číslo 134/VI/2013

Živel znovu udeřil

Začátkem června nám voda ukázala opět svou sílu. Po vydatných deštích se začaly řeky a potoky vylévat
ze svých koryt a do ohrožení se dostala i naše obec. Povodně nás sice neohrožovaly poprvé, ale nikdy
se dopředu nedá určit, s jakou razancí a odkud velká voda udeří. Proto všem případně ohroženým občanům byla obecním úřadem nabídnuta pomoc v podobě pytlů s pískem, dále pro případ potřeby náhradní
ubytování a v některých případech se pomáhalo se stěhováním nábytku a dalších věcí do bezpečnějších
prostor.

Nakonec byly v našem katastru zasaženy dva objekty určené k trvalému bydlení a několik rekreačních.
Škody mohly být mnohem větší, například byla v ohrožení vakuová stanice naší kanalizace. V případě
jejího zatopení by samozřejmě nebyla kanalizace funkční, takže dopady povodní by ovlivnily i život
občanů, kteří bydlí v relativním bezpečí. Ovšem díky nasazení a obětavosti hasičů z Tišic, Ovčár a Všetat
se podařilo včasným přečerpáváním nebezpečí zatopení vakuové stanice odvrátit.
Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří v této nelehké situaci pomáhali, především hasičům,
ale i pracovníkům firmy Tikanas s. r. o., Karlu Hradcovi, který poskytl mechanizaci a sám se aktivně zapojil, zastupitelům, pracovnicím OÚ Tišice a tak bych mohl pokračovat. Není bohužel dostatek prostoru,
abych mohl všechny vyjmenovat, proto ještě jednou děkuji všem zúčastněným za pomoc.
Dalším povodním v budoucnu nezabráníme, ale na základě zkušeností z těchto událostí budeme dále
posilovat protipovodňová opatření tak, aby škody byly co možná nejmenší.
Pavel Končel, starosta obce
Další informace najdete na straně 2.

Den obce připraven

V rozhovoru se starostou obce Pavlem Končelem byla zmíněna akce, která si již nyní zaslouží podrobnější informace pro vás, občany naší obce. Na poslední srpnovou neděli – 31. srpna 2013 – je naplánována celodenní akce „Den obce“. Co si pod tímto názvem představit a co od ní můžeme očekávat? A proč se
bude taková akce konat? Na to v krátkosti odpověděl starosta, Pavel Končel: „Několika podobných akcí,
pořádaných obcemi v okolí, jsem se zúčastnil. Je to nádherný den, kdy obce, přestože řeší spoustu problémů, udělají den pro své občany, prezentují zde své spolky, nabídnou i něco navíc, užijí si přes všechny
každodenní problémy společně prožitý den. Myslím, že se nám v poslední době podařilo realizovat spoustu významných akcí a i když spousta jich je ještě před námi, můžeme si dovolit zastavit se, vydechnout a
společně se pobavit.“
(pokračování na str. 3)

Žádost o dotaci
na výstavbu kanalizace
schválena!
Ano, několikaleté úsilí přineslo ovoce a kvalitně připravená žádost o dotaci na výstavbu kanalizačního řadu byla Státním fondem životního prostředí ČR schválena. Sice tato informace
nebyla doposud oficiálně obci oznámena, nicméně soupis úspěšných projektů je zveřejněn
na stránkách SFŽP a tam je naše obec uvedena coby úspěšný žadatel. Jsem rád, že se bude
v odkanalizování obce pokračovat. Ruku na
srdce, mnozí v to již ani nevěřili.
Jelikož potřebné finanční prostředky na celkovou dostavbu kanalizace v naší obci jsou
velmi vysoké, došlo k rozdělení potřebných
zbývajících úseků na etapy, aby se zvýšila
šance obdržet dotaci. Jaký úsek se tedy podaří
vybudovat z této dotace? Výstavba proběhne
v hlavní obecní komunikaci - ulici Boleslavské
v úseku od benzinové pumpy až k železničnímu přejezdu. Tato etapa je prioritní, protože je
v plánu generální oprava komunikace II/331
(hlavní silnice spojující Starou Boleslav s mělnickou silnicí) a po té se několik let nesmí narušit vozovka takto opravené komunikace, a to
ani stavbou potřebné kanalizace. Bohužel ulice
Mělnická se nemůže z technických důvodů realizovat zároveň s touto akcí.
Práce započnou s největší pravděpodobností
v první polovině příštího roku dle klimatických
podmínek a administrativních požadavků. Pokud vše proběhne podle plánu a bez zásadních
komplikací, tak by zároveň v příštím roce měla
být akce i dokončena. Předpoklad celkových
nákladů je 17.798.460,- Kč, z čehož by dotace
měla činit 10.078.666,- Kč.
Chci zdůraznit, že se již nyní připravují podklady pro pokračování výstavby dalších úseků
kanalizace v naší obci. Z hlediska funkčních
celků jsou kanalizační řady v naší obci koncipovány do tří větví (A, B, C). V Boleslavské se
jedná o stoku C a v Mělnické o stoky A a B.
Stoky v Mělnické ulici bude bohužel možné
zprovoznit až po prodloužení z ulice Ke Křížku do ulice Mlékojedská. Právě proto po ulici
Boleslavská by se mělo pokračovat ve výstavbě kanalizačního řadu v ulicích Ke Křížku, Na
Pastvičkách a Mělnická.
Závěrem bych chtěl všechny naše občany, ale
i projíždějící motoristy, požádat o trpělivost, protože tato akce samozřejmě zásadním způsobem
omezí po dobu výstavby dopravu v obci. Bude
to velice náročná akce jak z hlediska již zmíněné dopravy, tak jistě i komplikovaností výstavby jako takové. V některých místech je totiž za
určitých okolností velice vysoká hladina spodní
vody, což by mohlo výstavbu značně zkomplikovat. Přesto věřím, že se vše podaří a další občané
budou napojeni na kanalizační řad.
Pavel Končel, starosta obce
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ZPRÁVY Z OZ
28. května 2013 OZ schválilo:
• Rozpočtové opatření č. 1/2013
• Závěrečný účet obce za rok 2012 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok
2012
• od 1. 9. 2013 snížení kapacity dětí v 1. třídě MŠ
Tišice z 25 na 19 dětí, tedy snížení celkové kapacita
na 75 dětí, a to z důvodů přijetí dvou dětí s tělesným
handicapem
• směnu pozemků p. č. 521/5 o výměře 876 m²
(lesní pozemek) a p. č. 520/3 o výměře 65 m² (neplodná půda), oba v k. ú. Kozly u Tišic, za pozemek
p. č. 521/1 k. ú. Kozly u Tišic o výměře 941 m² (orná
půda)
• uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na
areál Sběrného dvora za roční nájemné 10.000,- Kč
a úhradu daně z nemovitosti a úhradu nájemného za
uplynulé čtyři roky ve výši 14.552,- Kč.
• zahájení prací na pořízení změny ÚPO Tišice pro
pozemek p. č. 499/15 v k.ú. Chrást u Tišic, a to posunutí části veřejně prospěšné stavby komunikace D4,
která tento pozemek protíná, až na jeho jižní hranici
s podmínkou plné úhrady ze strany navrhovatele
• uzavření smlouvy o přijetí úvěru u Komerční
banky a. s. ve výši 15.900.361,- Kč, který bude
použit ke konsolidaci stávajících municipálních investičních úvěrů u této banky, zároveň schvaluje i
smlouvy o zástavě a zajištění.
• uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění sběru
odpadního textilu s firmou KOUTECKÝ s. r. o.
• uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání odběru plynu s
městem Neratovice.
• uzavření smlouvy o odběru elektrické energie s
firmou ČEZ
• revokaci usnesení č. 8/1/2013
• účetní závěrku za rok 2012

O čem se jedná?
Skoro se mi chce napsat, že by to mohl být titulek
pravidelné rubriky Tišických rozhledů. Pravdou
je, že probíhají desítky jednání na různá témata a
občané se dozvědí většinou až úplně poslední výsledek. A v případě, že se nedojde ke kýženému
závěru, se leckdy občané ani nedozvědí, co vše se
snaží Obecní úřad řešit. Zkrátka množství problémů a měnící se situace při různých jednání je tak
proměnlivá, že nelze v reálném čase poskytovat
aktuální informace. Jednou ze záležitostí, která se
již delší dobu řeší, je právní narovnání mezi obcí a
vlastníkem Sběrného dvora a parkoviště u železničního přejezdu. Možná se někteří z vás podiví, že
není zvláště Sběrný dvůr v majetku obce. Ano, je
to tak. Před několika lety se stát jako vlastník, bez
ohledu na vložené investice prostřednictvím obce,
rozhodl zmíněné pozemky odprodat ve veřejné
dražbě. Bylo to samozřejmě poněkud podivné,
stejně jako fakt, že v rámci cenových nabídek přeplatil obec soukromý zájemce o pár desítek korun.
Je mi známo, že bývalý starosta Miroslav Brodský se od začátku snažil s novým vlastníkem dohodnout na podmínkách pronájmu, ale bohužel se
to pro laxnost majitele nedařilo. Samozřejmě jsem
se o totéž snažil i já, ale bohužel ani přes ujišťování a sliby se nepodařilo s vlastníkem pozemků dohodnout podmínky pronájmu. Proto jsem nakonec
oslovil právníka, aby nám s touto situací pomohl.
Musím říci, že díky jemu se situace konečně pohnula a podmínky pronájmu jsou již odsouhlaseny
zastupitelstvem obce.
Pavel Končel, starosta obce
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

Přezkoumání
hospodaření obce

Ve dnech 13. 11. 2012 a 21. 3. 2013 proběhlo
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem
finanční kontroly, přezkoumání hospodaření obce,
přezkoumávaným obdobím byl rok 2012. Kontrola
se zabývala mimo jiné závěrečným účtem za rok
2011, návrhem rozpočtu, evidencí majetku, mzdovou agendou, nakládáním s majetkem a smlouvami. Rozsáhlá kontrola shledala v hospodaření obce
dva nedostatky – rozpočtové opatření č. 4 nebylo schváleno zastupitelstvem v řádném termínu
a chybné zaúčtování opravných položek v částce
2.556,- Kč. Obec ihned přijala opatření k nápravě
chyb a v řádném termínu podala zprávu příslušnému přezkoumávajícímu orgánu.

Informace přes SMS

Upozorňujeme občany na možnost zasílání důležitých informací z OÚ prostřednictvím SMS zpráv.
Umožňují rychlou a dobrou informovanost zejména během krizových situací, jakými byly například
nedávné povodně. Proto doporučujeme všem obča-

nům, především však z ohrožených oblastí, aby si
aktivovali tuto službu. Podrobný návod je na webových stránkách Obce Tišice.

Aktualizace
podnikatelů na webu

V současné době stále probíhá aktualizace seznamu podnikatelů umístěných na webových stránkách
obce. Vzhledem k tomu, že nebyla dána žádná kritéria, jak má vypadat prezentace jednotlivých podnikatelů, pojali to někteří jako neplacenou reklamu
a jejich informace je obsáhlá a patřila by na samostatné webové stránky firmy, ne jako informace obyvatelům, kteří potřebují přehledný seznam služeb
v naší obci. Proto bylo rozhodnuto, že na webu obce
budou uveřejněny jen základní stručné informace - název firmy, adresa, mail, telefon, mobil, web
a informativní text maximálně o 50 znacích. Podle
toho upravíme i stávající seznamy, proto je v zájmu
každého, aby si neprodleně zkontroloval své údaje.
Pokud nastaly nějaké změny, nebo se chce někdo
nový připojit, může kontaktovat OÚ Tišice, Lenku Daňhelkovou na telefonu 315 698 237, nebo na
mailu danhelkova@tisice.cz.

Živel znovu udeřil

Poděkování občanů Tišic

Povodeň v roce 2002 jsme v Tišicích nezažili, ale varováni před tím, co zde voda dokázala, jsme bedlivě sledovali povodňové zpravodajství. Po probdělé noci z pondělka na úterý, kdy jsme trávili hodiny
u televize a doufali, že se voda „uklidní,“ jsme ráno zjistili, že i nás přichází navštívit. A přesně se potvrdilo známé „před vodou neutečeš“. Podle stoupající hladiny vody jsme viděli, že kritickým místem pro
nás a přilehlé zahrady je náš plot. Katastrofu mohlo odvrátit navýšení podezdívky tak, aby se voda přes
ni nepřelila a nezačala zaplavovat nás a přilehlé zahrady a domy. Požádali jsme o pomoc místostarostu
Pavla Veselého a pracovnici OÚ Alenu Veselou. Ti nám svým rychlým jednáním zajistili písek a pytle.
Petr Kouba nám přivezl kontejner s pískem, který „přilákal“ sousedy a partu mladých lidí. Pytlování
bylo hned veselejší a práce pěkně odsýpala. Voda si k večeru zřejmě řekla, že takové lidské úsilí nepřepere a přes náš plot se nedostala. Naše velké díky patří všem, kteří nám pomohli
Rodina Kauckých a Podroužkovi
Již dvakrát došlo k zatopení našeho domku v chatové oblasti, ale s takovým vstřícným přístupem
OÚ jako letos, jsme se nesetkali. Proto bychom rádi touto cestou poděkovali všem zaměstnancům OÚ
v Tišicích, především starostovi Pavlu Končelovi a místostarostovi Pavlu Veselému za organizaci prací
a včasnou informovanost občanů, kterou projevili v souvislosti se zajištěním lokalit ohrožených povodněmi. Chceme též poděkovat Sboru dobrovolných hasičů v Tišicích, jehož členové několik dnů a nocí
drželi hlídky u Labe v Kozlech a monitorovali povodňovou situaci. Děkujeme.
Marta a Vladislav Kowalských

Exkurze na ČOV

Agentura KONIKLEC o. s., zabývající se problematikou životního prostředí, se obrátila na TIKANAS
s.r.o. se žádostí, zda by mohla pro odborné střední školy pořádat exkurze na naší ČOV. První z dohodnutých návštěv se uskutečnila 2. května 2013 a studenty podrobně s celým procesem seznámil Petr Brodský,
který se provozu naší kanalizace mnoho let věnoval. Zároveň přislíbil pomoc při těchto akcích i v novém
školním roce, kdy jsou již avizovány další.

Den sousedů ve Spojovací ulici Tak nevím…
Již několik let slavíme v naší ulici „Den sousedů“.
Tentokrát byl sraz v úterý 7. května v 19,00 hodin
před domem manželů Štefkových na kraji u Sokolského hřiště. Již po šesté hodině večer začalo být
živo. Sousedé snášeli na ulici židle, stoly a hlavně
spoustu dobrot a lahodného pití v duchu našeho hesla „Každý si sebou přines to, co budeš jíst a pít“. Samozřejmě se opékaly i buřty, ty nesmí nikdy chybět.
A protože má v naší ulici hlavní stan také country
kapela Sirotci, nechyběla na našem sousedském posezení ani živá hudba, takže celý večer jsme si mohli
zazpívat i zatančit. Sešlo se nás hojně - tak čtyřicítka lidí, od mrňousků po seniory. Už se těšíme na
příští rok.
Lenka Daňhelková

Včelaři Mělnicka v Tišicích

Již asi 30 let trápí včelaře a jejich včeličky nebezpečná nemoc - cizopasný roztoč Varroa destructor.
Neléčené včelstvo nepřežije déle než dva, tři roky. Aby veterinární správa mohla stanovit nejúčinnější
způsob a čas léčení, musí znát rozsah napadení včelstev v jednotlivých obcích a okresech. Doposud používaný a pro všechny včelaře povinný způsob vyšetření, prováděný každý rok v lednu, je velmi nepřesný,
závislý na průběhu zimního počasí a i na svědomitosti včelaře. Výzkumníci proto vyvinuli novou metodu,
která se nyní ověřuje v praxi. Provádí se v červenci a
srpnu, tedy v době, kdy se předpokládá největší napadení včelstev roztočem. Je založena na mechanickém
principu, tedy bez použití jakékoliv chemie a proto nehrozí poškození včel a vliv na kvalitu medu. Statistická
přesnost je vysoká a výsledky jsou dobrým podkladem
pro podzimní léčení. ZO Českého svazu včelařů Kostelec n. L., pod kterou tišičtí včelaři spadají, byla pověřena uspořádáním školení léčitelů včelstev ze všech
základních organizací celého mělnického okresu. V
sobotu 8. června přijelo 26 včelařů na včelnici Milana
Víta. Ředitel Výzkumného ústavu včelařského Dr. Ing.
F. Kamler po teoretickém vysvětlení principu vyšetření provedl na jednom z včelstev praktickou ukázku
celého postupu a jeho vyhodnocení.
Jen na vysvětlenou. V ČR máme jedny z nejpřísnějších zákonů nejen v Evropě, ale i na celém světě,
které stanoví podmínky pro léčení včelstev. Veškeré léčení se provádí mimo snůškové období, v měsících
říjnu až prosinci a nehrozí ovlivnění kvality medu. Je přísně zakázáno používání antibiotik. V jiných zemích, zejména mimoevropských, tomu tak není. Dávejte si pozor, jaký med v obchodech kupujete, co je
napsáno nejdrobnějším písmem na spodku etikety o původu medu. Jedinou zárukou nezávadnosti medu
je ochranná známka „český med“ nebo nákup přímo od včelaře či ve včelařských prodejnách.
Je nutno poděkovat Milanu Vítovi za umožnění této prospěšné akce a jeho rodině za pomoc při zajištění
občerstvení pro účastníky.
Petr Brodský, předseda ZO ČSV Kostelec n. L.

Den obce připraven

(dokončení ze str. 1)
Den obce bude probíhat po celý den, od 11,00
hodin do půlnoci, kdy bude zakončen ohňostrojem. Během dne můžete očekávat pestrý program,
ke kterému přispějí děti z mateřské školy, spolky
působící v naší obci, ale i pozvaní umělci. Za ty
„přespolní“ jmenujme Heidi Janků, Petra Hanniga
či skupinu Plus. Pro děti budou připraveny atrakce
v podobě skákacího hradu a vláčku. Program pro ně
i dospělé připraví sportovci, KLUBko, myslivci, hasiči, chovatelé. Prezentovat se bude i Klub seniorů
a Baráčníci a divadelní spolek LUNO uvede Prodanou nevěstu. Místní kronikář odhalí něco z dřívější
historie obce a z té nedávné minulosti budou promítány videoročenky zpracované Pavlem Kváčkem.
V podvečer vystoupí Ivan Bruner s hardrockovou
skupinou Maria Scare. Součástí programu bude
i slavnostní otevření multifunkčního hřiště. Celým
dnem vás provedou Naďa Černá a Vladimír Bezouška. Celodenní akce se bude konat ve sportovním
areálu na hřišti v Chrástě. Pro tuto a podobné akce
bude upravena plocha pro poslech i tanec. Již nyní
se navrhuje a řeší venkovní pódium, takže nezbývá
než si přát, aby nám bylo nakloněno počasí a celý
den jsme si mohli naplno společně užít.
Podrobný přehled i časový harmonogram přineseme v příštím čísle Tišických rozhledů, ale již nyní
si můžete akci poznamenat do svých diářů, protože
datum je na pevno stanoveno.
Naďa Černá

Masáže a celotělové
terapie v Tišicích

Rozšíření služeb pro naše občany nabídne od 1.
7. 2013 v novém zdravotním středisku masér a
terapeut Pavel Habart. K dispozici bude všem zájemcům v úterý a pátek od 9,00 do12,00 hodin a
od 13,00 do 20,00 hodin. Vždy je třeba se předem
objednat telefonicky na čísle 725 048 544 nebo
na adrese masaze-tisice@seznam.cz. V případě
akutních případů bude možné se domluvit i na
jiném termínu či osobní návštěvě. Více informací
o masážích a terapiích naleznete na www.masaze-tisice.cz a samozřejmě v příštím vydání Tišických rozhledů.
(nač)

Vítání natřikrát

Důkazem, že v naší obci se lidem dobře žije, je
určitě i poslední tradiční vítání nových občánků.
Tentokrát totiž muselo proběhnout dokonce natřikrát, aby to pro všechny bylo příjemné. Šest holčiček a stejný počet chlapců, kteří ze sedmnácti pozvaných 14. května 2013 dorazili, přivítal starosta
obce Pavel Končel. Při malé slavnosti v zasedací
místnosti OÚ se všichni vyfotili, rodiče se zapsali
do pamětní knihy a noví obyvatel Tišic obdrželi
malý dáreček.

Dětské hřiště se holkám z KLUBka opravdu povedlo. Stačí jen trochu lepší počasí a houpačka,
lanovka a Vezírova věž jsou v obležení malých,
odvážných sportovců, lavičky obsazeny nutným
doprovodem. Před několika dny mne tam můj
nejmladší vnuk taky vytáhl. Bylo to dopoledne,
takže jsme tam byli sami. Zatímco vnuk dobýval
Vezírovu věž, měl jsem čas se trochu porozhlédnout. První, čeho jsem si všimnul, byly nedopalky
(„vajgly“) v písku pod věží i pod houpačkami.
Nejdříve mne napadlo absurdní vysvětlení, že
kouří již děti ve věku 3 - 6 let, které ještě neumí
číst a nemohou si tedy přečíst provozní řád hřiště,
ve kterém je výslovně zakázáno kouření v celém
areálu. Stačilo udělat několik kroků a reálnější
vysvětlení se ukázalo. Nejvíce nedopalků bylo
pod lavičkami a v jejich bezprostředním okolí.
Takže asi rodiče, prarodiče či další doprovod
neumí číst, i když ani to se mi nezdá pravděpodobné. Nezbývá než jedno vysvětlení - nevychovanost, bezohlednost, lhostejnost ke všemu dobrému. Potvrdilo se mi, že kouření opravdu škodí
zdraví. Největší nepořádek je u lavičky, která je
jen asi šest metrů od odpadkového koše. Kuřák
dokouří cigaretu a je tak škodlivinami oslaben, že
není schopen udělat několik kroků a nedopalek,
případně krabičku odnést tam, kam patří. Třeba
doufá, že nějaký zdravý nekuřák to po něm uklidí.
Obec Tišice převzala před několika lety dětské
hřiště od KLUBka jako dar s tím, že se zavazuje postarat se o údržbu a úklid. Nevím, zda od
té doby byl písek u věže a houpaček vyměňován
nebo doplňován, ale nyní by to rozhodně bylo
potřeba - není již nejčistší a značná část je vynesena, vyházena do nejbližšího okolí a na okrajích
pískovišť vytváří zřetelnou hráz.
Nyní, v jarních měsících je tráva kolem herních
prvků svěže zelená. Bude však stačit několik horkých, slunečných dnů a hřiště se promění v šedivý
suchopár plný prachu. Přimlouvám se o rozšíření
závlahy, které je na fotbalovém hřišti i na dětské
hřiště.
Tak nevím…. Stačilo by dodržovat provozní řád
hřiště, dohlédnou na malé děti, které ještě neumějí číst, aby nezahazovaly obaly od sladkostí,
více slušnosti od všech uživatelů hřiště a od obce
dodržení závazku, který dala při jeho přejímání a
dětské hřiště by bylo opravdu příjemným, čistým
a bezpečným místem pro děti.
Petr Brodský

Baráčníci slavili

Kronikář pan Rudolf Pick v roce 1933 do chrástecké kroniky zapsal: „V červnu koná se tu slavnost
založení místní Vlastenecko dobročinné obce baráčnické, bohatě navštívená obecenstvem jak místním, tak i z blízkého i dalekého okolí.“ A právě 80.
výročí této události si
v sobotu 25. května
naši baráčníci připomněli
slavnostním
seděním. K slavnostní atmosféře přispělo
vystoupení dětí z MŠ
a na závěr divadelní
spolek LUNO zazpíval s velkým úspěchem ukázky z jejich zpracování
Prodané nevěsty. Z blízkého i dalekého okolí přijelo jedenáct delegací spřátelených baráčnických
obcí, místní obecenstvo se však dalo spočítat na
prstech jedné ruky.
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Když něco moc chcete, tak se vám to podaří
Několikrát přečetla knihu Jih proti Severu.
S hlavní hrdinkou Scarlett O´Harovou, žijící na
usedlosti Tara, se plně ztotožnila. V panelákovém bytě snila svůj velký sen o domě se zahradou, psech a koních. Svůj velký sen se jí podařilo uskutečnit. Stálí čtenáři Rozhledů si možná
vzpomenou na článek o úspěšné chovatelce anglických setrů, jejíž pes získal ta nejprestižnější ocenění. Dnešní rozhovor je sice o úspěšné
chovatelce koní, ale stále o jedné a též osobě
– o Heleně Formánkové z Kozel.
„Vždy jsem věřila tomu, že jednou budu mít to,
po čem toužím. V devadesátých letech jsme koupili s manželem Karlem pozemek v Kozlích, jako
první postavili stáj a potom dům. Dá se říci, že
když jsme se my stěhovali do domu, do stáje
se nastěhovali naši první dva koně. To byl rok
1997,“ začala vyprávět paní Helena. Ale brzy
se jejich chov rozšířil, klisna byla březí „a když
jsem jednou ráno přišla do stáje, bylo pod ní
hříbě!“ Někteří koně v průběhu let přicházeli,
někteří odcházeli, až se současný stav ustálil na
počtu šesti koní. „Máme dvě kobylky „na dožití“. Jsou to dámy více než důchodového věku.“
Dále je ve stáji jeden třináctiletý anglický plnokrevník, který jezdil dostihy. Pětiletá klisna
Scarlett, dva závodní čtrnáctiletí valaši plemene
český teplokrevník Aswan a Gwenn. Všichni poslední tři jmenovaní s druhým jménem
TARA. „Je to prostě tak, kniha Jih proti Severu
mi učarovala a tak se line i naším chovem koní.
Když jsem zakládala sdružení, které by nás
reprezentovalo na závodech, bylo nad slunce
jasné, že bude pojmenováno TARA“. Sdružení
TARA, o. s. Kozly bylo zaregistrováno v roce
2007, má deset členů, které spojuje láska ke koním a životní styl s nimi spjatý. Hlavními členy
jsou manželé Formánkovi a jezdkyně Žaneta
Tabányiová. A dále pak Aswan Tara a Gwenn
Tara, koně kteří reprezentují kozelské sdružení v parkurovém skákání. „Oba valaši, kteří
jezdí na závody, se narodili v naší stáji. Klisna
Scarlett, kterou jsme si koupili jako půlroční
hříbě, je velmi nadějná, složila všechny zkoušky potřebné k uchovnění, je zapsána jako klisna
v hlavní plemenné knize českého teplokrevníka.
Každé plemeno má svou plemennou knihu, kam
se zapisují klisny a hřebci, kteří prošli všemi
zkouškami. Sleduje se tělesná konstituce, pohyb koně, skok ve volnosti, přiježděnost – poslušnost pod sedlem.“ osvětlila trochu z koňské
terminologie chovatelka. Když jsme se dostali
k povídání o závodech, kterých se Sdružení Tara
účastní přibližně jednou za čtrnáct dní, připojila
se k rozhovoru jezdkyně Žaneta. Ta vystudovala zemědělskou školu, obor chov dostihových
a sportovních koní, jedenáct let se práci kolem
koní věnovala profesionálně a pak přešla do
úplně jiné branže. „Po šesti letech se mi začalo
po koních stýskat a čirou náhodou jsem oslovila
Helenu, zda bych nemohla její koně jezdit. Daly
jsme se do hovoru a po dvou hodinách jsem už
měla naplánovány závody, kterých se jako jezdkyně za Taru zúčastním,“ popsala začátek spolupráce Žaneta Tabányiová.
Závodní koně mají předepsaný režim tréninku.
„Pokud nejedeme na závody, pak dvakrát týdně
skáčeme. Pod dohledem trenéra se snažíme odstranit chyby ze závodů jezdce i koně. Postavíme
na kolbišti sestavu, která činila potíže, a piluje-
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me.“ Závodní kůň dvakrát týdně trénuje poslušnost a dvakrát je na projížďce v terénu a ostatní
dny tráví na pastvě. „My nejsme jezdecký klub,
koně jezdí jen členové našeho sdružení a přátelé, kterým plně důvěřujeme.“ H. Formánková
tak předešla případnému zájmu o relaxační vyjížďky. Když jsem sledovala jezdkyni při tréninku poslušnosti, nemohla jsem se nezeptat, jak
koně „ovládá“. Při elegantní a klidné jízdě jsem
nepostřehla ani náznak pobídky, pokynu. „Koním se dávají pokyny tzv. „pomůckami“. Jsou
to stisky holeněmi, sedem a rukama. Je naprosto žádoucí, aby pokyny nebyly patrny. Vezměte
si, jak by vám bylo příjemné, kdyby vás někdo
držel v oblasti žeber pod podpaždím a neustále vás dloubal a rýpal. Pokud by vás jen jemně
stiskl, nevadilo by vám to,“ popsala svou práci
jezdkyně. Když mi ale začala popisovat, že za
téměř neviditelnými pokyny stojí dvakrát týdně
posilovna a jízda na rotopedu, výraz mé tváře

skáčou 150 cm,“ doplnila výčet tříd Žaneta.
Ta se spolu s Gwennem stala členkou družstva
Mělník v Oblastním mistrovství družstev Středočeského kraje, které se konalo 1. 6. 2013 na
kolbišti v Ptýrově (okres Mladá Boleslav). Za
toto družstvo závodili dále jezdci a koně z Přívor, Mělníka a Mělnické Vrutice. Tento závod
se družstvu Mělníka podařilo vyhrát. „Je to náš
největší dosavadní úspěch, jsme na sebe pyšní.
Podílet se na vítězství v konkurenci devíti družstev, kde v sedle sedí nejeden profesionál, je pro
všechny amatéry velkým úspěchem.“
A co za takovým úspěchem stojí? Denní péče,
hodinový trénink s každým koněm, úklid stájí,
příprava na závody, krmení, hřebelcování, ale
hlavně nekonečná láska ke koním. „Bez té by to
opravdu nešlo, jsme ryzími amatéry, fungujeme
bez koruny dotace, přesto bychom náš život za
jiný nevyměnili,“ říká Helena Formánková. Je
znát, že její slova jdou přímo ze srdce, přesto

Gwenn Tara – člen vítězného družstva Oblastního mistrovství družstev Středočeského kraje s jezdkyní
Žanetou Tabányiovou a majitelkou Helenou Formánkovou.

naznačoval, že nevycházím z údivu. K tomu
Helena Formánková dodala: „Je důležité, aby
se jezdec a kůň sžili, aby jezdec byl ke koni
empatický. Kůň ve své podstatě miluje pohodlí
– pastvu, společnost stáda, plný žlab, běží, jen
když se lekne. Vy ho musíte naučit, aby sportoval rád, nesmíte ho zradit a otrávit. Pak se takový kůň „kousne“ a nic s ním už nezmůžete.“
Ze stáje sdružení Tara podává nejlepší výkony
český teplokrevník Gwenn Tara. Má výkonnost
ST (středně těžkou), skáče překážky o výšce 140 cm. „Aswan Tara má třídu S – střední,
skáče překážky 130 cm. Nižší třídou je L – lehká o 120 cm a nejvyšší T – těžká. Takoví koně

se ptám – je nějaká práce, kterou kolem koní
děláte opravdu nerady? Svorně a jednohlasně
obě odpoví: „Zaplétání hřívy na závody! To je
opravdu pro nás peklo! Ta titěrná práce není
pro naše ruce.“
Rozhovor vedeme v nádherné zahradě za domem, ze stájí jsou slyšet koně, z výběhu vykukují dva nádherní angličtí setři. Na stole leží
časopis o bydlení a zahradách, na titulní straně
je pohled do zahrady, ve které sedíme. Helena
Formánková jakoby četla moji otázku. „Když si
něco moc přejete, tak se vám to podaří. A já si
takový život opravdu moc přála.“
Naďa Černá

Běh o Pohár starosty Tišic

Již čtvrtým rokem uspořádala ZŠ Tišice tradiční běžecké závody O pohár starosty Tišic. V teplém květnovém odpoledni se sešli účastníci závodu, aby poměřili svoje síly. V parku „U KALU“ pak dobíhali podle jednotlivých kategorií do cílové rovinky. Děkujeme Blance Janouškové za fotodokumentaci, starostovi
obce Pavlu Končelovi a rodičům, kteří pomáhali na trati a s organizací závodu a také všem účastníkům
závodu.

Zápis do MŠ uzavřen

K zápisu pro školní rok 2013/14 se do naší MŠ
přihlásilo celkem 41 dětí. Na základě vydaných
kritérií bylo přijato 16 dětí, čímž byla vyčerpána
kapacita školky pro nadcházející školní rok. Počet volných míst je pro tento školní rok nižší než
jindy, a to z důvodu velkého počtu odkladů školní
docházky a také snížení kapacity v nejmladším
oddělení, kde budou integrovány dvě tělesně postižené děti.
L. Nováková

McDonald´s cup

Ve dnech 18. a 19. dubna 2013. proběhl další ročník okrskového kola McDonald´s cup ve fotbale.
Sportovci naší školy se zúčastnili turnaje v obou
kategoriích. V kategorii mladší žáků (1. - 3. ročník)
byl nejlepším hráčem Ondřej Krajč, který vstřelil
tři branky. Neztratil se ani prvňák Honza Pasovský
jako nadějný obránce. V kategorii starších žáků potom Andrea Sovány, Filip Janoušek a opět Ondřej
Krajč, který střílel branky i mezi svými staršími
spolužáky.
Výsledková listina
mladší žáci
1. ZŠ Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice
2. ZŠ 28. října Neratovice
3. ZŠ Tišice
4. ZŠ Kostelec nad Labem
starší žáci
1. ZŠ Ing. M.Plesingera-Božinova Neratovice
2. ZŠ 28. října Neratovice
3.ZŠ Stolzové Kostelec nad Labem
4.ZŠ Libiš
5. ZŠ Tišice

Výsledky:
Dívky 1. - 3. ročník
1. Ema Jelínková (1. třída)
2. Kristýna Pasovská (3. třída)
3. Anežka Hlaváčková (1. třída)
Chlapci 1. - 3. ročník
1. Ondřej Krajč (3. třída)
2. Tobiáš Semerák
3. Matěj Štráchal (3. třída)
Dívky 4. - 5. ročník
1. Andrea Sovány (5. třída)
2. Alexandra Havlíčková (5. třída)
3. Aneta Capratová (4. třída)
Chlapci 4. - 5. ročník
1. Filip Janoušek (4. třída)
2. Jakub Staněk (4. třída)
3. Michal Velek (4. třída)
rodiče + ostatní
1. Michal Vítovec
2. David Šanda
3. Matouš Hoffmann

Jarní stezka Polabím

V sobotu 20. dubna se sedm dětí naší mateřské
školy spolu se učitelkami zúčastnilo tradičního
jarního pochodu, který pořádá KČT v Neratovicích. Na trase dlouhé 12 km si děti i přes nepřízeň
počasí užily spoustu legrace a poznaly nová místa
ve svém okolí. Díky tomuto mimoškolnímu výletu
se děti sblížily nejen se svými učitelkami, ale také
prohloubily svá přátelství. Odměnou byl dětem
diplom, hračka a radost z pohybu. Našim malým
turistům děkujeme za hezky strávený den.

Dětský den byl samé
překvapení
Když jsme se KLUBkařské holky v sobotu 18.
května v devět hodin ráno srazily na hřišti v rámci
přípravy našeho tradičního dětského dne, tentokrát
pod heslem „život hmyzí nám není cizí“, pršelo.
Nebyl to optimistický začátek dne, ale předpověď
slibovala postupné vyjasnění. A meteorologové se
trefili, opravdu přišlo. To bylo překvapení číslo
jedna. A se sluníčkem přišel i rekordní počet dětí 320. To bylo překvapení číslo dvě. A tak v pohodě
Beruška Máňa pozvala děti i s rodiči do tvořivých
dílniček plných berušek a včeliček. Motýlky si
pro změnu nechaly děti namalovat na obličej a na
tričku pak nosily přes šablonu vlastnoručně namalované broučky. Doprovodnou akcí byl oblíbený
vyhlídkový vláček, skákací hrad, hasiči ze Spolany
či včelař pan Petr Brodský. Překvapením číslo tři
byla novinka, kterou ocenily nejmladší děti, a to
obří deka plná hraček, kde si na ní celé odpoledne
mohly pohrát. Holky z KLUBka připravily krásné
odpoledne a udělaly radost hlavně dětem, ale i jejich rodičům. Nikomu nevadil „pochoďák“ po obci
za úkoly. Vždyť za jejich splnění si v cíli vybraly
díky štědrosti sponzorů nádherné hodnotné odmě-

ny, za které jim děkujeme. A poděkování patří také
tradičně pekařkám, jejich čerstvě upečený koláč
vždy přiláká po čichu a výrobky lahodí každému
oku. Maminky a babičky jsou u nás opravdu šikovné. Berušku Máňu oslovila další maminka, že
by nám ráda také příště napekla. Je skvělé, že se

sami zapojíte a pokud je mezi vámi ještě někdo,
kdo rád peče, ozvěte se nám. Pro naši práci a naše
děti je tato pomoc opravdu důležitá a není ji nikdy
dost. Dětský den se tradičně vydařil díky všem, co
přiložili ruku k dílu.
Za KLUBko Beruška Máňa Radka Staňková

TR 134 5

Letní kino Tišice
Červenec (začátek představení ve 21,30 hodin)
29. června - Šmoulové
Rodinná komedie, ve které se pojí animovaný i hraný film. Vstupné 70,- Kč. Věkově neomezeno. Český
dabing, 102 min.
6. července - Kamarád taky rád
Dylan a Jamie rozhodně nemají na usedlý život ani pomyšlení. Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno od
12 let. České titulky, 109 min.
13. července - Nevěstinec
Uzavřenému světu, v němž se na jedné straně nabízela krása a potěšení, ale i ponížení a bolest, hrozil
zákaz. Vstupné 85,- Kč. Mládeži přístupno od 15 let. České titulky, 122 min.
20. července - Zkažená úča
Učitelka, která by z chování dostala přinejmenším dvojku. Je sprostá, zlá a chová se naprosto nevhodně.
Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno od 12 let. České titulky, 92 min.
27. července - Na vlásku
Animovaná hudební komedie plná efektů a dobrodružství o dívce, která má kouzelné vlasy. Vstupné 70,- Kč.
Věkově neomezeno. Český dabing, 100 min.

Srpen (začátek představení v 21,00 hodin)

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

Závěr soutěží stolních tenistů

V minulém čísle TR jsme informovali příznivce stolního tenisu, že do konce letošního ročníku zbývá
sehrát A mužstvu jediné utkání a B mužstvu poslední dva zápasy. Dohrávky nakonec podle očekávání
neměly vliv na konečné umístění, takže áčko zůstalo na sedmé pozici a béčko na čtvrté. Podle procenta
úspěšnosti jednotlivců dojde pro příští ročník k výměně v základní sestavě, kdy v áčku vystřídá na čtvrté
pozici Pavel Jelínek Jindru Vaise a tím bude mít naše první mužstvo reálnou naději na lepší konečné
umístění než na sedmém místě. Chceme také oslovit případné zájemce o tento sport, pokud o některých
nevíme, mohou se přihlásit telefonicky na čísle 737 389 708 (J. Kratochvíl), nebo 604 417 452 (P. Jelínek), kde se dozvědí podrobnější informace.
2012-2013
17 2 3
16 2 4
15 4 3
15 2 5
14 2 6
13 2 7
9 1 12
9 1 12
7 1 14
4 3 15
2 2 18
0 0 22

261:135
238:158
251:145
245:151
230:164
228:168
192:203
176:220
182:214
164:232
142:254
64:332

53
50
49
47
44
41
28
28
22
15
8
0

Jednu točenou, prosím

Pokud v letních dnech patříte mezi milovníky zmrzliny, pak nemusíte nikam daleko.
Oblíbenou točenou zmrzlinou z Opočna se
můžete osvěžit každý den od 11,00 do 19,00
hodin v nově otevřeného stánku na parkovišti u prodejny Baloz.
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Konečná tabulka RP II 2012-2013
1. Nelahozeves C
26 26 0 0
2. Hor. Počaply
26 22 2 2
3. Mlékojedy B
26 18 3 5
4. Tišice B
26 17 1 8
5. Mšeno B
26 16 2 8
6. D. Beřkovice B 26 14 2 10
7. Liběchov B
26 13 0 13
8. Neratovice F
26 11 3 12
9. Nelahozeves D
26 11 1 14
10. Kralupy
26 8 4 14
11. Pšovka B
26 7 3 16
12. Mlékojedy C
26 4 0 22
13. Nelahozeves E 26 2 1 23
14. Mlékojedy D
26 2 0 24

376:92
332:136
310:158
268:200
273:195
248:220
236:232
225:242
241:227
194:274
202:266
140:322
101:367
125:339

NAROZENÍ

Ema Prošková, Nela Jelínková,
Ondřej Mládek, Maxmilián Jelínek
Robert Ferenc

ÚMRTÍ

1
2
3
4
5
6
7

3. srpna - Ve stínu
V bývalém Československu 50. let se odehrává napínavý kriminální příběh, který ve svém důsledku
zasáhne do osobních osudů aktérů i jejich blízkých. Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno. 106 min.
10. srpna - Tintinova dobružství
Osudy výjimečně zvídavého mladého reportéra Tintina a jeho věrného psího společníka Filuty. Vstupné
70,- Kč. Mládeži přístupno. Český dabing, 107 min.
17. srpna - Expendables 2
Největší akční hrdinové světa se opět vracejí. Vstupné 80,- Kč. Mládeži přístupno od 15 let. Český
dabing, 137 min.
24. srpna - Twilight sága-rozbřesk (II. část)
Finále bude nesmrtelné. Závěrečná část světoznámé upírské ságy. Vstupné 80,- Kč. Mládeži přístupno
od 12 let.České titulky, 115 min.

Konečná tabulka RP I
1. Beřkovice A
22
2. Pšovka A
22
3. Neratovice C
22
4. Mšeno A
22
5. Dřínov A
22
6. Nelahoz.-Veltrusy 22
7. Tišice A
22
8. Neratovice D
22
9. Cítov
22
10. Liběchov A
22
11. Neratovice E
22
12. Dřínov B
22

ČERVENEC

Stanislava Fryčková, Jaroslav Weishäupl
Jitka Pokorná

78
68
57
52
50
44
39
36
34
28
24
12
7
6

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SRPEN

Jaroslava

PO Oskar

ČT

Patrície

ÚT Gustav

PÁ

Radomír
Prokop

ST Pohár starosty
Ve stínu
NE
ČT Dominik

Cyril a Metoděj

PÁ Kristián

Jan Hus

SO Oldřiška

Kamarád taky rád
Bohuslava
NE Lada
Drahoslava

BIO PO Soběslav

BIO PO
ÚT
ST
ČT

Nora

ÚT Roman

Libuše
Olga

ST Staří páni
Tintinova dobrodr.
NE
ČT Zuzana

Bořek

PÁ Klára

PO

Markéta

SO Alena

ÚT

Nevěstinec
Karolína

NE Alan

ST

Jindřich

PO Hana

ČT

Martina

ÚT Petra

PÁ

Luboš
Drahomíra

ST Helena
SO
Expendables 2
NE
ČT Jáchym

Čeněk

PÁ Ludvík

Ilja

SO Bernard

ÚT

Zkažená úča
Vítězslav

NE Johana

ST

Magdaléna

BIO PO Bohuslav

PÁ

BIO PO

ČT

Libor

ÚT Sandra

Kristýna
Jakub

ST Bartoloměj
SO
Twilight - Rozbřesk
NE
ČT Radim

Anna

PÁ Luděk

PO

PÁ

SO Otakar

ÚT

Pohár starosty
Marta

NE Augustin

ST

Pohár starosty
Viktor

PO Evelína

ČT

Bořivoj

ÚT Vladěna

PÁ

Ignác

ST Pavlína

SO

Na vlásku

Den obce TIŠICE

Sport

Fotbal téměř ve finiši
Muži
Jarní odvety náš tým zastihly v dobré formě. Série šesti výher v řadě nás každý týden posouvala
tabulkou výš a výš. Zvláště výhry doma s Veltrusy,
druhým týmem tabulky, a v třetí Libiši byly velmi
cenné. Poté přišla série tří remíz, kdy jsme soupeře
vždy nechali vstřelit laciné branky a pak horko těžko doháněli ztrátu. Zvláště s D. Beřkovicemi jsme
v poločase prohrávali už 0:3, ale po zlepšeném výkonu ve druhém poločase jsme zachránili remízu
4:4 gólem v poslední minutě. První jarní prohru
jsme okusili až na hřišti vítěze okresního přeboru
Kralup 1901. V první polovině jsme prohrávali už
2:0 a byla velice znát absence nemocného Mirka
Brodského. V druhé polovině jsme začali bojovat
a Jarda Toman snížil po rohu na 2:1 a minutu na
to srovnal na 2:2. Bohužel jsme tento zápas nedokázali v deštivém počasí dotáhnout do úspěšného
konce a nakonec prohráli 4:3.
V průběhu jara se do sestavy po zranění vrátil
Michal Vítovec, který byl po operaci kolene, a také
Tomáš Kopejska po těžké operaci slepého střeva.
Bohužel jaro už nestihl Marek Březina, který se po
zlomenině v kotníku zapojí až do letní přípravy.
Ještě připojme nejlepší jarní střelce - Jarda Toman
15 branek a Michal Vítovec, Tomáš Brzoň a Láďa
Rampouch s třemi trefami. V konečné tabulce obsadili Tišice pěkné sedmé místo.
Mladší žáci
„Letošní sezona je pro nás poslední, protože se
nám nepovedlo sehnat dostatek hráčů na další sezonu pro hru na celé hřiště, řekl v rámci hodnocení mladších žáků trenér Martin Terziev. „S touto
sezonou musím být spokojen, protože se zřejmě
umístíme v horní části tabulky, což je velký úspěch.
Musím poděkovat všem dětem, které odtrénovaly
a odehrály většinu zápasů bez jakýchkoli problémů. V konečné tabulce jsme obsadili 4. místo ze
14 týmů. Nejlepším střelcem je Radek Štráchal s 9
góly, ale pro mne je nejlepším a nejobětavějším
hráčem Andrea Sovány, která si na stoperu počí-

ná velice dobře. Také v brance Michal Bušek se
na jaře dostal do skvělé formy a pomohl k dobré
hře mužstva. Děkuji všem klukům a holkám, které
jsem trénoval a přeji jim co nejlepší výkony v klubech, do kterých se rozhodnou odejít,“ dodal závěrem Martin Terziev.
Starší přípravka
Výsledky podzimních zápasů nás poslaly do skupiny o 14. až 21. místo. V této skupině hrajeme
s výkonnostně podobnými týmy, a tak si kluci na
hřišti více dovolí a výsledky tomu odpovídají. Přehrály nás jen naděje z Neratovic. Musím vyzdvihnout výkony Tomáše Oplta, který tým táhne, a to
nejen gólově, ale hlavně v rychlosti a práci s balónem. V jarní tabulce nám patří 2. místo, v celkovém pořadí pak 15. místo. Příští sezonu budeme
stále hrát ve starší přípravce a doufejme, že kluci
zúročí nasbírané zkušenosti ze zápasů s o rok staršími protivníky a umístí se v lepší půlce tabulky.
V sezoně nastříleli nejvíce branek Tomáš Oplt
(38), Ondra Krajč (31) a Tobiáš Semerák (26).
Začátek sezony opět zahájíme stanovým soustředěním koncem srpna v areálu našeho hřiště.
Minipřípravka
Po přihlášení do soutěže se našim nejmenším
vedlo skvěle. Stejně jako tým mužů prohráli jen
jediný zápas, a to s Řepínem 0:2, ale v zápětí druhý
zápas skončil remízou. Musíme pochválit Ondru
Luňáka, který se parádně rozchytal. Nejvíce gólů
nastřílelo trio Pasovský, Jablončík, Trédl. Ovšem
i ostatní, hlavně děvčata Terezka Krajčová a Jolanka Krůtová, dokážou také vstřelit branku. Ale hlavně zápasům dodávají na atraktivnosti a bojovnosti.
Rodiče a diváci si vždy přijdou na své a vytvoří
nejmenším fotbalistům báječnou fotbalovou kulisu. Za zmínku stojí i fakt, že minipřípravka nadělila soupeřům za jarní část 112 gólů!!! Největší podíl
na nich mají Jan Pasovský (51), Tomáš Jablončík
(31) a Matouš Trédl (24). Z děvčat je nejúspěšnější
Terezka Krajčová s 5 brankami.

Tabulky
Muži
1. FK Kralupy 1901
2. Veltrusy
3. SK Vojkovice
4. Sokol Libiš B
5. FK Nerat./Byšk. B
6. PTZ – V. Nelahozeves
7. Sokol Tišice
8. SK Slavia V. Borek
9. SK Mšeno
10. FC M. Lobkovice
11. Sokol Nová Ves
12. Sokol D. Beřkovice
13. FK Pšovka Mělník B
14. SK Liběchov

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
14
14
13
13
11
11
11
8
8
8
7
6
6

1
6
2
5
5
8
8
0
7
3
3
4
5
3

4
6
10
8
8
7
7
15
11
15
15
15
15
17

86:32
70:33
65:41
42:30
67:54
45:42
53:52
54:50
53:56
37:62
46:74
44:67
49:78
38:84

64
48
44
44
44
41
41
33
31
27
27
25
23
21

Mladší žáci (skupina o 1. - 8. místo)
1. FC Merkur. Lobkovice 12 12 0 0
2. Sokol Libiš
12 10 1 1
3. Sokol Tišice
14 7 2 5
4. FC Mělník A
12 7 1 4
5. Vltavan Chvatěruby 13 4 3 6
6. Veltrusy
12 4 0 8
7. Sokol Dol. Beřkovice 13 1 4 8
8. FC Mělník B
14 0 1 13

77:6
36:7
33:16
30:22
23:40
22:41
14:45
9:67

36
31
23
22
15
12
7
1

Starší přípravka (skupina o 14. - 21. místo)
1. TJ Neratovice B
11 11 0 0 116:48
2. Sokol Tišice
13 8 0 5 90:64
3. TJ Kly
11 6 0 5 64:50
4. SK Labský Kostelec 11 6 0 5 66:65
5. Slavia Velký Borek
11 5 0 6 57:54
6. Sokol Čečelice
11 5 0 6 41:66
7. TJ Řepín
11 2 0 9 39:68
8. Sokol D. Beřkovice
7 0 0 7 16:74

33
24
18
18
15
15
6
0

Letní fotbalové turnaje

Zveme všechny příznivce fotbalu na letní turnaje, které se konají na našem hřišti. Muži sehrají
svůj turnaj „O putovní pohár starosty obce Tišice
dne 3. srpna 2013. A hned 10. srpna 2013 proběhne turnaj starých pánů.

Výsledky:
Nová Ves - Tišice
Tišice - Veltrusy
Liběchov - Tišice
Libiš B - Tišice
Tišice - Lobkovice
Tišice - Dolní Beřkovice
Mšeno - Tišice
Tišice - PTZ Nelahozeves
Kralupy - Tišice
Tišice - Pšovka Mělník B
Velký Borek – Tišice
Chvatěruby - Tišice
FC Mělník B - Tišice
Tišice - Lobkovice
Tišice - Chvatěruby
Tišice - Libiš
Lobkovice - Tišice
FC Mělník A - Tišice
Veltrusy - Tišice
Tišice - Veltrusy
Libiš - Tišice
Tišice - FC Mělník B

2:3
3:0
1:2
1:2
1:0
4:4
3:3
2:2
4:3
2:2
2:3
1:1
1:10
0:2
6:0
1:2
3:0
1:0
0:2
1:0
2:0
5:1

Brzoň 3x
Toman 2x, Rampouch
Toman 2x
Toman 2x
Vítovec
Toman 2x, Kopejska, Vítovec
Toman 3x
Toman, vlastní
Toman 2x, Rampouch
Rampouch, Toman
Vítovec, Prejzek, Holec
Kvídová
Štráchal 4x, Šámal4x, Hron, Kárník
Štráchal 3x, Kvídová, Kárník, Duchoslav
Terziev
Duchoslav, Štráchal
Kvídová
Soványi 2x, Terziev, Kárník, Adámek

Tišice - Dolní Beřkovic
12:2
Tišice - Neratovice B
8:14
Tišice - Čečelice
5:6
Řepín - Tišice
0:7
Kly - Tišice
7:5
Čečelice - Tišice
1:3
Tišice - Velký Borek
6:4
Dolní Beřkovice - Tišice 1:16
		
Tišice - Kostelec n.L.
7:8
Neratovice B -Tišice
10:1
Velký Borek- Tišice
4:5
Tišice – Řepín
9:4
Tišice - Bot. Mělník 14:1 / 4:1
Tišice - Kostelec n. L. 1:2 / 6:3
Libiš - Tišice
1:3 / 2:6
Tišice - Řepín
0:2 / 3:3
Čechie Kalupy - Tišice 2:7 / 2:4
Tišice - FC Mělník
8:3 / 4:2
Pšovka Mělník- Tišice 1:5 / 3:1
Tišice - Neratovice 9:0 / 10:1
		

Krajč O. 4x, Oplt 3x, Semerák 3x, Vít, Himl
Semerák 5x, Krajč O. 2x, Oplt
Krajč O. 4x, Oplt
Oplt 4x, Semerák, Himl, Staněk
Krajč O. 2x, Krajč D., Oplt, Semerák
Semerák 2x, Oplt
Oplt 2x, Krajč Ondra 2x, Tůma
Oplt 4x, Vít3 x, Červinka 3x, Staněk 2x,
Krajč O. 2x, Krajč D., Štráchal
Semerák 3x, Bruner 2x, Oplt, Krajč O.
Staněk
Oplt 2, Krajč O., Semerák, Bruner
Oplt 4x, Semerák 3x, Himl, Krajč O.
Pasovský 11x, Jablončík 4x, Král, Krůtová
Jablončík 5x, Pasovský 2x
Pasovský 3x, Jablončík 3x, Krajčová, Trédl
Pasovský 2x, Trédl
Pasovský 6x, Jablončík 5x
Trédl 7x, Pasovský3x, Jablončík 2x
Pasovský 5x, Jablončík
Pasovský 10x, Jablončík 4x,Trédl 3x,
Krajčová 2

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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Prodaná nevěsta
sklidila velký úspěch!

Za všechny, kteří nám vyjádřili slova uznání, otiskujeme poděkování divaček, které nelenily a své poděkování sepsaly pro čtenáře
Rozhledů. Proč bychom to nenapsali!
Když může někdo věnovat hodiny a hodiny, aby
nacvičil vystoupení pro lidi z vesnice, pak sednout
si a napsat pár řádek, je jen zlomkem toho času.
Když může někdo s trémou a obavami, ale přeci
předstoupit před diváky a bavit je, pak odvaha
k napsání poděkování je zlomkem odvahy vystoupit na jevišti. A tak sedáme k počítači a píšeme
těchto pár řádek. Děkujeme všem členům našeho
ochotnického souboru LUNO za to, že nás již třetí
hrou bezvadně pobavili. Ukázali nám, kolik času
a elánu jsou schopni věnovat pro potěšení druhých, kolik hereckého, výtvarného a technického
talentu je v partě těchto lidí. Děkujeme a vzkazujeme: jsme vašimi nadšenými divačkami. Ač jste
uvedli tři hry, na vystoupeních jsme byli pětkrát,
protože vidět hry jen jednou je málo. Věříme, že
se můžeme těšit na další a věříme i tomu, že se nenecháte odradit rádoby odborníky, v našich očích
rejpaly, kteří nic neumí a pro druhé nic neudělali.
Ivana Malá a Jitka Mitošinková s rodinami

Pošta s novou střechou
Pro někoho událost, kterou si nechtěl nechat ujít,
pro jiného troufalost, do čeho se to LUNO pustilo.
Takové byly reakce na uvedení Prodané nevěsty
na prknech chrásteckých v podání herců ochotnických. Dlouhou dobu zkoušek jsme všichni protagonisté měli smíšené pocity z toho, jak vše dopadne. Ale jakmile se začalo zkoušet naostro na sále,
tak jsme zkoušku od zkoušky cítili, že jsme hraný
kus zvolili dobře.
V den premiéry, kdy se sál začal povážlivě plnit,
jsme věděli, že změna repertoáru z pohádek na operu zvedla z křesel od televize nemalý počet diváků.
Hned prvním výstupem, sborem „Proč bychom se
netěšili“, jsme všechny přesvědčili, že to se zpěvem
myslíme vážně a že to bude k poslouchání. Reakce
na jednotlivé výstupy byly čím dál víc živější, spontánnější, lidi se prostě bavili. Těžko popsat atmosféru dvou květnových představení, prostě „Prodanka“
se líbila a lidi odcházeli spokojení. Nechyběla slova
chvály a uznání při zamyšlení nad tím, kolik to muselo partu ochotníků stát času, úsilí a i toho zdravého komediantství.

Počasí nám nedalo pokoje

Po několika probdělých nocích, kdy občané, kterým hrozila velká voda, spali maximálně na půl
oka, se vyplnila předpověď meteorologů varujících
před přívalovými dešti s krupobitím. Druhou červnovou neděli zatažená obloha nevěstila nic dobrého a dala se předpokládat slušná „sprcha“. Během
chvíle se začaly spouštět provazy deště a spolu
s nimi padaly na zem kroupy o průměru 4 cm. Hříčka počasí „sklidila“ část úrody a dolíčky na kapotách aut budou neděli 9. června jejich majitelům
dlouho připomínat.
(nač)

A pokud by někdo chtěl Prodanou nevěstu vidět
znovu, pak bude mít poslední možnost 31. srpna
2013 na Dni obce, kde činohru se zpěvy, pokud to
dovolí technické podmínky a počasí, v rámci programu celého dne uvedeme.
Za divadelní spolek LUNO Naďa Černá

Nepřetržité deště odhalily kritický stav střešní
krytiny na budově pošty v Tišicích. Rozestavěné
nádoby v místnostech a hrozba zatečení vody do
elektroinstalace si vyžádaly bleskovou akci. S přípravnými pracemi se započalo v pátek 7. června,
první slunečná sobota 8. června 2013 byla dnem
„D“. Během několika hodin byla firmou Antonína
Novotného z Ovčár demontována stará krytina,
vyměnila se část laťování, položila nová krytina
a bylo vyměněno oplechování včetně okapů.

Staročeské máje 2013

Čí jsou Máje? Naše! Tak toto zvolání znělo opět naší obcí v sobotu 18. května 2013, kdy vyrazil krojovaný průvod mladých lidí a vyvedl všechny svobodné díveky v obci. Celodenní akci pak zakončila zábava
v sále Na Hřišti. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se na přípravě této dlouholeté tradice podíleli.
Především Obecnímu úřadu za finanční podporu a Karlu Hradcovi, který velmi pomohl se stavěním velké
májky na fotbalovém hřišti. Občanům za pohoštění a i ostatním příznivcům této krásné tradice. Letošní rok
se vydařil a doufáme, že i v příštích letech bude tato tradice udržena a neupadne v zapomnění.
Jménem tišické mládeže a Staročeských májů Lucie Flíčková
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