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Přišli, viděli, bavili se…

Asi tak by se stručně dala shrnout vysoká účast
návštěvníků prvního Dne obce Tišice a příjemná
atmosféra celého dne. Akce naplánovaná na poslední srpnovou sobotu byla završením dlouhodobých příprav a očekávání.

na, ukázka práce včelaře, místní kroniky – to vše
bylo do jedenácté hodiny připraveno a čekalo na
první návštěvníky. Ani jeden ze spolků nechyběl,
a pokud nezajistil aktivitu pro ostatní, podílel se
na zajištění organizačním. Každý pro tento den od

Den obce Tišice
očima starosty

Vše o průběhu Dne obce si můžete přečíst
v článku Nadi Černé, stejně jako se seznámit
s názory našich spoluobčanů a dalších návštěvníků této akce. Nás ale také zajímalo, jak celou
akci hodnotí starosta, tedy ten, který v zásadě stál
u zrodu celé akce:
Den obce Tišice je za námi. Jen pro shrnutí
uvedu, že tuto slavnost se Obec rozhodla uspořádat proto, aby se naše tradiční spolky mohly pochlubit svou činností a v neposlední řadě proto,
aby zdejší spoluobčané měli další důvod se sejít,
poslechnout si hezkou hudbu, pozdravit své známé a případně si zatancovat při venkovní taneční
zábavě. Program byl pestrý a sestaven tak, aby si
od dětí až po seniory našel každý to své. Věřím,
že i díky tomu byla naprostá většina návštěvníků
spokojena.
Musím zmínit kvalitní výkon moderátorů Naděždy Černé a Vladimíra Bezoušky, jejich práce
měla takřka profesionální úroveň, což se na kvalitě akce podepsalo zásadním způsobem a jistě
stojí za zmínku, že moderátoři odvedli pro obec
svůj výkon zcela zdarma.

Bohatý a zajímavý program i pěkné počasí přilákaly na Den obce mnoho občanů z Tišic i okolí.
Začátek byl naplánován na jedenáctou hodinu dopoledne, ale na hřišti bylo rušno již od sedmi ráno.
Přicházeli organizátoři, první metry kabelů začal
instalovat zvukař Martin Skála, rozestavovaly se
lavičky a stoly, přijelo „pojízdné“ pódium. Postupně přicházeli i aktéři dne – všechny spolky, které
slíbily svou účast, chystaly vše potřebné pro zajištění aktivit vymyšlených pro návštěvníky. Výstava
drobného zvířectva, střelba na cíl, soutěže s hasičskou tématikou, výtvarná dílna, letní divadelní scé-

V rámci akce vystoupila Heidy Janků.

začátku do konce plnil to, co slíbil. Připraven stál
skákací hrad, dorazil i pojízdný vláček.
Úderem jedenácté hodiny zahájilo celou akci vystoupení dětí z mateřské školy a pak už se na pódiu
střídal jeden účinkující za druhým. Všichni, kdo
přišli, mohli začít využívat vše, co pro ně bylo nachystáno nebo se jen posadit a poslouchat, nechat
se vtáhnout do přátelské atmosféry a užívat si pocitu, že jsme součástí jednoho celku. Dobrá nálada
byla patrná od začátku do konce akce, nepokazily
ji ani drobné přepršky při závěrečné letní zábavě. Tu skupina Plus protáhla o půlhodinku, protože tančícím se opravdu domů nechtělo. Každý
z účinkujících, organizátorů, každý člen některého
z místních spolků přispěl k nepopsatelně rodinné
atmosféře celého dne.
S posledními návštěvníky začalo sklízení a balení, takže ráno nikdo nepoznal, že se zde předchozí
den bavily stovky místních i přespolních návštěvníků. Někteří z organizátorů končili svou práci nad
ránem a bezesporu nejdelší směnu měl zvukař,
kterému do čtyřiadvacetihodinové „šichty“ chybělo jen pár hodinek.
A pokud se odsouhlasí finance na další Den obce,
již nyní se ví, na čem zapracovat, co zlepšit, aby
ten další „Den“ byl ještě lepší a pestřejší, aby se již
nyní ti, kteří byli akcí nadšeni, mohli těšit na další,
báječně prožitý den.
Naďa Černá

Další informace a fotografie
ze Dne obce na str. 3 a 8.

Na Dnu obce starostá slavnostně otevřel nové
multifunkční hřiště.
Pěkné počasí vše umocnilo a široký výběr občerstvení byl vítaným doplňkem, i když co do počtu
návštěvníků jsme museli trochu věštit z křišťálové
koule a je možné, že někdy třeba občerstvení vázlo, ale takový zájem občanů byl pro nás opravdu
překvapením, samozřejmě příjemným.
Nebudu rozebírat jednotlivá vystoupení, laťka
byla nasazena opravdu velmi vysoko a doufám,
že zastupitelé schválí finanční prostředky na Den
obce i pro rok 2014 a tato akce se stane každoroční událostí, na kterou se budeme těšit.
Poděkování patří všem účinkujícím a spolkům
za skvělý výkon, doufám, že v příštím roce se při
této jedinečné akci znovu shledáme.
red
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ZPRÁVY Z OZ
Vzhledem k tomu, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva proběhlo v době uzávěrky TR (22. 10.
2013), přinášíme alespoň informaci o bodech, které
byly projednávány. S výsledkem se můžete seznámit na webových stránkách obce.
OZ projednávalo:
• Dar pozemku St. p. 381/1 k.ú. Chrást u Tišic
a budovy na něm stojící
• Rozpočtové opatření 3/2013
• Rozpočtové opatření – prosinec 2013

Mimořádné volby

Vzhledem k tomu, že mimořádné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR probíhaly přesně
v době uzávěrky tohoto vydání Tišických rozhledů,
nestihli jsme pozvat k nim naše občany, ani uveřejnit přehled volebních výsledků tak, jak to vždy
činíme. O přehled však nepřijdete, bude k dispozici jednak na webových stránkách věnovaných
volbám a samozřejmě i na našich obecních. Snad
jen malou informaci – několik obyvatel naší obce
naleznete na kandidátních listinách za různé strany.
Pokud někdo z nich bude zvolen a jako poslanec
zasedne do PS, pak samozřejmě ho v příštích TR
našim čtenářům představíme.
red

Kverulanti a deprivanti
jsou všude

Tento titulek jsem si dovolila vypůjčit s laskavým svolením od Vladimíra Kapala, novináře
z Brandýských listů. Když se mi totiž dostal do
rukou jeho článek z 1. září 2013, měla jsem pocit,
že píše o naší obci....
„V každém městě, v každé obci, se najde člověk, který ty ostatní obtěžuje. Tu si stěžuje na
sousedy kvůli maličkostem a radnici zaplavuje
desítkami dopisů a stížností, jindy zase rozesílá
e-maily všem, na koho má adresu, někde chodí
na jednání zastupitelstev a dlouhé minuty, spíše
však desítky minut, obtěžuje mlácením prázdné
slámy. Takový člověk, který si neustále stěžuje,
se nazývá kverulant. Člověk, který ví všechno
lépe nežli ti ostatní, který má na vše svůj názor,
většinou mylný či scestný, ale zároveň je přesvědčen o své genialitě a nadřazenosti, je podle
profesora Koukolíka, typickým deprivantem.
Oby typy lidí obtěžují okolí. Většinou se jedná
o jedince neúspěšné, kteří v životě mnoho nedokázali, povětšinou nevzdělané, ale o to více
ambiciózní, ale každopádně se oba typy lidí dají
zařadit mezi škodiče. Při čtení těchto řádků jsem
si vzpomněla na článek Naďi Černé Nadčasovost
Výběru v TR 133 o koncertu Pražského výběru.
Také mi mou myslí prolétlo, co mi tato slova připomínají. Že vyslovené myšlenky jsou nějak známé, povědomé… A pan Kapal pokračuje:
Pro město, pro lidi, neudělal nikdy nic, on to
totiž ani neumí, většinou se živí podřadnou prací
a trpí všelijakými frustracemi a mindráky. A tak
si je léčí naprosto idiotskými námitkami a názory.
A hlavně ukazuje, že je nejchytřejší…. Oni totiž
deprivanti na žádný, byť sebe logičtější argument,
nikdy neberou ohled. Nejde jim o diskuzi, jde
jim o prezentování vlastní neomylnosti, geniality
a výjimečnosti. Nepřipomíná vám to něco? Nebo
někoho z vašeho okolí? Bohužel i s takovými
kverulanty a deprivanty musíme žít, ale je jen na
nás, zda jim budeme naslouchat nebo jim dáme
najevo, že svými aktivitami mlátí jen prázdnou
slámu.
oja
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Nekázeň stojí peníze
V září proběhla na naší čistírně odpadních vod
kontrola z České inspekce životního prostředí,
která se zabývala výsledky za uplynulý rok 2012
a osm měsíců toho letošního. Bohužel v loňském
roce se událo mnoho věcí, které se na chodu celé
naší kanalizace podepsaly. V první fázi v počátku
roku výměna řady pracovníků včetně změny hlavního technologa a osazení nových aeračních prvků,
s nimiž byla spojena potřeba nového nastavení fungování celé čistírny. Dále se pracovníci TIKANAS
s. r. o. potýkali s problémy špatně fungující sondy,
které vyvrcholily její podzimní výměnou. V momentě, kdy se vše podařilo zvládnout, došlo díky
nedodržování pravidel ze strany občanů k nátoku
takových odpadních vod, které rozhodily celou čistírnu. Protože probíhají pravidelné odběry odpadních vod a jejich rozbory, které provádí nezávislá
akreditovaná laboratoř, došlo vzhledem k výše
uvedenému k nepříjemné situaci, kdy jeden z 12
povinných vzorků nesplnil předepsaná kritéria. To
bohužel bylo důvodem, proč ČIŽP zahájila správní řízení o udělení pokuty firmě TIKANAS s. r. o.
Apelujeme tedy znovu na vás, občany, využívající
obecní kanalizaci, abyste opravdu dodržovali pravidla uvedené v příloze č. 2 Smlouvy o připojení
„Závazná instrukce pro uživatele napojené na vakuovou kanalizaci a ČOV“ (v nejbližší době budou
zveřejněna na tišických webových stránkách).
Závěrem však dobrá zpráva – v letošním roce se
vše stabilizovalo, ČOV funguje tak, jak má a odpovídají tomu i výsledky analýzy odpadních vod. Za
ty nás naopak kontrola pochválila, protože všechny
vycházejí nejen ve stanovené normě, ale drží se na
její spodní hranici.
Olga Janoušková, jednatelka TIKNAS s. r. o.

Obecní policie a kamerový
systém v akci

Zastupitelé naší obce mají již delší dobu zájem
řešit neutěšený stav dopravy na hlavní silnici
v obci, kde velký provoz především kamiónů nedodržujících předepsanou rychlost ohrožuje domy
podél této komunikace a občany, kteří se na ní
pohybují. Proto se neustále snažíme o spolupráci
s některou z obecních a městských policií z okolí.
Jednání probíhala v Mělníku, Neratovicích, Měšicích a Hovorčovicích. Nakonec se s vedením posledně jmenované obce podařilo nalézt společnou
řeč a dohodnout podmínky pro měření rychlosti
v naší obci. Toto měření bude zkušebně probíhat do
konce letošního roku a bude zaměřeno především
na nákladní dopravu. Další činností bude i kontrola parkování v obci, například stání některých
vozidel u zastávky ČD bývá dosti problematické.
Spolupráce s hovorčovickou policií je také určitou
přípravou na založení naší obecní policie. Věřím,
že naše obecní policie může zahájit svou činnost
již v roce 2015, což by jistě přispělo k vyšší bezpečnosti a pořádku v obci.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti se už nyní začal
na některých místech instalovat kamerový systém.
První kamery jsou již nainstalovány v areálu fotbalového hřiště a zanedlouho přibude další u zastávky ČD. Je předpoklad, že se bude kamerový
systém v budoucnu dále rozvíjet.
Pavel Končel, starosta

Obecní úřad upozorňuje

Ke dni 7. 10. 2013 nezaplatilo poplatek dle vyhlášek platných na území obce Tišice buď v plné
výši, nebo jen část, pokud je poplatek rozdělen
na dvě splátky
• za komunální odpad 106 fyzických osob a 20
rekreačních objektů
• za využívání kanalizace 107 osob
Obecní úřad vyzvalo dopisem dlužníky k nápravě a následně bude s neplatiči zahájeno správní
řízení.

Aktivní chovatelé

Krátce po své účasti na Dnu obce uspořádali tišičtí chovatelé další výstavu a tentokrát přivezli své mazlíčky do svého areálu za poštou na podzimní výstavu drůbeže, králíků a holubů, která se konala v neděli
6. října 2013. Nebyli ale sami, kdo se chtěl pochlubit svými chovatelskými úspěchy. Mezi vystavujícími
byli chovatelé z Chlumína, Staré Boleslavi, Ovčár a dalších obcí. Kdo by si myslel, že na výstavě nemůže
vidět nic nového, mýlil by se. Svou velikostí uchvátil holub říman, jehož rozpětí křídel může přesahovat
jeden metr. Naprosto netypickou „postavou“ se pyšní kachna indický běžec, která potřebuje ke svému
chovu dostatečný výběh. Bezesporu největším vystavovaným exemplářem byl krocan, ten pouštěl svým
načepýřeným peřím hrůzu na každého, kdo se přiblížil ke kleci. Velmi potěšující je, že chovatelství se věnuje i mládež. Mezi nejmladší vystavovatele patřil Jiří Kostka z Tišic, jehož králík – činčila velká – získal
jedno z ocenění. Naši chovatelé využívají svůj nový areál bezezbytku a svou činností potěší i nejednoho
návštěvníka svých výstav.
(nač)

Oceněný králík mladého chovatele
J. Kostky.
I během výstavy má předseda chovatelů M. Purnoch plné ruce práce.

Dvě Ceny obce již mají své majitele
Předání prvních dvou Cen obce bylo součástí
Dne obce, který se konal poslední den v měsíci
srpnu. Sešlo se několik tipů na držitele první Ceny,
ale vybrat z nich ty, kterým skutečně bude předána,
nebylo složité. Cena obce je čestné uznání práce
jednotlivce nebo spolku ve prospěch obce nebo
jejich občanů. Za mnohaletou práci ve Sboru pro
občanské záležitosti byla předána Milanu Černému a za třicet let práce knihovníka byl oceněn
František Štich. Během svého působení založil
webové stránky knihovny, změnil evidenci knih a
výpůjček, pravidelně knihovnu obohacoval o nové
tituly. Oba pánové si takové ocenění bezpochybně
zaslouží.
(nač)

Den Obce - jak akci viděli
samotní návštěvníci

Martin Prošek
Na akci Den obce Tišice 2013 jsme se, jako relativně čerstvě přistěhovaní, nijak nepřipravovali,
s vlastní účastí jsme nepočítali. Přilákal nás až
pohyb lidí a zvuk hlasu z reproduktorů. O to víc
jsme (a hlavně naše dvě děti) byli na místě překvapeni bohatým programem, každý si našel „to své“.
I přes vysokou účast návštěvníků byla atmosféra
vyloženě rodinná, příště se určitě znovu přijdeme
podívat.
Lucie Pokorná
Den obce – prezentace spolků a program byl hezký. Jen občerstvení bylo špatně zvolené – málo stánků s nealkoholickými nápoji a pomalá obsluha.
Kateřina Baja
Myslím si, že udělat Den obce byl dobrý nápad,
který se podařilo uskutečnit. Dle mého názoru se
akce povedla, program byl zábavný, hosté zajímaví, občerstvení po dlouhé době dostačující. Příjemným rozptýlením celé akce byla večerní zábava
ukončená ohňostrojem. Co jsem trochu postrádala, byl širší program pro děti - především školáky.
Celkově celou akci hodnotím kladně a klidně bych
ji zavedla pravidelně jako ukončení léta.
Eva Vocílková
Na Dnu obce jsem bohužel nebyla, ale od známých jsem slyšela jen samé dobré ohlasy a tak
doufám, že se bude opakovat.

Cenu z rukou starosty obce převzali F Štich (vpravo nahoře) a M. Černý.

Bowling V zatáčce
Zprvu se zpráva o dvou bowlingových drahách, které by měly vzniknout v sále restaurace V zatáčce v
Tišicích, zdála být málo pravděpodobná, ale nejednalo se o žádné místní tamtamy, ale o naprosto pravdivou informaci. Zanedlouho po tom, co se zpráva rozkřikla, již byly pod okny sálu slyšet zvuk vrhané
koule k deseti kuželkám.
Příjemné, čisté, nekuřácké prostředí, teploučko od roztopených kamen, obsluha až k herní ploše – co
více si přát pro aktivní trávení času s partou přátel či kolegy z práce?! Bezchybné počítání padlých kuželek, striků i spare, téměř bezchybné stavění kuželek, které je jen na chvíli přerušeno, když si začnou
„podupávat“. Pokud si chcete jít zahrát a chcete mít jistotu, že na vámi zvolený čas budou dráhy k dispozici, stačí si termín a čas předem zamluvit u obsluhy a pak už záleží jen na hráčích, zda si k dobré zábavě
přinesou i prima náladu.
(nač)

Božena Pokorná
Den obce byla moc pěkná akce. Doufám, že za rok
bude další.
(nač)

Pozvánka na akce
TIŠICKÉHO KLUBka:

S lampionem
za Kozlouchem
V sobotu 9. listopadu
2013 je sraz s lampionem v 17,00 hodin u
kostela Všech svatých
v Kozlech. Soutěžit se
bude opět o nejkrásnější světýlko. Na všechny čekají strašidla i ohňostroj.
Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 1. prosince 2013 v 16,00 hodin před budovou Obecního úřadu. Tradičně vystoupí s krátkým programem děti z MŠ a ZŠ, nebudou chybět
ani vánoční melodie a hezká atmosféra. Prodej vánočních dobrot.
Prosíme naše pekařky o napečení do prodejního stánku. Akce proběhnou za každého počasí.
Více informací na www.klub-ko.cz

Vánoční koncert bude i letos
Stalo se krásnou tradicí, že vánoční svátky jsou
časem, kdy se v kostele Všech svatých v Kozlech
pořádá vánoční koncert. Ani letošní Vánoce nebudou výjimkou a na koncert, který je naplánován na 28. prosince 2013, se můžeme začít těšit.
Jak řekla jedna z organizátorek, Jarmila Habartová, sestavování programu je v plném proudu. S
datem můžete ale již nyní na pevno počítat. Od
kdy přesně koncert bude a jaká bude jeho náplň,
přineseme v prosincových Tišických rozhledech.
(nač)
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Dělat to, co nám pomáhá
Stres, syndrom vyhoření, frustrace, deprivace jsou pojmy, se kterými se dnes a denně setkáváme ve všech médiích. Někdy si ani sami neuvědomujeme, že už to není jen problém kohosi neznámého, ale že se týká nás samotných. Než si celou situaci uvědomíme a najdeme odvahu ji řešit, naděláme
buď spousty přehmatů, nebo se kvalita našeho života zhorší. S pomocí řešit a ustát složité životní situace přichází terapeutka Mgr. Jana Divoká.
Můžete našim čtenářům shrnout vše, s čím se příjmu potravy (bulimie, anorexie) nebo ženy s těž- stačí malá úprava jídelníčku, stravovacích návyků,
mohou na Vás obrátit?
kou nadváhou, prožily v dětství nebo adolescenci vyrovnat příjem a výdej energie anebo nepatrně
Než začnu povídat, chci poděkovat za prostor, traumatický zážitek, většinou nějaký druh zneuží- přidat v pohybu. Nedávno vyšla studie, která tvrdí,
který mi byl v Rozhledech poskytnut, abych moh- vání. Dnešní doba je rychlá, není čas na sebe, na že kdyby lidé přestali používat dálkové ovládání
la svou činnost, se kterou do vaší obce přicházím,
televize, měli by ročně dole několik málo kilograobčanům přiblížit. Začnu od začátku – vystudovala
mů. Prostě začneme pomalu, a když začnou jít kila
jsem pedagogickou fakultu, několik let jsem učila
dolů, zvýší se klientova motivace a sám chce měnit
a byla i na pozici ředitelky školy. Nejen ve svém
svůj životní styl. Vyšší sebeovládání v jídelníčku či
profesním životě, ale i v tom soukromém, jsem
disciplina při zařazení pravidelné pohybové aktivičelila mnohým složitým situacím, které mě motity do života mu pak nečiní potíže, ba naopak, bere
vovaly k tomu, abych svou profesní dráhu začala
je jako něco pozitivního.
směrovat jinam. Jako učitelka jsem pozorovala, jak
Takto asi postupujete v případě dospělého kliproblémy v rodinném soužití ovlivňují osobnost díenta. Jak řešíte problém nadváhy dětí?
těte. Začala jsem pracovat s rodinami, a to zejméZde je pochopitelně potřeba spolupráce rodiny.
na s těmi, kde se problémem stala nadbytečná kila
Co bude platné, že rodiče chtějí stav dítěte řešit,
dítěte. Svou profesní dráhu jsem tedy čím dál tím
když babička přijede s hromadou cukrovinek? Povíce směřovala na činnost poradenskou a terapechopitelně, že od postoje rodičů se léčba odvíjí.
utickou. Jsem vyškolená v terapii nadváhy a obeMalé dítě, řekněme do nástupu do základní školy,
zity, jako terapeut působím v oblasti systematické
nekontroluje svůj příjem potravy. Dítě jí to, co mu
a rodinné psychoterapie. Abych ale odpověděla na
předloží dospělý, co mu dovolí jíst a co ho naučí
vaši otázku – klientům pomohu nalézt řešení s nadjíst. Takže v případě malých dětí se osvědčilo vše
váhou, která jde ruku v ruce se změnou životního
probrat především s rodiči a pomoci jim nacházet
stylu, mám zkušenosti v oblasti výchovy dětí. Čtecestu, jak nastavit dítěti hranice v jídle i v ostatnáři se na mě mohou obrátit i v případě problémů
ních oblastech života. Pokud je dítě starší, už si
v partnerském životě a v rodinném soužití a můtřeba samo kupuje svačiny, pak je nutná spoluprážeme spolu nalézt cestu jak vyřešit problematické
ce i s ním. Hlavně ve smyslu správné motivace, aby
životní situace.
samo chtělo hubnout. Proto je to práce více pro teTakže vyřešíte každý problém…
rapeuta než jen pro dietního odborníka. A co jako
Ale to vůbec ne! Vyřešit problém musí sami klienprvní rodičům zdůrazňuji? To, že dítě trpí nadti, já jen pomáhám hledat cestu a to takovou, aby
váhou, neznamená, že jako rodiče selhali. To, že
na ní netrpěli, ale přesto vedla k očekávanému cíli.
přicházejí, znamená, že o vývoj dítěte mají zájem
Já tvrdím, že lidé mají správné řešení v sobě, jen rodinu, na partnera. Lidé se odnaučili uspokojovat a potřebují pouze odborné konzultace. V mnohých
ho neumí objevit, a tak já pomohu otevřít k němu své vyšší potřeby – potřebu seberealizace, sebepři- případech hraje roli dědičnost, rodinné stravovací
dveře. Neexistuje žádná přesná poučka, jak vyřešit jetí, víru v sebe sama. A naučili se je nahrazovat zvyky. V každé rodině by se našlo něco, co není úplpartnerskou nevěru, nadváhu, pracovní stres. Kaž- nižšími – jídlem, pitím, sexem. Jak říkám, vše sou- ně v pořádku, proto nehledáme jen to, co je špatné,
dý z nás stejnou situaci bude jinak prožívat, někdo visí se vším a proto je zcela běžné, že terapeut do- ale zejména i to, co je dobré a na těchto základech
bude schopen některé věci naráz měnit, jiný ne. káže pomoci v mnohých oblastech, které lidi trápí. stavíme.
Pokud nebudu s klienty hledat cestu takovou, kteCo byste na závěr všem čtenářům doporučiZnamená to, že když k vám klient přijde, je
rá je bude postupně směřovat, přivodím jim stres nutné, aby vám řekl vše, co se mu událo od na- la, co může pro svou lepší pohodu udělat každý
například z toho, že nadbytečná kila nepadají dolů rození po současnost?
okamžitě?
tak, jak by podle jakési všeobecné tabulky měla.
Sama jsem se potýkala s osudem a řešila nelehké
Mějte se více rádi – více rádi sami sebe a nezaneJejich problém vyřeší naše spolupráce, která by životní situace, a tak vím, jak těžké je mluvit o svých dbávejte se. Udělejte si čas jen pro sebe a na sebe.
měla poskytnout prostor, aby klient začal postupně nejhlubších trápeních. Klient mi tedy řekne to, co To, že neustále nemyslíte na blaho dítěte, partnera
věřit více sám sobě a otevřít se naději na pozitivní sám chce, zajde tak daleko, jak zajít chce. A na této neznamená, že jste špatný rodič či partner. Naořešení situace.
skutečnosti začneme stavět. Začneme hledat cestu, pak, budete k životním situacím přistupovat vyrovOna měla moje poznámka i jiný podtext – zda která ho nebude obtěžovat, stresovat, ale přesto naněji a s větší energií v sobě. Je důležité dělat to,
záběr vaší činnosti není příliš široký a opravdu bude úspěšná. Většinou lidi sami začnou postupem co nás těší a co nám pomáhá.
dokážete poradit ve všem, co zmiňujete?
času otvírat své „třinácté“ komnaty.
Pro čtenáře Tišických rozhledů se ptala Naďa
Naprosto chápu, že se může někdo nad tím poJste vyškolená v terapii nadváhy sdružením Černá
zastavit. Ale vše souvisí se vším. Vezmeme příklad, STOB – stop obezitě. Jak klientům pomáháte
Mgr. Jana Divoká
kdy za mnou přijde žena s problémem nadváhy. Jen odbourat přebytečná kila? Dietou psanou na
v minimech případů lidé hubnou ze zdravotních dů- míru, pilulkami, po jejichž užívání zaručeně
Individuální a rodinné poradenství
vodů. Většinou je důvod jinde – chce se líbit, není hubnete, nebo i zde hledáte společnou cestu?
Poradenství v otázkách rozumného hubnutí
spokojena sama se sebou. Pokud je tato nespokoTa třetí možnost je správná. Hledáme společnou
dětí i dospělých
jenost zásadní, může se promítat do partnerského cestu. Nebudu tajit ani to, že sama jsem bojovala
Telefon: 603 347 250
vztahu – žárlivostí, odmítáním sexu či chození do s nadváhou, a tudíž vím, jak těžké je se striktně odE-mail: jana.divoka@volny.cz
společnosti. Pokud nastoupí hádky mezi manželi, říci toho, co mi chutná. Vede to k nespokojenosti,
Každý čtvrtek odpoledne ve zdravotním
začne se tento stav promítat i na děti a odtud je podrážděnosti. Asi je člověk při maximální discistředisku Tišice – Chrást
jen kousek k problémům s výchovou. V praxi se mi plíně dříve v cíli. Je nutné si uvědomit, že pokud
Nutné předchozí objednání
mnohokrát potvrdilo, že ženy, které trpí poruchou nezačnete něco dělat, pak nezhubnete. Mnohdy

Turnaj v kulečníku

V sobotu 7. září 2013 uspořádal Petr Vacek v restauraci V zatáčce další, již třetí, turnaj v kulečníku.
Turnaje se zúčastnilo opět deset hráčů, ovšem tentokrát i s mezinárodní účastí. Po sérii těžkých zápasů
a ukrutné vichřici zvítězil Michal Hanousek, druhé místo obsadil Petr Vacek a na třetím místě skončil
Patrik Brož. Po celou dobu turnaje se hráči výborně bavili a jsou v očekávání dalšího střetnutí!
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NAROZENÍ
Tomáš Janoušek,
Matyáš Vostřák
Vanessa Smetanová,
Aneta Hanousková
Ondřej Žemlička

Kam s nimi?

Jak jsme několikrát v minulosti informovali, počet žáků Základní školy Tišice každým rokem roste.
V současnosti jich do lavic usedá již 110. Tento fakt je způsoben každoročním zvyšováním počtu obyvatel
v obci. Současná kapacita školy je 140 žáků, a pokud nebude naplněna, jsme povinni přijmout každého
budoucího prvňáčka, který projde zápisem do prvního ročníku.
Na základě získaných údajů z OÚ by měl největší „nápor“ přijít v příštím roce. K zápisu, který proběhne
počátkem roku 2014, by mohlo dorazit až 35 dětí plus dalších 14, které mají roční odklad. To je dohromady 49 dětí!!!, všechny s trvalým pobytem v Tišicích.
Předpokládáme, že někteří z nich dostanou i letos odklad, nicméně těch, kteří zůstanou, je stále více,
než povoluje kapacita pro jednu třídu (30 žáků). A tady nastává právě ten největší problém. V každé jiné
škole by děti rozdělili do dvou tříd (áčko a béčko), my ovšem nemůžeme, protože ve školní budově chybí
taková jedna třída navíc. Máme pět učeben, tudíž můžeme mít pouze pět tříd. Jak tento problém vyřešit?
Již před dvěma lety jsme řešili stejnou situaci, probírali všechny možné varianty a nakonec jsme našli
pouze jedno řešení. První ročník naplníme tak, jak můžeme, tj. třiceti žáky. Ti, kteří budou nad tento
počet, budou zařazeni do oddělení, tzn. že se budou učit ve spojené třídě s jiným, vyšším ročníkem.
Problém je, že v těchto ročnících máme kolem dvaceti žáků a třída by byla naplněná k prasknutí. Není to
optimální řešení, v takto početných třídách nezbývá moc prostoru pro individuální přístup k jednotlivým
žákům, ale věříme, že tento trend dlouho nepotrvá. Pro školní rok 2015/16 by mělo přijít k zápisu podle
zjištěných údajů 25 žáků.
Věříme, že tento stav nebude mít výraznější vliv na kvalitu vzdělávání, a protože chceme danou situaci
nastínit a co nejvíce přiblížit rodičům dětí, jichž se to týká, uspořádáme během příštího měsíce informativní schůzku rodičů budoucích prvňáků, abychom je podrobně seznámili se všemi těmito skutečnostmi.
ZŠ Tišice

Školní rok opět začal

Projekt „Venkov, domov
můj aneb Víš, kde žiješ“
jde do finále

Na jaře jsme informovali o úspěšně vypracovaném projektu na úpravu části zahrady mateřské
školy, na který se podařilo získat dotaci a který
probíhal v několika etapách od loňského roku
a nyní míří do své závěrečné fáze. Předcházelo
tomu mnoho hodin strávených na úpravě terénu.
V září se podařilo, opět za obrovské pomoci ze
strany rodičů dětí, nainstalovat podkladové desky
pro dřevěné domky, které budou tvořit malou vesničku pro pořádání akcí pro děti, rodiče i veřejnost
a které budou zároveň sloužit pro výuku v přírodě.
Posledními kroky k dokončení projektu je montáž
domků a jejich nátěr. Úspěšná realizace projektu
se podařila díky velké podpoře ze strany obce a rodičů dětí. Za tu všem děkujeme a víme, že bez ní
by byl projekt jen těžko realizovatelný.
Za zaměstnance MŠ Tišice Naďa Černá

Přijďte s víčky pro holčičky

V poslední době proběhla v médiích informace
o sběru víček na podporu dětí s handicapem, které
potřebují finančně náročné léčby a pomůcky. Do
sběru se zapojují celá města i organizace v nich působící. I my všichni můžeme touto cestou podpořit
handicapovaná holčičky - dvojčátka. Nyní zjišťujeme podmínky s odběratelem, ale víme, že tato
podpora může pomoci. Podrobné podmínky o sběru
víček od PET lahví přineseme příště. Ale ten, kdo
se chce zapojit, může již nyní začít střádat víčka od
nápojů, tetrapaků. Do sběru nepatří víčka od chemikálií!. Každý, kdo chce podpořit, může nejen sám
sbírat, ale popřemýšlet, zda nezapojit kolegy z práce
nebo známé z jiných měst. Věříme, že v naší obci
je spousta obyvatel, kteří rádi druhým pomohou.
A proto střádejte do pytlíčků, příště napíšeme, kam
s nimi a na co budou získané peníze potřeba. Každé
nasbírané víčko může pomoci.
(nač)

Sobotní výlety se školkou

Druhého září nastoupilo do prvního ročníku 26 nových žáčků. V tento jejich slavnostní den je přišel
přivítat i starosta Tišic Pavel Končel, který jim jménem obce předal hodnotný dárek - výtvarné a psací
potřeby a také tričko se znakem obce. Od firmy Papera dostaly navíc desky na učebnice a sešity. Při tomto
výjimečném okamžiku přišli děti doprovodit nejen rodiče, ale i prarodiče a další příbuzní či známí. Počet
žáků na celé škole se výšil na rekordních 110.

Dopravní akce ve škole

Tento školní rok jsme se s dětmi ze třídy Sluníček
začali scházet jednou do měsíce i v sobotu. V září
jsme podnikli výlet do Lobkovic do „Pohádkového
lesa“, kde děti plnily úkoly u pohádkových postav.
Na každého v cíli čekala malá odměna. Pak jsme
se byli podívat na nové hřiště, kde si děti užily
spoustu legrace. Zpátky do Tišic jsme šli pěšky.
Na nádraží na děti čekali rodiče. Náš druhý výlet
v měsíci říjnu byl na výstaviště v Lysé nad Labem
na výstavu „Náš chov“, kde se děti dozvěděly něco
o domácích zvířátkách. Pak jsme navštívili park
s bludištěm. Největším zážitkem byla pro děti návštěva cukrárny a jízda vláčkem. Oba výlety se
zdařily a doufáme, že se nám podaří i ty nadcházející.
M. Machýčková

Základní škola Tišice
pořádá ve středu

4. 12. 2013 od 16,30 hodin
v sále Na Hřišti

ČERTOVKÝ REJ

V prvním týdnu nového školního roku zorganizovala Policie ČR pro žáky prvního a druhého ročníku
dopravní dopoledne. Poutavě je seznamovala se základními pravidly bezpečného chování při přechodu
přes silnici a představila jim svou práci v dopravě.

Na programu je diskotéka pro
děti spojená s nadílkou a tradičním adventním jarmarkem.
Na prodej budou jako vždy
úspěšné malované perníky,
medovníky, vánoční dekorace
a drobné dárky.
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Fotbalisté oslavili 80. výročí založení klubu
Na předposlední sobotu v září fotbalisté naplánovali akci, kterou si připomněli 80. výročí založení
svého klubu. Dopolední sportovní program byl
připraven pro naše děti. Několik si jich zahrálo tur-

kterou tvořilo duo ligistů, připravovali horké chvilky pro naši starou gardu. Míra Baranek vstřelil dva
góly. Jeden z přímého kopu, druhý ze hry a o další
tři góly se rozdělila děvčata. Garda vstřelila prv-

O čtyři minuty později se do šance dostal Brzoň
a nemýlil se - 1-0. Hned po rozehrání se míče na
vlastní půli zmocnil kapitán hostí Fridrich, obešel
vše, co mu stálo v cestě, a vyrovnal na 1-1. V dalších dvou šancích Tomáš Brzoň neuspěl, a tak se
do šaten šlo za vyrovnaného stavu. Ve druhém poločase pokračovalo bojovné utkání plné osobních
soubojů. V závěru hosté natahovali čas, a když už
se schylovalo k penaltovému rozstřelu, rozhodl
Pešta ve čtvrté minutě nastavení z trestného kopu
pěknou ranou přes zeď. I když se výsledkově nedařilo, tak se oslavy povedly díky pěknému počasí
a divákům, kteří náš fotbalový klub přišli podpořit.
A za to jim velice děkujeme.

Naše fotbalistky
v reprezentaci ČR

Společné foto tišické staré gardy a ženského mužstva AC Sparta, kteří spolu sehráli u příležitosti
fotbalových oslav přátelské utkání.
naj ve stolním tenisu, jehož vítězem se stal Radek
Štráchal, na druhém místě se umístil Ondra Krajč
a třetí místo obsadila Andrea Sovany. Další akcí
v programu oslav bylo mistrovské utkání mladší
přípravky Tišic proti Řepínu, který skončil prohrou
našich nadějí 2-5. Starší přípravka si zahrála přátelský zápas s Neratovicemi, který prohrála 3-7.
O branky se podělili Bruner, který trefil zařízení
soupeře dvakrát, a Semerák. Odpoledne se všichni návštěvníci těšili na přátelský zápas mezi naší
starou gardou a ženami AC Sparta Praha. Tým žen
na poslední chvíli posílil o bývalého reprezentanta
Míru Baranka a ligového hráče Luďka Straceného.
Od úvodního hvizdu bylo vidět, že holky mají chuť
si zahrát hezký fotbal. Spolu se střední zálohou,

ní a poslední gól zápasu, postarali se o ně Tomáš
Novák a Tonda Kravcov. Konečný výsledek tedy
byl 2-5, ale prohra neubrala na dobré náladě, ve
které se tento zápas odehrál, a hlavně se obešel bez
vážnějších zranění. Diváci si tak odnesli zážitek,
který není v našem klubu tak často k vidění. Po zápase si návštěvníci a děti mohli odnést plakát nebo
další upomínkové předměty jak Sparty Praha, tak
i Sokola Tišice. (K dispozici jsou stále pískované
půllitry s logem TJ Sokol Tišice a samolepky. Kdo
by měl zájem, může si je objednat v restauraci Na
Hřišti.) Od půl páté byl v programu mistrovský
zápas mužů proti PTZ Nelahozeves. Teprve ve
25. minutě se diváci dočkali první šance, střelu
ze střední vzdálenosti ovšem zlikvidoval Karda.

Tišické bejvávalo…
Oddíl kopané naší TJ SOKOL oslavil nedávno 80. výročí svého založení
(o oslavě se dočtete na sportovní stránce). Tak, jak tomu bývá při podobných
příležitostech, nahlédnul jsem do kronik a trochu zavzpomínal, jak to začalo
a jak se hrál fotbal před desítkami let.
Nejdříve cituji z kroniky pana Šulce: „Tak jako každé mládí překypuje elánem a touhou sportovně se utkat se soupeřem, takové bylo i v našich obcích.
Jako první v Chrástě žádali bratři Brodští, devatenáctiletý Josef a sedmnáctiletý Karel, obecní úřad, aby jim přidělil pozemek na sportovní hřiště. „Za
koho žádáte?“ tázal se starosta Podval. „Za sportovní klub“ odvětili. „Žádný
zde není“, on na to. „Když bude pozemek na hřiště, bude i klub“ tvrdili bratři.
A tak zastupitelstvo obce vyhovělo a přidělilo pozemek za obcí na východní
straně při mělnické silnici. Než se na novém hřišti hrál první zápas – to bylo
mozolů! Materiál se svážel z písčité vyvýšeniny na jihozápadní konec plochy, kde rostlo proutí, a kvákaly žáby. Ze starších příznivců nejvíce mladým
pomohli bratři Krupičkové, Skorkovský, Pauzer a Karel Vít, později řečený
„Pardál“. V dalších letech se hřiště oplotilo a vysázely topoly.“
Vybavení hřiště bylo velmi prosté. U vchodu stál dřevěný objekt asi 3 x 3
metry, sloužící jako sklad na sítě, praporky a vápno. Měl pokladní okénko pro
výběr vstupného. Po delších stranách hrací plochy byly dřevěné lavičky a za
brankami byly již tenkrát vysoké a široké sítě z drátěného pletiva na zachytávání neúspěšných střel na bránu. O nějakém sociálním zařízení – kabinách,
sprchách, záchodech – si tehdejší sportovci mohli jen nechat zdát. V jednom
rohu byla dřevěná zástěna a za ní opět jen dřevěný žlábek vyvedený za plot
hřiště, do kterého si muži chodili ulevovat. Na ženy se zapomnělo! Šatny pro
hráče neexistovaly. V počátku se domácí i hosté převlékali do dresů v hospodě „U Fabiánů“, po jejím zrušení „U Literů“. Ani tam nebyly šatny, jen
vyhražené, nevybavené místnosti, kde si hráči mohli odložit civil a obléknout dres. Potom se šlo pěšky na hřiště. Ještě dnes slyším klapot špuntů na
kopačkách o asfalt silnice. Hrálo se s kopacími míči, které byly dvoudílné
– kožený plášť a uvnitř pryžová „duše“ s hadičkou pro nafukování. Ta se po
nafouknutí ohnula, pevně převázala provázkem a zastrčila do pláště. Ten se
potom pomocí zvláštní jehly – žengle zašněroval koženým řemínkem podob-
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V době, kdy probíhaly oslavy 80. výročí založení
fotbalu v Tišicích, bojovala Míša Jablončíková za
reprezentaci ČR do 19 let ve Finsku. Zde se konal
turnaj 1. fáze kvalifikace na mistrovství Evropy.
Naše děvčata nastoupila postupně proti Faerským
ostrovům, které porazila 7-0, v druhém utkání přehrála Moldávii 3-1 a v posledním utkání podlehla
domácím Finkám 1-3. Na turnaji obsadila druhou
příčku a postoupila do 2. fáze kvalifikace. Míša
nastoupila v prvním a ve třetím zápase.
Karolína Křivská, která se představila na našem trávníku v dresu žen Sparty proti staré gardě, by měla nastoupit za sedmnáctku v listopadu
na turnaji v Portugalsku.
Obě děvčata nastoupila v minulém týdnu za
Spartu v derby proti Slavii a slavila vítězství v
poměru 5-0. Míša vstřelila úvodní branku utkání
a do statistik se zapsala také jednou úspěšnou
trefou i Karolína!

...tentokrát o fotbalu
ně jako boty. Toto vystupující šněrování bylo postrachem pro hlavičkující
hráče. Karel Brodský měl doma kompresor, takže se míče pro nastávající
zápas nafukovaly u něj doma. Péče o trávník byla, z dnešního pohledu, rovněž nepředstavitelná. Žádná sekačka, žádný traktůrek! Po dlouhá léta sekal
trávník ručně kosou „Pardál“. Občas mu dobrovolníci pomohli posekanou
trávu shrabat a uklidit. Zalévání nebylo, alespoň tráva nerostla tak rychle.
I doprava na zápasy hrané „venku“ byla z pohlednu dneška nemyslitelná.
Do sousedních obcí se jezdilo na kole. Pro vzdálenější místa si oddíl zjednal dopravu u některého ze zdejších autodopravců, například pana Bohaty či
Rychnovského. Ten korbu nákladního vozu vybavil lavičkami a už se jelo.
Vzpomínám, že jsem s tátou takto byl v Zelenči a Dřevčicích. Když se jelo
tam, tak se většinou zpívalo, zpátky jen po vyhraném zápase.
Povídání o historii tišického fotbalu by nebylo úplné bez vzpomínky na již
zmíněného Karla Víta (1910 – 2001). Fotbal byl jeho celoživotní láskou, bez
něj si život neuměl představit. Pomáhal se založením sportovního fotbalového klubu a s vybudováním hřiště, o které se pak obětavě staral. I na novém,
stávajícím hřišti ho bylo možno vidět prakticky každý den. Čistil a spravoval
hráčům kopačky, jeden čas i pral dresy. Nebylo vzácností, že před zápasem na
kole objížděl vesnici a přesvědčoval hráče, aby nastoupili k zápasu. To když
se nemohl dopočítat potřebných 11 hráčů. Byl jednatelem klubu, vedl veškerou korespondenci s nadřízenými orgány, přihlášky do soutěží. Celý život
pracoval jako úředník na pražském nádraží Těšnov. Pamětníci vzpomínali,
že každodenní spolucestující ve vlaku již podle pozdravu a výrazu ve tváři
poznali, jestli Tišice v neděli vyhrály nebo prohrály. V roce 1976 dostal Karel
Vít za zásluhy o sport od předsednictva ČSTV „Zlatý odznak“.
Od založení klubu vedl „Pardál“ podrobnou evidenci o všech sehraných
zápasech – výsledky, sestavy, a to nejen o kopané, ale i o šachovém oddíle,
za který až do svých 87 let velmi úspěšně hrál. Po jeho smrti v roce 2001
byl tento vzácný archiv přemístěn do prostorů v bývalém obecním úřadě.
Při stěhování do nové budovy se archiv ztratil, momentálně není k nalezení.
Pravděpodobně nějaký nevšímavý, lhostejný horlivec vše vyhodil do sběru.
Petr Brodský, kronikář

Sport

Podzimní sezóna v plném proudu
Muži
Tým mužů je po osmém kole na 7. místě v tabulce. Ještě nás čekají dva silní soupeři, a to Vojkovice
a Chvatěruby. To, co nás ale více trápí, je zranění
brankářů. V zápase s Novou Vsí se zranil Jaroslav
Bázler, který je u nás na hostování, když si zlomil levou ruku při obranném zákroku. Povedlo se
nám zajistit náhradu, Michala Hádka z Libiše, ale
ten měl v zápase v Byškovicích také velkou smůlu
a po střetu s protihráčem má pohmožděné rameno
a natažené vazy. V brance nás tedy stále drží naše
jednička Tomáš Karda, který vychytal vítězství při
penaltovém roztřelu s Velkým Borkem.
Mladší přípravka
Trenéři mladší přípravky Tomáš Jablončík a Petr
Váša absolvovali školení trenérů na hřišti Čechie
Kralupy. Kurz se skládal z praktické ukázky tréninkové jednotky a krátké přednášky z pedagogiky. Novým mottem je radost ze hry a snaha aby si
zahrálo každé z dětí v týmu. Z tohoto důvodu se
u této kartegorie neuvádí ani tabulka.
VÝSLEDKY:
Muži
Tišice - Libiš B
1-0 Prejzek
Záryby - Tišice
3-2 Prejzek 2
Tišice - Nová Ves
5-1 Prejzek 2, Březina,
Brzoň, Beran
Mšeno - Tišice
1-2 Březina, Kopejska
Tišice - PTZ Nelah. 1-2 Brzoň
Nerat. B - Tišice
1-2 Brzoň, Novák
Tišice – V. Borek
2-1 Březina, rozhodující
penalta Fabián
D. Beřkovice – Tišice 3-1 Brzoň
Mladší přípravka
Lab. Kostel. – Tišice 7-6 Pasovský 5,
Jablončík
Tišice - Kojetice
11-6 Jablončík 4, Trédl 3,
Korbel 2, Hamerník 2
Č. Kralupy B - Tišice 11-2 Trédl, Korbel
Tišice - Řepín
2-5 Pasovský 2

Starší přípravka
V této kategorii hrajeme již druhým rokem,
a tak je naším cílem vylepšení našeho umístění
z loňského ročníku, kde jsme na jaře, kdy se týmy
rozdělí podle výkonnosti, museli hrát o poslední
místa. K tomuto cíli jsme vykročili úspěšným
předsezonním stanovým soustředěním, které proběhlo na konci prázdnin v areálu našeho hřiště.
Výsledky jsou zatím podle papírových předpokladů a kluci se od lepších týmů učí rychlejší
a bojovnější hře, s kterou pak vítězí nad ostatními
soupeři. Je nutné vyzdvihnout hlavně zápas v Byšicích, kde jsme po boji sice prohráli, ale předvedli jsme asi nejlepší fotbal za dobu, kdy tihle
kluci hrají fotbal (5 let). S takovým elánem bychom měli na podzim udržet postupové 6. místo
a na jaře si zahrát o celkové 7. místo z 19 týmů.
Tréninky v sokolovně ve Všetatech budou v zimním období (od 6. listopadu) každou středu od
17,00 do 18,00 hodin.
Pš. Mělník A - Tišice 7-3 Jablončík 2, Hamerník
Tišice – V. Borek
10-12 Pasovský 5,
Jablončík 5
Mšeno – Tišice
4-14 Pasovský 8, Trédl 3,
Jablončík 3
Starší přípravka
Tišice – Řepín
6-4 Semerák 2, Himl,
Bruner, Oplt, Pokorný
Nerat. B - Tišice
21-5 Semerák, Himl,
Bruner, Oplt, Krajč O.
Byšice - Tišice
4-2 Krajč O. 2
Tišice - Mšeno
9-2 Bruner 3, Pokorný 2,
Himl, Krůta, Oplt,
Krajč O.
Kralupy A - Tišice
6-2 Semerák , Krajč O.
Tišice – Lobkovice 8-4 Krajč O. 3, Bruner 2,
Oplt, Semerák,
Pasovský

Tabulky k 8. říjnu 2013
Muži
1. SK Vojkovice
2. Sokol Záryby
3. FK Neratovice B
4. Slavia V. Borek
5. PTZ Nelahozeves
6. Kly
7. Sokol Tišice
8. Vltavan Chvatěruby
9. FC Lobkovice
10. SK Mšeno
11. D. Beřkovice
12. Sokol Libiš B
13. Sokol Nová Ves
14. AFK Veltrusy

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

6
6
4
5
5
4
4
4
3
3
2
1
1
0

1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1
0

0
0
2
1
0
2
0
1
1
0
1
0
0
0

Starší přípravka
1. FK Neratovice B
2. Vitana Byšice
3. FK Kralupy 1901
4. FC Mělník
5. Sokol Tišice
6. SK L. Kostelec
7. TJ Řepín
8. FC Lobkovice
9. SK Mšeno

7
6
5
5
6
5
6
6
6

7
5
4
3
3
2
1
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0 140:34 21
1 55:27 15
1 54:30 12
2 54:25 9
3 32:41 9
3 22:57 6
4 30:64 4
5 20:67 1
6 19:81 0

4
4
5
5
5
3

3
3
3
2
1
0

1
1
0
0
0
0

Stará garda
1. Sokol D. Beřkovice
2. SK BOTAFOGO Mělník
3. Sokol Čečelice
4. Sokol Tišice
5. Kly
6. FC Lobkovice

1
1
1
2
3
2
3
3
4
5
4
5
6
8

0
0
2
3
4
3

32:5
31:13
22:10
16:9
20:17
19:9
15:12
29:18
10:22
15:21
16:23
9:14
13:42
8:40

17:5
17:9
27:23
8:11
15:24
6:18

20
20
16
16
15
14
14
13
10
9
9
7
5
0

10
10
9
6
3
0

garda
Nový
ročník stolního tenisu odstartoval Stará
V srpnu byla založena nová soutěž Mělnická liga
S příchodem podzimu přicházejí i mistrovské soutěže pinčesu. Tak jako v minulých letech startují zá-

stupci Tišic v obou okresních soutěžích. Mužstvo A v RP I a mužstvo B v RP II. Tišice vstupují do soutěží
se stejným hráčským kádrem jako v ročníku minulém, jen Pavel Jelínek vystřídal v základu áčka Jindru
Vaise. Protože má béčko své domácí zápasy už v pondělí, do vydání těchto TR má odehrány dva zápasy,
bohužel oba bez zisku bodů. V úvodním utkání podlehlo doma po velice vyrovnaném průběhu nejtěsnějším poměrem 8-10 záloze Pšovky. O vyrovnanosti svědčí i to, že se v sedmi zápasech rozhodovalo až v
pátém setu. To druhý zápas měl zcela jednoznačný průběh, když proti favoritu z Počapel získaly Tišice
jen čtyři body – porážka 4-14. A mužstvo má dosud sehráno jen jedno utkání, ve kterém remizovalo s
Pšovskou A 9-9. K vítězství chyběl jediný bod, když náš favorizovaný pár Rubín-Fabián prohrál úvodní
čtyřhru a plný bodový zisk Jirky Fabiána v singlech stačil jen ke konečné remíze.

Rozpis soutěží stolních tenistů S. Tišice – 1. polovina 2013-2014
TIŠICE A
4. 10.
11. 10.
18. 10.
24. 10.
8. 11.
14. 11.
22. 11.
26. 11.
6. 12.
11. 12.
20. 12.

Pšovka A – Tišice A
Nelahozeves A – Tišice A
Tišice A – Liběchov A
Mlékojedy A – Tišice A
Tišice A – Neratovice E
Dřínov A – Tišice A
Tišice A – Beřkovice B
Kralupy B – Tišice A
Tišice A – Neratovice D
Neratovice C – Tišice A
Tišice A – Mšeno A

TIŠICE B
30. 9.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
8. 11.
11. 11.
22. 11.
25. 11.
2. 12.
9. 12.
20. 12.

Tišice B – Pšovka B
Tišice B – Hor. Počaply
Mlékojedy C – Tišice B
Tišice B – Mlékojedy B
Nelahozeves C – Tišice B
Tišice B – Nelahozeves D
Beřkovice C – Tišice B
Tišice B – Kralupy C
Neratovice F – Tišice B
Tišice B – Mlékojedy D
Mšeno B – Tišice B

starých gard, do které jsme se zapojili i my s naším
mužstvem. Spolu s týmy Lobkovic, Kel, Botafogem Mělník, Čečelicemi a Dolními Beřkovicemi
jsme prvními zakládajícími této soutěže. Jelikož se
zápasy hrají v pracovních dnech od 17,00 hodin,
je dost složité mužstvo poskládat, neboť ne každý
se dokáže uvolnit ze zaměstnání. Z tohoto důvodu
jsme také neodehráli zápas v Dolních Beřkovicích.
A také proto hrajeme každý zápas v jiné sestavě
a na souhře je to patřičně znát. Po podzimní části
jsme na pěkném čtvrtém místě a na kontě máme
šest bodů za dvě vítězství. S podzimní sezónou
jsme se rozloučili přátelským zápasem proti místní
omladině s výsledkem 15-0 pro starou gardu. Na
přídělu branek se podíleli Temiak 3x, Kačer 3x,
Terziev 2x, John O. 2x, Lipš, Dudek, Kodr a Pauzer 1x.
Výsledky
Botafogo - Tišice
3-1
Karda
Tišice - Kly
3-2
Karda 2, Pek
Čečelice - Tišice
1-2
Karda
Tišice - Lobkovice
3-1
Temiak, Štráchal,
Kačer
D. Beřkovice - Tišice 3-0
kontumačně

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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KLUBko na kolech
„Do školy i do úřadu na kole, na kole…“, zpívají
Z. Svěrák a J. Uhlíř ve své písničce a platí to i u nás
v obci. Děti jezdí na kole do školy, s kamarády ve
volném čase a v sobotu 5. října 2013 zavítaly i na
Minibikepark, který se tento den oficiálně otevíral.
A to symbolicky jízdami zručnosti, s BESIPem a závodem o nejrychlejší šlapku na boulích v několika
kategoriích. Nechyběly odměny, medaile a tombola s cenami zaměřenými na kolo. Mohl přijít i ten,
kdo nesoutěžil. A kdo potřeboval, mohl kolo odlo-

žit na krátký odborný servis. Vrcholem akce byla
exhibice BMX, kde akrobatické skoky s kolem na
jednom dirtu zajezdil Filip Mrázek a věřte, že bylo
se na co koukat. Za každý skok Filipa dav přihlížejících odměnil potleskem a jsme rádi, že mohl tento
sympaťák, který se skokům věnuje jedenáct let, děti
motivovat ke sportu, jakým kolo je.
V nejstarší kategorii v závodě o nejrychlejší šlapku na boulích také soutěžil Jaroslav Brynda. Připsal
si další vítězství, i když nepodstatné vůči jeho dosavadním úspěchům. Jak jsme ke své smůle zjistili později, Jaroslav je totiž držitelem hlavní ceny
Českého klubu Fair play, od roku 2006 český reprezentant v dlouhém triatlonu, mistr české republiky
v triatlonu i duatlonu a letošní vítěz z mistrovství
Katalánska v dlouhém triatlonu. Gratulujeme!
Naše akce měla za cíl dětem i mládeži připomenout nutnost nosit přilbu a nepodceňovat povinnou
výbavu kola. Je teď na nás, rodičích, abychom
dětem tyto návyky vštěpovali již od prvních jízd
na kole a našim teenagerům zdůrazňovali, aby se
povznesli nad tím, jak v přilbě vypadají a brali ji
jako povinnost.
Děkujeme všem sponzorům a pekařkám, jejichž
seznam jsme zveřejnili na www.klub-ko.cz, rodi-

čům, kteří nám pomohli dobrovolně park vybudovat a o. s. Kolorádo. Dosavadní celkové náklady
jsou 200.000,- Kč, ale výstavba na Minibikeparku
ještě nekončí.
Za TIŠICKÉ KLUBko Radka Staňková

Zateplení dokončeno

Náklady na vytápění jsou zásadní položkou v
rozpočtu domácností, ale i v rozpočtu obce. Proto se zastupitelé rozhodli pro postupnou výměnu
oken v obecních budovách a kompletní zateplení
ZŠ a MŠ. Jak jsme již informovali, zateplení ZŠ
se podařilo v loňském roce. Protože jsme byli
u Státního fondu životního prostředí ČR znovu
úspěšní a naší žádosti o dotaci na zateplení MŠ
bylo vyhověno, mohla v druhé polovině letošního roku proběhnout celá akce včetně výměny
oken i u této budovy. Jsem rád, že se vše podařilo realizovat dle schváleného harmonogramu
a kromě zateplení se na nové fasádě objevily i
hezké obrázky, které se dětem velmi líbí. Celkové náklady na zateplení byly ve výši 2.203.385,Kč, SFŽP přislíbil dotovat tuto akci do výše 90%
z uznatelných nákladů mínus předpokládané
úspory za pět let. Vyúčtování dotace proběhne
do konce letošního roku. V blízké budoucnosti
by se měla u budovy MŠ realizovat ještě výměna
střešní krytiny, která je ve velmi špatném stavu.
Pavel Končel, starosta

Den obce ve fotografiích

V rámci představení jednotlivých spolků připravili své vystoupení také baračníci.
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Při představení tišického LUNA s Prodanou nevěstou bylo letní kino zcela zaplněno.

