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Jdeme do finále

Rok s rokem se sešel a opět je před námi jeho konec. Nastává čas hodnocení právě uplynulého i plánování toho příštího. Stalo se již tradicí, že právě
každý rok v posledním vydání Tišických rozhledů si povídáme se starostou obce Pavlem Končelem o tom, co se podařilo i co nás čeká. Tentokrát spolu
se zastupiteli vstupuje již do poslední části svého volebního období, za rok touto dobou už naše obec bude mít nově zvolené zastupitelstvo i starostu.
A tak nás logicky napadá první otázka.
záměr kandidatury mé a věřím, že i ostatních sta- podářství, nebo v provozování kanalizace. Velký
rostů. Právě oni totiž přispěli například k novému úspěch jsme také zaznamenali při konsolidaci
rozdělení daní ze státního rozpočtu, a tím pomohli starých úvěrů obce. Za původních podmínek byla
roční úroková sazba 5,6% a nově je 1,8%, což znavětšině obcí a měst.
Vraťme se ale do současnosti. Jak, pane sta- mená pro další dobu trvání úvěru úsporu cca dvou
rosto, vidíte uplynulý rok a samozřejmě i v kon- miliónů korun. A nepřestáváme připravovat další
úspory pro obec.
textu těch tří minulých?
Konec roku také znamená přípravu nového
Ohlédnu-li se zpět o celé tři roky, vidím mnoho
věcí, které se podařilo realizovat. Za nejpodstat- rozpočtu. Zatím se šlo spíše cestou rozpočtovénější lze bezesporu považovat přístavbu mateřské ho provizoria. Bude tomu tak i letos? A pokud
školy, výstavbu nového zdravotního střediska, za- ano, je už známo, co se bude realizovat v příšteplení mateřské a základní školy a samozřejmě tím roce?
Rozpočet obce pro rok 2014 předložím ke schváBudete kandidovat i do příštího zastupitelstva i řadu dalších menších vylepšení života v naší obci.
či dokonce znovu na post starosty obce? Přeci Například velmi důležitá byla instalace nového lení zastupitelstvu na posledním veřejném zasedání
jenom jste kandidoval v letošních volbách do označení ulic. Ohlédnu-li se za právě uplynulým koncem letošního roku (VOZ proběhlo až po uzáPoslanecké sněmovny. Znamená to, že chcete rokem, pak vidím zdařilou výstavbu multifunkční- věrce tohoto vydání TR – pozn. red.). V minulých
ho hřiště, které si okamžitě získalo spousty spor- letech jsme počátkem roku hospodařili v režimu
Tišice opustit?
Kandidovat do Poslanecké sněmovny ČR pro mě tovních návštěvníků. Ale opravdovou a asi největší rozpočtového provizoria, což bylo v době minimálosobně bylo ctí, ale v žádném případě nechci prá- radost mi udělala kulturní akce Den obce Tišice. ních prostředků na obecním účtu v rámci stability
ci pro Tišice opustit, právě naopak. Určitě budu Tolik našich spokojených občanů najednou jsem obce užitečné, ale v nynější situaci by nás tento rev příštím roce kandidovat do obecního zastupitel- snad ještě neviděl. Myslím, že mohu prozradit, že žim spíše brzdil. V novém rozpočtu by se například
stva s cílem obhájit funkci starosty obce. Nechci se všichni již mohou těšit na příští rok, kdy se tato měla objevit oprava povrchu v ulici V Úvoze, která
odcházet od rozdělané práce, za první čtyři roky akce znovu uskuteční a určitě nebude pokulhávat byla plánována již na letošek, ale pro zdlouhavá
máte možnost začít mnoho věcí, ale na realizaci za již proběhlým ročníkem. To je ta cesta, kterou jednání s majiteli sítí v této oblasti se tato akce
chceme jít, nerozlišovat starousedlíky nebo nově musí přesunout na příští rok. Stejně tak se přesutěch zásadních je třeba více času.
ne plánované zpevnění parkovacích ploch u škoV této souvislosti mi dovolte malé vysvětlení mé přistěhovalé. Snažíme se lidi stmelovat.
Zatím jsme hovořili o akcích pro obec velmi ly. Více prostředků by také mělo jít na jednotlivé
kandidatury do PS. Stejně jako já kandidovali
i starostové nebo místostarostové například z Kra- významných, ale není vše, co se podařilo, hned opravy komunikací. Věřím, že se uskuteční i výstavba parkoviště na místě po bývalém domku ČD,
lup nad Vltavou, Líbeznic, Brandýsa nad Labem vidět na první pohled…
Máte pravdu, zmínil jsem většinou investiční čímž by se zlepšila situace pro cestující využívající
nebo Neratovic. Vždyť právě prostřednictvím starostů se dají ve vyšších patrech politického dění akce, ale podařilo se mnoho dalších užitečných vlakové spojení.
pokračoívání na str. 3
řešit efektivněji problémy našeho regionu. A to byl věcí. Například zásadní úspory v odpadovém hos-

Adventní rozsvěcení

Sedmé rozsvícení vánočního stromku je již minulostí. Vykročili jsme do období vánočních příprav
s krásnou pohodovou atmosférou, s cinkotem rolniček, kdy někdo je v myšlenkách u cukroví a jiný
myslí na Ježíška. Prostor před obecním úřadem
provoněl svařák a vánoční dobroty a tóny písní dětí
a holek z KLUBka přinášely radost a sváteční klid.
A ten, kdo nepřišel, nikdy neuvidí živý tišický orloj, jenž měl právě v první adventní neděli v tomto
roce svoji premiéru. Děkujeme všem, co pomáhali
s organizací lampionového průvodu i s rozsvícením,
děkujeme dětem i učitelkám z MŠ a ZŠ, Obci Tišice,
děkujeme našim věrným i novým pekařkám.
Milí čtenáři, příznivci i všichni občané Tišic,
přejeme vám krásné a klidné prožití vánočních
svátků a do nového roku hodně zdraví, osobní
spokojenosti, vzájemné úcty a splnění všech novoročních přání a předsevzetí. Děkujeme za vaši
přízeň a zachovejte nám ji i v novém roce.
Vaše redakční rada TR
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Poplatky se hlásí!

Obecní úřad upozorňuje všechny občany na
úhradu poplatků v novém roce 2014. Do 31. ledna 2014 by měli mít všichni uhrazen poplatek za
svoz komunálního odpadu, do 31. března 2014 je
pak čas na poplatek za využívání kanalizace. Výše
veškerých poplatků v roce 2014 zůstává ve stejné
výši jako v letošním roce. Stejně tak možnost rozdělení poplatků na dvě části, v tom případě musí
být druhá polovina platby doplacena v termínu do
30. září 2014. Pokud jde o biopopelnice, tak jejich
svoz začíná až v dubnu a o termínech i výši poplatku budeme informovat v únorovém vydání TR.
Ještě připomínáme, že v případě bezhotovostních plateb se všechny poplatky zasílají na jediný účet obce - 3024171/0100. Někteří občané
dosud ještě uhrazují platby za využívání kanalizace na účet u České spořitelny, který byl
zrušen!
Zároveň OÚ připomíná všem občanům, aby pečlivě zkontrolovali, zda mají všechny své platební
povinnosti v pořádku. Ti, kteří ještě nemají zaplacen poplatek za svoz odpadu, využívání kanalizace
a psy, by měli úhradu provést neprodleně, jinak postoupí Obecní úřad dlužnou částku Exekutorskému
úřadu.

Nebezpečné větve

Upozorňujeme občany, aby v období vegetačního klidu odstranili přečnívající větve stromů
ze zahrad u rodinných domů, které v některých
případech zakrývají veřejné osvětlení a dopravní značky. Hlavně v zimních měsících se jedná
o bezpečnost všech občanů.

Vodoteče hladinu spodní
vody nevyřeší

Vysoká hladina spodní vody znepříjemňovala život našich občanů po velkou část letošního roku.
Proto Obecní úřad Tišice zadal vypracování studie
srážkotvorných a hydrogeologických podmínek
v severní části obce Tišice. Byly posouzeny lokality, kde spodní voda způsobovala velké a dlouhodobé problémy, a to:
• propustek na silnici č. III/24413 (Chrást u č.
p. 7 – Horevajovi)
• propustek na silnici č. III/24421 (Tišice, ulice
Přívorská, před vtokem do Tišického potoka)
• přemostění Tišického potoka (u kanálu
v Chrástě) směrem na Všetaty.
Z vypracovaného posudky vyplývá, že příčinou
podmáčení terénu intravilánu (zastavěné části)
obce Tišice jsou přirozené srážkoodtokové poměry, charakteristické zcela nepatrným spádem terénu a hydrogeologické poměry s mělkou hladinou
podzemní vody. Zásadní řešení této situace není
bohužel v možnostech obce Tišice. Doufáme, že
občané tuto situaci pochopí. Přesto budeme provádět pravidelné čištění vodoteče, finanční náklady
na čištění jsou zahrnuty i v návrhu rozpočtu obce
na rok 2014. Vypracovaný posudek je k nahlédnutí
na OÚ Tišice.
Pavel Veselý, místostarosta

Poděkování

Poštovní doručovatelky z pošty Tišice touto
cestou děkují paní Ireně Nohejlové, která již po
několik let zdarma dodává dvakrát ročně sadbu
květin na osázení záhonu před poštou. Zároveň
přejí mnoho štěstí, zdraví a pohody do nového
roku nejen jí, ale i všem svým klientům.

OMLUVA

Vzhledem k technickým problémům v tiskárně
je naše vánoční číslo TR vytištěno pouze černobíle. Našim čtenářům se za to omlouváme.
Redakční rada
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

Třídění odpadu
nese své ovoce

Náklady na svoz tříděného odpadu se v minulosti
pohybovaly v záporných číslech. Sledování nových
trendů v odpadovém hospodářství se intenzivně
věnuje místostarostka Radka Staňková. Nově navržená a do praxe převedená ekonomická opatření
spolu se zodpovědnějším přístupem občanů v oblasti třídění se promítly i v nákladech na svoz odpadu.
Porovnáme-li období leden až září, pak v letošním
roce jsme jen v plastech vytřídili přibližně o čtyři
tuny více oproti stejnému období v roce 2012. Velmi
pozitivně vychází i náklady na svoz za stejné období, které po přičtení zpětných bonusů od Ekokomu
činily v roce 2012 minus 147.000,- Kč, zatímco
náklady na svoz v letošním roce od ledna do září se
dostaly do plusových čísel a činí plus 15.000,- Kč.
Věříme, že nastartovaná ekonomická opatření spolu
s větší důsledností ve třídění odpadů našimi občany
budou přinášet jen kladný výsledek.

Zahájení prací na úpravě
parkoviště

Tíživá dopravní situace před budovou základní
školy byla předmětem několika jednání předsedů komisí a výborů. Navržená opatření by měla
zabránit zablokování příjezdu ke škole, kam má
nyní vjezd povolen pouze dopravní obsluha,
občané bydlící v této části a osoby s povolením
k vjezdu od obecního úřadu. V souvislosti se
zákazem vjezdu přímo před budovu školy dojde
počátkem roku 2014 k rekonstrukci parkovací
plochy v prostoru před prodejnou potravin v Kozlích. Součástí úpravy je zpevnění jejího povrchu
a zajištění odtoku povrchové vody, která podemílala kraje silnice.

Živé obce – služba
pro podnikatele

Občany pravidelně informujeme o krocích ve
věci zahájení rekonstrukce ulice V Úvozu. V posledních týdnech se podařilo vyřešit záležitosti
související s vlastnickými právy majitelů pozemků. Významné dohody dosáhl zastupitel Zdeněk
Novák v jednání s telekomunikační společností.
Tyto dva zásadní problémy nedovolovaly zahájit
práce na rekonstrukci. Nyní se řeší formální záležitosti, takže odstartování prací v souvislosti s příznivými klimatickými podmínkami se přesouvá na
začátek roku 2014.

Na webových stránkách obce Tišice přibyl odkaz
„Firmy v obci – živé obce“. Jedná se o spolupráci
s provozovatelem webu Živé obce, která eviduje
podnikatele v celé naší republice. To ocení ti, kteří
často cestují či tráví dovolenou v různých koutech
republiky a potřebují si zjistit, jaké služby mohou
v dané lokalitě využít. Zrovna tak ten, kdo bude
projíždět naší obcí, si rychle vyhledá, kde je například autoopravna, cukrárna či restaurace. Jedná se
tedy o další způsob zviditelnění podnikatelů, působících v obci. Jen připomínáme, že každý z nich
může využít nabídky umístění své podnikatelské
činnosti přímo na webu obce. S dotazy ohledně
uveřejnění podnikatelské činnosti na webu se obracejte na paní Lenku Daňhelkovou, telefon 315 6
98 237.
(nač)

Trvalý nárůst obyvatel v naší obci klade stále větší
nároky na občanskou vybavenost, a to jak na budování nové, tak jsou potřeba investice i do již stávající infrastruktury. V současné době se řeší se dostavba kanalizace a opravy stále více zatěžovaných
komunikací, stejně tak v dohledné době bude třeba
rekonstruovat veřejné osvětlení a řada dalšího.

I když v několika příštích let by se měla situace stabilizovat, z dlouhodobějšího horizontu bude zřejmě
počet dětí narůstat. Jelikož nechceme, aby museli
rodiče budoucích prvňáčků řešit školní docházku
svých dětí v jiných obcích nebo městech, bude tato
situace řešena instalací samostatné modulové třídy
do areálu školy. Tato třída bude mít veškeré potřeb-

Jedním z velkých problémů, které stále větší počet
obyvatel obce přináší, je kapacita školních zařízení – mateřské a základní školy. V roce 2002 se
sice o jednu třídu rozšířila základní škola a v roce
2011 také mateřská škola, ale obě zařízení mají
kapacitní problémy i nadále. Akutní řešení tohoto
problému stojí nyní před základní školou. Počet
žáků do prvního ročníku školního roku 2014/2015
je předpokládán na téměř padesátku nových žáčků.
Samozřejmě je tu možnost, že některé děti budou
mít odklad povinné školní docházky nebo budou
navštěvovat jinou školu, nicméně i tak počet žáků
zřejmě přesáhne kapacitu jedné třídy.

né vybavení, tzn. učebnu, sociální zařízení, šatnu
i zázemí pro pedagoga. Obdobné řešení bylo zvoleno například v nedalekých Byškovicích.
Ale abychom takříkajíc nevěštili z křišťálové koule, bylo také zadáno zpracování nové demografické studie, která nám napoví budoucí počty dětí, ale
i celkový nárůst obyvatel v naší obci. Ta původní,
kterou dalo zpracovat minulé zastupitelstvo, se
v zásadě s nárůstem obyvatel „trefila“, ale bylo
potřeba posunout sledovaný horizont. Budeme tak
mít reálnější pohled o budoucích požadavcích na
občanskou vybavenost.
Pavel Končel, starosta obce

Rekonstrukce ulice
V Úvozu na spadnutí

Nové školní prostory

Jdeme do finále Baráčnické valné volební sedění

dokončení ze str. 1
Další prostředky půjdou na zajištění potřebného
místa ve škole pro naše prvňáčky (více na str. 2).
A v neposlední řadě bude nutná investice do nové
technologie v případě, že budeme chtít udržet
v provozu letní kino.
Je ještě jedno téma, které si zaslouží samostatnou otázku – kanalizace. Jak to vypadá s její další výstavbou v souvislosti s přidělenou dotací?
Je pravda, že dotaci na další výstavbu máme
přislíbenu a původně jsme s realizací kanalizace v ulici Boleslavské počítali v příštím roce.
Bohužel v této oblasti přetrvává vysoká hladina
spodních vod, navíc samozřejmě absorpční kapacitu našeho území například výrazně ovlivnily
i povodně z června letošního roku a realizace by
se mohla značně zkomplikovat. Proto jsme její
výstavbu přesunuli až na rok 2015 a raději více
času věnujeme přípravným pracím. V tuto chvíli
probíhají k tomuto problému další analýzy a po
doladění technických řešení a jejich nákladovosti
se můžeme do této nejtěžší etapy výstavby kanalizace na našem území pustit.
Na závěr mi dovolte, abych popřál všem našim
občanům klidné prožití vánočních svátků a zároveň
hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Zároveň
chci poděkovat za podporu, které se mi dostává.
I my děkujeme starostovi obce Pavlu Končelovi za příjemný rozhovor a stejně jako každý rok
mu přejeme splnění všech přání jak v zastupitelském, tak i osobním životě. Uvidíme, zda za
rok se opět sejdeme u dalšího povídání pro Tišické rozhledy ve stejné sestavě jako letos, a to
na obou stranách.
Olga Janoušková

V sobotu 9. listopadu proběhlo v sále Na hřišti slavnostní volební sedění tišických Baráčníků. Vše
probíhalo podle schváleného programu, malá technická klopýtnutí byla s přehledem zvládnuta. Zástupy
rodičů doprovázející rekordní počet dětí, které přišly zatančit a zahrát, způsobily trochu problémy s usa-

zením, a to nejen kvůli jejich nečekanému počtu, ale i pingpongovým stolům, které tu zůstaly z pátku
neuklizeny. Omlouváme se a příště budeme připraveni.
Nové konšelstvo v již tradičním složení bylo úspěšně zvoleno a svůj slib potvrdilo rukou dáním na
rychtářské právo a také rychtáři první župy sousedu Pročkovi. Rychtářem byl zvolen soused Jiří Šedivý,
pantatínkem soused Otakar Kejř, panímaminkou tetička Jaroslava Šťastná, syndikem tetička Jana Semkovičová, šafářkou tetička Alena Šedivá, berní tetička Božena Kubíková, slídily účtů tetičky Růžena
Plicková a Věra Bejšáková a praporečníkem Josef Plicka.

Tišice v kostce

Jako zastupitelé obce vnímáme stále větší poptávku po informacích z naší obce, rozhodli jsme se
vytvořit informační manuál, takové Tišice v kostce. Doufáme, že brožura bude jistě vítaným zdrojem
informací, zvláště pro nové občany, ale třeba i pro ty, kteří nemají přístup k internetu a nemohou si tudíž
opatřit potřebné informace elektronickou cestou.
Co bude obsahem zmíněného manuálu? Například kontakty a provozní doba školských zařízení, zdravotního střediska, pošty nebo Obecního úřadu spolu s dalšími informacemi o jejich činnosti. Součástí
bude i výňatek z územního plánu, respektive stavebního regulativu, kde budou uvedeny požadavky při
stavbě rodinného domu, dále plánek obce s novými ulicemi a mnoho dalších užitečných informací.
Kde a kdy bude tento manuál k dostání? Tisk je naplánován ještě na konec letošního roku tak, aby po
novém roce vám mohl být k dispozici na Obecním úřadě, až půjdete platit poplatky.
Pavel Končel, starosta obce

LUNO uvede v příštím roce Babičku

Příznivci souboru, kteří, jak sami říkají, se na našich divadelních představeních královsky bavili, se
hned po uvedení „Prodanky“dotazovali, co dál. Bylo
hodně nápadů, jeden zajímavější než druhý, ale nám
se zalíbila myšlenka hravou formou přiblížit lidem
klasiku naší české tvorby. Po „národní“ opeře, kdy
má každý z nás pocit, že ji zná, ale říci zápletku
v podstatě nesvede, jsme sáhli po dalším, tentokrát
literárním, klenotu. Babička od Boženy Němcové,
kdo tu by neznal! Pak ještě Barunku, mlynáře, Viktorku, kněžnu, Sultána a Tyrla, ale o čem vlastně
v celé té knize běží?! To se vám bude náš divadelní
soubor snažit přiblížit ve svém, již čtvrtém, uváděném kusu. S jakým elánem a přesvědčením jsme do
toho šli, co si může od nové hry divák slibovat, si
přečtěte v názorech protagonistů souboru.
Ludmila Nováková, ředitelka souboru:
Ti, kdo se rozhodnou přivést Babičku na jeviště, stojí před několika možnostmi. První je naplnit
mýtus, se kterým diváci na představení přicházejí,
a pokusit se jej vyjádřit divadelními prostředky.
Druhou možností je původní text nově přečíst a nalézt v něm téma oslovující dnešní publikum. Třetí
možností je provokace, která jde vědomě proti legendě i proti původnímu dílu. Každý z těchto postupů může být funkční, podaří-li se výchozí nápad
proměnit v zajímavé jevištní dílo. V tomto směru
jsem spokojena s naším ztvárněním, které koncipovala naše scénáristka Naďa. „O čem to proboha
má být?“, ptá se divák. Jste-li zvědavi na osudy
Barunky, Viktorky, Kristly, či celé rodiny Proškovy, pana myslivce a jeho rodiny a v neposlední samotné babičky, určitě nezmeškejte tuto příležitost.

Pavel Kváček, režisér:
Náš nevelký soubor si dal při svém vzniku za
úkol pobavit nejen diváky, ale i sebe. Abychom
mohli nějaké představení nacvičit, musí to členy
souboru bavit, to je zásadní motor souboru. To
také znamená, že si chce kromě několika jedinců

každý zahrát. Tím a počtem našich herců je dáno,
kolik postav ve hře musíme mít. Nedá se tedy čekat uvedení hry, kde bude jen pár herců. Nemyslím
si ani, že bychom někdy mohli pomýšlet na vážnou
hru. Na to se necítíme. Po Mrazíkovi a Hrátkách
s čertem jsme zvolili Prodanou nevěstu. I přes nejistotu při začátku zkoušení této „opery“ jsme se
přesvědčili už během zkoušek o tom, že to byl dobrý nápad. Nejen nás to při přípravách bavilo, ale
dokonce se domnívám, že to hodně diváků poučilo
o skutečném ději opery. Také živý zpěv zde byl to
správné a působivé, některé výkony, namátkou árie
Vaška, byly strhující. Volba nastudování Babičky
byla nápadem, který nám v užším kruhu přišel pro
náš soubor jako zajímavý. K Babičce jsme sáhli
i přesto, že textová část vyžadovala velké vypětí od
naší dvorní scénáristky. První zkoušky však ukázaly, že to bude poučné, ale i humorné. Za sebe se
na výsledek hodně těším, ale bude to ještě hodně
práce i času.

Naďa Černá, scénáristka:
Když bylo rozhodnuto o tom, že dalším hraným
kusem by měla být Babička, byl vznesen dotaz,
zda celou knihu zvládnu napsat do několika scén
a zda to nebude pro diváky nudné. Hned jsem si
představila, jak bude nevinný Babiččin text vypadat v našem podání. Nevýrazné postavy Sultána
a Tyrla, které ve filmu mají podobu loveckých psů
a které se v našem podání vizáží změní v dobře živené bordeauxské dogy, po svém komentující dění
na jevišti, budou velmi výraznou hereckou rolí. Jadrné staročeské výrazy ponechané v původním tvaru, souvislosti, které přímo zapadají do naší reality
spolu s trochou nadsázky a přidaného vtipu, dělají
z Babičky vskutku zajímavé dílo, které – a o tom
jsem přesvědčena – pobaví naše diváky.
Jan Vojtěch Binder, herec:
Myslím si, že důvod k návštěvě námi uváděného
dalšího kusu je stejný jako u Prodané nevěsty. Je
to dílo, o kterém všichni mluví, mají pocit, že je
to grunt naší kultury, ale jen malé procento lidí ví,
o čem to vlastně je. Já osobně znal z postav jen Barunku, Viktorku, Babičku, Sultána a Tyrla. Nečetl
jsem to a film jsem po 10 minutách vypnul, takže
i pro mě je děj novinkou.
Antonín Kravcov, herec:
Ve hře je spousta inovativních prvků, ale přitom
jsou děj a myšlenka knihy zachovány. Měl jsem
pocit, že při prvním seznámení se scénářem jsme
se všichni výborně bavili a to nám nalilo velkou
chuť do hry. Je to kus práce, co máme před sebou,
ale bude to stát za to!
(nač)
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Tišické bejvávalo…
Podnikatelé, živnostníci, řemeslníci

V několika dalších číslech TR bychom chtěli naše
spoluobčany, čtenáře postupně seznamovat s tím,
jaké služby, řemesla a firmy lze nalézt v naší obci,
zejména s těmi, které jsou poměrně nové, nebo něčím výjimečné. Na internetových stránkách obce
jich lze v rubrice „Podnikatelé“ napočítat 71. Ve
skutečnosti jich bude u nás o něco víc, někteří o zápis zatím nepožádali. Zdá se vám to na tak malou
obec hodně?
V roce 1932 vyšel „Adresář republiky Československé pro průmysl, živnosti, obchod a zemědělství, vydaný firmou Rudolf Mosse Praha. Uvádějí se
v něm počty živností a obchodů a zahrnují i Tišice.
Celkem za celé tři dnešní části je to 90 položek.
V obci Tišice (tehdy 660 obyvatel) byly v roce

2 řezníci, 10 rolníků, obchod se semeny, 3 obchody se smíšeným zbožím, švadlena, trafika, truhlář
a zámečník.
V obci Kozly (tehdy 520 obyvatel) byly v roce
1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 2 holiči,
2 hostince, 2 kováři, krejčí, obuvník, 6 obchodů
s ovocem a zeleninou, pekař, povozník, 4 rolníci, 3
řezníci, 3 obchody se smíšeným zbožím, Spořitelní a záložní spolek pro Kozly, 2 švadleny, trafika,
truhlář, obchod s velocipedy
Některá čísla jsou překvapující. Například se nechce věřit, že v samotných Tišicích se mohlo uživit
pět obchodů s potravinami a v Kozlech tři řezníci.
Na druhou stranu dnešní divadelní spolek LUNO
by jistě ocenil, kdybychom tady měli půjčovnu

Na snímku původní hospoda U Hošků, která v roce 1932, o němž píšeme, už nesla název podle nového
majitele U Krymlů. Před likvidací se jmenovala U LITERŮ a dnes je zde sklad stavebnin J. Pauzera.
1932 evidovány tyto živnosti a obchody: 2 holiči,
3 hostince, kolář, kovář, krejčí, půjčovna masek,
mlýn, 3 obuvníci, 2 pekaři, 2 rolníci, řezník, 5 obchodů se smíšeným zbožím, trafika, 3 velkostatky
(Lobkowitz, Svoboda, Šára), zahradnictví
V obci Chrást (tehdy 623 obyvatel) byly v roce
1932 evidovány tyto živnosti a obchody: výroba
cementového zboží, holič, 2 hostince, kolář, krejčí, obuvník, vývoz ovoce a zeleniny, povozník,

masek. Obec v té době musela být do značné míry
soběstačná – jak v zásobování, tak ve službách
a řemeslech. Za nákupy do měst se jezdilo jen výjimečně, supermarkety byly v nedohlednu.
Ve sloupci vpravo pak uvádíme konkrétní jména
jak jsou ve výše uvedeném adresáři. Je obdivuhodné a chvályhodné, že několik jmen podnikatelů,
nebo jejich potomků přetrvalo dodnes – Vacek,
Nohejl, Pauzer.
Petr BRODSKÝ, kronikář

Podnikatelé dnes

Soukromých podnikatelů, kteří poskytují našim
spoluobčanům různé služby, je v obci mnoho. Někteří mají svou vizitku na webu obce, jiní využijí
nabídky být vedeni na webových stránkách Živé
obce, ostatní spoléhají, tak jako před léty, na „ústní“
podání. Kronikář Petr Brodský se ve svém příspěvku vrátil do roku 1932, kdy skladba podnikatelů
byla opravdu různorodá a v mnohém jiná než jaká
je nyní. Nejvíce se s minulostí shodujeme ve službách spojených s jídlem. I dnes se naši občané věnují zemědělství, v obci najdeme nejednu hospodu,
prodejnu potravin, jejichž součástí je prodej pečiva
či produktů dříve spadajících do trafik. Nabídka restaurací se rozšířila o pizzerii, vinárnu a cukrárnu.
Projdeme-li se obcí, nenajdeme reklamní cedule
s nabídkou kolářství, holičství či šití podprsenek,
ty nahradily služby naší doby. Holiče nahradily kadeřnice, povoznictví autodoprava. Některé služby
zanikly, nové přinesla doba. V minulosti jistě nikdo
neprovozoval masáže, poradenství zdravého životního stylu, nenabízel IT služby, nehtovou modeláž
či manikúru. Děti se koupaly v potoce nebo v řece,

TR 137 4

na dvorku byla maximálně vanička, ne bazén, a psa
si také asi nikdo nešel dát ostříhat. Ale všechno jsou
služby, které jsou v dnešní době naprosto běžné
a zajišťované přímo v obci místními podnikateli.
Na webových stránkách obce najdeme spousty
nabídek na služby, ale zdaleka ne všechny. O některých jsme již v Rozhledech psali, nabídka masáží, reflexních masáží, poradenství ve zdravém
životním stylu, nabídka cestovní kanceláře i prodejny se sportovním oblečením. Asi všichni víme,
co nabízejí jednotlivé prodejny s potravinami a kde
je najdeme, ale o službách, které ještě nejsou „na
trhu“ dlouhou dobu, ani nevíme.
Proto chceme v dalších číslech vždy naše občany seznámit se službami poskytovanými nově nebo
po krátkou dobu. Není ale v našich redaktorských
silách oslovit každého podnikatele, o mnohých ani
nevíme. Proto nečekejte, až za vámi přijdeme s nabídkou na rozhovor a sami se v případě zájmu ozvěte na mail nzvelebilova@seznam.cz. Rádi o vámi
poskytované službě napíšeme.
Naďa Černá

Řemeslníci, podnikatelé,
služby v roce 1932

Tišice
Holiči – Josef Janák, Václav Šťastný
Hostinec – Josef Král, Josef Martinovský, Václav Šťastný
Kolář – František Mrázek
Kovář – Adolf Hladký
Krejčí – František Doležal
Půjčovna masek – Anna Karasová
Mlýn – Agrární banka Praha
Obuvník – Václav Hillebrant, Emanuel Kopecký,
Rudolf Kučera
Pekař – Josef Bukovský, František Roškota
Rolník – Václav Krulich, Josef Nepomucký
Řezník – Karel Nohejl
Smíšené zboží – Marie Dvořáková, Antonie
Humpoláková, Jaroslav Kříž,
Božena Martinovská
Trafika – Kateřina Nováková
Velkostatkáři – Zdenko Lobkowicz, František
Svoboda, Antonín Šára
Zahradnictví – Marta Khomová
Chrást
Cementárna – Josef Čermák
Holič – Robert Číha
Hostinec – Václav Fabián, Bohumil Kryml
Kolář – František Purnoch
Krejčí – František Krajc
Obuvník – Josef Legner
Vývoz zeleniny – Karel Zelený, Antonín Vyhnálek, Josef Husák
Povoznictví – Josef Pauzer
Rolníci – Václav Barbora, Václav Fabián, Václav
Kettner, František Mareček, Rudolf Pick, František Pokorný, Josef Pokorný, Václav Šťastný,
Josef Vít, Josef Vyhnálek Řeznictví – Václav Fabián, František Hodina
Smíšené zboží – Bohumila Kašparová, František
Vacek, Bohumil Kryml
Švadlena – Růžena Krupičková
Semena – Bohumil Skorkovský
Trafika – Karel Holeček
Truhlář – Josef Kocourek, Jaroslav Müller
Zámečník – Emanuel Maťák
Kozly
Holič – Josef Bodlák, František Kulhánek
Hostinec – Jan Kejř, Karel Pokorný
Kovář – Karel Krátkoruký, Jaroslav Šotola
Krejčí – Karel Zejda
Obuvník – Antonín Král, Václav Pecka
Obchod zeleninou – Josef Čemus, Jan Hanžlík,
Josef Mácha, Bohumil Náprstek Josef Pecka, Antonín Pešák
Pekař – František Honsl
Povoznictví – Josef Mácha
Rolník – Karel Klouda, Václav Kopecký, Evžen
Pícha, Bohumil Šilhan
Řezník – Josef Čunát, František Pešák, Karel Pokorný
Smíšené zboží – Julius Götzel, Antonie Koutná,
Marie Pešáková
Švadlena – Anna Beránková, Aloisie Pecková
Trafika – Jan Hanžlík
Truhlář – Václav Uher
Prodej velocipedů – Josef Mácha, Jaroslav Šotola
Údaje převzaty z publikace: „Adresář republiky
Československé pro průmysl, živnosti, obchod
a zemědělství, vydaný firmou Rudolf Mosse
Praha.
Pet r BRODSKÝ, kronikář

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší…

Zápis prvňáčků

Zápis dětí
do 1. ročníku ZŠ Tišice se koná ve
středu 22. 1. a ve čtvrtek 23. 1. 2014
od 13,30 do 17,00 hodin
v budově školy. Rodiče přinesou
k zápisu rodný list dítěte
a občanský průkaz jednoho
z rodičů.

Naštěstí nikdo. Čertů přišlo do naší školky sice dost, ale byli hodní. Přišel i Mikuláš a andílci. Stejně
jako v básničce, kterou děti čertům zarecitovaly, chtěli být čerti jejich kamarádi. I když byl nějaký ten
hříšek z knihy hříchů vyřčen, vše dobře dopadlo.

Přijďte s víčky pro holčičky

Michalka a Natálka Rejnartovy se narodily ve
30. týdnu těhotenství. Rodiče si krátce po narození vyslechli krutou prognózou – nebudou se
hýbat, nebudou chodit! Vzdor tomu začali s verdiktem lékařů bojovat.
Celodenní speciální péče
rodičů prognózu zvrátila.
Dnes se holčičky staví na
nohy, chodí v chodítku,
jezdí na speciálně upravených tříkolkách, navštěvují mateřskou školu, pravidelně navštěvují lázně. Za
dva roky je čeká náročná
operace, která má odstranit vtočení dolních končetin, prodlouží šlachy a svaly. A pak dlouhodobá,
finančně náročná rehabilitace spojená se zakoupením speciálních pomůcek.
Výtěžek ze sběru víček od PET lahví pomůže
zajistit kvalitnější pooperační léčbu, která není ze

zdravotního pojištění hrazena a která přináší handicapovaným ty nejlepší výsledky. Rodina dvojčátek pro ně po celá léta zajišťuje to nejpotřebnější pro jejich vývoj, ale potřebná speciální lázeňská
léčba je nad jejich finanční
možnosti. Chcete-li pomoci Michalce a Natálce stát
pevně na svých nohách,
sbírejte víčka a noste je
do sběrných míst, rodičům
Michalky a Natálky, lidem,
o kterých víte, že jsou
v kontaktu s rodiči nebo
organizátorům sbírky. Za
každé odevzdané víčko pro holčičky děkujeme.
Sběrná místa v obci Tišice: Mateřská škola Tišice, Obecní úřad Tišice
Za organizátory sbírky a rodiče
Monika Rejnartová (Rejnartova.M@seznam.cz)

Čertovský rej
se vydařil

Ve středu 4. prosince jsme se sešli v sále Na hřišti,
abychom se v době adventního očekávání potěšili s
dětmi a na chvilku vysadili z předvánočního shonu.
Žáci ze školy si připravili krátké vystoupení. Zahájily jej dívky z tanečního kroužku, prvňáčci ukázali,
jak zpívají v hodinách hudební výchovy, druháčci se
proměnili v rozpustilé čertíky a potěšili písničkou,
třeťáci zazpívali opravdovou „čertovskou hymnu“,
páťáci pak zahráli zcela originální verzi pohádky
„Čert a Káča“, a tím zahájili samotný Čertovský rej.
Spousta čertů, čertíků a čertic ovládla celý sál a za
přispění „DJ Siskina“ se při jeho hudbě a světelných
efektech opravdu bavila. Příchod Mikuláše na chvíli
přerušil bujaré veselí. Každé z přítomných dětí si
odnášelo dárek od obecního úřadu – adventní kalendář, kterým si jistě těšení na Vánoce zpříjemní. Po
nadílce se zase všichni pustili do tance a mnohým se
ani nechtělo domů.
Jako každý rok měli návštěvníci možnost zakoupit si malované perníčky a voňavé medovníky,
vedle sálu pak nabízely své výrobky děti z naší
školy a některé šikovné maminky. Velký dík patří V. Bezouškovi, který celé odpoledne provázel
slovem, manželům Kudrnovským za zajištění občerstvení a sponzorský dárek a DJ Jiřímu Čížkovi
za prima hudební vystoupení, které pro naše děti
poskytl zcela zdarma.
Simona Rendeková

Pozvánka na besedu
o zdravém životním stylu

Přáním šťastných a veselých vánočních svátků a všeho nejlepšího v novém roce jsme se ve školce rozloučili na školních besídkách, které každoročně pořádáme ve všech třídách. Děti předvedly, co pěkného se
ve školce naučily. Pohádky, básničky a pěkné tanečky se setkaly s nadšením všech přítomných diváků.

Ve spolupráci s Mateřskou školou Tišice zveme
všechny, kteří chtějí změnit stravovací návyky na
besedu pořádanou v prostorách naší školky. Bude
zaměřena hlavně na stravování dětí a vliv stravy
na vývoj dítěte.
Témata besedy:
• Potraviny jako lék i jed aneb nemáme rádi
svoje děti
• Podvýživa, která není vidět
• V jaké míře lze předcházet nemocem stravou
• Vliv stravy na psychiku dítěte
• Radiovitalita potravin
Besedu pořádáme 16. ledna 2014 od 17,30 hodin a zveme nejen rodiče dětí ve věku batolecím,
předškolním i školního věku, ale i ty, kteří chtějí
něco udělat pro své zdraví.
Pavel Habart, terapeut
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Stolní tenisté téměř v polovině

Do konce první poloviny soutěží stolního tenisu zbývají sehrát v obou soutěžích dvě kola. Z našich zástupců si zatím vede lépe A-mužstvo, které je na čtvrtém místě a jako jediné v soutěži dokázalo vzájemnou remízou obrat o první body suverénně vedoucí déčko Neratovic a je současně králem nerozhodných výsledků.
Tahounem je opět Jirka Fabián, v procentech úspěšnosti na šestém místě, ale i ostatní hráči podávají výkony
na hranici svých možností. B mužstvo je v RP II. zatím na osmém místě a kromě vedoucích Počapel utrpělo
porážky tím nejtěsnějším rozdílem. Zde je tahounem Pavel Dudek, v úspěšnosti RP II na osmém místě. Chybí také spolehlivý hráč Martin Veselý, který se odstěhoval do Telče a požádal o přestup do tamního oddílu.
Na přelom roku, sobotu 28. prosince, je přichystán tradiční oddílový vánoční turnaj o Putovní pohár starosty
Tišic. Tentokrát půjde o zcela nový pohár věnovaný starostou, protože po třech vítězstvích v řadě ten původní definitivně vybojoval loni Pavel Rubín v souladu s regulemi soutěže.
Josef Kratochvíl

Výsledky

RP I
Pšovka A – Tišice A
Nelahozeves B – Tišice A
Tišice A – Liběchov A
Mlékojedy A – Tišice A
Tišice A – Neratovice E
Dřínov A – Tišice A
Tišice A – D. Beřkovice B
Kralupy B – Tišice A
Tišice A – Neratovice D
RP II
Tišice B – Pšovka B
Tišice B – H. Počaply
Mlékojedy C – Tišice B
Tišice B – Mlékojedy B
Nelahozeves C – Tišice B
Tišice B – Nelahozeves D
D. Beřkovice C – Tišice B
Tišice B – Kralupy C
Neratovice F – Tišice B

9-9
12-6
16-2
9-9
12-6
8-10
9-9
8-10
9-9

(Fabián 4, Rubín 3, Brodský 1, Jelínek 1)
(Fabián 3, Brodský 2, Rubín 1, Válek Z. 0)
(Fabián 4,5, Rubín 4,5, Brodský 4, Jelínek 3)
(Fabián 3,5, Jelínek 3, Rubín 2,5, Válek 0)
(Brodský 4,5, Rubín 3,5, Fabián 2,5, Jelínek 1,5)
(Fabián 3,5, Rubín 3,5, Brodský 2, Válek 1)
(Fabián 2,5, Rubín 2,5, Brodský 2, Jelínek 2)
(Rubín 4, Fabián 3, Brodský 3, Válek 0)
(Rubín 3,5, Brodský 3, Fabián 2,5, Válek 0)

8-10
4-14
0-18
8-10
10-8
12-6
9-9
16-2
9-9

(Dudek 3,5, Válek 2,5, Habart 1,5, Kratochvíl I. 0,5)
(Válek 2,5, Dudek 1,5, Kratochvíl I. 0, Kratochvíl J. 0)
(Dudek 3,5, Válek 3,5, Habart 3, Vais 3, WO 5)
(Dudek 3,5, Válek 2,5, Habart 1, Kratochvíl I. 1)
(Dudek 3, Válek 2, Habart 2, Vais 1)
(Válek 4,5, Habart 4, Dudek 3,5, Kratochvíl J.0)
(Dudek 3,5, Habart 3, Válek 2,5)
(Dudek 4,5, Válek 4,5, Habart 4,5, Kratochvíl I. 2,5)
(Dudek 3,5, Válek 3,5, Habart 2, Kratochvíl I. 0)

Tabulky

RP I.
1. Neratovice D
2. S. Dřínov A
3. D. Beřkovice B
4. Tišice A
5. Nelahozeves B
6. Neratovice C
7. Pšovka A
8. Neratovice E
9. Mšeno A
10. Mlékojedy A
11. Kralupy B
12. Liběchov A

9
9
8
9
9
8
8
9
9
8
9
9

8
6
5
4
5
4
4
4
3
1
1
0

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

0
2
1
1
4
2
3
5
5
6
7
9

106:52
104:58
96:48
90:72
89:73
83:59
84:60
78:82
73:89
53.91
51:111
25:137

25
19
17
16
15
14
13
12
10
4
4
0

RP II.
1. H. Počaply
2. Mlékojedy B
3. Nelahozeves C
4. Pšovka B
5. Neratovice F
6. D. Beřkovice C
7. Mšeno B
8. Tišice B
9. Kralupy C
10. Nelahozeves D
11. Mlékojedy C
12. Mlékojedy D

Rozlosování 2. polovina sezóny

Regionální přebor I.
10. 1.
19.00
17. 1.
19.00
23. 1.
18.30
31. 1.
19.00
5. 2.
18.30
14. 2.
19.00
21. 2.
18.00
28. 2.
19.00
10. 3.
19.00
21. 3.
19.00
28. 3.
18.00

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

9
8
8
8
9
8
9
9
9
8
8
9

9
6
6
5
4
4
4
3
4
2
1
0

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

0
2
2
2
3
3
5
4
5
6
7
9

Kam
za zábavou
Plesová sezona začíná hned po Novém roce,

proto vám přinášíme seznam plesů a zábav v roce
2014, abyste tu „svou“ tradiční zábavu nepromeškali. Všechny uvedené taneční zábavy a plesy se
konají na sále restaurace Na hřišti v Chrástě a začínají ve 20,00 hodin.
24. leden
Chovatelský ples
8. únor
Hasičský ples
22. březen
Sportovní ples
12. duben
Taneční zábava Tišické KLUBko

Vánoční koncert v kostele
Všech svatých v Kozlech

Ještě jednou vám připomínáme a zveme vás
na tradiční vánoční koncert, který se
uskuteční v kostele Všech svatých v Kozlech
28. 12. 2013 v 16,00 hodin. Letos přijalo pozvání uskupení muzikantů, kteří si říkají „Ztracená
kapela“. Doufáme, že vás jejich muzika a zpěvy
potěší a to i ty nejmladší posluchače, pro které
skládají především. Všichni jste srdečně zváni.

124:38 27
99:45 18
83:61 18
88:56 16
96:66 14
83:61 13
88:74 12
92:70 11
66:9611(-1)
51:93
6
26:118 3
22:140 0

Regionální přebor II.
10. 1.
18.30
Pšovka B - Tišice B
17. 1.
18.00
H.Počaply - Tišice B
20. 1.
19.00
Tišice B – Mlékojedy C
29. 1.
18.30
Mlékojedy B - Tišice B
3. 2.
19.00
Tišice B - Nelahoz.C
14. 2.
18.30
Nelahoz.D - Tišice B
17. 2.
19.00
Tišice B - Beřkovice C
25. 2.
18.30
Kralupy C - Tišice B
10. 3.
19.00
Tišice B - Neratovice F
19. 3.
18.30
Mlékojedy D - Tišice B
24. 3.
19.00
Tišice B - Mšeno B

České Vánoce 2013

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,
Komorní orchestr Far Musica a Chrámový sbor
Václav vás srdečně zvou na vánoční koncert ve
čtvrtek 26. 12. 2013 v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve Staré Boleslavi v 16,00 hodin. Na programu jsou skladby Jiří Ignác Linek – Varhanní koncert C-dur a Jiří Pavlica – Missa brevis. Účinkují:
Pěvecký sbor Harmonie Louny, Břevnovský chrámový sbor Praha, Chrámový sbor Václav, Ondřej
Valenta – varhany a Komorní orchestr FAR MUSICA. Vstupné 100,- Kč
Jarmila Habartová

Silvestr Na hřišti

Pod heslem „Obušku z pytle ven“ proběhne 31. prosince 2013 silvestrovská zábava v restauraci Na hřišti s živou hudbou
a profesionálním ohňostrojem na přivítání nového roku. Začátek je v 19,00 hodin
a v ceně vstupného 300,- Kč je neomezená
konzumace jídla formou rautu. Rezervace
na telefonu 732 664 198.

Prosinec na Kopečku

Hospoda Na Kopečku pořádá v závěru roku akce, na
které zve všechny přátele dobré zábavy a rocku.

24. prosince 2013 Štědrovečerní diskotéka

Začátek v 22,00 hodin, vstupné 50,- Kč a dárek,
celý večer při dobré hudbě soutěže a dárky

31. prosince 2013 Silvestrovský ROCKopec

Začátek v 18,00 hodin, vstupné 199,- Kč, v ceně
občerstvení, půlnoční přípitek s kapelou a půlnoční
ohňostroj. Celovečerní živá kapela ROCK AUTOMAT, předskokan NECNON MORTUSS.

NAROZENÍ

Na hřišti přibyly pro fanoušky nové sedačky

Veronika Sofie Kozlová, Mathias Griger
Dominik Uher, Matyáš Uher, Richard Hanousek

ÚMRTÍ
Vít Čermák

inzerce

Provádím opravy drobných domácích elektrospotřebičů a broušení nožů. Miroslav Daňhelka ml., tel. 773 689 646 nebo
315 696 462 pouze večer.
l
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Sport

Podzimní fotbalová sezóna u konce Mladší přípravka na

Fotbalový podzim je za námi. Poslední 13. kolo
bylo odehráno a můžeme tedy zhodnotit uplynulé
měsíce. Tým byl do nové sezóny posílen o hostující hráče M. Nováka (Libiš), P. Laudu (Všetaty), D.
Fabiána (Ovčáry), brankářské duo J. Bázlera (Mšeno) a M. Hádka (Libiš). Kluci se v brance moc neohřáli, protože přišla zranění, která oba brankáře
vyřadila na dlouhou dobu. Posílení týmu se určitě
projevilo na výkonu celého mužstva. Trenér Martin Brabec zakomponoval nové hráče do sestavy
a tým začal šlapat. Ve třinácti zápasech prohrál
pouze třikrát. Nejvíce mrzela prohra na hřišti Záryb, kde bylo na výhru, ale nepodařilo se proměnit
připravené šance. Přišly i hodně vyrovnané zápasy,
ve kterých musely rozhodovat pokutové kopy. Velký Borek, Lobkovice a Kly nedokázaly přestřílet
Tomáše Kardu. Tišice všechny nerozhodné zápasy
na pokutové kopy vyhrály. Deset vyhraných zápasů je dobrou vizitkou lepšících se výkonů. Nejcenější vítězství jsme si přivezli z Neratovic-Byško-

Ještě připojme přehled nejlepších střelců podzimu: Prejzek 7x, Brzoň 5x, Beran 4x, Březina 3x,
Fabián 3x, Novák 2x, Kopejska 1x, Svoboda 1x,
Lauda 1x
Starší přípravka
Na závěr sezony jsme sehráli dva rozdílné zápasy se sousedy v tabulce. V Kostelci kluci k zápasu
přistoupili natěšeni a po celý zápas byli lepším týmem a soupeře rozstříleli. Následující týden jsme
bohužel k zápasu o 4. místo nastoupili dost vlažně,
za což nás soupeř potrestal a zaslouženě vyhrál.
Celkově jsme obsadili 5. místo, které nám zajistilo
pro jarní sezonu boj o 7. až 12. místo. Střetneme se
s těmito soupeři: FC Mělník A i B, FK Kralupy B,
TJ Neratovice a SK Labský Kostelec. Přes zimu
dojíždíme na tréninky každou středu do všetatské
sokolovny, kde budeme až do doby, než nás pustí
počasí zase ven. V lednu a únoru se zúčastníme několika halových turnajů, které by nám měly pomoci v jarních bojích k lepším výkonům.

vic, kde se nám povedlo zvítězit 2:1 v posledních
minutách pěkným průnikem Michala Nováka. Ve
Vojkovicích se nám podařilo také sebrat domácím
3 body, a to v době, kdy vedly tabulku Okresního
přeboru. Poslední vítězné utkání nad Chvatěruby
nás posunulo v tabulce na 3. místo. Vedoucí Záryby nám utíkají pouze o 5 bodů.
Teď si muži od fotbalu trochu oddychnou a užijí si vánoční pohodu. Na silvestra je naplánován
tradiční fotbálek mezi domácími hráči a od 7. ledna opět začne zimní příprava jako každým rokem
vždy v úterý v hale gymnázia v Neratovicích. Trenér Martin Brabec připravuje také zimní soustředění na horách od 13. do 16. února. 2014 v lokalitě
Český Dub u Liberce. V průběhu února a března
budou následovat přátelská utkání, která by měla
připravit tým do předmistrovské pohody.

Výsledky:
Tišice - Veltrusy
3:1
Beran 2x, Novák
Vojkovice - Tišice
1:2
Prejzek, Brzoň
Tišice - Lobkovice
3:2 (pk)
Fabián, Beran, rozhodující PK Beran
Kly - Tišice
1:2 (pk)
Svoboda, rozhodující PK Novák
Tišice - Chvatěruby		 4:2
Fabián 2x, Lauda, Prejzek
SK L. Kostelec - Tišice 3:16
Oplt 5x, Semerák 3x, Krajč O. 3x, Himl,
Sosnovec, Krajč D., Vít, Bruner
Tišice - FC Mělník
2:8
Krajč O. 2x

Muži
1. Sokol Záryby
2. Neratovice – Byšk. B
3. Sokol Tišice
4. SK Vojkovice
5. SK Slavia V. Borek
6. Kly
7. PTZ – Vikt. Nelah.
8. Sokol Libiš B
9. Vltavan Chvatěruby
10. FC Lobkovice
11. Dolní Beřkovice
12. SK Mšeno
13. Sokol Nová Ves
14. AFK Veltrusy

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

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
7
8
8
7
6
4
5
4
3
4
1
1

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

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

2
1
3
4
4
3
6
5
7
6
6
7
11
12

45:16
41:15
27:19
46:12
30:17
30:15
33:38
20:17
39:33
14:31
24:35
29:34
18 08
13 58

32
31
27
26
25
24
20
19
16
16
15
14
5
3

8
8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
5
4
2
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
1
2
3
4
6
6
6
7

165:37
83:39
70:37
84:53
50:52
34:94
29:78
34:91
27:95

Sportovci zvou na ples

24
21
18
15
12
6
4
4
3

Tišičtí sportovci zvou všechny své příznivce na
tradiční maškarní karneval, který se bude konat
22. března 2014 v sále Na hřišti. K tanci
i poslechu hraje skupina Karyna.

fotbalovém turnaji

V sobotu 12. 10. 2013 se naše mladší přípravka zúčastnila fotbalového turnaje O pohár starosty města
Kostelce nad Labem, který se odehrál na hřišti SK
Labský Kostelec. V naší sestavě se objevilo 9 kluků
a 2 děvčata. Na malé fotbalisty čekalo devět soupeřů,
hrálo se systémem každý s každým. Všechny zápasy
si děti užívaly, bojovaly s velikým nasazením a ani
dílčí neúspěchy je nepřipravily o elán a dobrou náladu. Dostávali jsme se do gólových šancí, bohužel
jsme je nedokázali vždy proměnit. Našim obráncům
se dařilo kazit soupeřům útoky na naši branku a náš
brankář zachraňoval mnoho nebezpečně vypadajících situací. První tři zápasy s Labským Kostelcem
B, Dráčaty Kyje a Labským Kostelcem A pro nás
skončily porážkami, ale vítězství soupeřů nebyla
zadarmo, neboť i oni inkasovali góly. Do čtvrtého
zápasu kluci a děvčata vstupovali s ještě větší bojovností. Útočníci J. Pasovský, T. Jablončík, M. Trédl
a J. Krůtová, v obraně M. Hamerník, T. Krajčová,
P. Kotek a P. Váša s podporou záložníků V. Blechty
a F. Korbela se zasloužili o napínavé utkání, které
přineslo první ovoce v podobě vyhraného zápasu s
týmem hráčů z Újezdu nad Lesy. Vítězný gól se podařilo vstřelit Terezce. Pátý zápas s Běchovickými
sršni pro nás skončil remízou. Před koncem utkání
padl vyrovnávací gól do soupeřovy branky z vhozeného autu a tečovaného soupeřovým hráčem. Utkání s Pšovkou Mělník pro nás skončilo porážkou, ale
v dalším zápase proti FC Mělník jsme zvítězili 1:0.
Škoda, že utkání netrvalo o několik vteřin déle. Ze
střely na branku, která byla vyslána okamžik před
závěrečným hvizdem, mohl být další gól. Bohužel
míč dopadl do soupeřovy branky až po konečném
písknutí. Předposlední zápas s Čechií Kralupy jsme
vyhráli, aniž bychom inkasovali od soupeře a poslední zápas a Duklou JM Praha jsme nakonec bohužel prohráli. Celkové 7. místo pro nás bylo velmi
uspokojivým výsledkem. Turnaj byl zajímavý až
do posledního okamžiku, neboť o celkovém vítězi
rozhodoval až poslední zápas. Nakonec ale vítězové
byli všichni fotbalisté, kteří se zúčastnili!!
Střelci branek: J. Pasovský 5x, T. Jablončík 4x,
T. Krajčová 1x
V prosinci mladší přípravka absolvuje další tři
turnaje, dva v Neratovicích a jeden v Brandýse.
Výsledky na turnaji
Tišice - Kostelec B		
1-2
Tišice - Dráčata Kyje		
0-2
Tišice - Kostelec A		
1-3
Tišice - Újezd nad Lesy		
3-2
Tišice - Pšovka Mělník		
0-2
Tišice - FC Mělník		
1-0
Tišice - Čechie Kralupy		
2-0
Tišice - Dukla JM Praha		
0-4
Tišice - Běchovičtí sršni		
2-2
Konečné pořadí turnaje
1. Běchovičtí sršni
2. Kostelec A
3. Dráčata Kyje
4. Dukla JM Praha
5. Pšovka Mělník
6. Újezd nad Lesy
7. Tišice
8. Kostelec B
9. FC Mělník
10. Čechie Kralupy

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: 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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Putování za Nová „Vesnička“
Kozlouchem již slouží dětem
Typický sobotní podzimní den k procházce příliš
nelákal. Přesto 9. listopadu kolem páté hodiny bylo
po vsi výletníků poměrně dost a podle lampionů
jste poznali jejich cíl. Namířeno měli ke hřbitovu,
odkud vycházel směrem k náplavce lampionový
průvod za Kozlouchem. Za bílého dne je prostor
u náplavky pod kaštany v Kozlích docela obyčejný, ale za tmy vás s trochou fantazie pohltí. Zážitek
se umocní, když se rozsvítí malá světýlka v trávě

Vesnička vybudovaná v areálu naší mateřské školy z dotace Program rozvoje venkova s celkovými
náklady téměř sto tisíc korun již plní svůj účel – připomínání lidových tradic a tradičního života na vsi.
První akci - Advent, čas vánoční, si děti prožily počátkem prosince. Ozdobami vyrobenými ve školce
i doma s rodiči ozdobily venkovní stromečky. Krásná vánoční dekorace byla hlavně prací učitelky
Magdy Křížové.

Vítání nových občánků
a kousek dál objevíte oživlé kostlivce, bílé paní
a jiná strašidla. Kouzelná procházka i pro dospěláky, že? Po delší chvíli chůze ještě objevíte kouzlo
rozsvícených dýní před domkem č. p. 82 a pak už
se blížíte k parku ke Kalu, kde je konec příjemné
procházky plné lampionů a strašidel. Tam si děti od
Kozloucha odnesly pamětní list za statečnost, odměnili jsme nejkrásnější vystavená světýlka z dýní
a celou vydařenou akci pak ukončil tradiční ohňostroj. Putování za Kozlouchem přilákalo odhadem
více jak 500 lidí. A jaké byly některé reakce?
„Tati, on mě ten Kozlouch zná?“, ptal se chlapeček, když u předání listu za statečnost Kozlouch
vyslovil jeho jméno. Pavlína Vacátková na facebooku: „Bylo to moc hezké, příště víc párků a děti
pozdravují Kozloucha“. Světlana Laryšová: „Jsem
ráda, že vám pomáhám a že to k něčemu je, že se
dělá něco pro děti. O tom to je, účastnit se něčeho,
zabavit děti venku, a nejen sedět u počítače. A to je
právě to, co mě baví, že lidi přijdou, přivedou děti
a komunikují spolu.“

Dovolte mi, abych za všechny holky
z KLUBka popřála vám všem pohádkové vánoční svátky a zdraví v novém roce. Budeme
rády, když si i v roce 2014 najdete cestu na
naše akce.
V roce 2013 jsme na akcích pořádané naším sdružením získali pro projekt „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ částku
60.827,- Kč. V příštím roce vám určitě představíme další naše plány.
Radka Staňková

TR 137 8

Tradiční podzimní vítání občánků proběhlo 5. listopadu 2013, kdy starosta přivítal 7 chlapců a 6
holčiček. Jako vždy proběhlo na dvakrát a všichni obdrželi malý dáreček a sadu fotografií

