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Den pro všechny

S předstihem dvou měsíců se hlásí o pozornost našich občanů Den obce Tišice. To proto, aby všichni
byli včas informováni a mohli si naplánovat výlety
a dovolené a nepřišli tak o den plný zábavy, akcí,
vystoupení a dobré muziky. Bez obalu řečeno – pokud si nechcete nechat Den obce
ujít, neplánujte si nic na poslední srpnovou sobotu – na 30. srpna.
V loňském roce pořadatel Obec Tišice
vstupoval na zcela neznámou půdu s obavami, jak bude celá akce vnímána, jaká
bude návštěvnost, zda bude na vše pamatováno a návštěvníci budou moci prožít pohodový
den. Atmosféra celého dne, počet návštěvníků a jejich dobrá nálada ubezpečily pořadatele v tom, že
nápad uspořádat tuto akci si zaslouží opakování, neli každoroční tradici. Letos tedy vstupujeme do druhého ročníku a jeho přípravy jsou již v plném proudu.
Dá se říci, že se na něm začalo pracovat téměř v okamžiku, kdy loňský den skončil, protože některým interpretům se diáře plní závratnou rychlostí.
Na koho se tedy letos mohou naši návštěvníci těšit? Po loňském vystoupení Heidi Janků jsme sáhli
po další stálici naší hudební scény. Letos s blokem
svých nejznámějších hitů přijede Petra Janů, zpěvačka, která svým nádherným sytým hlasem jistě
osloví široké řady posluchačů. Před ní vystoupí
Štěpán Kojan z rockové skupiny KEKS, v jehož
vystoupení nebudou chybět   hity jako Proč holky
pláčou nebo Víš. Večerní zábavu rozjede osvědčená
skupina PLUS, ta bude návštěvníky bavit až do půlnoci. Její vystoupení přeruší slavnostní ohňostroj,
po loňských ohlasech posunutý tak, aby si ho mohly
užít i děti. V programu je vůbec více pamatováno
na nejmladší návštěvníky. Pro ně je připraveno vystoupení kouzelníka, se kterým se budou moci návštěvníci setkat i mimo jeviště, kde je pobaví triky
z oboru mikromagie. Přijede také vláček, aby malé
návštěvníky povozil po obci, nebude chybět skákací

hrad, pouťové atrakce a soutěže pro děti.
Den obce je i prezentací činnosti místních spolků
a těch, kteří mohou přispět svou trochou do mlýna.
Úvodní blok celého dne bude patřit vystoupení z řad
místních obyvatel včetně těch nejmenších.
Po vystoupení skupiny Sirotci obsadí taneční plochu děti z mateřské a základní
školy. Po nich svým temperamentním tanečním vystoupením zaplní parket naše
KLUBkařky. To ale nebude jediná prezentace jejich sdružení. Pro děti, tak jako
členové spolku myslivců a hasičů, připraví
aktivity a soutěže. Vystoupení v areálu letního kina
chystá místní divadelní soubor LUNO s uvedením
úspěšné hry Babička. Kdo se bude chtít podívat
na zajímavé sportovní výkony, jistě si nenechá ujít
soutěž připravenou místními chovateli Králičí hop,
v něm budou ušáci zdolávat nejrůznější překážky.
Chovatelé připraví výstavu drobného zvířectva
a přijedou hasiči s oblíbenou atrakcí pro děti. Kronikář bude připraven odpovídat na dotazy z historie
naší obce a se svým kolegou včelařem i na odpovědi
z oboru včelařství. Prázdné nebude ani multifunkční hřiště, kde budou připraveny sportovní aktivity.  
Do akce se zapojí Klub seniorů a Baráčníci, kteří
tak jako loni se nabídli s pomocí u pokladen. Byť
je vstupné dobrovolné, mnozí návštěvníci oceňují
dobrý nápad formou příspěvku na akci. A ten bude
odměněn drobnou pozorností od pořadatelů. Počítá se s rozšířením míst k sezení a stánků s občerstvením. V areálu budou umístěny orientační tabule
s rozestavením jednotlivých stanovišť s aktivitami,
tabule s časovým harmonogramem akce i časy odjezdu vláčku.
Nabídka je opravdu pestrá a věříme, že i lákavá.
Přijďte poslední srpnovou sobotu tj. 30. 8. od 11,00
hodin na fotbalové hřiště v Chrástě a prožijte společný den se všemi návštěvníky i pořadateli.
Naďa Černá

Pozor na nové
dopravní značení!

S ukončením rekonstrukce komunikace V Úvoze
nelze přehlédnout nové dopravní značení, nicméně někteří naši občané stále nevzali na vědomí, že

nyní je část této komunikace pouze jednosměrná.
Jedním z nich je značka omezující průjezdnou
rychlost zóna 30 km/hod, druhým je dodatková
tabulka při vjezdu do jednosměrné silnice vjezd
cyklistům v protisměru povolen, což znamená jedi-

Poprvé ve dvou třídách

Je potěšující, že počet obyvatel naší obce neustále přibývá, a to zejména mladých rodin s dětmi. Nicméně tento fakt generuje problémy s dostatečným počtem míst ve školských zařízeních. Mateřská škola
již svou přístavbu získala, nyní je potřeba řešit větší počet prvňáčků, kteří by měli od září usednout do
školních lavic tišické základní školy. Podle posledních informací by to mělo letos být celkem 30 žáků, ale
původní předpoklad byl mnohem dramatičtější. Aby byla pro všechny zajištěna možnost školní docházky v místě bydliště, rozhodlo obecní zastupitelstvo o umístění modulové (mobilní) třídy do areálu naší
základní školy, který umožní poprvé otevřít pro nový školní rok dvě první třídy. Tento modulový typ byl
zvolen hlavně z hlediska finanční výhodnosti a rychlosti realizace. Jeho dalším bonusem je fakt, že v případě nadbytečnosti pro potřeby základní školy bude možnost v budoucnu tuto stavbu přemístit a využívat
pro jiné potřeby obce. A protože nebylo na co čekat, již počátkem letošního roku proběhlo výběrové
řízení na zhotovitele zmíněné stavby. Nejvýhodnější podmínky nabídla firma Touax s. r. o., která v době
uzávěrky tohoto vydání TR právě zahájila přípravné práce. Celková cena je stanovena na 2.631.028,- Kč,
z toho 1.800.000,- Kč pokryje schválená dotace z Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje, což je
určité příjemný aspekt této akce. Věřím, že veškeré práce proběhnou dle harmonogramu a začátkem září
bude tato nová třída slavnostně otevřena.
A nakonec ještě jedna dobrá zpráva pro všechny budoucí prvňáčky a jejich rodiče. Stejně jako v minulém roce připravil i pro letošek Obecní úřad Tišice pro naše nové školáky dárek v podobě školních pomůcek (seznam je vyvěšen v MŠ Tišice) a trička se znakem obce.                    Pavel Končel, starosta obce

né: jste v jednosměrné ulici a v protisměru můžete
jezdit pouze na kole. Na všech křižovatkách platí
přednost zprava. Také pozor na to, že jde o komunikaci zklidňující provoz a chodce můžete potkat
kdekoliv.                                     Radka Staňková
Vážení čtenáři,
vzhledem k tomu, že Vám chceme přinášet
co nejaktuálnější infromace, vyjdou příští Tišické rozhledy namísto koncem srpna až počátkem září.
Děkujeme za pochopení.
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Změna provozovatele
kanalizace
V současnosti provoz kanalizace v naší obci zajišťuje firma TIKANAS s. r. o., která je vlastněná
stoprocentně obcí. A i když, jak jsme již několikrát
informovali, se podařilo za poslední roky chod této
společnosti značně zefektivnit a radikálně zkvalitnit celkový provoz čistírny odpadních vod, není
to v současné době nejvhodnější řešení. Původně
důvodem této volby byl záměr, aby společnost TIKANAS s. r. o. zajišťovala i další služby pro obec,
její občany či další subjekty. Bohužel tato vize se
nenaplnila. Navíc od letošního 1. ledna vstoupil
v platnost nový občanský zákoník, který přinesl
podnikatelským subjektům (což je právě TIKANAS s. r. o) povinnost řady právních úprav, které
by byl jednak finančně náročné a jednak i obtížně

Daří se nám
čerpat dotace?

Aby se naše obec mohla stále rozvíjet tak vysokým tempem, jaké se nasadilo v tomto volebním
období, je potřeba využívat nejrůznějších dotačních titulů. Jejich čerpání se zatím úspěšně daří,
a to především díky velmi kvalitně připraveným
žádostem. V posledních letech jsme uspěli v rámci
Zemědělského intervenčního fondu, dotací Středočeského kraje nebo Státního fondu životního prostředí. V letošním roce jsme již byli úspěšní s žádostí o dotaci na Den obce, výstavbu kanalizace
v hlavní silnici (od čerpací stanice k železničnímu
přejezdu), či na výstavbu modulové třídy základní
školy. Nejnovějším „přírůstkem“ zřejmě bude dotace na realizaci povodňového výstražného systému
(již jsme obdrželi akceptaci naší žádosti), v rámci
kterého bude instalován i nový rozhlasový systém,
takže bychom měli již slyšet veřejný rozhlas na
všech místech v obci dobře. V letošním roce jsme
ještě podali žádost o dotaci na pořízení kompostérů
pro občany, ale v tomto případě zatím výsledek neznáme, jednotlivé žádosti se teprve posuzují.
Díky výše uvedeným dotacím zase výrazně zkvalitníme obecní infrastrukturu a doufám, že bude
naše vysoká úspěšnost i nadále pokračovat.
Pavel Končel, starosta obce

Opravy komunikací

I když byla poslední zima velmi mírná, rozsah
poškození našich komunikací není menší. Navíc
značná část silnic je již za svou životností, takže
potřeby oprav spíše gradují. Obec se snaží v rámci
svých finančních možností o opravy (hlavně) starších povrchů, ale je to velmi náročné. V letošním
roce proběhly komplexnější druhy oprav, například
prostřik asfaltovou emulzí v části ulice Sokolská
nebo opravy v pruzích v ulicích Ke Křížku a Železniční. Na řadě je oprava asfaltovou drtí v ulici
Krátká a další budou následovat. Samozřejmě je
naší ambicí budovat i zcela nové povrchy komunikací, tak jako v letošním roce pokládka zámkové
dlažby v ulici V Úvoze. Jen tak se dočkáme zásadního zlepšení jejich stavu.
Pavel Končel, starosta obce

Volby do Evropského parlamentu bez většího zájmu

splnitelné v souvislosti se zvýšeným tlakem na čas,
kvalifikaci i odpovědnost jednotlivých členů orgánů společností s ručením omezeným. Protože se
doposud nepodařilo rozšířit kanalizační síť po celé
obci, nepokrývají výnosy za užívání kanalizace od
občanů ani náklady na její provoz, takže obec každoročně tuto službu dotuje. Z těchto mnoha důvodů a především aby se narovnal formální a faktický
stav věcí, rozhodlo zastupitelstvo obce o založení
příspěvkové organizace Tikanas Tišice, která bude
kanalizaci v naší obci provozovat.
Důležitým faktem je, že pro naše občany se nic
zásadního nezmění. Kanalizaci budou provozovat
titíž lidé, jen pod jinou právní formou organizace,
která navíc umožní rozhodně větší vliv obce. Jediným momentem, kdy pocítí připojení občané tuto
změnu, bude nutnost výměny smluv o připojení
na kanalizaci. Ta bude probíhat postupně, dle předem připraveného harmonogramu a o všem budou
všichni včas informováni na webových stránkách
obce či u pracovníků OÚ a organizace Tikanas Tišice. Určitě také přineseme další informace v příštím vydání TR.         Pavel Končel, starosta obce

TIKANAS
důrazně upozorňuje

Pracovníci společnosti TIKANAS, s. r. o., která
zabezpečuje provoz kanalizace v naší obci, upozorňují důrazně všechny tišické občany, aby se
znovu seznámili s Přílohou č. 2 (Závazné pokyny) Smlouvy o připojení na veřejnou kanalizaci,
kde je přesně popsáno, co do kanalizace nepatří.
V poslední době totiž výrazně přibylo pohotovostních výjezdů k zablokovaným a nefunkčním
ventilům v šachtách, kdy důvodem bylo jejich
ucpání hygienickými potřebami, především tampóny a čistícími tyčinkami. Všechny tyto věci
do kanalizace nepatří a mohou způsobit vážnější
poruchy, než jen nefunkčnost ventilu. V případě
opakovaného nerespektování těchto závazných
pokynů by se pracovníci TIKANAS s. r. o. obrátili na vedení obce s žádostí o postih nedisciplinovaných občanů.   O. Janoušková, jednatelka
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Ve dnech 23. a 24. května 2014 proběhly také v ČR volby do Evropského parlamentu, které však v naší
obci nepřilákaly mnoho voličů. Volební účast 13,02 % za všechny tři tišické okrsky byla oproti průměru
mělnického okresu 16,38 % i celého Středočeského kraje 19,20 % výrazně nižší. V rámci Tišic byla nejnižší
účast v Tišicích -10,74 %, pak následovaly Kozly s 12,56 % a největší zaznamenal Chrást s 14,56 %. Pokud
jde o výsledky jednotlivých stran, tak celkově v Tišicích vyhrálo ANO (22,22 %), následováno Koalicí TOP
09 a STAN (16,42 %), pak ČSSD (14 %), ODS A KSČM (shodně 10,62 %), KDU-ČSL (6,76 %) a Česká
pirátská strana (6,28 %). Zisky ostatních stran se pak už pohybovaly od 0 do 2 %. Zajímavý je však pohled
na výsledky jednotlivých okrsků. Okrsek č. 1 Tišice ovládlo ANO (34,04 %) před ODS (25,53 %) a TOP 09
a STAN (10,63 %), ČSSD získala jen 6,38 % a KSČM 4,25 %. Také v Chrástu jako okrsku č. 2 zvítězilo
ANO (21,23 %), následováno těsně za sebou ČSSD (15,92 %), KSČM (14,15 %) a TOP 09 a STAN (13,27
%). Uspěla ještě Česká pirátská strana s 9,73 % a  KDU-ČSL shodně s ODS se 7,07 %. Poslední okrsek č. 3 –
Kozly – přinesl vítězství pro TOP 09 a STAN (29,78 %), za nimi „bodovala“ ČSSD (17,02 %) a ANO (12,76
%). Zajímavý mandát zde dostala KDU-ČSL (10,63 %) a teprve za nimi byla KSČM (8,51 %). Připojme
ještě dva zajímavé výsledky. Prvním je Strana zdravého rozumu – NECHCEME EURO, která v Kozlech
získala 6,38 %, zatímco v Chrástu měla jen 0,88 % a v Tišících dokonce 0 %, a druhým je diametrálně odlišný zisk České pirátské strany – oproti téměř 10 % v Chrástu a více než 4 % v Tišicích nezískala v Kozlech
ani jediný hlas. Na závěr snad ještě jeden údaj – z kandidujících 39 volebních subjektů získalo v Tišicích
celkově alespoň nějaký hlas 17 z nich a v jednotlivých okrscích byl počet následující – Tišice 10, Chrást 14
a Kozly 11.
oja

DEN OBCE TIŠICE

PROGRAM
11.00 – 11.45 h
Zahájení, hudební skupina Sirotci
11.45 – 12.00 h
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
12.00 – 12.10 h
TIŠICKÉ KLUBko
12.10 – 13.00 h
Králičí hop -závody králíků
13.00 – 14.00 h
Kouzelník
14.00 – 15.00 h
Štěpán Kojan (KEKS)
15.00 – 16.00 h
Petra Janů
16.00 – 17.45 h
Divadelní spolek Luno - Babička
18.00 – 22.00 h
Hudební skupina Plus
22.00 h
Ohňostroj
22.10 – 24.00 h
Hudební skupina Plus
24.00 h
Ukončení slavnosti
Současně bude probíhat prezentace činnosti našich tradičních spolků.
Pravidelně od 12 do 18 hodin bude projíždět obcí výletní vláček (nástup
a výstup u hřiště), pro děti bude připraven skákací hrad, pouťové atrakce
a soutěže. Vstupné dobrovolné.

Dětský den byl hlavně mokrý

I přes ultra deštivé počasí se letošní Dětský den
se konal a děti přišly. Všichni jsme se navzájem
povzbuzovali, pláštěnky a deštníky byly všude,

kdo si vzal gumáky, udělal nejlépe. Snažili jsme
se otevřít dílničky i stanoviště pro soutěže. Trasu
jsme zkrátili pouze na krátkou, ostatní soutěže
byly jen v prostorách hřiště. Pokud to trošku šlo,
děti soutěžily a odměnu si podle vlastního výběru
domů odnesly.
Děkujeme všem pomocníkům a sponzorům za
podporu.                                      Radka Staňková

Jedna paní povídala…
Jsme na vesnici, a i když žijeme v 21. století, charakter lidí se nemění. Vždycky se najdou ti, co budou
chválit, i ti, co z jakéhokoliv důvodu budou pomlouvat. Kolem letošního dětského dne také jedna paní
povídala…“ že jsme nemuseli volit termín na stejný
den, jako jsou Máje“. Ráda bych vysvětlila, že to
nebylo úmyslně. Dětský den připravujeme téměř od
začátku roku a jsme závislí na termínu fotbalových
zápasů dospělých a také se snažíme zohlednit školy
a školky v přírodě. Takže již od února máme pevný termín vyvěšený na našich webových stránkách.
Bylo chybou obou spolků, že se navzájem nezkontaktovaly, ale v žádném případě to nebyla z naší
strany schválnost. V příštím roce se budeme snažit
předejít letošní situaci. Chceme, aby si dětský den
děti i rodiče užili a asi by bylo smutné, kdyby akce
nepokračovaly. Určitě je za každou velký kus práce.
Radka Staňková

Atletický úspěch tišických školáků

Velkého úspěchu dosáhli mladí atleti z naší základní školy v meziškolních závodech Atletického
trojboje. Tak se závod i oficiálně jmenuje a zahrnuje tři disciplíny - hod kriketovým míčkem,
skok do dálky a běh na 50 m. V každé disciplíně
se pak jednotlivé výkony bodově hodnotí a body
všech deseti účastníků se sčítají. Nejprve proběhlo
okrskové kolo, kde naše barvy hájili Tereza Krajčová, Matouš Trédl, Ema Jelínková, Jan Pasovský,
Aneta Janoušková, Aleš Tůma, Kristýna Pasovská,
Ondřej Krajč, Kristýna Javorská a Filip Janoušek.
V něm tento tým obsadil druhé místo a postoupil
tak do okresního kola. I v něm zopakovali tišičtí žáci své skvělé výkony a obsadili znovu druhé
místo, když je bodově předstihla pouze ZŠ M.
Plesingera - Božinova Neratovice. Zisk stříbrného
poháru v soutěži, které se účastní tak početně velké
školy, je jednoznačně úspěch. O jeho napodobení
se žáci naší školy pokusí opět za rok, při dalším
ročníků Atletického trojboje.

Bodově nejvíce oceněné výkony:
Jan Pasovský (2. třída) – skok daleký z místa – 210
cm, běh na 50 m – 8,1 sec.
Tereza Krajčová (1. třída) – běh na 50 m – 8,8 sec.
Kristýna Pasovská (4. třída) – skok daleký – 370 cm
Filip Janoušek (5. třída) – skok daleký – 388 cm
Ema Jelínková (2. třída) – skok daleký z místa –
194 cm

Výsledky:
23. 5. Okrskové kolo
1. ZŠ M. Ples. – Bož. Neratovice
2. ZŠ Tišice
3. ZŠ J. A. Komenského Kly
4. ZŠ T. Stolzové Kostelec n. Labem
5. ZŠ Libiš
6. 6. Okresní kolo
1. ZŠ M. Ples. – Bož. Neratovice
2. ZŠ Tišice
3. ZŠ Gen. Klapálka Kralupy n. V.
4. ZŠ Jaroslava Seiferta Mělník
5. ZŠ 28. října Kralupy n.Vltavou
6. ZŠ Dolní Beřkovice
Myslivecké sdružení Polabí Tišice děkuje všem
sponzorům za věcné dary na velikonoční závod
Na loveckém kole.

Běh o Pohár starosty Tišic
Další ročník tradičního běžeckého závodu, který
každoročně pořádá ZŠ Tišice, se letos uskutečnil14. 5. Počasí se po deštivém dopoledni celkem
umoudřilo, a tak si mladí závodníci mohli vyzkoušet, jak jsou na tom se svou rychlostí a vytrvalostí
na cca kilometrové trati kolem Kalu. Nejrychlejší
z nich převzali z rukou starosty P. Končela pohár,
medaile a věcné ceny. Za pomoc s organizací závodu patří dík starostovi a všem rodičům i nerodičům.                                                 Pavel Jelínek
Výsledky jednotlivých kategorií
Dívky 1. až 3. třída
Ema Jelínková
Tereza Krajčová
Pavlína Pittnerová (ZŠ Všetaty)

Chlapci 1. až 3. třída
Jan Pasovský
Šimon Sosnovec
Ondřej Pazdera
Dívky 4. až 5. třída
Sára Pšeničková (3. ZŠ Neratovice)
Kristýna Javorská
Kristýna Pasovská
Chlapci 4. až 5. třída
Ondřej Krajč
Matěj Štráchal
Jakub Staněk
Ostatní
Daniel Hoffmann
Michal Vítovec
Matouš Hoffmann

Tradiční vítání občánků

Vítání občánků proběhlo v květnu v zasedací síni Obecního úřadu. Tentokrát starosta obce Pavel Končel přivítal vyrovnaný počet nových obyvatel – pět holčiček a pět kluků. Zápis do pamětní knihy, malý
dárek a sada fotografií samozřejmě nechyběly.
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Personální zemětřesení
Jak jsme již informovali v obou letošních vydání Tišických rozhledech, dochází v Mateřské i Základní škole s novým školním rokem k výrazným personálním změnám. Na vlastní žádost rezignovala ředitelka Základní školy Jiřina Slámová a na její místo nastupuje vítěz výběrového řízení Pavel Jelínek.
Ředitelce Mateřské školy Ludmile Novákové skončilo funkční období, ale do výběrového řízení se již nepřihlásila, a tak na základě jeho výsledků se novou
ředitelkou stala Tereza Netíková. Proč dosavadní ředitelky rezignovaly, zda zůstanou alespoň věrné svým žáčkům a jak vidí svoji budoucnost noví ředitelé, se
můžete dočíst v následujících řádcích. Ostatně jsme to i v minulých TR slíbili. Vzhledem k tomu, že nastupující ředitel ZŠ zde již deset let působí jako učitel,
nejvíce prostoru logicky dostala nová ředitelka MŠ jako v Tišicích naprostý „nováček“.

Od dětství jsem chtěla být
učitelkou

Tereza Netíková se od patnácti let věnuje práci
s dětmi. Nejprve jako praktikantka na dětských
táborech, později jako oddílová vedoucí nejmladších dětí a je jednou z vedoucích malých dobrovolných hasičů. Věnuje se turistice, cyklistice,
jízdě na koni, na kolečkových bruslích, v zimě
četbě knih, dalšímu studiu, lyžování, běžkování.
Mezi další záliby patří zpěv a hra na elektronické
piano. Nyní nastupuje do funkce ředitelky Mateřské školy Tišice. Jaké jsou její plány, představy
a proč se rozhodla podat přihlášku do konkurzu,
se dočtete v krátkém rozhovoru.

Do nové funkce nenastupujete tak říkajíc
„z oboru“. Co vás vedlo vrátit se k profesi, kterou jste vystudovala?
Na chvíli jsem se od tohoto oboru vzdálila a působila jako personální ředitelka. Měla jsem na
starost řízení personální politiky, rozhodování
o strategickém plánování v oblasti řízení lidských
zdrojů, schvalování zásad zaměstnanosti, schvalování metodiky náborů, školení a odměňování
zaměstnanců. Ale od dětství jsem chtěla být učitelkou a vždy jsem věděla, že se do školství vrátím. Když jsem se dozvěděla o výběrovém řízení
na ředitelku MŠ, nezaváhala jsem a do výběrového řízení se přihlásila.
Na co se v nové funkci těšíte?
Velmi se těším na nové zkušenosti, vše nepoznané. Jsem nadšená a natěšená.
Vzdělávání předškolních dětí má své „předměty“ jako ve škole - pohybová výchova, hudební, výtvarná, matematické dovednosti…
Která z těchto částí vzdělávání předškolních
dětí je vám nejblíže?
Všechny zmiňované výchovy jsou velmi důležité
pro zdravý vývoj dítěte. Pokud mám jmenovat tu,
která je mi nejblíže, byla by to pohybová výcho-
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va. Pohyb je jedním ze základních projevů života,
a proto je důležité věnovat mu odpovídající pozornost
Předškolní vzdělávání zaznamenalo v posledních letech mnoho nových trendů. Jaká je vaše
vize školky, kterou povedete?
Cílem mateřské školy je rozvíjet samostatné
a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené výchovy tak, aby na konci předškolního období
získalo přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost pro další etapu života v rámci
svých individuálních možností a předpokladů.
Je důležité vytvořit dítěti prostředí, ve kterém
se cítí radostně, spokojeně, bezpečně a jistě.
Prostředí, do kterého se rádo vrací, které mu
dovolí zdravě se rozvíjet a s nadšením se učit
novým dovednostem. Již několikrát jsem se sešla
se současnou ředitelkou tišické školky a z těchto
rozhovorů jsem nabyla dojmu, že školka funguje
v hlavních zásadách tak, jak bych si fungující
a tvořivou školku představovala. Pokud se chci
na něco více soustředit, tak na pořádání sportovních akcí pro děti a pobyty v přírodě, které
je povedou k uvědomění si důležitosti pohybu
a zdravého životního stylu.
Mateřská škola úzce spolupracuje s obcí.
Jaká je vaše představa zapojení mateřské školy do života obce?
Kvalitní fungování mateřské školy nelze zajistit
bez aktivní spolupráce s několika zásadními subjekty – zřizovatelem, rodiči, veřejností a základní
školou. V současné době přispívá zdejší školka
k vysoké úrovni kulturní činnosti v obci. Mým
cílem je v těchto aktivitách nadále pokračovat
a snažit se o jejich další rozvoj. Spolupráci se základní školou považuji za velmi důležitou, z těch
mnoha důvodů vyberu pro děti ten nejdůležitější
– je to prostředí, do kterého budou po ukončení
docházky v mateřské škole vstupovat.
(nač)

Mgr. Tereza Netíková,
28 let
Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad
Labem, obor Vychovatelství pro speciální zařízení. Pedagogickou praxi začala v roce 2009
na Základní a Mateřské škole v Byšicích, jako
třídní učitelka 6. třídy a učitelka předmětů
výtvarná výchova, hudební výchova, tělesná
výchova a občanská výchova. Poté krátce působila na Základní a Mateřské škole ve Dřísech, kde se věnovala dětem v mateřské škole
i ve školní družině, zastávala funkci asistentky
pedagoga v  1. třídě.
Od roku 2011 do současnosti působila ve
funkci personální ředitelky ve společnosti zabývající se finančně poradenskou činností.

Chci splnit svůj sen

Nového
ředitele
naší Základní školy
asi není potřeba mnoho představovat. Kromě hlavní role učitele
ho znáte jako obecního zastupitele nebo
reprezentanta tišického stolního tenisu.
Od srpna pak vstupuje do nové, mnohem
náročnější a odpovědnější. Jak je na to připraven
a s jakým plány? „Vím, že to nebude jednoduché,“
říká hned na úvod P. Jelínek. „Vstupuji v zásadě
rovnou na bojiště, protože právě začalo budování
nové kontejnerové třídy (viz článek na str. 1), aby
byla možnost otevřít dvě první třídy a uspokojit
tak všechny, kteří mají v září usednout do školních lavic. Také to umožní zvýšit kapacitu školní
družiny, takže mne v první řadě čekají personální
úkoly. Je to určitě vhodná příležitost jak také celý
kolektiv omladit.“ A pokračuje: „Samozřejmě to
přináší potřebu dalšího vybavení učeben, ale už
nyní se nám podařilo zajistit finanční prostředky,
i díky pomoci sponzorů, na dvě nové interaktivní
tabule. Určitě chci také rozšířit nabídku kroužků,
zajistit družinu pro všechny zájemce a bude-li mezi
rodiči zájem, pak třeba i prodloužit její provozní
dobu.“ A závěrem se P. Jelínek rozpovídá o svém
největším snu – vybudování nové tělocvičny. „To
by pomohlo nejen škole, ale celé obci. Mohli by ji
využívat stolní tenisté, fotbalisté k zimní přípravě
a další sportovci v obci, byl by to prostor pro cvičební aktivity především pro ženy a dívky a samozřejmě by mohla fungovat na stejném principu jako
tišické multifunkční hřiště pro případné sportovní
zájemce z obce. Tím vším by si vydělala v pohodě
na svůj provoz.“
Přejme tedy novému řediteli hodně prima žáků,
chápajících rodičů, kvalitní pedagogický personál,
skvělou podporu zřizovatele, štědré sponzory a samozřejmě splnění jeho snu.

Chci se naplno věnovat dětem

Do tišické mateřské školy nastoupila Ludmila Nováková už jako praktikantka v roce 1979
a v roce 1982 nastoupila jako učitelka. Jejím prvním žáčkům je bezmála čtyřicet, ne jeden už do
školky přivedl své děti. Za dobu svého působení
se věnovala převážně starším dětem, předškolákům. Více jak pět let pracovala na pozici ředitelky
mateřské školy. „Tato práce pro mě byla velkou
výzvou. Myslím, že se za mého působení coby ředitelky povedlo mnoho věcí, které vedly k dobrému vnímání školky. Vždy jsem se snažila o to, aby
hlavně rodiče se neobávali mluvit otevřeně, řešila
a jsem jejich problémy, připomínky.“ Velmi si váží
toho, že vždy cítila podporu jak ze strany obce, tak
od převážné většiny rodičů. Během jejího „ředitelování“ se podařilo získat dotace, zdárně uvést
do provozu novou přístavbu. Ale funkce ředitelky
je ve velké míře o manažerské práci a jak sama
o sobě říká:
(pokračování na str. 5)

Personální zemětřesení
(dokončení ze str. 4)
„Já jsem ve svém založení učitelka. Čím dál tím
více mi chyběla práce s dětmi a já si v posledních
letech k nim pouze odbíhala. Tato práce mě vnitřně

uspokojuje, nabíjí. S dětmi se cítím nejlépe.“ Proto
se rozhodla odejít z funkce ředitelky a vrátit se na
pozici, která k ní prostě patří. „Mám dobrý pocit
z toho, jak je školka vnímána. Je kus mého života
a vždy mi bude na ní záležet. Mám pocit, že jsem
svou práci na ředitelské pozici odvedla a nyní chci
veškerou energii věnovat dětem. Přeji nové ředitelce mnoho zdaru v této funkci a věřím, že školka
bude v dobrých rukách.“

Adaptační program pro nastupující děti

Nástup dětí do mateřské školy je
velký nápor nejen pro ně, ale i pro
rodiče a učitelky. Všichni tvoří
skupinu, která se musí vzájemně
respektovat a spolupracovat, aby
bylo zajištěno klidné prostředí pro
výchovu a vzdělávání dětí. Učitelky
ze své praxe ví, že první dny jsou
velmi těžké pro dítě, které se ocitá
v neznámém prostředí v péči neznámých lidí, obklopeno neznámými
vrstevníky. Těžké je to i pro rodiče.
Ti jsou plni obav z toho, komu své
dítě svěřují, jak bude dítě nové prostředí zvládat. Proto se učitelky třídy nejmladších dětí Naďa Černá
a Magda Žáková rozhodly nabídnout rodičům nově nastupujících dětí adaptační program, ve kterém se
mohou seznámit s prostředím školky, s učitelkami, které povedou jejich děti a se stylem výuky. Mohou
sami vidět, jak dítě na učitelky reaguje, jak rozumí jednotlivým pokynům a zapojuje se do výuky. Ve třech
hodinových blocích učitelky ukázaly práci ve všech základních činnostech. Rodiče, kteří se programu
účastnili, tuto novou aktivitu velmi ocenili.                                                                                        (nač)

Akademie třídy Rybičky

Především osobní důvody

Téměř čtvrt století, z toho 18 let jako ředitelka,
strávila v tišické škole Jiřina Slámová. Co jí vedlo
k rezignaci v zásadě jeden rok před odchodem do
penze? „Především to byly vážné rodinné důvo-

dy“, vysvětlovala J. Slámová. „Ale také již únava z
těch mnoha let na vedoucí pozici“. A tomu se nelze
divit, vždyť zažila za své funkční období mnoho
akcí, které nezažije ani několik ředitelů dohromady
– kompletní rekonstrukci školy, následně zateplení
celé budovy a výměnu oken, z organizačních věcí
především přechod na právní subjektivitu v souvislosti s novou školskou legislativou a v poslední
době souboj s problémem stále se zvyšujícího počtu žáků. „Když jsem začínala, chodilo do tišické
školy 42 žáků, pak jejich počet pokles dokonce na
39,“ vzpomíná J. Slámová. „A nyní jich je 110 a
od září bude školu navštěvovat 120 žáků. Proto se
také již dvakrát zvyšovala kapacita školy i školní
družiny. To samozřejmě vyvolalo potřebu vybudování nových prostor a to již ráda přenechám novému řediteli. I když věřím, že s takovou podporou
zřizovatele, jakou jsem zažila já, se mu to podaří.“
Dobrou zprávou je, že paní Slámová ze školy neodchází úplně, ale bude nadále působit jako učitelka. A jak sama dodává, tak na to se moc těší, když
se bude moci věnovat jenom dětem.
oja

Učitelky třídy nejmladších dětí Naďa Černá a Magda Žáková připravily s dětmi vystoupení pro rodiče,
ve kterém ukázaly, jak v této třídě probíhá výuka těch nejmenších. Děti se nejvíce těšily, až všem divákům
zahrají pohádku O kůzlátkách. Protože jejich výkon byl pro všechny opravdu nečekaný, odměnili diváci
děti hlasitým potleskem.

DEN ZEMĚ
Postup
Hned po velikonočních svátcích, v úterý 22. dubna, oslavila naše škola „Den Země“. Pedagogové
na McDonald´s cup pro žáky připravili ve všech pěti učebnách zají-

Žáci naší školy se zúčastnili ve dnech 24. a 25. 4.
dalšího ročníku fotbalového turnaje McDonald´s
cup. V základním kole mladší žáci obsadili čtvrté
místo, když podlehli 2. ZŠ Neratovice vysoko 0:11,
Kostelci nad Labem 1:3 a ZŠ Všetaty taktéž 1:3.
Oba dva naše góly vstřelil Aleš Tůma. Starší žáci
vybojovali druhé místo, když podlehli 2. ZŠ Neratovice 0:9 a porazili ZŠ Kostelec nad Labem 6:2.
V tomto jediném vítězném utkání vstřelil 4 branky
Vojtěch Pokorný, po brance dali Filip Janoušek a
Štěpán Trédl. Tímto výsledkem kluci vybojovali
postup do okresního kola, kde však v konkurenci
velkých a „silných“ škol už neměli šanci na další
úspěch.

mavé aktivity, které zaměřili na ochranu životního
prostředí, seznamování s chráněnými rostlinami
a živočichy a životními procesy. Žáci si mohli
z bohaté nabídky vybrat, co je zajímá a v určenou
dobu bylo možné činnosti vystřídat. Velký úspěch
mělo vytváření potravního řetězce s následnou
hrou. Také tvoření z odpadového materiálu hodnotily děti s nadšením. Stavěly školu a její okolí,
kreslily rostliny, živočichy. Někteří zde zůstali
déle, jak byli prací zaujati. Většina navštívila čtyři
stanoviště. I přesto, že děti mohly po škole volně
přecházet, vládla v budově pohoda a klid. Žádná
učebna nebyla prázdná a žáci se dozvěděli spoustu
nových informací. Za to patří dík i pedagogům.
.                             ZŠ
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Podnikatelé dnes 3

Služby na vesnici se oproti minulému století opravdu změnily. Ne že by tradiční řemesla z vesnic
vymizela, ale čím dál tím více se stávají samozřejmostí služby, které „přinesla“ doba. Mezi ty určitě
patří úprava nehtů, která se v současné době pro mnoho žen, ale pozor – i mužů – stává samozřejmostí. Víme, že nehtová modeláž je službou, kterou v naší obci nabízejí Lucie Pokorná a Helena
Pauzerová.			

Nehtová modeláž – Lucie Pokorná

Nehtové modeláži se věnuje víc než sedm let.
Myšlenka začít s touto formou podnikání přišla na-

do společnosti, na tematicky zaměřené večírky.
Pracuje v salonu v Neratovicích (naproti železářství Kostřík), kde je zároveň kadeřnický salon pro
ženy a muže. Své zákaznice zve na víkendové akce
spojené s kadeřnickými službami a službami zvaných hostů z oboru líčení, zdravé výživy, masáží.
Ceny za služby v tomto víkendu jsou nižší. Zákaznice mohou přijít i k Lucii domů do Chrástu.
Kontakt: Lucie Pokorná, mobil: 775 650 865,
e-mail: pokorna.luca1@seznam.cz

Studio HP – Helena Pauzerová

prosto nevinně – sama navštívila salon a s výsledkem úpravy nehtů byla více než nespokojena. V té
době byla na mateřské dovolené, chyběl jí kontakt
s lidmi a pocit seberealizace, a tak si přihlásila na
víkendové kurzy nehtové modeláže. Po zdařilých
pokusech na členkách rodiny a kamarádkách začala pracovat v nehtovém studiu v Neratovicích.
Svým zákaznicím nabízí tvarování nehtů technikou akrylovou, gelovou či akrygelovou. Rozdíl
mezi jednotlivými technikami je hlavně v tvrdosti
vytvarovaných nehtů. Nejtvrdší jsou akrylové, doporučované ženám s více manuální prací. Dají se
vytvarovat do velmi tenké vrstvy, takže vypadají
přirozeně. Nevýhodou je případné zabarvení do
žluta v letních měsících. Proto se na ně pokládá
plná barva. Nehty gelové jsou pružné a dobře drží
na tenkých nehtech. Dají se zdobit více kreativně
pomocí různých komponentů (třpytky, kamínky,
razítka). Akrygelové nehty jsou kombinací obou
technik, ze kterých si převzaly ty lepší vlastnosti.
Velmi dobře lze aplikovat francouzskou manikúru
a zdobení. Lucie Pokorná dále zákaznicím nabízí
P-shine, japonskou manikúru s vyživovací kúrou
a přirozenou vizáží nehtů, dále klasickou manikúru a gellak – velmi žádanou techniku, která v poslední době vytlačuje klasickou manikúru. Nehty
zpevňuje a lze je kreativně zdobit. Pracuje výhradně s atestovanými materiály, které nejsou rakovinotvorné, jak tomu může být v salonech s výrazně
nižšími cenami, kde manikéři používají roušky,
aby chránili své zdraví. Objednat se můžete i na
příležitostnou úpravu nehtů například na svatbu,

Nehtové modeláži se věnuje tři roky. Jako maminka malé dcery hledala realizaci a způsob, jak
se spolupodílet na rodinném rozpočtu. Ve svém
domě za pomoci manžela vybudovala malé studio,
ve kterém svým zákaznicím nabízí služby na úpravu nehtů, péči o ruce a airbrush. Nabízí klasickou
manikúru pro ženy i muže, P-shine, japonskou manikúru. Nehty tvaruje gelovou i akrylovou technikou, gellak si můžete ve Studiu HP nechat udělat
i na nehty u nohou. Její prioritou je práce s vysoce
kvalitními protialergenními materiály Hotcha nails
care, se širokou škálou desinfekčních přípravků.
Zákaznice přichází na doplnění i po pěti týdnech.
Jak sama říká, nepřivádí je chybějící a odchlípené nehty, ale délka odrostů. Pomocí materiálů této
značky provádí i tak zvaný nehtový makeup, což
je prodloužení a sjednocení tvaru nehtového lůžka,
které je nastupující technikou úpravy nehtů. Každá zákaznice má u Heleny Pauzerové zajištěn svůj
vlastní pilník, protože právě ten může být zdrojem přenosu chorob. Po každém použití je pilník
pečlivě dezinfikován a vložen do osobní obálky
zákaznice. V péči o ruce nabízí parafinové zábaly a peeling rukou. Obojí je vhodné pro dobrou
kondici pokožky rukou, zvláště je doporučuje těm,
kteří ruce vystavují vysoké námaze a nečistému
prostředí. Spolupracuje s kosmetičkou, takže spolu
svým zákaznicím nabízejí víkendové akce se zajímavými cenovými nabídkami. Na tyto akce zajistí
maminkám malých dětí i hlídání. Další zajímavou
nabídkou Studia HP je airbrush – technika připomínající tetování, která vydrží přibližně 14 dní.
V zásobě je přes 700 různých motivů.
Kontakt. Helena Pauzerová, Lomená 173,
Kozly, mobil: 774 130 659, e-mail: fitnesstrener@seznam.cz, www.studiohp.cz

Tišičtí žáci v krajském výběru

Okresní výběr jedenáctiletých fotbalistů si zahrál
krajské finále s vrstevníky z OFS Beroun a OFS
Praha – západ a v konečném zúčtování vyšel jako
vítěz. Svými výkony, které podávali po celou sezonu, si o nominaci v reprezentaci okresu řekli
i dva odchovanci tišické kopané, a to brankář Vojta
Pokorný a útočník Tomáš Oplt, kteří nastoupili za
A družstvo Mělníka a oba své zápasové poločasy
vyhráli, Vojta v brance a Tomáš v útoku dokonce
jednou zavěsil. Oběma chlapcům přejeme hodně
úspěchů v kariéře a děkujeme za výbornou reprezentaci naší obce!

Vlevo brankář V. Pokorný a vpravo T. Oplt.
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INZERCE

Prodám čerstvé kozí mléko z domácího chovu. S.Douděrová, tel. 777 694 184

O čem jsme psali před 10 lety

Délka života je pojem relativní - jak v jedné své
forbíně definoval Jan Werich. Pro někoho je deset
let polovina či třetina života, pro jiného jen pár
let zpátky. Hlavně pro ty prvně jmenované jsme se
rozhodli nahlédnout do té dávné nedávné minulosti
a připomenout, čím žila naše obec a o čem psaly Tišické rozhledy v roce 2004. Možná se budete
divit, kolik článků bude mít svou paralelu s těmi
v tomto vydání…
V ročníku 2004 vyšla čísla 78 - 83, redakční rada
pracovala ve složení Dr. O. Janoušková, Ing. B.
Beran, J. Kratochvíl, V. Kváček, Mgr. J. Slámová,
F. Veselý, P. Brodský, M. Křížová a P. Kváček. Jako
červená nit se všemi TR v tomto roce vinou články
a fotografie o průběhu výstavby kanalizace. A jednotlivá čísla? Hned únorové číslo přineslo řadu
zajímavých informací. Starosta obce M. Brodský
oznámil, že financování stavby nové budovy OU
je zajištěno, ale musí být dokončena ještě v tomto
roce. O zkušenostech s topením plynem se s čtenáři
podělili první připojení tišičtí občané. O. Janoušková nahlédla do statistických údajů o obci a uvedla,
že k 1. 1. 2004 žilo v Tišicích 1470 obyvatel. Dnes
nás je již více než 2100 – neuvěřitelný nárůst za 10
let!. Na titulní straně dubnového vydání jsou informace o historicky prvních volbách do Evropského
parlamentu. A jak v Tišicích dopadly, to uvádí další
číslo TR. Volební účast 29%, zvítězila ODS se 40%
hlasů, druhá KSČM 22% a ČSSD dostala jen 9%.
Článek “Vrátily se domů“ informoval o dokončené
generální opravě varhan v našem kostele. Sportovci se pochlubili článkem o nové kryté tribuně na
fotbalovém hřišti. V srpnovém čísle rozhovor s B.
Červenkou (majitel firmy realizující kanalizaci)
a starostou obce podrobně vysvětloval problémy
spojené s výstavbou kanalizace. V říjnovém vydání byly dvě důležité informace z našich škol. V MŠ
byly děti po prázdninách mile překvapeny novým,
moderním sociálním zařízením a dalšími drobnými
úpravami. Pod titulkem „Nové tváře“ představily
TR tři nové pedagogické pracovníky, kteří nastoupili do ZŠ - učitelé Mgr. S. Rendeková a Mgr. P. Jelínek, konečně učitel po třiceti letech od odchodu
pana Brodského, a vychovatelka do školní družiny
H. Kolkopová (dnes Jelínková). Poslední, prosincové číslo jako nejdůležitější zprávu uvádí, že v termínu byla dokončena a zkolaudována stavba nového
sídla Obecního úřadu. I kanalizace významně pokročila – v zemi bylo uloženo vakuové potrubí v celých Kozlech a 19. 12. montéři firmy ISEKI ukončili
montáž veškerého zařízení vakuové stanice.
Petr Brodský, kronikář
V těchto dnech by
oslavili naši odiče
Bohumil a Marta
Nových z Chrástu
své 90. narozeniny.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami

NAROZENÍ
Josefína Zichová, Victoria Pompová
Adéla Oswaldová, Anna Prejzková
Jakub Štukheil, Adriana Plocová

ÚMRTÍ
Eliška Čemusová, Marie Havelková
Bohuslav Křáp, Marie Hlaváčová
Ludmila Vítová, Vladimír Oplt
Josef Chovanec

Sport

Fotbalistům se na jaře dařilo
Je radost psát o tom, jak se výborně daří našim
mužům v jarních kolech okresního přeboru. Trenér
Martin Brabec o trénincích propracoval zrychlení a zpřesnění hry. Kluci toho dokázali využívat
v zápasech doma i venku a brát soupeřům body.
Zatím jediné Záryby byly proti a pohlídaly si jednobrankovou výhru z penalty. Těžkým soupeřem
byly také Neratovice, které v derby vedly, ale povedlo se srovnat skóre po střele Tomáše Berana.
Penalty jsme zvládli lépe proměnit a vyhrát na pokutové kopy 2:1. V dalších zápasech se hra odvíjela od toho, co nám soupeř dovolil. Ve Veltrusích
to byla přestřelka 9:0 pro Tišice a naopak těžký
zápas doma s Vojkovicemi 15 minut před koncem
rozhodl nádhernou střelou do šibenice Tomáš Prejzek. Poslední soupeř, který mohl potrápit Tišice
na domácí půdě, byly Kly, které hrají také dobře
celou sezónu a jsou v tabulce na 5. místě. Obavy se
potvrdily, neboť jsme prohráli na penalty. Poslední
zápas sehráli muži s Chvatěruby a po něm bude
tradičně doma na hřišti rozlučka. Tým mužů se
umístil v konečné tabulce na skvělé třetí pozici.
Výsledky zápasů:
PTZ Nelahozeves – Tišice 3-6
Štěpán 2x, Brzoň, Lauda, Prejzek, vlastní
Tišice – Neratovice B
2-1 pk
Beran, rozhodující penalta Březina
Velký Borek – Tišice
1-3
Lauda, Kopejska, Prejzek
Tišice – Dolní Beřkovice
3-0
Novák, Štěpán, Lauda
Veltrusy – Tišice
0-9
Novák 4x, Prejzek 3x, Rampouch, Kaňovský
Tišice – Vojkovice
3-2
Lauda, Březina, Prejzek
Lobkovice – Tišice
1-2
Lauda, Rampouch
Tišice – Kly
1-2 pk
Lauda
Chvatěruby - Tišice
5-2
Lauda, Prejzek
Tabulka střelců: Prejzek 16x, Novák a Lauda
11x, Beran a Brzoň 5x, Fabián a Březina 4x, Štěpán, Kopejska a Rampouch 3x, Kaňovský, Veselý,
Baloun, Svoboda 1x
Starší přípravka
Družstvo má všechny mistrovské zápasy odehrány
a skončilo v Okresním přeboru celkově na 9. místě. Je to dobrá tečka za  „přípravkovou“  kategorií.
Od příští sezony se bude hrát v mladších žácích,
kde už je větší počet hráčů (7+1) a na větším hřišti.
Sezonu starší přípravka zakončila 20. června rozlučkou  a druhý den turnajem na Zličíně. Příští sezona  jako obvykle začne stanovým soustředěním
v areálu tišického hřiště od 22. do 26. 8. 2014.
Nejlepší střelci:   T. Oplt 34, Š. Bruner 27 a O.
Krajč 23.
Výsledky mistrovských utkání:
Lužec - Tišice
8-2
Bruner 4x, Krajč O., Červinka, Oplt, Tůma
Kostelec - Tišice
2-8
Oplt 3x, Bruner 2x, Červinka, Semerák, Štráchal
Tišice - Lužec
8-2
Bruner 3x, Oplt 3x, Krajč O., Červinka
Cítov - Tišice
2-4

Červinka 2x, Bruner, Oplt
Tišice - Lobkovice
10-2
Oplt 4x, Krajč O. 4x, Semerák  2x
Nerat. C - Tišice
9-2
Semerák, Oplt
Tišice – Kral. 1901 B
5-4
Krajč O. 2x, Bruner 2x, Červinka
Tišice - Kostelec
5-2
Bruner 2x, Krajč O., Tůma, Semerák
Účast na mezinárodním turnaji
V dubnu se starší přípravka zúčastnila mezinárodního fotbalového turnaje v   Uhříněvsi. Hrálo
se na šířku   fotbalového hřiště, což bylo pro nás
nestandardně velké hřiště. Kluci odmakali všechny zápasy poctivě, ale na urostlejší a fyzicky připravenejší soupeře bohužel  nestačili a skončili na
posledním 11. místě. I přes porážky   klukům dal
tento turnaj mnoho. Viděli, že musejí v tréninku
hodně přidat.  
Mladší přípravka
Mladší přípravka koncem března zahájila zápasy
v Okresním přeboru, kde statečně bojuje o skóre, protože u těchto dětí se nehraje na body, ale
na góly. Dva zápasy před koncem sezóny má plus
13 gólů. Dále se zúčastnila turnaje v Kochánkách,
kde získala fantastickou stříbrnou medaili. Trenérská dvojice Jan Jantoš a Tomáš Jablončík během
krátké chvilky dokázala s dětmi poskočit výkonostně mnohem dál. Ukázala soupeřům z Mělníka a Kralup, že tišická mladší přípravka umí hrát
dobrý fotbal.
Výsledky:
Tišice - TJ Řepín
3-6
Tišice - Čechie Kralupy B 7-5
SK Lab. Kostelec – Tišice 7-3
Tišice - FK Pš. Mělník B
4-5
Dynamo Nelahoz. - Tišice 	 3-14
FC Mělník – Tišice
8-5
TJ Řepín – Tišice
6-6
Tišice - FC Mělník
6-1
Čechie Kral. B – Tišice
5-12
Tišice - SK Lab. Kostelec
10-7
FK Pš. Mělník B – Tišice
4-6
Tišice – Dyn. Nelahozeves 16-5
Minipřípravka
Na jaře byla opět založena minipřípravka a jejím
trenérem se stal Tomáš Kopejska. Podělil se s námi
o první dojmy z trénování těch nejmenších: “Jako
trenér teprve začínám, ale už nyní mohu říci, že mě
to velice baví. Trénovat minipřípravku, je zábava,
i když s velkou zodpovědností. Jsme teprve v začátcích, trénujeme od dubna. Většinu času věnujeme především tréninkům, aby kluci a jedna dívka
věděli, jak a kde se na hřišti pohybovat a také potřebujeme získat technickou zdatnost. Trénujeme
v menším počtu hráčů, proto mám čas věnovat se
individuálně každému z nich. Zatím máme odehrány jen dva zápasy s Pšovkou Mělník – první
skončil prohrou 2:5 a druhý jsme po remíze 2:2
nakonec vyhráli na penalty. Za spolupráci u minipřípravky musím poděkovat Martinu Terzievovi
a také Jirkovi Svobodovi. A dále všem, kteří mi
umožnili kluky trénovat.“

Tabulky
Muži - konečná
1. Sokol Záryby  	
26 	23 1	 0 2 102:27 	 71
2. Neratovice – Byšk. B 26 	17	 2 4 	 3 87:28 59
3. Sokol Tišice
26 16 4 1 5 72:40 57
4. SK Vojkovice 	
26  	15	 2  	 2  	7 	 81:30 51
5. TJ Kly   	
26  	14  	1 	 5 	 6  	 68:30 49
6. SK Slavia V. Borek  	 26 	13 	 2  	1   	10 	 8:37	 44
7. Sokol Libiš B 	
26 8 6	 3 9	 42:37 39
8. Vltavan Chvatěruby  	 26  	11 2 1 12 75:68 38
9. PTZ - Viktorie Nelahoz.26 11 2 0 13  	63:78 37
10. SK Mšeno 	 26 	9	 0 3 14 75:60 30
11. FC Lobkovice
26 7 	 1	 3 15 31:69 26
12. Dolní Beřkovice 	
26  	 6 2 3 15 38:78 	 25
13. AFK Veltrusy	 26 4   	 1  	1 	 20  	32:119 15
14. Sokol Nová Ves
26 1 	 1	 0 24 27:150 	 5
Starší přípravka
8. Neratovice - Byšk. C 12 12 	
9. Sokol Tišice
12 10
10. Eletis - Lužec n.V. 12 	 5 	
11. Sokol Cítov
12  	5 	
12. FK Kralupy 1901 B 	 12	 4 	
13. FC Lobkovice 	
12  	2 	
14. SK Labský Kostelec 	 12 	1 	

0 	 0  	 132:35 	 36
0 2 83:40 30
1  	 6  	 58:78 16
0  	 7 	 44:65 15
1  	 7 49:65 13
2 	 8 42:85 8
2 	 9  	 39:79	 5

Fotbalový turnaj nebude chybět
Během letní sportovní přestávky je naplánován jako každoročně tradiční fotbalový turnaj mužů O pohár starosty. Hrát
se bude v sobotu 2. 8. od 9,00 hodin a naši
fotbalisté budou bojovat s pozvanými
týmy FK Brandýs nad Labem, TJ Sokol
Velké Žernoseky a TJ Vitana Byšice.

Stará garda

Tišická stará garda sehrála tři zápasy s výsledkem
jedna remíza a dvě prohry. S Mělníkem prohrála
2:3, když v prvním poločase byla hra vyrovnaná,
dokonce po brance K. Kodra vedla, ale soupeř brzy
vyrovnal. V druhém poločase již tahala za kratší
konec, soupeř utekl na rozdíl dvou branek, a tak
V. Kačer jen snižoval na 2-3. Škoda neproměněných šancí, které měl především J. Štráchal. Podruhé prohrála stará garda s Juniorem Mělník 2:4.
V tomto zápase byly oba poločasy rozdílné jako
den a noc. V prvním byli jasně lepší hokejoví dorostenci Mělníka a v druhém naopak stará garda.
Herní obrat přišel s příchodem J. Svobody a přesunem M. Johna do středu zálohy. Škoda že Marek neproměnil penaltu. Jedinou remízu 1:1 uhrála
stará garda s Čečelicemi ve vyrovnaném utkání,
ale velmi tvrdém a značně vyhroceném. Opět stará
garda vedla, když po nádherném centru J. Svobody
skóroval J. Štráchal. Hosté vyrovnali z penalty.

Sportovní stránky připravil A. Kravcov

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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LUNO odehrálo Babičku

To hlásal titulek v minulých Tišických rozhledech. A nyní po jejím uvedení
můžeme s hrdostí doplnit do titulku tři nedlouhá slova, za kterými stojí dlouhá
cesta k jejich oprávněnému doplnění – LUNO s velkým úspěchem odehrálo
Babičku!

Téměř dvouhodinové představení, ve kterém nechybělo nic podstatného z klasické předlohy, představení, v němž nezapomenutelnou roli sehráli Proškovic
psi, představení, ve kterém nechyběl ani jemný dvojsmyslný humor a nebyly opomenuty tolik známé hlášky babičky pobíhající po světnici. Babička se
ostatně nezastavila ani při představení a vytrvale celé dvě hodiny předávala
životní moudra a zkušenosti tu Barunce, tu paní kněžně, Terezce nebo rozverným hafanům. Ten, kdo představení neviděl, si může po přečtení předešlých
řádků pomyslet něco o sebechvále, ale pravdou je, že nikdo ze členů souboru
nezaznamenal žádnou negativní reakci na toto vystoupení. Bylo mnoho takových, kteří přišli na představení vícekrát, a i přesto si nechtějí nechat ujít
poslední uvedení Babičky v srpnu na Dnu obce.
Náš divadelní soubor chce i nadále jít cestou osvěty klasických děl a již nyní
usilovně přemýšlí o dalším hraném kusu. Diváci v anketě dali jasně najevo
přání, že by v budoucnu chtěli vidět Staré pověsti české. Příští rok to ještě nebude, ale jak řekla slovy klasika Járy Cimrmana dvorní scénáristka souboru po
úspěšně uvedené Babičce: „Tak já jsem to tady celé pozorně vyslechla a udělala jsem z toho ten závěr, že bude-li ještě někdy příležitost a já budu požádána
o napsání dalšího scénáře, že se vám do toho okamžitě pustím.“ Takže nám
zachovejte přízeň a věřte, že uděláme vše pro to, abychom si ji udrželi.
Za divadelní soubor LUNO                            Naďa Černá, píár manažerka

Jóga v Tišicích

Pokud patříte mezi vyznavače jógy, pak máme
dobrou zprávu. SÓHAM YOGA otvírá v budově ZŠ Tišice od 2. září 2014 veřejné kurzy jógy.
Budou probíhat každé úterý od 18,00 do 19,00
hodin. Ideální příležitost pro každého, kdo se
chce ve svém těle cítit lépe a touží do svého života vnést více radosti a pozitivního nadhledu.
Jóga vám pomůže protáhnout, aktivovat a vytvarovat každý sval a „vyčistí“ hlavu. Je vhodná
pro všechny, neváhejte a přijďte si ji vyzkoušet.
Na cvičení si přineste vlastní karimatku a lehkou
přikrývku, vhodné je pohodlné oblečení. Cena
za jednotlivou lekci (60 minut) je 80,- Kč, předplatné 10 lekcí 700,- Kč. Více informací a možnost rezervace na telefonu 605 859 430 nebo
na stránkách www.sohamjoga.cz.

Holky z KLUBka
mají pohár!
Po šesti letech dřiny, potu a mnoha hodinách tréninků (trénovaly jsme v průběhu těchto let na různá
předtančení taneční zábavy KLUBka) jsme se rozhodly toto vše zúročit na amatérské soutěži „O cenu
města Neratovice“ v show dance formacích. Přípravy byly veliké a očekávání ještě větší. Jely jsme si pro
pohár a přivezly jsme ho. První místo v kategorii dospělých začátečníků bylo naše. Děkujeme trenérce a
choreografce Gábině Říhové za její trpělivost, nekonečný humor a zápal pro věc.
Holky z KLUBka

Učení se
zvířátky

To byl název programu, který pro děti připravily majitelky zvířátek z farmy. Ty se svými svěřenci přijely za dětmi do školky a o každém zvířátku řekly mnoho informací a zajímavostí. Největší pozornost dětí,
ale i všech kolemjdoucích, upoutal velbloud Ahmed, který se důstojně popásal na trávníku „zaparkován“ u lampy.
foto M. Žáková
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Čarodějnický rej ve školce

Třídy plné čarodějů a čarodějnic, taneční rej, čarodějnické dovednosti a průvod obcí – to byl náplň
svátku čarodějnic v mateřské škole. Pozadu nezůstaly ani učitelky a celý personál, který se patřičně
přioděl a přichystal pro všechny děti dopoledne
plné napětí a překvapení.             foto M. Žáková

