číslo 133/IV/2013

Zdravotní středisko
dokončeno

Slavnostním přestřižením pásky starostou obce
Pavlem Končelem a náměstkem hejtmana Středočeského kraje Dr. Milanem Němcem se ve čtvrtek
4. dubna otevřely dveře nového zdravotního střediska v naší obci. To se během chviličky zcela zaplnilo tišickými občany, naštěstí ale zdravými, ti si
jen v rámci Dne otevřených dveří, uspořádaným
obecním úřadem, přišli prohlédnout nové prostory.
Pro všechny zájemce pak ještě proběhla krátká beseda v zasedacích prostorách obecního úřadu, kde
se občané mohli setkat a diskutovat s náměstkem
hejtmana a starostou obce a také malou prezentaci
připravila Farní charita Neratovice.
Všem se nové prostory velmi líbily, rozhodně
budou odpovídat současným potřebám, což ocení
především ti, co budou služby obou lékařek potřebovat. Dosud využívané prostory byly již v naprosto nevyhovujícím stavu, dokonce hrozilo jeho
uzavření hygienikem. V novém středisku budou
k dispozici dvě ordinace – praktické lékařky pro
dospělé MUDr. Jitky Klemanové a praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Hany Hradcové. Stavebně je vše připraveno i pro budoucnost, aby byla
možná přístavba třetího křídla. Dalším záměrem je
otevřít zde také ordinaci zubního lékaře, proto jedna z ordinací je už na tuto možnost předem připravena, v podlaze jsou instalovány všechny potřebné
rozvody.

Závěrem ještě připojujeme malou rekapitulaci
celé akce - stavba byla zahájena 6. června loňského roku s plánovaným termínem dokončení
31. března 2013. To se zdařilo, protože kolaudace
úspěšně proběhla 27. března 2013. Celková cena,
s níž vyhrála výběrové řízení dodavatelská firma
Neumann s. r. o., činila 5.042.013,39 Kč, z toho
4.150.000,- Kč získala obec z dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje a zbytek ve
výši cca 900.000,- Kč (zatím není uzavřeno závěrečné vyúčtování) hradí obec ze svého rozpočtu.
Pavel Končel, starosta obce

V rámci Dne otevřených dveří na novém zdravotním středisku proběhla v zasedací místnosti
OÚ beseda s občany.

Do Tišic
jezdím rád
Je to během volebního
období
našeho
starosty
již podruhé, co
náměstek hejtmana Milan Němec
při návštěvě naší
obce mohl vzít
do ruky nůžky a
symbolickým přestřižením pásky
otevřít nové prostory. Poprvé to
byla přístavba mateřské školky, která umožnila
přijetí většího počtu dětí a nyní pro změnu zase
zdravotní středisko. „Tišice jsou zřejmě jedinou
obcí ve Středočeském kraji, kde byla podpořena z
Fondu rozvoje obcí a měst výstavba zdravotního
střediska, většina finančních prostředků šla totiž
na budování mateřský škol“, řekl nám M. Němec.
„Jsem rád, že jste vše zvládli v daném termínu i
v pěkné kvalitě. Je to i pro mne odměna za mou
podporu aktivit oblasti, kterou jako krajský zastupitel mám na starosti. A i nadále počítám s tím,
že vždy při žádosti o dotaci podpořím smysluplné akce obcí mělnického okresu“. Což můžeme
potvrdit, protože kromě těchto dvou investičních
akcí, získala naše obec díky podpoře M. Němce
i dotaci na opravu dešťové kanalizace či nákup
víceúčelového traktůrku. A také nás zajímalo, jak
se mu v naší obci, která je jednou z největších na
okrese Mělník, líbí? „Do Tišic jezdím rád, opravdu máte pěknou obec. Kdo chce, tak to určitě vidí,
co vše se v obci udělalo a ještě udělá.“ Závěrem
pak ještě popřál našim oběma lékařkám co nejméně nemocných a dětské navíc co nejvíce nových
„přírůstků“.
oja

Zdravotní středisko
začne sloužit 2. května!
Nové prostory při Dnu otevřených dveří si
také přišla prohlédnout naše praktická lékařka
MUDr. Jitka Klemanová, a tak jsme této příležitosti využili k tomu, abychom se zeptali,
kdy zahájí provoz v nových prostorách: „Dva
poslední dubnové dny a první květnový využijeme pro stěhování a první pacienty v nové ordinaci plánujeme ošetřit ve čtvrtek 2. května.
Zatím to bude zkušební provoz, především pro
akutní případy, přeci jen se mohou vyskytnout
problémy po přesunu počítačů či kartotéky. Od
6. května pak již počítáme s normálním běžným provozem. Ordinační hodiny se nemění a
doufáme, že se nezmění ani pevná linka.“
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ZPRÁVY Z OZ
12. 3. 2013
OZ schválilo
• úpravu Jednacího řádu zastupitelstva
• rozpočet obce pro rok 2013
• účetní závěrku ZŠ Tišice za rok 2012 a převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
73.846,69,- Kč do rezervního fondu.
• účetní závěrku MŠ Tišice za rok 2012 a převod zlepšeného hospodářského výsledku ve výši
198.695,40 Kč do rezervního fondu.
• podání žádosti na zateplení MŠ Tišice do dotačního titulu SFŽP, předpokládaný rozpočet akce činí
20.268.212,22,- Kč s DPH, maximální možná míra
dotace činí 90%., kofinancování akce z přebytku
hospodaření obce z minulých let a z převedených finančních prostředků investičního fondu MŠ Tišice.
• dle § 47 zákona č.183/2006 Sb. ing. R. Staňkovou jako určeného zastupitele pro pořizování změny
č. 5 ÚP Tišice
• za delegáta na valnou hromadu VKM a. s., starostu obce P. Končela a na místa náhradníků T. Hrodka,
L. Lesáka,
• prodej pozemku p. č. 612/21 k. ú. Chrást u Tišic
o výměře 8 m² J. Pokornému za částku 100,- Kč/m²
• prodej pozemku p. č. 433/2, díl „a“, k. ú. Tišice
o výměře 11 m², P. Douděrovi za částku 100,- Kč/m².
• přijetí daru ve formě kanalizačního řadu o délce
130 m a 3 kanalizačních šachet s příslušenstvím od
společnosti PS REAL DEVELOPMENT s. r. o.
• přijetí daru ve formě pozemku p. č. 625/10
v k.ú. Chrást u Tišic o výměře 170 m² od TJ SOKOL Tišice
• Rozpočtové opatření č. 4/2012
OZ vydalo
• opatřením obecné povahy č. 1/2013 Změnu č. 3
ÚP Obce Tišice
OZ souhlasilo
• dle § 30, odst. 3, zák. 250/2000 Sb. s převodem
částky ve výši 198.695,40 Kč z rezervního fondu
MŠ do Investičního fondu
• s návrhem manželů Koubových na pořízení změny
č. 5 ÚPO Tišice na části pozemku p. č. 478/6 v k. ú.
Chrást u Tišic z původního využití území jako smíšené bydlení (SB) na nové – dopravní infrastruktura/silniční parkoviště (DS) a dále změna regulativu
funkční plochy SB z maximální zastavěné plochy
100 m2 nově na 200 m2 pro pozemek p. č. 478/6
v k.ú. Chrást u Tišic, tato změna ÚPO Tišice je dále
podmíněna plnou úhradu ze strany navrhovatele
• s návrhem Petra a Jiřího Machových na pořízení
změny č. 5 ÚPO v k. ú. Chrást u Tišic, parcelní číslo
504/1 z ostatní zeleně na smíšené bydlení
OZ uložilo
• příspěvkové organizaci MŠ Tišice dle § 31, odst.
2, písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. odvod finančních
prostředků ve výši 198.695,40,- Kč z Investičního
fondu této organizace do rozpočtu obce Tišice.

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Kontejner na textil občané využívají
V lednu tohoto roku došlo k dalšímu rozšíření
kontejnerů na tříděný odpad. Jak jsme již informovali, byl před budovou OÚ umístěn kontejner
na textil a obuv. Část použitého textilu se vytřídí
pro charitativní účely, část jde na další zpracování.
Dle množství odvezeného textilu lze usuzovat, že
občanům tento druh kontejneru chyběl a naučili se
ho hojně využívat. Hmotnost vytříděného textilu je
evidována a spolu s ostatním vytříděným odpadem
činí další položku sledovanou společností Ekokom, která za vytříděný odpad vrací obcím smlouvou danou finanční odměnu.

Dokončeny dvě etapy značení ulic
V loňském roce byly dokončeny dvě etapy značení ulic v naší obci. Jako první proběhlo značení
ulice Mělnická a Boleslavská a jejích přilehlých ulic
s odkazy na důležité objekty v obci. V další vlně
proběhlo značení ulic v oblasti ulice V Úvoze (od
OÚ k restauraci Pohoda). Tyto investice dohromady nepřesáhly částku 200.000. V letošním roce se
bude se značením ulic po zaměření a vyhodnocení
finanční nabídky opět pokračovat. V této souvislosti
připomínáme místním podnikatelům možnost objednat za výhodnou cenu směrové cedule k jejich
provozovnám.
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Setkání starosty se zástupci spolků obce
K dalšímu setkání starosty se zástupci tradičních
spolků působících v obci došlo počátkem dubna
tohoto roku. Nejdůležitějším bodem byly informace o chystaném srpnovém Dnu obce, kterého by se
spolky měly účastnit a prezentovat zde svoji činnost a společně se zapojit do programu této akce.
Všem zúčastněným se myšlenka společně prožitého dne líbila a přislíbili, že v rámci svých možností
se na programu srpnového setkání budou podílet.

Letní kino po zimě
Zkouška lavic v letním kině přes zimu opět neobstála. Jako každý rok, tak i letos budou muset
pracovníci údržby opravit posezení. Tentokrát bude
oprava náročnější, kromě přelomených opěradel nevydržel ani sedák ze silných prken. V rozpočtu obce
na tento rok je vyčleněna částka 30.000,- korun na
kamerový systém. Prostor fotbalového hřiště bude
jedním z prvních míst, kam se kamera umístí.

Žalostný stav obecních komunikací
Jak ze silnic pomalu slézaly led a sníh, začaly se
objevovat škody, které napáchalo zimní období.
Silničáři se shodují v tom, že častým střídáním teplot a jejich přechodům přes bod mrazu jsou silnice
po zimě v daleko horším stavu než v předchozích
letech. V současnosti dochází k mapování stavu
obecních komunikací a vytipování míst s nejzá-

Svoz biodpadu zahájen
Svoz bioodpadu se v minulých letech osvědčil, a tak i v letošním roce bude v naší obci tento svoz probíhat. V termínu svozu k žádné změně nedochází – opět to bude každé sudé pondělí od 1. dubna do 25.
listopadu 2013. Pro všechny občany, kteří tuto službu využívají, připomínáme ceník služeb pro letošní
rok: nádoba 120 l (240 l) - nájem a svoz 721,- (1102,-) Kč/rok
nádoba 120 l (240 l) - pouze svoz 455,- (787,-) Kč/rok
Pořízení nové nádoby pak vyjde u objemu 120 litrů na 1029,- Kč a u 240 litrů 1210,- Kč. Ti občané,
kteří již svoz biodpadů využívali dříve, uhradí příslušnou platbu do 30. června 2012. Noví zájemci se pak
mohou hlásit na Obecním úřadu u Lenky Daňhelkové, telefon 315 698 237.

Prosíme občany, aby se z důvodu ukončení činnosti Milana Černého ve Sboru
pro občanské záležitosti již na něho neobraceli ohledně smutečních proslovů
při posledních rozloučeních.
Děkujeme touto cestou M. Černému
za dlouholetou a obětavou práci.

Rozpočet pro rok 2013 schválen
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce na rok 2013
ve znění tak, jak byl předložen. Poměrně podrobně jsem o největších akcích hovořil v minulém vydání Tišických rozhledů, ale rád bych
připomněl ty nejdůležitější, na něž je v letošním
rozpočtu pamatováno:
• pokračování v údržbě vodoteče,
• pokračování značení ulic další etapou
• uspořádání kulturně-sportovní akce „Den
obce“ 31. 8. 2013
• výstavba multifunkčního hřiště
• oprava obecních komunikací, kde oproti roku
2012 byla navýšena částka o cca dva milióny korun

važnějším poškozením. Jakmile bude předpověď
počasí příznivější, započne se s opravou těch nejvíce poškozených částí. Jak řekl starosta obce, budeme se snažit pro další období navýšit položku na
opravu komunikací v obecním rozpočtu.

• příprava na další etapu výstavby kanalizačního řadu (až dle úspěšnosti v jednotlivých dotačních titulech bude zřejmé, kde se bude s výstavbou pokračovat)
• instalace kamerového systému na místa, kde
dochází nejvíce k poškozování majetku
• zateplení budovy mateřské školy v případě
úspěšnosti naší žádosti o dotaci
Takto velké investice jsou možné jen díky zásadním úsporám a zefektivněním, které se nám
daří realizovat. Proto tímto chci poděkovat
všem, kteří se na této nelehké práci podílejí.
Pavel Končel, starosta obce

Obec Tišice
získala další dotaci

V minulém roce vstoupila obec Tišice do Místní akční skupiny (MAS) Vyhlídky, o. s., která si
klade za cíl podporovat rozvoj venkova. MAS
jsou podporovány Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova a do jeho rozvoje věnují
nemalé finanční prostředky. V prosinci loňského
roku tato skupina vyhlásila IX. výzvu (dotaci) a se
svými projekty se mohla přihlásit kterákoli obec,
která do tohoto sdružení vstoupila. Zastupitelé
obce, účastnící se pracovních porad, rozhodli, že v
rámci této dotace podpoří záměr místní mateřské
školy na vybudování dětského hřiště v upravené
zadní části zahrady. Vypracováním žádosti o dotaci byla pověřena N. Černá, která spolu s ředitelkou
MŠ L. Novákovou vypracovala celý projekt. Jeho
obsahem je vystavění malých dřevěných domků
ve stylu roubené vesničky, které budou sloužit pro
výuku mimo třídy. V nich v rámci výuky budou
moci děti prožívat atmosféru starých lidových
tradic a zároveň bude prostor sloužit pro pořádání akcí s rodiči i veřejností. V březnu Obec Tišice
obdržela zprávu o přidělení dotace a projekt s celkovými náklady 100.000,- Kč bude realizován se
spoluúčastí obce v částce 30.000,- Kč. Realizace
celého projektu je v režii Mateřské školy Tišice.
(nač)

Chcete snížit náklady Letní kino – jak dál? Tradiční Máje se hlásí
Tradičně projde naší obcí dne 18. 5. 2013 Středona elektřinu a plyn?
Velké kotouče, na kterých jsou nahrány filmy do český májový průvod, kdy chlapci vyzvou svobodMěsto Neratovice zveřejnilo výzvu pro obyvatele
Neratovic a blízkého okolí s možností snížení nákladů na energie své domácnosti, která platí i pro
obyvatele naší obce, a to do konce dubna 2013.
Ceny za energie lze snížit o 10 – 20 % a to už není
malá částka. Platby za energie, které hradíte, se
skládají z regulované a neregulované složky. Neregulovaná složka u elektřiny činí přibližně 40 %
z celkové platby za elektřinu a u zemního plynu
může dosáhnout hodnoty až 80 %. Oslovíte-li sami
potencionálního dodavatele, nemáte moc dobrou
vyjednávací pozici pro získání lepších cen. Ale pokud se podaří sdružit alespoň 250 domácností, pak
už takové sdružení má sílu středně velké firmy a
zde už je zájem dodavatele vyšší. Pokud se chcete
výzvy účastnit, stačí odevzdat na kontaktním místě
kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem, kopii dosavadního ročního vyúčtování spotřeby elektrické
energie a zemního plynu a aktuální rozpis záloh na
rok 2013. Pokud by se stalo, že domácnost nezíská
výhodnější cenu, než je stávající, žádná povinnost
uzavření nové smlouvy jí nevzniká. Veškerá administrace pro občany e-aukce je zdarma.
Kde získáte podrobné informace a předáte podklady? Městský úřad Neratovice, Kojetická 1021,
zasedací místnost 1. patro, každé pondělí a středa
od 4. dubna do 22. května 2013. Kontaktní osoby:
Jaroslav Černý, 315 618 309 nebo Linda Fialová
739 201 267; www.neratovice.cz
.
nač

kin, jsou pro premiérové filmy již minulostí. Kina,
která chtěla přinášet svým divákům nové filmy
mezi prvními, musela investovat kolem 1,5 milionu korun, aby si pořídila novou promítací techniku
pro uvádění filmů na digitálních nosičích. Některá
dosáhla na dotaci pro vybavení svých promítacích
kabin, ale zde sehrával roli počet obyvatel v daném
městě, kapacita kina a jeho využití. Obec Tišice se
svými přibližně 14 promítanými filmy na dotaci
nedosáhla ani náhodou.
Jak s letním kinem dál? Bohumil Beran, který
léta provoz kina zajišťuje, vidí řešení dvě. „Můžeme zůstat u stávajícího způsobu promítání na nosičích 35 mm, ale v tomto případě budou z filmového archivu k dispozici pouze filmy, které se na
těchto nosičích distribuovaly do konce roku 2012.
Od ledna 2013 jsou nové filmy pouze v digitální
podobě. A druhá možnost je zakoupit výkonný projektor, který by umožnil promítání filmů z nového
nosiče.“ Tato investice by byla ve výši přibližně
200.000,- Kč. Takto vybavené kino může ale nové
filmy promítat až po tom, co je jejich distributor
pustí do půjčoven, takže zhruba po třech měsících
od jejich premiéry. Jakou cestou se tišické letní
kino vydá, se bude v nejbližších dnech řešit. Na
stránkách Rozhledů vás budeme o způsobu provozování kina informovat.
(nač)

Slavnostní sedění
Baráčníků

Vlastenecko - dobročinná
obec Baráčníků v Chrástě zve
širokou veřejnost na oslavy
80. výročí založení Baráčnické obce v Chrástě, které budou probíhat po celý den 25.
května 2013 v sále restaurace
Na hřišti. Program celého dne oslav bude zahájen
prezentací pozvaných účastníků a v 10,00 hodin
slavnostním nástupem „praporů“, z nichž má nejeden velkou historickou i uměleckou hodnotu.
Oslavy budou v odpoledních hodinách pokračovat
taneční zábavou, kdy k tanci i poslechu zahraje a
zazpívá pan Zahradníček ml.
Na oslavy výročí svého vzniku srdečně zvou Baráčníci.

Pojeďte s námi
na hasičské slavnosti!

Senioři zvou do Třeboně
Klub seniorů Tišice pořádá dne
20. 6. 2013 zájezd do Třeboně
spojený s prohlídkou
Třeboňského zámku a exkurzí
do místního pivovaru Regent.
Odjezd účastníků je v 6,00 hodin
tradičně od místních
autobusových zastávek.
Cena zájezdu je 390,- Kč
a přihlášky přijímá do 10. 5. 2013
předseda Klubu seniorů
pan Černý, tel.721 382 260.

né dívky k tanci. K tomu bude hrát oblíbená kapela
Přívoranka a Máje zakončí večerní zábava v sále
Na hřišti od 20,00 hodin, kde k tanci a poslechu
zahraje skupina Tomáše Kindla.
Zároveň žádáme všechny dívky, které si nepřejí být vyváděny, aby se ozvaly na telefonní číslo
608 379 048.

Většina seniorů navštívila 11. 4. na „Zahradě
Čech“ i stánek našich spoluobčanů, manželů
Kušových, kteří již řadu let na výstavě prodávají bohatý sortiment květinové sadby.

Když se tahle kapela začala v sedmdesátých
letech rodit, neměla jsem o ní ani páru. Hudebníci oblečení do bizarních ne-rockových
obleků, v parukách, maskách a brýlích, museli
být soudruhům trnem v oku. Koncem osmdesátých let se po šesti letech zákazu
začíná Pražský výběr objevovat na pódiích a získává si své fanoušky. Získal
si i mě. Odborníci jeho hudbu označují za nadčasovou. Před nedávnem jsem
dostala k narozeninám vstupenku na jejich koncert a tak vyrážím, těším se.
Stojím těsně pod pódiem obklopená fanoušky mého věku. Na pódiu se objevuje
kapela v tom nejslavnějším složení ve stejných kostýmech, maskách, a už zní
jejich nejznámější hity – Tatrman, Na Václavským Václaváku… Vlním se spolu
s ostatními, zpíváme s kapelou známé pasáže, užíváme si super atmosféru. A
už zní Zubatá a Snaživec... …Znal jsem jednoho takovýho chlápka…, tak
tahle píseň začíná, ….touha po novotách veliká…, …však bohužel na co šáh,
tam sto let tráva nerostla... Začínám mít pocit, že je to ze života, z mého života. Hlavou mi běží text písně a pořád mi do něj problikává jakási skutečnost.
Kocáb přijde až na samý kraj pódia a přímo nám, pod ním stojícím, recituje
do hudby …A čím víc se snažil pomáhat, tím víc ten chudák škodil, a když
mu to někdo naznačil, tak hrách jen na zeď hodil… Taková slova mi běžela
nedávno hlavou. Nezpívala jsem si tuhle píseň, to jsem si o někom říkala ta
samá slova sama pro sebe, ale sakra kdy?! A slova písně neúprosně pokračují
…A ještě jednu vlastnost měl, že byl splachovací, jedněmi dveřmi ho vykážou,
už druhými se vrací!!! A najednou mě to trklo! Probůh, jak on to mohl ten-

Zveme všechny hasičské příznivce na hasičské
slavnosti, které se konají jen jednou za tři roky,
tentokrát 8. 6. 2013 v Litoměřicích. Uvidíte staré
hasičské stříkačky, nejmodernější hasící vozidla i
hasičské speciály. Dále je na výstavišti připraven
bohatý program a v odpoledních hodinách se ukáže
technika hasičů v plném nasazení na vodní hladině
na Labi, kdy uvidíte hasičskou hudební fontánu.
Více o akci na www.hasicsketradice.cz.
Doprava do Litoměřic je zajištěna autobusem,
sraz je v 12,45 hodin, odjezd od tišické autobusové
zastávky v 13,00 hodin. Vzhledem k zajímavému
programu slavností je odjezd z místa konání naplánován až ve 23,00 hodin. Cena za dopravu je
150,-Kč a v případě zájmu si místo rezervujte na
tel. čísle 736 466 410 (po 20,00 hodině).
Na Vaši účast se těší SDH Tišice

krát tušit! To není jen nadčasová hudba, ale i
nadčasový text! Jak mohl ten Kocáb vědět, že
nám sem do Tišic jakási zpropadená náhoda
jednoho takového Snaživce foukne! Najednou
mi hlavou běží události několika předešlých dnů. Poslední veřejné zasedání.
Snaživec šije do všeho, co se projednává. Z řad obyvatel slyší slova o otrávení
nás všech. Ale Snaživec nepovolí, jede podle svého scénáře. Slyší na svou adresu slova, že za své nic nedělání je logické, že se chce zříci finanční odměny.
Snaživec slov nedbá a šije do všeho, jako rukojmí svého rejpání si bere rodiče
dětí. Opět slyší z řad obyvatel slova, že chce vše dobré v této vesnici zničit. Ale
jeho touha po novotách je veliká, tak reje dál. Za celou dobu nepadne ani jedno
jediné slovo na jeho obranu, ani jedno jediné slovo, které by s ním souhlasilo.
Pár dní na to schůzka s rodiči. A slyším slova jedné maminky: „Opravdu si
myslíte, že si to Snaživec nevymýšlí, že si fakt někdo na vás stěžuje, já nikoho
takového neznám.“ A těsně před koncertem posezení u kamarádky. A slyším,
jak mi říká „Slyšela jsem, že jsi to Snaživci pěkně nandala, říkala mi to…“.
Vyslovené jméno překvapí – té že se líbila má slova?! Vždyť ona i s manželem
za Snaživcem donedávna stáli! A pak už si v klidu spolu s ostatními fanoušky
Výběru vychutnávám nadčasová slova refrénu …Ten si to krásně zavařil, nikdo ho neměl rád… Je mi totiž jasné, že takoví Snaživci, kteří neslyší názory
jiných a vidí jen sami sebe a svůj prospěch, sami sebe nakonec zničí. Tak se
ještě chvilku snaž, Snaživče, a slova refrénu se vyplní do posledního písmene.
(nač)

Nadčasovost Výběru
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KLUBko zorganizovalo Návštěva vandalů
Aktuality ze základní školy
Přáli bychom si, aby se nové sochy nestaly dalbrigádu i řezbování
ším terčem vandalů, jako tomu bylo v noci ze stře- Velikonoční jarmark
Tradičně jsme ve škole přivítali jaro 21. března
dy 27. 3. na čtvrtek 28. 3. 2013. Ti ukázali svoji
„statečnost“ a kromě převrácených soch vytrhali i
stromy zasazené na podzim. Co jsme čekali, když
je plocha v noci tmavá, neosvětlená? I tuto odezvu
jsem slyšela. Možná úctu k něčí práci, která byla
dobrovolná, úctu k dětem, co si na bikepark jezdí
rády na kole zařádit.

odpoledne velikonočním jarmarkem v tělocvičně.
Lidé, kteří se zde sešli, si prohlédli i nakupovali
výrobky dětí i maminek. Vedle tradičních perníkových kraslic se líbily velikonoční paličkované
krajky, patchwork, výrobky z proutí, krásné šperky
a nápadité velikonoční dekorace. Návštěvníky zaujal i koutek zdravé výživy s ochutnávkou přírodních sirupů a mléčných koktejlů.

Soutěž o nejkrásnější kraslici

Místo ranního pozdravu jsme při sobotním setkání na brigádě na bikeparku slyšeli: „Taková zima,
loni na brigádě bylo krásných dvacet stupňů“. Ano,
tentokrát počasí nepřálo a my v chladu v rukavicích a čepicích hrabali listí, stříhali keře a traviny
a odnášeli kameny z okolí dráhy. Za odměnu jsme
si opekli buřtíka a ohřáli se u ohýnku. Jsme rádi, že
kromě holek z KLUBka a jejich dětí přišli pomoci
Luboš Baja s dětmi, pan Chloupek s dětmi, Pavel
Veselý a Ivan Bruner. Moc si této pomoci vážíme
a děkujeme za ni. Současně o víkendu proběhlo i
řezbování, kdy se další topolové kmeny proměnily
v krásné umělecké výtvory pod rukama zkušených
řezbářů z Klecan. Na nové sochy se můžete přijít
podívat na bikepark, kde budou trvale umístěny.
Jeden kmen jsme použili a nechali vytvarovat jako
medvědí lavici - budete moci na ní ve stínu pod
akátem odpočívat. Pomoc nám přišly ze školky i
L. Nováková a N. Černá a po dohodě s KLUBkem
a řezbáři si školka nechala vyřezat pohádkový domeček, který bude součástí zrekonstruované zadní
části zahrady ve školce (více na str. 8).

Dva týdny před Velikonocemi byl ve škole vyhlášen druhý ročník soutěže o „Nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Děti si mohly zvolit libovolnou
techniku zdobení. Každý výrobek byl očíslován
a vystaven. Samotné hodnocení pak proběhlo 21.
března. Děti ze školy a návštěvníci velikonočního
jarmarku anonymně vybrali 10 nejinspirativnějších
kraslic. Bylo velmi těžké rozhodovat, která dětská
práce je nejhezčí, všechny kraslice byly moc pěkné. Nakonec podle výběru dětí i dospělých zvítězilo krásné vajíčko Simonky Václavíčkové z 3.
ročníku.

Dětský den aneb
život hmyzí nám není cizí

Že neznáte hmyzovník? A co třeba Ferdu Mravence, Berušku, Broučky?
Ano, to jsou oblíbené pohádkové postavičky malých dětí, které navštíví
naši louku, pole, les a budou děti bavit celý Dětský den 18. 5. 2013 od
13,00 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě.
Děti (ty menší mohou i s rodiči) se vydají na naučnou hmyzí stezku, kde
je čekají zábavné úkoly ze života hmyzu a za jejich splnění si v cíli vyberou odměnu. Na hřišti budou
připraveny tvůrčí dílničky, malování broučků na obličej, ale i skákací hrad a hasiči. Ty nejmenší děti
si pak mohou pohrát na obří dece plné hraček a na ty starší čeká velký kvíz. Z hřiště se pak můžete
projet vyhlídkovým vláčkem. Samozřejmě prosíme všechny pekařky o příspěvek do našeho prodejního stánku.

TIŠICKÉ BEJVÁVALO…
V minulém čísle TR jsme v souvislosti s volbou prezidenta psali o čestném
chrásteckém občanu dr. Edvardu Benešovi. Sotva utichla záplava „prezidentských“ zpráv ve všech sdělovacích prostředcích, zavalily nás informace o volbě papeže. Žádný z nejvyšších představitelů římsko-katolické církve naši obec
samozřejmě nenavštívil, ani není našim čestným občanem. Ale kardinál, druhý nejvýše postavený v církevní hierarchii, však u nás v kozelské farnosti byl.
Šlo o jednoho z předchůdců dnešního kardinála Duky a podle zápisu v kronice
to byla jedna z nejvýznamnějších a nejslavnějších událostí z doby před 2. světovou válkou v našich obcích. Dne 30. dubna 1938 navštívil kozelskou farnost
Karel kardinál KAŠPAR. Na jeho uvítání byly postaveny tři slavobrány – jedna v Chrástě chrásteckými ženami, druhou na hranici mezi Chrástem a Kozly
nechal postavit pan Pešák a třetí u kozelské kapličky zaplatila obec Kozly.
Pan kardinál přijel ke kostelu kolem čtvrté hodiny. odpoledne a doprovázel ho
světící biskup Antonín Eltschkner. Očekávalo je zde početné duchovenstvo jeden vikář, 4 děkani a 7 farářů z okolních farností. Kronika doslova popisuje:
„Na prostranství před vchodem na hřbitov očekávaly příjezd pana kardinála
školní děti, zástupcové obecních zastupitelstev všech přifařených obcí, hasiči
a baráčníci v krojích a četné obecenstvo. U křížku uvítal pana kardinála všetatský farář Alois Malý, pan Václav Pokorný malorolník z č. 63 jako kozelský
starosta, zástupce baráčníků, Katolické akce a Katolické mládeže. Jménem
školních dětí měla přivítání družička z III. třídy L. Faltýsová.“
Hlavním účelem návštěvy kardinála Kašpara bylo udělení svátosti biřmování „mládeži škole odrostlé“ a i školním dětem. Těch prvních bylo 45, školních
220. Po skončení biřmování školních dětí byla náboženská zkouška, svátostní
požehnání a bohoslužba za zemřelé. Po 19. hodině odjížděl kardinál z Kozel „....zanechav po sobě u všech zúčastněných svým milým vystupováním
nejkrásnější vzpomínku.“ Přes pečlivou přípravu celé slavné návštěvy došlo
k nepříjemnému nedorozumění. Na začátku Tišic čekalo na kardinála 9 krojovaných jezdců na koních s tím, že ho doprovodí přes obce až ke kostelu.
Kardinálův šofér o vlastní vůli změnil dohodnutou trasu ze Všetat do Tišic a
jel silnicí na Kostelec n. Labem a na křižovatce zabočil do Chrástu. Kardinál
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Vzácná návštěva

všemi slavobránami projel, ovšem bez čestného doprovodu.
Zápis v kronice končí prorockými slovy: „To byla poslední radostná událost
v roce 1938. Květnová částečná mobilizace svědčila, že nastává doba velkých
událostí pro československý stát, které končily mnichovskou dohodou.“

Jen na vysvětlenou:
Karel kardinál KAŠPAR se narodil v roce 1870, kardinálem byl jmenován
v roce 1935, a zemřel 1941 přirozenou smrtí. Byl to on, kdo první navrhnul
papežovi svatořečení Anežky České.
Biřmování je jednou ze sedmi svátostí, které katolík může během života přijmout. Patří mezi ně například křest, sňatek, svatá zpověď, poslední pomazání.
Při křtu novorozence za něj o přihlášení k víře rozhodují rodiče. V biřmování
přijímá již vyspělý jedinec vědomě vše, co souvisí s jeho vyznáním.
Petr Brodský, kronikář

Na úpravě a vybavení zahrady
se stále pracuje
V loňském roce se započalo s razantní úpravou
zadní části zahrady mateřské školy. Za velké pomoci rodičů se podařilo celou plochu vyčistit a
zrekultivovat. Letos na jaře byly vykáceny nebez-

pečné a poškozené stromy. Tyto činnosti prováděl
Karel Hradec se svými pracovníky a odvedl naprosto profesionální práci. Odstranil pařezy poražených stromů, zarovnal terén a navezl zeminu, která
je potřebná pro založení trávníku. Všem, kteří se
pod vedením K. Hradce podíleli na těchto pracích,
a zejména K. Hradcovi velmi děkujeme. Vše je
tedy připraveno na dokončovací práce, se kterými
se nabídli pomoci rodiče dětí.
Neusnulo ani vybavení hřiště. Důkazem toho byla
sobota 6. dubna, kdy na dvou místech pracovali řezbáři s pilami, aby vyrobili pro děti dřevěné prvky,
které budou využívat při pobytu venku na zahradě.
První parta pracovala přímo na zahradě školky, kde
Ladislav Novák a Jiří Fürst z poražených kmenů
stromů řezali sedáky a stolky, kterých pro takový
počet dětí, jaký je v naší školce, není nikdy dost.
Další herní prvek vznikal na Pastvičkách, kde probíhala akce tišického KLUBka (více na str. 4).

Požádali jsme KLUBko o spolupráci a to nám
vyšlo vstříc. „Holky“ školce poskytly krásný kus
kmene výměnou za „materiál“ na novou lavičku do
bikeparku, a tak mohl pro školku vznikat nádherný
ozdobný dřevěný domeček. Děkujeme KLUBku, že
vyčlenilo jednoho z řezbářů na práci pro mateřskou
školu. Tento prvek jsme pořídili z finančních prostředků získaných ze sběru starého papíru. Takže na
něj přispěl nejeden tišický obyvatel.
Zahrada školky by bez podpory jak rodičů, oby-

V měsíci dubnu probíhá zápis dětí do MŠ. Jako
každým rokem i letos je velký zájem o umístění
ve školce. Formuláře k zápisu si prozatím vyzvedlo 46 zájemců. Na školní rok 2013/14 je prozatím
volných 16 míst. Tato čísla nejsou konečná, jelikož
zápis zatím není ukončen. Jisté ale je, že nebudou
uspokojeni všichni zájemci, což je ostatně celorepublikový problém. Vliv na tento stav mají jednak
silné ročníky, jednak velký počet odkladů školní
docházky a v neposlední řadě příliv obyvatel do
naší obce. O výsledcích zápisu budeme informovat
v dalším čísle TR.

Divadélka v MŠ
Pravidelně, nejméně jednou měsíčně, navštěvují
naši školku mobilní divadla s krátkými přestave-

Výlet do mýdlárny
Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že pojedeme do mýdlárny. Všichni se moc těšili. Až přišel ten den, tak jsme vyrazili. Když jsme dorazili
do mýdlárny, povídala tam milá paní, mohli jsme
si něco vyrobit, například voňavé koule, vykrajovat z mýdla velikonoční ozdoby, poznávat vůně
a naučit se zabalovat mýdla. Bylo to moc hezké,
nějaké výrobky si mohli vzít, něco jsme si mohli
i koupit a něco jsme i dostali a odjeli. Bylo to moc
hezké.
Simona Václavíčková, 3. třída

Výlet do minulosti

vatel, tak i místních podnikatelů jen velmi pomalu
získávala novou podobu a vybavenost, proto každému, kdo podpořil jakýmkoli způsobem přeměnu
neupravené části v herní prostor pro děti, patří náš
velký dík.
Za kolektiv zaměstnankyň
MŠ Tišice Naďa Černá

ními pro předškolní děti. Tato přestavení jsou hrazena z finančních prostředků rodičů. Představení
v měsíci březnu věnoval sponzorsky mateřské
škole divadelní soubor LUNO, který v prosinci
loňského roku připravil pro děti i Mikulášskou nadílku. V této spolupráci mezi souborem a školkou
budeme i nadále pokračovat.

Velikonoční dílny s rodiči

V pondělí jela 1. a 5. třída do skanzenu v Přerově nad Labem. Při příjezdu nás uvítala naše
průvodkyně. Hned v první chalupě jsme viděli
kostýmy na masopust. Na masopust také lidé pili
jakýsi modrý alkohol. Vedle jsme viděli štíty starých domků. Bohatší lidé je měli zdobené, chudší
je měli obyčejné. Také bylo zajímavé, že všechny
domečky a chaloupky byly do tohoto skanzenu
přivezeny, jen jedna je původní. Byly tam dva druhy střech. Jedna byla dřevěná – šindelová, druhá
slaměná – došková. Všude byla nádherná velikonoční výzdoba. Vajíčka se zdobila včelím voskem,
vyškrabováním, leptáním, rostlinnou batikou,
krepákem, voskovkou i nalepováním obrázků. Ke
konci jsme šli do staré školy, kde byla oslí lavice. Paní učitelka nám řekla, že sedět v oslí lavici
byla pro žáka velká potupa. Navštívili jsme i starodávný trh. Vystavené byly i zemědělské stroje,
věci na praní oblečení, úly a kovářství. Jediné co
se nám nelíbilo, byla zima.
J. Staněk, K. Preislerová, A. Havlíčková,
J. Adámek, 5. třída

Jarní sběr papíru
Základní škola Tišice pořádá ve dnech
30. 4. až 5. 5. sběr starého papíru. Ten je
možné ukládat v tomto termínu po celé dny
do kontejneru, který bude přistaven na
školním dvoře.

Vyrovnání účtování školného
V měsíci únoru bylo vyrovnáno školné za měsíce červenec a srpen na základě chybného účtování, k němuž došlo špatným výkladem metodiky.
Přeplatky byly vraceny všem rodičům za několik
let zpětně, tedy i těm, jejichž děti již v MŠ nejsou.
Navržené opatření bylo právníky hodnoceno jako
nadstandardní. Do doby navrácení chybně účtovaného školného zůstávaly přeplatky na účtu mateřské školy. Ze strany rodičů se MŠ setkala s lidským
pochopením situace, ke které neúmyslně došlo.

V dalším pokračování naší rubriky se žáci základní školy vrátili k dvěma úspěšným akcím –
výletu do mýdlárny a návštěvě skanzenu v Přerově nad Labem. Seznamte se tedy se zajímavými
akcemi z jejich pohledu. A pokud vás zajímá
i grafické ztvárnění, pak obraťte na poslední osmou stránku.

Naše paní učitelka nás vzala do mýdlárny. Bylo
to tam úžasné. Naučili jsme se spousty nových
věcí. Vyzkoušeli jsme si třeba vykrajovat věci z mýdlových desek. Ukázala nám tam, jak se to zabaluje a taky jsme si vyrobili šumivé koule. Poznávali
jsme vůně bylin. Je tam i obchod, kde se prodávají
mýdla. Naučili jsme se toho opravdu hodně. I balíčky jsme dostali. Mají tam spoustu druhů mýdel.
Určitě bych si ten výlet zopakovala.
Michaela Červinková, 3. třída

Aktuality z mateřské školy
Zápis do MŠ

Redaktoři z naší školy

Běh O pohár starosty
Akce pořádaná v naší školce se setkala s velkým
zájmem rodičů. Trochu těsno vzhledem k počtu
účastníků, ale přesto příjemná atmosféra a spokojené tváře všech zúčastněných, kteří si odnášeli ze
školky nejen pěkné zážitky, ale i výrobky vlastnoručně vyrobené dětmi a ostatními členy rodiny. Jistě zkrášlily nejeden svátečně vyzdobený stůl o Velikonocích.
L. Nováková, N. Černá

Základní škola Tišice pořádá již IV.
ročník běžeckého závodu O pohár starosty Tišic, a to 16. května 2013. Poběží se
tradičně v pěti kategoriích a do té „ostatní“ se může přihlásit každý bez ohledu
na věk, pohlaví či sportovní zdatnost.
Sraz všech účastníků bude v 16,00 hodin
v Kozlech U kalu.

TR 133 5

Stolní tenisté těsně před koncem sezóny
Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání TR nejsou tabulky v obou soutěžích ještě konečné. Áčku chybí
poslední zápas s Dřínovem B, který je zatím bez jediného bodu, a béčku dva zápasy – s Pšovkou B a Mlékojedy C. Je však velice pravděpodobné, že se postavení našich zástupců už nezmění, že áčko zůstane
sedmé a béčko čtvrté. Myslím, že toto postavení odpovídá skutečné výkonnosti naší reprezentace, takže
vystoupení tišických hráčů možno považovat za úspěšné. Největší zátěž spočívala v áčku na Jirkovi Fabiánovi, když jeho případná neúčast byla na výsledku okamžitě znát, neboť v letošním ročníku se oproti
očekávání tolik nedařilo Pavlu Rubínovi. Štěstím naopak byly výkony M. Brodského, když čtvrtý hráč
J. Vais, evidentně na RP I nestačil. Potvrzuje to i postavení v žebříčku úspěšnosti, kde J. Fabián skončil
druhý, P. Rubín 19. a M. Brodský 24. ze 47 hodnocených hráčů. B-tým se mohl spolehnout především
na výkony P. Jelínka, Z. Válka a P. Dudka, kteří se v hodnocení úspěšnosti umístili na 5., 15. a 16. místě.
Zbývajícím hráčům se už tolik nedařilo.
Konečné tabulky budou po dohrání soutěží zveřejněny na webu Tišic.
Za oddíl stolního tenisu J. Kratochvíl
Výsledky RP I:
Tišice A-Neratovice E 12-6
(Fabián 4, Rubín 4, Brodský 2,5, Vais 1,5)
Tišice A-Neratovice D 12-6
(Fabián 4,5, Brodský 4,5, Rubín 2,5, Vais 0,5)
Pšovka A – Tišice A
10-8
(Fabián 2, Rubín 2, Brodský 1,Vais 1, WO 2)
Tišice A- Dřínov A
5-13
(Brodský 3, Válek 1, Dudek 1)
Beřkovice A – Tišice A
11-7
(Rubín 2,5, Brodský 2, Jelínek 1,5, Válek 1)
Tišice A- Nelah.Veltr.
8-10
(Fabián 4, Brodský 3, Rubín 1)
Cítov – Tišice A
7-11
(Fabián 4,5, Rubín 4,5, Brodský 2)
Výsledky RP II:
Nelahoz. E-Tišice B
6-12
(Jelínek 4,5, Habart 3,5, Kratochvíl Ivo 3,
Kratochvíl M.1)
Tišice B – Hor. Počap.
7-11
(Válek 2,5, Dudek 2, Kratochvíl Ivo 1,5, Habart 1)
Tišice B – Nelahoz. C
5-13
(Jelínek 2, Válek 2, Dudek 1)
Mlékoj. B – Tišice B
9-9 (Jelínek 3,5, Dudek 3, Válek 2,5)
Tišice B- Mšeno B
10-8
(Jelínek 4, Válek 4, Dudek 1, Habart 1)
Neratov. F – Tišice B
8-10
(Jelínek 4,5, Válek 4,5, Kratochvíl I. 0,5, Kratochvíl M. 0,5)
Tišice B –Kralupy
10-8
(Jelínek 4, Dudek 4, Kratochvíl I. 2)
Dol. Beřk. B- Tišice B
6-12
(Dudek 4, Jelínek 3,5, Válek 2,5, Habart 2)

V sobotu 30. 3. 2013 byla otevřena nová
restaurace Nebe a dudy v Kozlech
(na místě bývalé Pohody).
Všichni jste srdečně zváni. Otevírací
doba: 12,00 – 23,00 hodin.
Více na www.nebe-dudy.cz

Tabulky
Regionální přebor I
1. Beřkovice A 21
2. Neratovice C 21
3. Pšovka A
21
4. Mšeno A
21
5. Nelah.-Veltrusy 21
6. Dřínov A
21
7. Tišice A
21
8. Neratovice D 21
9. Cítov
21
10. Liběchov A
21
11. Neratovice E 21
12. Dřínov B
21

16
15
15
14
13
13
8
8
7
4
2
0

2
4
2
2
2
2
1
1
1
3
2
0

3
2
4
5
6
6
12
12
13
14
17
21

250:128
243:135
228:150
234:144
221:157
221:157
182:195
166:212
175:202
156:222
135:243
56:322

50
49
47
44
41
41
25
25
22
15
8
0

Regionální přebor II.
1. Nelahozeves C 23
2. Hor. Počaply 23
3. Mlékojedy B 23
4. Tišice B
24
5. Mšeno B
24
6. D. Beřkovice B 24
7. Neratovice F 24
8. Liběchov B
23
9. Nelahozeves D 23
10. Kralupy
23
11. Pšovka B
23
12. Mlékojedy C 23
13. Mlékojedy D 23
14. Nelahozeves E 23

23
19
16
16
14
14
11
11
10
8
6
2
2
1

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

0
2
4
7
8
8
11
12
12
12
14
21
21
21

337:77
291:123
270:144
251:181
252:180
239:193
211:220
205:209
219:195
176:238
178:236
109:300
107:303
84:330

69
59
51
49
44
44
35
33
31
27
21
6
6
4

Hospoda V zatáčce zve všechny
fandy 15. června 2013 na Die kurve
fest, Začíná se v 19,00 hodin a hrát budou tři rockové skupiny – dívčí kapela
K2, Maria scare a Výčep.
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

Turnaj v kulečníku proběhl dne 2. března 2013 v hospodě V zatáčce, kterého se účastnilo čtrnáct hráčů. Ti se utkali vyřazovacím
způsobem a do závěrečného finále se probojovali Vašek Nepomucký a Evžen Holý. Druhý jmenovaný měl ve vyrovnaném finálovém
utkání více štěstíčka a tak zaslouženě zvítězil. Pochvalu si zaslouží
i Petr Vacek, který turnaj zorganizoval.

INZERCE
Prodám barbíny, domeček pro ně a příslušenství za 950,- Kč. Tel. : 732 673 766
z

Prodám dvě starožitné mosazné postele
včetně moderních zdravotních matrací na míru.
Cena dohodou. Tel.: 733 149 049
z
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NAROZENÍ
Julie Částková, Eliška Hromadníková
Jiří Kozák, Martin Antoš
Dominika Doudová, Maxmilián Kopský

ÚMRTÍ
Karel Haramula, Helena Veselá

25

Sport

Fotbal odložilo počasí
Muži
Jarní část fotbalové sezóny začala, ale mužstvo
mužů první dvě kola muselo odložit z důvodu nezpůsobilého terénu. Tato dvě mistrovská utkání se
odehrají v náhradních termínech, a to 1. května
Liběchov – Tišice a 8. května Tišice – Lobkovice.
Ostrý „mistrák“ si Tišice zahráli až v třetím jarním
kole proti Vojkovicím. Úvod prvního poločasu přinesl nepřesnosti na obou stranách. Z části k tomu
přispěl terén, z části naše nerozehranost. Vždyť
poslední přípravný zápas jsme sehráli před třemi
týdny. Hrálo se převážně ve středu hřiště. K první šanci nám v 25. minutě dopomohl hostující
brankář, který neudržel lehký centr a Toman nadvakrát i s přispěním obránců otevřel svůj gólový
účet v Tišicích. Od té chvíle jsme byli lepší a naši
iniciativu v 37. minutě proměnil v druhou branku
Prejzek. Po autovém vhazování z levé strany se
zmocnil balónu, krásně si potáhl míč podél velkého vápna a křížnou střelou nedal gólmanovi Čubovi šanci. Do přestávky mohlo být ještě veseleji. Ve
43. minutě si na zpětnou přihrávku naběhl Bušek,
placírkou však přestřelil téměř prázdnou branku.
Druhý poločas začali hosté s touhou po zkorigování výsledku. Už po čtyřech minutách hlavičkoval osamocený Simonicz ve vyložené pozici nad
Kardovu branku. A o deset minut později Kobera
v dobré šanci minul levou tyč. To bylo ze strany
hostů vše a tak bylo jen otázkou času, kdy a kdo
navýší skóre. Blízko k druhému gólovému zářezu
měl Toman. V nejkrásnější akci zápasu zaváhali
stopeři Vojkovic, míč po dlouhém výkopu Kardy
nezasáhli a Toman bombou orazítkoval spojnici
tyče a břevna. Hosté hodně chybovali a toho jsme
využili v 71. minutě. Brodský vystihl nepřesnou
rozehrávku Vojkovic ve středu hřiště, přihrávkou
vysunul Prejzka a ten tváří v tvář nedal gólmanovi
šanci. Hosté se poté uchýlili k nečisté hře, avšak
rozhodčí Stibůrek svým rozhodováním udržel zápas v normálu. „Je to jen první zápas v jarní části,
uvidíme, jak se bude sezóna vyvíjet“, řekl nám po
zápase trenér Martin Brabec.
Další zápas byl velmi pěkný a skončil spravedlivou remízou, se kterou byla spokojena obě mužstva.
Tišice - Vojkovice 3:0 (Prejzek 2x, Toman)
Tišice – FK Neratovice-Byškovice B 0:0
Muži odehráli před mistrovskými boji dva pří-

pravné zápasy, a to s Všetaty, kdy zvítězili 5:0
(Beran 2x, Karlík, Toman, Rampouch). Soupeř
si občas vypracoval nějakou akci, ale jinak zápas
byl v režii Tišic, hlavně v druhé polovině už mužstvo Všetat nemělo tolik sil, aby udělalo něco se
změnou výsledku. V druhém utkání remizovali se
Škvorcem 1:1 (T. Prejzek), které se hrálo na umělé trávě na Mělníku. Byl to zápas neproměněných
šancí. Kluci sehráli vyrovnanou partii, ale šancí
měli mnohem více než soupeř. Nepovedlo se ani
proměnit penaltu. V brance zraněného Kardu dobře zastoupil Martin Preisler.
Mladší žáci
Na úvod sezony jsme odehráli velmi dobré utkání se soupeřem, který patří k favoritům soutěže.
Naše mužstvo se v prvním poločase dostalo k několika šancím, ale využilo pouze dvě. Po chybě
v obraně soupeře skóroval překvapivě z pravé strany R. Štráchal. Druhý gól padl po přesné přihrávce
z levé strany před prázdnou bránu a skóroval D.
Šámal. Poté měl ještě dvě šance Z. Hron, ale sám
před gólmanem nedal. Ale v druhém poločase přišla i jeho chvíle a hostujícího brankáře přehodil.
Tišice - FC Mělník A 3:2
R. Štráchal, Šámal, Hron
Dolní Beřkovice – Tišice 1-1
K. Kvídová
Starší přípravka
Starší přípravka první utkání neodehrála, neboť
se soupeř z Dolních Beřkovic nedostavil a bude se
hrát v náhradním termínu.
Tišice - Dolní Beřkovice nehrálo se
Kostelec – Tišice 5-6
Oplt 3x, O. Krajč, Červinka, Semerák
Mini přípravka
Také minipřípravka, kterou jsme přihlásili v polovině sezóny, si zahrála první mistrovský zápas proti Kojeticím. Naše drobotina hraje hned dva zápasy
za sebou v jednom dni. Premiéra dopadla výborně.
První zápas děti vyhráli 4:1 a druhý 6:1. V průběhu
obou utkání sice padal chvilkami sníh, ale rodiče
a fanoušky hřál skvělý výkon našich nejmenších
fotbalistů, kteří jasně přehráli tým Kojetic.
Tišice – Kojetice 4:1 a 6:1 (Pasovský 4x, Jablončík
2x, Trédl 2x, Hamerník, Pokorný)
AFK Veltrusy – Tišice 1-8 a 0-11
(Jablončík 4x, Trédl 6x, Krůtová, Pasovský 5x,
Krajčová 2x, vlastní)

Tabulka muži
1. FK Kralupy 1901 16
2. Sokol Libiš B
16
3. Veltrusy
16
4. FK Nerat. – Byšk. B 17
5. SK Vojkovice
16
6. PTZ Nelahozeves 16
7. Sokol Nová Ves
16
8. SK Mšeno
17
9. Sokol Tišice
15
10. SK Slavia V. Borek 16
11. SK Liběchov
15
12. FC Merkuria Lobk. 16
13. Sokol D. Beřkov. 16
14. FK Pšovka Měl. B 16

12
11
10
9
7
6
7
5
5
6
5
5
4
3

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

3
2
2
3
7
5
8
8
6
10
9
11
11
10

48:18
29:9
49:15
41:25
27:26
19:20
29:36
37:39
25:31
26:29
23:44
21:37
20:41
25:49

37
36
34
32
23
23
22
19
19
18
16
15
13
12

Rozlosování
Mladší žáci
1. 5. Mělník B – Tišice
4. 5. Tišice - Lobkovice A
8. 5. Tišice - Chvatěruby
11. 5. Tišice - Libiš
15. 5. Lobkovice A - Tišice
19. 5. Mělník A - Tišice
25. 5. Tišice – D. Beřkovice
1. 6. AFK Veltrusy - Tišice
9. 6. Libiš - Tišice
15. 6. Tišice - Mělník B
Starší přípravka
1. 5. Řepín - Tišice
5. 5. Kly - Tišice
8. 5. Čečelice - Tišice
11. 5. Tišice - Velký Borek
15. 5. Tišice - Kly
19. 5. Dolní Beřkovice – Tišice
25. 5. Tišice - Kostelec
2. 6. TJ Neratovice B - Tišice (na hřišti Byškovic)
9. 6. Velký Borek – Tišice
16. 6. Tišice - Řepín
Minipřípravka
21. 4. Tišice – Botafogo Mělník
28. 4. Tišice - Kostelec
5. 5. Libiš – Tišice
12. 5. Tišice - Řepín
18. 5. Čechie Kralupy - Tišice
26. 5. Tišice - FC Mělník
1. 6. Pšovka Mělník - Tišice
9. 6. Tišice - Neratovice

Maškarní ples

Maškarní ples sportovců se letos opět povedl a
tradičně bylo k vidění mnoho „hustých“ masek a nápadů. Na základě hlasování hostů se
na první místo vyhoupla skupina plavkyň na
širém moři se žralokem, druhé si vymetla hrbatá ježibaba s koštětem a třetí místo obsadili
Jeptišky. Hudební skupina KARYNA zahrála
výborné fláky a umocnila tak skvělý večer.

Významné jubileum
Začátkem března oslavil kulaté jubileum dlouholetý hráč, trenér a funkcionář Jirka Svoboda.
K jeho šedesátinám mu popřáli tišičtí fotbalisté
o přestávce prvního domácího zápasu. A dali mu
i pěkný dárek v podobě vítězství nad Vojkovicemi 3:0. Blahopřejeme!

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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Třetí premiéra už klepe na dveře
Kdo se zajímá o divadelní dění, tak již ví, že
místní ochotnický spolek chystá již třetí premiéru. Pozorný (a pamětí obdařený) čtenář Rozhledů také ví, že studovaným divadelním kusem je
opera. Ale protože známe – alespoň si to myslíme – své hranice, tak jsme z opery vzali námět
a nejznámější árie a z originálu jsme učinili činohru se zpěvy. „Prodaná nevěsta aneb Kdo ji
opravdu zná?“ je hra, kterou uvedeme 3. a 5.
května 2013 v sále restaurace Na hřišti. Jak jsme
již několikrát zmiňovali, nepojali jsme tento
námět jako taškařici k popukání, ale když se na
sebe díváme z pozice diváka, tak o veselé výjevy
ochuzeni nebudete. Zůstali jsme věrni i společné
představě, že divák musí mít na co koukat, takže
kulisy, kostýmy a hýbající se efekty na vysoké
úrovni použijeme i v této hře. Myslíme i na ty,
kteří myslí na nás, a to malou pozorností pro ty,
kteří se rozhodnou velkoryse podpořit náš spolek.
Již v minulých hrách jsme ukázali, že se nechceme schovávat za originální zpěv a jen na

Ples KLUBka

prázdno jak ryby otvírat „huby“. Všechny vybrané árie – Proč bychom se netěšili, Věrné mi-

lování, Znám jednu dívku, Ma,matička, Milostné zvířátko a Dobrá věc se podařila - jsou čistě
v našem podání a uvést je můžeme díky velké
podpoře muzikantů Bedřicha Palečka a Ondřeje
Valenty. Diváky jistě překvapí nevšedně ztvárněná árie „Rozmysli si, Mařenko“. Ta je velmi
náročná jak pohybově, tak i rytmicky a patří
mezi perly tohoto kusu, na kterou jsme právem
pyšni.
Kdo se chce pobavit, vysadit a nechat se vlákat
do lidově pojaté opery, pak nechť přijme naše
pozvání do sálu divadla Na hřišti, a to 3. května od 19,00 hodin a 5. května od 16,00 hodin.
Na všechny se těší členové divadelního spolku
LUNO Tišice.
Naďa Černá, píár manažerka
Předtančení holek z KLUBka v kabaretních
kostýmech bylo opět stylové. Téma Kabaret
let dvacátých nadchl v převlecích i v tanci téměř každého hosta. Atmosféru taneční zábavy
zpestřilo kasino, kde si ruletu i poker mohl
zahrát každý.

Jak jste se dočetli na str. 5, vyrazili žáci naší
školy na výlet do přerovského skanzenu. Své
zážitky popsali nejen v uveřejněných článcích,
ale tentokrát také nakreslili. Dva z velmi povedených obrázků uveřejňujeme a připojujeme
jména autorů – Petr a Filip Krajčovi.

V minulém týdnu odehrála ženská fotbalová reprezentace do 17 let kvalifikační utkání o postup na ME.
Do bojů se zapojily i dvě tišické dívky Michaela Jablončíková (č.5) a Karolína Křivská (č.15). Celkově
skončily na skvělém druhém místě ve skupině za postupujícími Švédkami. Oběma patří dík za skvělou
reprezentaci naší obce!
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