel a protože jde o významný okamžik v životě naší obce, bude tento občan slavnostně přivítán. Zároveň jsme slíbili, že v dalším čísle
prozradíme jeho jméno. Takže vězte, že symbolicky při květnovém vítání občánků přivítal starosta
obce Pavel Končel tišického občana s číslem 2000,
a to pětiletého Vladimíra Šťastného. Od starosty
převzal pamětní list a plaketu i malý dárek. I když
sám Vláďa moc sdílný nebyl, prozradili jeho rodiče a babička, kteří ho při této události doprovázeli,
že si ocenění váží a jsou rádi, že mají své pokračovatele v obci, ve které žijí již 25 let.

TIŠICKÉ BEJVÁVALO
aneb začátky zdravotnických služeb v obci
Na jiném místě tohoto vydání TR informuje
starosta obce o tom, jak pokračuje příprava výstavby nového zdravotního střediska. Jako vždy,
když se v obci děje něco významného, co výrazně změní, zlepší život našich občanů, nahlížím
do kronik, abych zjistil a čtenáře seznámil s tím,
jak to bylo před mnoha lety.
V žádné z kronik, které mám k dispozici, není
ani zmínka o tom, jak se chodilo k lékaři „za
císaře pána“, ani před druhou světovou válkou.
Jen ve farské kronice je informace, že v přifařených obcích působí dvě porodní báby. Pamětníci
vzpomínají, že nejbližší praktický lékař byl před
válkou ve Všetatech. Ono se dříve k panu doktorovi chodilo podstatně méně než dnes. Lidé
se spoléhali na lidové léčitelství, bylinky, různá
„mazání“. Pro doktora se posílalo, jen když bylo
opravdu zle. Vše se u nás změnilo, když 1. listopadu 1945 v domě č. p. 108 v Chrástu otevřel
svou ordinaci MUDr. Nikolaj Negrobov, který

předtím působil ve Všetatech. Byl to ruský emigrant, odešel z Ruska po vítězství bolševiků, za
manželku měl ruskou kněžnu - alespoň se to tak
říkalo. Traduje se jeho prohlášení někdy po roce
1948: „Celý život utíkám před komunismem a on
mě dohoní v Chrástě“. O zdraví našich občanů se
pečlivě staral až do 31. 12. 1957, kdy odešel do
důchodu. Teprve v zápise kroniky za rok 1959 se
uvádí, že paní doktorka Bártová ordinuje dvakrát
týdně v ordinaci po MUDr. Negrobovi. V roce
1972 koupil tehdejší MNV dům č. p. 89 a po
úpravách se tam přestěhoval. Současně probíhaly
potřebné úpravy v uvolněném Obecním domě č.
p. 19 tak, aby prostory vyhovovaly tehdy platným požadavkům zdravotníků. Nové zdravotní
středisko bylo slavnostně otevřeno 9. května
1973 a jen s malými změnami slouží dodnes.
O zdravotní péči o naše nejmenší občánky
- novorozence, batolata a malé děti se v kronikách nic nepíše, takže se musíme spoléhat jen na

vzpomínky pamětnic - tehdejších maminek. Již
v padesátých letech minulého století byla u nás
zřízena dětská poradna. Do ordinace zdravotního
střediska jednou týdně dojížděla dětská lékařka se sestrou a poskytovala nejzákladnější péči
o děti, zejména o novorozence. S vážnějšími případy se muselo do Všetat nebo do Kostelce nad
Labem, případně se lékařka dostavila k malému
pacientovi domů.
V roce 1949 si otevřel soukromou ordinaci zubní technik (nebyl to lékař) Václav Hattan. Měl ji
v domě č. p. 195 v dnešní Lesní ulici. Zuby našim občanům jen spravoval – plomboval a trhal,
ale neléčil. Kdy ordinaci ukončil a odstěhoval se,
v kronice není, ale podle pamětníků to nebylo
více než po třech letech.
Nové, moderní zdravotní středisko tedy zahájí
novou etapu více než šedesátileté historie zdravotní péče o naše občany.
Petr Brodský, kronikář

Tradice nebyla porušena a opět nechyběla dvojčátka při slavnostním květnovém  vítání nových občánků naší obce. Starosta Pavel Končel tentokrát nové
„tišičáky“ vítal pro jejich velký počet nadvakrát, což je samozřejmě pozitivní  
zpráva. Ani tentokrát nechyběl zápis do pamětní knihy, sada fotografií a malý
dáreček.
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Staročeské máje 2012 jsou již minulostí

Vymalovaný výlet

V sobotu 5. května 2012 se v naší obci uskutečnily Staročeské máje. Tradiční akce byla jako každý rok
zahájena stavěním májky na místním fotbalovém hřišti. Následující den prošel celou obcí májový průvod
s „vyváděním děvčat“ a kolem 20,00 hodin vypukla v sále na hřišti májová veselice. Během večera proběhla dražba májky, kterou po velkém boji vykoupil náš starosta Pavel Končel.
Za Májovníky L. Flíčková

Chtěla bych poděkovat Obecnímu úřadu Tišice, jmenovitě starostovi obce P. Končelovi a L. Daňhelkové
za vstřícnost a laskavost při pořádání Staročeských májů 2012. Děkujeme všem, kteří pomáhali máje stavět, občanům za pohoštění a za velkou účast na zábavě i ostatním příznivcům této krásné tradice. Letošní
rok se opravdu vydařil a doufáme, že příští roky budou taky takové.
Jménem tišické mládeže a Staročeských májů Veronika Vacková
Máme za sebou dvě výpravy do blízkého oko- okolí – Dřísy, Ovčáry, Nedomice. Cesta ve svahu
lí. Na obou nám přálo počasí, tak jsme se krásně Cecemínu kolem nejstarších vinic v Čechách, dle
prošli, viděli zajímavosti, které máme takřka na jedné pověsti založené sv. Ludmilou, dle druhé
dosah ruky a také jsme si to putování trochu zpes- založené sv. Václavem, byla v příjemném polostítřili. Jak? No krásně, lidsky…
nu, což jsme za slunečného počasí uvítali. Zdejší
Poprvé jsme se vydali do Liblic na zámek. Ten vinice jsou dle všech historických pramenů jedje krásně opraven a upraveno
němi z nejstarších v Čechách.
Putování
je i jeho okolí, takže procházka
V současnosti byly znovu zapo nevelikém parku byla vel- s Praotcem Čechem loženy obcí Dřísy. Zpět jsme se
mi příjemná. Zpáteční cestu třetina volila opět po vydali pěšky přes Ovčáry ke Kozlům, ale krapítek
kolejích a zbytek putoval pěšky. Sluníčko hřálo o jsme si neplánovaně zašli, za což jsme byli odsto šest, tak jsme uvítali zastavení v Přívorech na měněni krásným pohledem na kostelecké slepé
pivku a domů dorazili kolem 14. hodiny.
rameno Labe.
Druhá zastávka po našem kraji vedla do Dřís
Kam se vydáme příště, se dozvíte v srpnových
ke kapli Svatého Jana Křtitele v kopci Cecemín, Rozhledech.
nedaleko Dřís. Odsud je krásný výhled na blízké
Na další putování se těší Naďa a Lída

Třída Berušek díky obrázku Lumíra Krále, kterým zvítězil ve výtvarné soutěži O nejkrásnější velikonoční vajíčko, vyrazila na „vymalovaný“ výlet
a za cíl si vybrala z nabídky pražskou ZOO. Děti
si výhru užívaly, počasí nám dovolilo projít velkou
část zoologické zahrady. Značný úspěch měli lední
medvědi, tučňáci, lachtani a žirafy. Někdo zase obdivoval netopýry, surikaty, tygry nebo třeba želvy.
Jen slony se nám nepodařilo spatřit, protože se pro
ně právě buduje nový pavilon a tak jsou uzavřeni.
Tak snad někdy příště…Takováto odměna je velkou motivací a určitě se dalších podobných soutěží
rádi zúčastníme.
L. Nováková

Program letního kina

Červenec
začátky v 21,30 hodin, vstupné 85,- Kč
7. července
Probudím se včera
O cestě za studentskou láskou do hlubin nedávné
minulosti. Nová česká komedie.
Hrají: Jiří Mádl, Filip Blažek, Eva Josefíková,
Martina Válková, Viktor Preiss, Miroslav Táborský, Zlata Adamovská, Tomáš Matonoha, Ljuba
Krbová, Filip Cíl a další.
Mládeži přístupno, 120 min
14. července
Čtyři slunce
Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Nová
česká komedie.
Hrají: Jaroslav Plesl, Marek Šácha, Karel Roden,
Aňa Geislerová, Klára Melíšková, Igor Chmela,
Anička Bubeníková, Jiří Mádl, Jana Plodková a
další.
Mládeži přístupno od 12 let, 94 min

21. července
Líbáš jako ďábel
Česká romantická komedie má otevřený konec.
Všichni hrdinové se ve finále sejdou, ale rozhodnuto není nic…
Hrají: Jiří Bartoška, Kamila Magálová, Oldřich
Kaiser, Eva Holubová, Nela Boudová, Jiří
Langmajer, Roman Vojtek, Martha Issová, Tereza
Kostková, Milan Šteindler, Petr Nárožný
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Mládeži přístupno, 107 min

28. července
Prci, prci, prcičky: Školní sraz
To nejlepší nakonec. Poslední díl americké komediální serie.
Hrají: Jason Biggs, Alyson Hannigan, Sean William Scott, Mena Suvari, Tara Reid, Chris Klein,
Jennifer Coolidge.
Mládeži přístupno od 15 let, české titulky, 113 min
Srpen
začátky v 21,00 hodin, vstupné: 85,- Kč
4. srpna
Muži v černém 3
Muži v černém - agenti J (Will Smith) a K
(Tommy Lee Jones) - jsou zpět... opět včas.
Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin,
Emma Thompson .
Mládeži přístupno, český dabing, 104 min
8. srpna (středa) Doba ledová 4: Země v pohybu
Nejoblíbenější zvířecí partička na světě je konečně zpět. Animovaná komedie pro malé i velké.
Mládeži přístupno, český dabing, 94 min
13. srpna (pondělí)
Okresní přebor
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto
taky hrajete vokres.“ Česká komedie.
Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk

Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý a další.
Mládeži přístupný od 12 let, 104 min
18. srpna
Madagaskar 3
Aby se dostali domů, byli ochotní hodně riskovat.
Animovaná komedie pro malé i velké.
Mládeži přístupno, český dabing, 92 min
24. srpna (pátek)
Tady hlídám já
Rodinná komedie o tom, jak vám zvíře změní
život… k lepšímu. Česká rodinná komedie.
Hrají: Veronika Divišová, Jitka Ježková, Vladimír
Javorský, Lukáš Vaculík, Pavel Nový, Simona
Stašová, a další.
Mládeži přístupno, 110 min
září
začátky v 21,00 hodin, vstupné: 85,- Kč
2. září
Vrtěti ženou
Pravdivý příběh o vzniku vibrátoru. Léčba ženské
hysterie v prudérní Anglii na konci 19. století.
Anglická romantická komedie.
Hrají: Maggie Gyllenhaal, Hugh Dancy, Jonathan
Pryce, Rupert Everett, a další.
Mládeži přístupno od 15 let, české titulky,100 min

Změna programu vyhrazena.
www.tisice.cz/letni-kino

Rodičům patří velký DÍK

Za poslední rok prošla Mateřská škola Tišice velkými změnami. Zhruba před rokem se začala budovat
přístavba, která vyřešila nedostatečnou kapacitu školky. S ní ale přišly jiné podmínky na herní prostor
pro děti. Přístavba zabrala část pozemku, který se pro užívání zmenšil, ale kapacita školky se zvětšila o
25 dětí. Přímo se nabízela možnost upravit plochu v zadním traktu areálu, který do té doby nebyl dětmi
využíván. To ale sebou neslo značné úpravy, protože zde byl velmi nerovný terén, a pařezy, vzniklé po
nutném vykácení poškozených či
nakloněných stromů, byly pro děti
při hře nebezpečné.
Bylo jasné, že na úpravu stačí vzít pořádně za práci a plocha
bude připravena k užívání. Ale
práce bylo tolik, že by na ni deset
holek ze školky nestačilo. Proto
jsme vzaly za slovo rodiče, kteří
již mnohokrát nabízeli školce pomoc, a vyhlásila se třídenní akce
„Pojďme všichni pohromadě zlepšit pobyt na zahradě“. Během ní se
na práci v areálu vystřídaly na čtyři desítky rodičů a opravdu je nečekalo nic lehkého. Ke slovu přišly sekery, krumpáče, pily, lopaty,
kolečka a z celé plochy zmizelo vše, co bránilo dětem v rozletu – křoviny, pařezy, kmeny, prohlubně…
Celý terén byl upraven tak, že již nyní zde mohou děti běhat a ve slunečných dnech si užívat příjemného
polostínu.
Všichni se do těžké práce pustili s takovým elánem, že se upravily všechny plochy v celém areálu, začistila se místa po nedávné stavbě, vykopaly se nálety. Nepřišli pomoci jen rodiče, ale i někteří prarodiče,
tety, starší sourozenci. Všem patří náš velký dík, bez této pomoci by nádherná plocha v zadním traktu byla
dlouho bez dětských her nebo by školku stála značné finanční prostředky. Za pomoc děkujeme i obecnímu
úřadu, který poskytl techniku k odvozu odpadu, a Josefu Pauzerovi za odvoz těžkých kmenů.
Práce na ploše ještě nekončí, bude sem navezena zemina na finální úpravu povrchu, na kterou přislíbil
pomoc další z místních podnikatelů. Chceme plochu dovybavit herními prvky a k tomu nám můžete
pomoci všichni – finanční prostředky získané z pravidelného sběru papíru budou určeny právě na nákup
těchto prvků. O termínech přistavení kontejneru na starý papír vás budeme informovat v dalším čísle
Rozhledů.
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se rozhodli naši snahu o zlepšení podmínek pro pobyt dětí na zahradě
podpořit.
Za všechny holky ze školky Naďa Černá

Děkujeme!

Vždy člověka potěší, když Vám někdo nabídne svoji pomoc. To potěšení je pro nás tím větší,
že se jedná o děti v naší školce. V poslední době
se s takovými lidmi přímo „roztrhl pytel“.
Chtěli bychom poděkovat Jakubu Nezbedovi,
který nám zdarma vytvořil nové webové stránky a je naším administrátorem. Také nám poskytl nový mobilní telefon, který slouží k zasílání SMS zpráv přímo do jednotlivých tříd. Pro
rodiče i učitelky to znamená posun ve vzájemné
komunikaci. Další telefon nám poskytla Vla-

dislava Krajčová. Nyní máme telefon v každé
třídě. Dalším naším sponzorem je Petr Kouba,
který nám již podruhé poskytuje kontejner na
sběr starého papíru a jeho odvoz. To vše zcela
zdarma. Také bychom velice rádi poděkovali
panu Josefu Pauzerovi za nezištnou pomoc při
převážení kmenů v rámci úklidu školního lesa
a všem rodičům, kteří se zúčastnili brigády a
udělali zde obrovský kus práce (o tom se více
dočtete v jiném článku). Všem ze srdce děkujeme.
L. Nováková a celý kolektiv MŠ

Cesta do historie

Školní výlet na pohádkový hrad Stránov nedaleko Mladé Boleslavi byl krásným zážitkem.

Děti z naší školky uvítal šlechtic Jan Zbyněk Zajíc z Házmburku a zavedl je do doby před více než 400
lety, kde viděly, jak lidé v té době žili či jak se oblékali. Měly možnost potkat se s učenci té doby, jako
byl Jan Jessenius, který se proslavil první veřejnou pitvou v Praze, Tycho de Brahe, v té době nejlepší a
nejpřesnější pozorovatel hvězdné oblohy, jenž byl překonán až šedesát let po vynalezení dalekohledu či
Johannes Kepler - astronom, který zjistil, že planety obíhají okolo Slunce po oběžných drahách ve tvaru
elips. Bavor Radovský z Hustiřan pak pozval děti do své
alchymistické dílny a pokusil
se vyrobit zlato nebo elixír
mládí. Součástí programu
byly rytířské hry a soutěže,
naučná stezka, divadelní vystoupení družiny pana Jana
Zbyňka Zajíce a dobové tržiště. Všechny děti byly na závěr
odměněny vzácným pergamenem. Bonusem bylo pěkné
počasí, které nás na cestě do
historie doprovázelo.
L. Nováková

Další ročník běhu o Pohár
starosty je minulostí

Ve středu 16. května se uskutečnil již 3. ročník
běžeckého závodu O pohár starosty Tišic. Na přibližně kilometrovou trať se vydali závodníci ze čtyř
kategorií od první do páté třídy a na závěr se běžela
ještě kategorie ostatní, kam se mohl přihlásit každý. Ti nejrychlejší v každé kategorii byli odměněni
pohárem z rukou starosty obce a medailí.

Výsledky závodu:
dívky 1. - 3. ročník:
Kristýna Javorská (III. třída)
Petra Jiřištová (II. třída)
Aneta Capratová (III. třída)
chlapci 1. - 3. ročník
Filip Janoušek (III. třída)
Ondřej Krajč (II. třída)
Jakub Staněk (II. třída)
dívky 4. - 5. ročník
Anna Šimonková (V. třída)
Andrea Sovány (IV. třída)
Alexandra Havlíčková (IV. třída)
chlapci 4. - 5. ročník
Taras Prodan (V. třída)
Radek Štráchal (V. třída)
Zdenek Hron (V. třída)
rodiče + ostatní
Michal Vítovec
David Šanda
Jiří Štráchal
Děkujeme Pavlu Janouškovi za fotodokumentaci
a rodičům, kteří pomáhali na trati a s organizací
závodu.
Pavel Jelínek

Úspěch ve výtvarné soutěži

Žáci ZŠ Tišice se letos zúčastnili literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kterou
vyhlásilo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,
okres Mělník. Za naši školu byla v okresním kole
oceněna 2. místem ve své kategorii výtvarná práce
žáka 2. ročníku Ondřeje Krajče. Gratulaci spolu s
diplomem a věcnou cenu Ondrovi předal zástupce
dobrovolných hasičů, který navíc projevil velký
zájem o nové členy mladých dobrovolných hasičů
z řad dětí naší obce.
Hana Kohoutová
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Senioři na výletě

Ve středu 6. 6. vyrazili naši senioři autobusem na výlet, který měl dva cíle - exkurzi
do sklárny Crystal Bohemia v Poděbradech a prohlídku skanzenu lidové kultury v
Přerově nad Labem. Za slunečného, ale ne horkého, počasí se výlet opravdu vydařil.
Ještě před třemi roky to vypadalo se sklárnou velmi špatně - skoro nic se nevyrábělo, i ti nejzkušenější skláři byli bez práce. S radostí si senioři vyslechli, že vše se
v dobré obrátilo. Sklárna jede na plný výkon, nabírají se noví pracovníci, staví se
nová hala, na vývoz jde 90% produkce, a to i do konkurenční Číny či Japonska. Ve
sklárně zavedl průvodce seniory přímo do výroby, takže z bezprostřední blízkosti mohli pozorovat, jak se
roztavená sklovina ve formách a s pomocí foukačů
mění v nejrůznější tvary skleniček, váz, pohárů i jak
zručné ruce brusičů a brusiček dávají polotovarům
konečný, nádherný dekor. Jedním z hlavních dojmů
bylo poznání, že je to práce velmi, velmi namáhavá a mnohdy jednotvárná. Pak se vydali za druhým
cílem - do skanzenu. Senioři jsou pamětníci - jako
švihnutím kouzelným proutkem se najednou ocitli v
čase jejich dětství a mládí. Při prohlížení ohromného množství exponátů, interiérů chalup, dvorků se
nejčastěji ozývalo: „ Stejné, dlouhé, dřevěné lavice
byly v kozelské škole ještě v roce 1949“, jedna paní
vzpomínala „Právě v takové máselnici jsem u babičky stloukala máslo“, nebo „ S takovým, úplně stejným žebřiňákem jsme sváželi seno“. Domů, do 21.
století se senioři vrátili večer, unaveni, plni dojmů a zážitků.
Na vysvětlenou výbor Klubu seniorů uvádí, že zamýšlený zájezd do divadla v Mladé Boleslavi na hru
„Vražda v Posázavském Pacifiku“ se neuskutečnil pro malý počet přihlášených.
Petr Brodský

Ještě jednou stolní tenis
V minulém vydání TR byly zhodnoceny výsledky stolních tenistů S. Tišice A, kteří hráli v RP I
a skončili celkově na sedmém místě. Našemu B
mužstvu v té chvíli zbývalo sehrát ještě poslední
tři utkání, neboť RP II měl celkově 14 účastníků.
Bohužel se v těchto zápasech nepodařilo dotáhnout
do vítězného konce ani jediné, a tak konečná jedenáctá příčka je zatím nejhorším umístěním v historii tišického pinčesu. Kde hledat příčiny? Je jich
hned několik. Především jde o financování pronájmu hrací místnosti v restauraci Na Hřišti, kdy z
ekonomických důvodů bylo nutné zrušit tréninky,
bez kterých se tento sport nedá na odpovídající
úrovni provozovat. K tomu pak přistupuje zaměstnanost hráčů, kdy většina podniká, takže sestavy
na jednotlivá utkání se dávaly dohromady mnohdy velmi obtížně a s vyrovnanými soupeři se tak
nenastupovalo v optimální sestavě. Nejlepší náš
hráč Pavel Dudek dokonce nesehrál ani polovinu
soutěžních utkání. K poslednímu zápasu se slabou
Nelahozevsí D dokonce jeli naši jen ve třech a to
ještě ti, kteří jinak do soutěže prakticky nezasáhli,
tedy naprosto bez tréninků. Nezbývá než doufat v
lepší financování pro následující ročník a tím i lepší reprezentaci Tišic ve sportu nejmenšího míčku.
Josef Kratochvíl

INZERCE

●● Prodám stavební parcelu v Tišicích v Les-

ní ulici o výměře 789 m2. Tel.: 602 353 402.
●● Cykloservis - objednávky a sběrné místo J. Kovařík, Kozly 110, tel.: 722 475 711,
mail: kovarik@tisice.cz. Více info: www.
pujcovna-melnik.cz
● ● Kontejnery 3 – 10 m3 – písky, štěrky,
sutě, mulčovací kůra, sutě, odpady, dále
zemní výkopové práce (bobcat), demolice, nakládka, terénní úpravy. Volejte
602 353 402.
●● Kadeřnictví dámské a pánské – Lenka Nerglová, Marie Podvalové 285, tel.:
605 770 625. Možnost kadeřnických služeb
i u vás doma.

TR 128 6

Výsledky:
Tišice B - Mšeno B
4-14
Habart 2, Kratochvíl I. 2, Veselý 0, Kratochvíl J. 0
Tišice B – Nelah. C
6-12
Dudek 3, Habart 3, Kratochvíl M. 0, Kratochvíl I. 0
Nelah. D - Tišice B
12-6
Kratochvíl J. 3, Turek 3, Válek 0

Konečná tabulka RP II.
1. TJ Neratovice E
26 25
2. TJ Sokol Dřínov B 26 19
3. TJ Dyn. Nelah. C 26 18
4. SK Liběchov B
26 16
5. SK Mšeno B
26 16
6. Sokol H. Počaply 26 16
7. Sokol D. Beřkovice B26 15
8. TJ Neratovice F
26 11
9. TJ Kralupy n. V.
26 10
10. TJ Mlékojedy C 26 10
11. TJ Sokol Tišice B 26 7
12. S. Mělník Pšovka B26 3
13. TJ Dynamo Nelah. D26 3
14. TJ Mlékojedy D 26 1

0 1
2 5
2 6
3 7
2 8
2 7
0 11
4 11
3 13
1 15
1 18
3 20
0 23
1 24

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

380:88
299:169
299:169
269:199
288:180
285:183
252:216
245:223
236:232
216:250
186:282
140:327
79:389
99:366

Omluva Tikal

75
59
56
51
50
49
45
37
33
31
22
12
9
4

Drazí spoluobčané, v minulých Tišických rozhledech vyšel můj TIKAL (TIšický KALendář) s chybami, které vznikly vepsáním dne „Osvobození“ –
tím se veškeré svátky a Dětský den posunuly o den
vzad. Moc se za chybu omlouvám. Z čeho mám
ale radost, že z kritiky, která ke mě doputovala, je
patrné, že TIKAL čtete a tak v něm budu i nadále
pokračovat. Prosím o Vaši pomoc. Pište mi o všech
nadcházejících událostech na binder@tisice.cz, ať
se na nic nezapomene. Myslivci, baráčníci, hasiči,
chovatelé.... zkrátka vy všichni, co pořádáte akce
pro veřejnost, dejte nám o nich včas vědět.
JVB

NAROZENÍ

Vojtěch Kleinert, Patrik Lipš

Haramula Karel
Mátlová Mária

ÚMRTÍ

84 let
51 let

Sport

Fotbalová sezóna skončila
Hoši celkově šestí

Druhá polovina jarních odvet nezačala příjemně.
Ve Veltrusech nebylo mnoho šancí na překonání
domácí obrany a také výsledek o tom jasně vypovídá. Ovšem další dva zápasy na domácím pažitu nám rozdaly hodně radosti. V zápasech s týmy
uzavírajícími tabulku jsme vsítili deset „banánů“,
z nichž polovinu dal Tomáš Prejzek.V obou zápasech jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě
bodovali. Obzvlášť v zápase s Cítovem se děly
neuvěřitelné věci - naši neproměnili dva pokutové
kopy a dalších pět šancí! Těsná výhra v Lobkovicích rozhodně potěšila, což se nedá říci o následujících porážkách. Nad rezervou Neratovic jsme
vedli před poločasem už o dvě branky, ale hostům
se povedl dokonalý obrat. Proti vedoucímu týmu
přeboru jsme mnoho šancí na úspěch neměli. V
posledním domácím zápase šli do vedení hosté, ale
našim hráčům se povedl obrat na 3-1, hosté pak jen
dotahovali. K poslednímu utkání cestovalo mužstvo do Velkého Borku bojovat v přímém souboji
o čtvrtou příčku. Po vyrovnaném zápase se týmy
rozešly nerozhodně. V tabulce okresního přeboru
se náš tým tedy umístil se 46 body na šestém místě,
což je velice dobrý počin. V sezóně hoši dokázali
čtrnáctkrát zvítězit, čtyřikrát remizovat a osmkrát
odešli poraženi. Vstřelili 56 branek a inkasovali ve
48 případech. Nejlepším střelcem mužstva byl Tomáš Prejzek, který zavěsil soupeřům 17 „banánů“,
z toho v jarní části soutěže se trefil jedenáctkrát.

Výsledky jarní
části okresního přeboru

AFK Veltrusy - Tišice
Tišice - Nová Ves
Prejzek T. 3x, Rampouch
Tišice - Cítov
Brzoň 3x, Prejzek T. 2x, Vítovec
Lobkovice - Tišice
Brzoň
Tišice – Nerat./Byšk. B
Vítovec, Prejzek T.
Nelahozeves - Tišice
Tišice - Libiš B
Prejzek T. 2x, Karda,Terziev
Velký Borek – Tišice
Prejzek T.,Vítovec
Tabulka

3-0
4-2
6-1
0-1
2-4
4-0
4-3
2-2

1. Dynamo Nelahozeves
26 22 2 2 91:29 68
2. FK Kralupy 1901
26 20 1 5 100:31 61
3. Veltrusy
26 17 5 4 60:27 56
4. FK Neratovice – Byšk. B 26 14 5 7 88:42 47
5. SK Slavia Velký Borek 26 14 4 8 59:41 46
6. Sokol Tišice
26 14 4 8 56:48 46
7. SK Mšeno
26 13 4 9 58:49 43
8. Sokol Dolní Beřkovice 26 10 3 13 48:50 33
9. FC Merkuria Lobkovice 26 6 8 12 28:56 26
10. Sokol Libiš B
26 4 11 11 46:61 23
11. Pšovka Mělník B
26 7 2 17 37:89 23
12. PTZ Nelahozeves
26 5 6 15 38:67 21
13. Sokol Nová Ves
26 3 2 21 30:79 11
14. Sokol Cítov
26 3 3 20 20:90 0
Cítovu bylo z disciplinárních důvodů odečteno 12 bodů

Jak si vedli mladší žáci

Po sehrání základní části jarní sezony byla družstva rozdělena do tří tříčlenných skupin podle tabulky, kde se pokračovalo zápasy mezi sebou. Naši
mladší žáci obsadili v tabulce 8. místo, takže bojovali o umístění o 7. - 9. místo v okresním přeboru.
A co na právě ukončenou soutěž říká jeden z
trenérů Martin Terziev? „Naše sezóna je u konce. Byli jsme nuceni předehrát zápas s Hořínem,
protože někteří hráči odjížděli na školu v přírodě.
Celkem jsme odehráli 24 utkání se skórem 43:80.
Z toho bylo 7 vítězství, 4 remíz, 13 porážek a konečné 9. místo mezi 15 mužstvy. První sezóna v
mladších žácích dopadla zhruba dle našich představ a možností. V dalším ročníku musíme zapracovat více na proměňování šancí a potom můžeme
reálně pomýšlet na umístění do 6. místa. Musím
pochválit všechny svěřence (kluky i holky) za výbornou docházku, jak na tréninky, tak i na zápasy
- drtivá většina z nich nechyběla ani jednou.“
Výsledky
skupina o 1. - 9. místo
Tišice – FK Jun. Kralupy
0-4
AFK Veltrusy – Tišice
3-4
Kowalsky 2x, Štráchal R., Prodan
Tišice – Sokol Libiš
2-2
Prodan 2x
AFK Hořín – Tišice
4-0
nadstavba
Tišice – Byšice
2-2
Štráchal R.,Prodan
Hořín – Tišice
1-0
Tabulka základní části jaro 2012
1. FC Merkuria Lobk.
8 7 1 0 22:6 22
2. FK Nerat.-Byšk. B
8 6 0 2 65:11 18
3. FK Junior Kralupy
8 6 0 2 20:10 18
4. FC Mělník
8 4 1 3 15:18 13
5. TJ Sokol Libiš
8 3 3 2 17:19 12
6. Veltrusy
8 3 0 5 29:26 9
7. AFK Hořín
8 2 0 6 13:31 6
8. Sokol Tišice
8 1 1 6 8:38 4
9. Vitana Byšice
8 1 0 7 5:35 3

Mladší přípravka
v horní polovině tabulky

Mužstvo mladší přípravky skončilo na konečném
9. místě z 22 týmů. Nejlepším střelcem se stal Ondra Krajč, který dokázal vsítit 75 gólů za sezónu,
což je vynikající počin. Na rozlučce byli oceněni
i další hráči - podle rodičů byl nejlepším hráčem
Tomáš Oplt a hráčem, který se nejvíce zlepšil byl
vyhlášen Jakub Červinka, který získal i ohodnocení nejvíce trénujícího hráče. V příští sezóně se
celý tým přesune do kategorie starších přípravek.
Na tyto boje se začne připravovat na čtyřdenním
soustředění, které proběhne v areálu našeho hřiště
od 30. srpna do 2. září 2012.
Výsledky
Skupina o 7. - 11. místo
D. Nelahozeves – Tišice
5-8
Krajč O. 4x, Oplt 2x, Himl 2x
Libiš B – Tišice
3-16
Krajč O. 7x, Oplt 4x, Krůta 4x
Kostelec A – Tišice
4-8
Krajč O. 3x, Tůma 2x, Pasovský, Pokorný, Štráchal M.

Tišice – Kralupy A
5-7
Krajč O. 2x,Pokorný 2x, Oplt
Tišice – D. Nelahozeves
4-5
Štráchal M. 2x, Červinka, Krajč O.
Konečná tabulka mladší přípravky se veřejně neuvádí, proto jen pro zajímavost ta neoficiální
7. Junior Kralupy
7
64 - 25 		 21
8. Dynamo Nelahozeves 8
40 - 40 		 12
9. TJ Sokol Tišice
8
49 - 40 		 9
10. Libiš B
7
24 - 50 		 9
11. Labský Kostelec A
8
32 - 56 		 6

Turnaj mladších přípravek v Byšicích

V úterý 1. května jsme se zúčastnili fotbalového
turnaje mladších přípravek v Byšicích, kterého se
za slunečného počasí zúčasnilo 6 týmů. Hrací systém byl každý s každým na 2x10 minut. Postupně
jsme odehráli pět zápasů a po sečtení všech výsledku obsadili nečekané druhé místo. Všem hráčům a
také rodičům patří velký dík, že vydrželi celý turnaj
v pohodové náladě a klukům, že při zápasech makali vždy na doraz. Své krásné 2. místo si opravdu
zasloužili. Sestava stříbrného týmu: V. Pokorný, J.
Červinka, D. Krajč, A. Tůma, T. Oplt, O. Krajč, J.
Krůta, J. Pasovský, J. Lukášek. Nejlepším hráčem
našeho týmu byl vyhlášen Kuba Červinka. Nejmladším hráčem celého turnaje a cenu - velkého
plyšáka si odnesl náš Honza Pasovský, který vůbec
poprvé na sebe natáhl fotbalový dres. A hned ve
svém druhém utkání dal branku a i předvedenou
nebojácnou hrou hodně překvapil.
Výsledky:
Tišice - Byšice B
5:0
Krajč O. 4x, Krůta Jaromír 1x
Tišice - Kralupy
1:1
Pasovský J. 1x
Tišice - Libiš
3:0
Oplt T. 2x , Krajč O. 1x
Tišice -Byšice
2:4
Krajč O. 2x
Tišice – Hořín
5:0
Krajč O. 2x, Červinka J. 2x, Pokorný V. 1x
Pořadí turnaje:
1. Byšice A, 2. Tišice, 3. Kralupy, 4. Libiš,
5. Hořín, 6. Byšice B

Nejmladší i nejstarší také úspěšní

Minipřípravka, tedy nejmladší vyznavači fotbalu, oblékli tišické dresy v prvním utkání své kariéry a i když prohráli s Labským Kostelcem 2-9 (2x
se trefil do černého J. Pasovský), na další motivaci
jim to neubralo.
I stará garda - mužstvo našich nejstarších - se dostává do obrátek. Po úvodní prohře v Mratíně 0-4 a
remíze 4-4 s Fajfkou (skórovali Kačer 3x a Mach),
jsme se dočkali prvního jarního vítězství nad velmi
silným Labským Kostelcem 4-1 (Špaček, Kačer,
Kuchař, Dudek). Střelecky se dařilo především
Viktorovi Kačerovi, který zavěsil již čtyřikrát!
Zveme všechny příznivce fotbalu na turnaj
O putovní pohár starosty obce Tišice, který se
bude konat 4. srpna 2012 na našem hřišti.
Soupeři pro náš tým by měli být borci z Čečelic,
Lobkovic a jeden z dvojice Kostelec nebo Byšice.
Srdečně zveme fanoušky

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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TIŠICKÉ KLUBko pozvalo děti
na jízdu vesmírným vláčkem

Letošním velkým překvapením v rámci dětského
dne na téma vesmír byl vesmírný vláček, který vozil děti i dospělé po obci. Počasí přálo, a tak přišel
rekordní počet dětí – 270!

Tišičtí sportovci pokračují ve zvelebování svého
stánku – díky grantu Středočeského kraje v hodnotě 95.000,- Kč si pořídili
nový traktůrek pro sekání
trávy na fotbalovém hřišti,který umožnil sekání
dvakrát týdně a to se samozřejmě podepsalo na
kvalitě travnaté plochy.
Dalším vylepšením z dotace Okresního fotbalového svazu Mělník je instalace ochranné sítě i za druhou brankou. Na této akci
se podíleli také samotní sportovci betonáží sloupů a
samotnou instalací sítě. Se zámečnickými pracemi
pomohl pan Ilič a s natažením hasiči z HZS Mělník
zapůjčením plošiny.

LUNO své diváky
nezklamalo

Polovina měsíce dubna patřila premiéře další hry,
nastudované divadelním souborem LUNO Tišice.
Opět jsme se věnovali pohádce, tentokrát méně známé předloze autora Jana Drdy – Hrátky s čertem.
Podle ohlasů bylo diváky oceněno nejen vzrůstající
herecké umění a zapamatování si náročných textů,
ale zaujala i výprava, která měla vskutku profesionální charakter. Byli jsme velmi potěšeni, že diváků
oproti loňsku neubylo – naopak, po oba dny, kdy se
představení konalo, byl sál zaplněn.
Zážitek ze shlédnutého díla byl pro některé diváky tak silný, že se již poptávali po další hře, kterou uvedeme (na jaře příštího roku). Koketujeme
s myšlenkou, že se pustíme do naprosto jiného
žánru. Snad nás k tomu vedla odvaha zkusit něco
jiného, snad rozjívenost některých neposedných
dětí, které rušily ostatní diváky. Kdo ví?! Určitě ale
budeme další hru studovat se stejným nasazením,
jako ty dvě předešlé, s touhou uspokojit náročného
místního diváka. A věřte, že naše vize pro další hru
je velmi, velmi odvážná… Tak příště snad více…
Za divadelní soubor LUNO
Naďa Černá, píár manažerka
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Vesmírný let odstartoval rakeťák Vojta a marťánci ze základní školy Tišice s marťanským tancem.
Pak už se děti mohly prolétnout trasou s šesti úkoly a za splnění si mohly vybrat hezkou odměnu.

Na hřišti si jako tradičně v dílničkách vyrobily
vesmírné dárky – ufonáramek, ufotykadla, tričko
s vesmírnými obrázky či se nechaly pomalovat.
Zpestřením byla přítomnost hasičů, kteří v teplém
počasí dovolili dětem se kropit vodou a připravili
jim také pěnu - vesmírnou mlhovinu. Nechyběl ani
skákací hrad
Děkujeme všem, kteří pomohli s organizací a
přípravami na dětský vesmírný den, dále všem,
kteří přispěli finančně či věcnými dary, všem, kteří
napekli své dobroty do prodejního stánku i všem
návštěvníkům. Díky vám všem přibyla na projekt
„Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ částka ve výši 30.727. - Kč.
Radka Staňková

