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krátce
JARO PŘIŠLO DO VSI

O

d 20. března se jaro zabydlelo v naší obci. Tak
tomu alespoň po tradici odchodu „Morany“, se kterou
odplouvá zima, a příchodem
„Líta“ má být.
Starosta obce si sice nazdobenou májku, symbolizující jaro,
z rukou dětí převzal. Pravda
ale je, že aprílové počasí z kraje dubna odchod zimy tak vážně nebralo. Více o vítání jara na
straně 7.
(nač)

Výstavba další části
kanalizace započata
V

ážení spoluobčané, po dlouholeté odmlce se znovu pokračuje ve výstavbě kanalizace. Právě budovaný úsek, ulice Boleslavská, je
tím nejnáročnějším úsekem. Z důvodu komplikací s vytýčením inženýrských sítí, došlo k mírnému
zpoždění se započetím prací oproti
plánu. Ten jsme v letáčku, určeného
všem občanům, avizovali k 1. dubnu 2015.
První etapa prací bude v úseku
od benzinové čerpací stanice ke křižovatce ulic Boleslavská – Labská – Všetatská (u stavebnin). Etapa by podle
plánu měla být dokončena do 4. června 2015. Po tuto dobu bude jako oficiální objízdná trasa využívána ulice Labská. Po dobu výstavby této části
by měla být zachována autobusová stanice „Chrást“. Po tomto datu bude zastávka do konce srpna provizorně zrušena. Objízdná trasa autobusů povede
ulicí Ke Křížku a Železniční. Po dobu
celé výstavby nového úseku kanalizace budou zachovány zastávky Tišice
a Tišice – Kozly.
Nutno podotknout, že všechny termíny v rámci postupu prací jsou spíše orientační a bude se vše odvíjet od
případných komplikací, které by mohly nastat hlavně z důvodu vysoké hladiny spodní vody. Jediným nepřekročitelným datem je termín ukončení,
ten je do konce srpna letošního roku.
Zároveň je nutno počítat s omezením provozu i v bočních ulicích z uli-

ce Boleslavská, protože s hlavním páteřním řadem budou budovány i odbočky do ulic, které ulici Boleslavskou křižují. Všechny výkopy budou
po pokládce kanalizace ihned zasypávány a hutněny. Finále opravy výkopů bude realizováno po ukončení
pokládky v celé délce, půjde o finální
vrstvu živice. Zprovoznění nově vybudovaného kanalizačního řadu bude
možné po odzkoušení a následné kolaudaci stavby, to je s největší pravděpodobností v září letošního roku.
S touto akcí bude souviset mnoho
omezení a komplikací. Chci touto cestou všechny občany požádat o trpělivost a zároveň o spolupráci. Jde hlavně o umožnění průjezdu vozidel v ob-

Oprava stavidla u hřbitova
V

červnu roku 2013 naposledy naší obci zahrozila velká
voda. Ta se zastavila těsně u domů
v dolní části Tišic, Kozly před ní
byly chráněny vybudovanou hrází z pytlů s pískem.
Ukázalo se, že velkou hrozbou
jsou v těchto situacích protékající stavidla. V rámci protipovodňových opatření dochází k jejich opravě. Koncem letošního března prošlo
generální opravou stavidlo u hřbitova. Na svou rekonstrukci čeká i stavidlo Na Čihadlech.
(nač)

jízdných trasách. Na nich jsou v některých úsecích ulice zúžené a zaparkovaná vozidla v těchto místech by mohla být velkou překážkou. Proto bych
chtěl občany požádat, aby v ulicích Ke
Křížku a Železniční (po dobu objížďky) svá vozidla parkovali co nejméně
a počítali se zvýšeným množstvím vozidel, která tu budou projíždět.
Nákladní doprava nad 3,5 tuny
a nadměrné náklady budou směřovány na objízdné trasy mimo obec, ale
osobní doprava, nákladní doprava do
3,5 t a autobusy budou obcí i nadále projíždět. Úsek výstavby kanalizačního řadu v ulici Boleslavská vysoutěžila firma IMOS group s. r. o. za cenu
20 482 570 Kč bez DPH. Jelikož stále
není známo konečné stanovisko Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
ohledně naší žádosti o dotaci (9 mil.
korun), byla obec nucena zajistit finanční prostředky na tuto akci prostřednictvím dvou úvěrů u Komerční
banky a. s., dohromady ve výši 10 milionů korun. Dva miliony korun máme
schváleny jako dotace ze Středočeského kraje. Zbytek prostředků uhradí
obec z přebytku hospodaření z minulých let a z rozpočtu letošního roku.
O další dotaci ze Středočeského kraje zažádáme i v tomto roce a čekáme
na vyjádření SFŽP. V případě, že bychom obdrželi další dotace na tuto
akci, budou použity na co nejrychlejší umořování úvěrů u Komerční banky a. s. Pavel Končel, starosta obce
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Odpad trochu jinak

V

článku se nejedná přímo
o odpad, ale o psí exkrementy, které obtěžují život spoluobčanů stejně, ne–li více, než odpadky
na veřejných plochách.
Nejeden občan si pořídí psího
miláčka hmotností se blížící dospělému člověku a diví se, že se druhým nelíbí, když po něm najdou na
svém trávníku nebo na chodníku
velikosti psa odpovídající hromadu. Každý majitel je povinen nést
za psa zodpovědnost, jeho přítom-

zprávy z OÚ
SOUTĚŽ
RADNIČNÍ ZPRAVODAJ
ROKU 2014

W

ebový informační portál M–region.cz spolu
s týdeníkem Mělnicko, MAS
nad Prahou a Státním okresním archivem Praha – východ
v Přemyšlení pořádá prvním
rokem soutěž Radniční zpravodaj roku 2014.
Tišické rozhledy byly přihlášeny do soutěže stejně jako více
než dvě desítky zpravodajů z oblasti Praha–východ a Mělnicka.
Registrace do soutěže byla uzavřena dne 15. března. Periodika budou hodnocena z hlediska aktuálnosti, struktury rubrik, grafického zpracování a vyváženosti celého periodika. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
v měsíci dubnu a pořadatel slibuje „zajímavé ceny“.
(pr)

NOVÝ CENÍK INZERCE

P

otřeba nového ceníku inzerce vzešla ze změny grafiky a zpracování Tišických
rozhledů.
Cena vychází z nákladů vynaložených na jednu tištěnou stranu, což je v současnosti 1.750 Kč.
Maximální plocha inzerce je
27,5 x 19 cm. Možnosti šíře inzerátu vychází ze zvoleného zlomu
strany, která je řešena do třech
či čtyřech sloupců. Při zlomu na
tři sloupce je šíře 6 cm, 12,5 cm,
19 cm, při zlomu na čtyři sloupce
– 4,5 cm, 9,3 cm, 14,2 cm, 19 cm.
Výška inzerce je omezena pouze
maximálním rozměrem tištěné
strany. Při výpočtu ceny inzerce bude rozhodující její celková
plocha, vyjádřená v procentech,
kdy inzerce na 100 % plochy tištěné strany je 1.750 Kč. Jedná
se o celobarevný tisk. V současné době je, vzhledem k množství podkladů, v Tišických rozhledech dáván prostor pouze pro
řádkovou inzerci.
(nač)
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ností neobtěžovat ostatní a v neposlední řadě po svém psu odstraňovat exkrementy.
Obec se snaží problém vyřešit
rozmístěním odpadkových košů se
sáčky právě na tento druh „odpadu“. Pro začátek jsou umístěny v ulicích V Úvoze, Lesní a Boleslavská.
Papírové sáčky se dají složit do tvaru lopatky, takže úklid je pro majitele velmi ulehčen. Snaha obce je ale
mařena chováním některých obyvatel, kteří odcizují sáčky ze zásobníku, jiní si zas koš pletou s popelnicí.
Za doplnění sáčků a vyprazdňování
nádob jsou odpovědni zaměstnanci údržby obce, proto stačí pouze na
obecním úřadu nahlásit, že v zásobnících chybí sáčky a ty budou doplněny. Obec udělala pro pořádek
první krok, ten druhý je na majitelích psů a na nás všech.
(nač)

zprávy z OZ

P

oslední zasedání zastupitelstva se konalo
3. března 2015 za přítomnosti všech zastupitelů a 18 občanů.

PROJEDNÁVANÉ BODY:
PŘEVOD KANALIZACE OD SOUKROMÝCH
VLASTNÍKŮ DO VLASTNICTVÍ OBCE – na základě smluv obec vykupuje kanalizační řád od současných vlastníků. Konkrétně od Jaroslava Pokorného a Jiřiny Pazderové.
FINANCOVÁNÍ VÝSTAVBY KANALIZAČNÍHO
ŘADU – ul. Boleslavská – protože nemáme celé finanční krytí na výstavbu kanalizace (nejsou potvrzeny dotace), obec žádá o úvěr u Komerční banky. Bude
se jednat o dva úvěry a to na 2 mil. Kč a na 8 mil. Kč.
V jednom úseku budování kanalizace hrozí nebezpečí
spodní vody, která je nyní v tendenci sestupné. Odhaduje se, že by se mohlo připojit až 200 nových uživatelů. Dozor nad výstavbou bude mít p. Horčík, p. Švanda – technolog Tikanasu a autorský dozor p. Knotek
– projektant kanalizace. Krajský úřad plánuje v letošním roce nový povrch v Mělnické ulici a výhledově
v příštím roce nový povrch v ulici Boleslavská. Do nových povrchů se nesmí nejméně 5 let zasahovat.
CENÍK TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ – na návrh Naděždy Černé, šéfredaktorky, byl odsouhlasen nový
ceník inzerce v Tišických rozhledech. Podrobně ve
zprávách z OÚ.
ŽÁDOSTI O DOTACE PRO ROK 2015 – zastupitelstvo obce nově schvaluje záměr požádat v rámci dotačních titulů Středočeského kraje na rok 2015 o tyto dotace:
n z fondu hejtmana 40 000 Kč na Den obce Tišice
n z fondu životního prostředí 6 000 000 Kč na výstavbu kanalizace v ulici Boleslavská
n z fondu rozvoje obcí a měst částku 6 000 000 Kč na
výstavbu nové třídy mateřské školy, kde spolufinancování obce schvaluje do částky 1 000 000 Kč.
Zastupitelstvo souhlasí se spolufinancováním minimálně ve výši 5 % z uznatelných nákladů.
Dále zastupitelstvo schvaluje záměr požádat o dotace
ze Státního fondu životního prostředí na:
n pořízení a instalaci nových herních prvků do MŠ
Tišice ve výši 450 000 Kč se spolufinancováním obce
do 100 000 Kč
n zateplení společenského sálu na adrese Sportovní
306, Tišice – Chrást se spolufinancováním do částky 500 000 Kč.
VYHLÁŠKA – ODPADY – obec reagovala na nové
zákonné podmínky řešení bioodpadu a sběru kovů

ve sběrném dvoře. Sběr kovů proběhne vždy první
víkend v měsíci. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o odpadech.
DAROVACÍ SMLOUVA (DAR OBCI) – pozemek
p.č. 669/83 v k. ú. Kozly u Tišic. Jedná se o pozemek
nově oddělený, který se nachází v ulici V Úvoze, jde
o pozemek pod komunikací.
PLÁNOVACÍ SMLOUVA – vybudování inženýrských sítí na pozemcích par.č. 577/22 až 577/35
a par. č. 577/1, 577/16 v k.ú. Chrást u Tišic., na pozemcích plánují vybudovat rodinné domy s charakterem řadových domů. Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu v rámci záměru výstavby infrastruktury na daných pozemcích.
ZÁVĚRKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TIŠICE A PŘEVOD DO FONDŮ – na základě kontroly bylo konstatováno, že hospodaření ZŠ Tišice je pořádku. OZ schválilo Účetní závěrku ZŠ Tišice za rok 2014 a zároveň
i převod zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ Tišice ve výši 46 931,31 Kč do fondů, a to tak že, do Rezervního fondu 9 931,31 Kč a do Fondu odměn 37 000 Kč.
ZÁVĚRKA MATEŘSKÉ ŠKOLY TIŠICE A PŘEVOD
DO FONDŮ – na základě kontroly bylo konstatováno, že hospodaření MŠ Tišice je pořádku. OZ schválilo
Účetní závěrku MŠ Tišice za rok 2014 a zároveň i převod
zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Tišice ve výši
201 758, 05 Kč do fondů, a to tak že, do Rezervního fondu 156 758,05 Kč a do Fondu odměn 45 000 Kč.
ZÁVĚRKA TIKANAS TIŠICE – OZ schválilo
Účetní závěrku příspěvkové organizace Tikanas Tišice za rok 2014. Hospodářský výsledek r. 2014 – ztráta ve výši 46 436,15 Kč. Tato příspěvková organizace
bude hospodařit tak, aby ztráta z roku 2014 byla pokryta hospodařením roku 2015.
DELEGOVÁNÍ ZÁSTUPCE OBCE NA VALNOU HROMADU VKM – Zastupitelstvo obce Tišice schvaluje za delegáta na valnou hromadu Vodáren Kladno – Mělník a. s. pro rok 2015, starostu obce
p. Pavla Končela, na místa náhradníků schvaluje Tomáše Hrodka a Libora Lesáka.
V diskuzi starosta odpovídal na dotazy přítomných
týkající se například řešení dopravní situace v ulici Boleslavská, opravy pomníku v parku v Chrástě, úpravy aleje hrušní a nové výsadby keřů před bytovkami v Tišicích, které byly zmlazeny. V reakci na
špatný stav zdi kolem hřbitova občany ubezpečil, že
proběhnou jednání s církví ohledně vzhledu kostela.

Dle zápisu z jednání zpracovala nač

Hejtman radil starostům,
jak čerpat krajské dotace
V

úterý 24. března 2015 zavítal do naší obce hejtmana
Středočeského kraje Miloš Petera.
První část svého programu věnoval návštěvě naší mateřské školy,
kde ho přivítal starosta obce Pavel
Končel spolu s ředitelkou školky
Terezou Netíkovou. Součástí prohlídky nově vybudovaných prostor bylo i čtení pohádky dětem
(více ve článku Čtení ve školce).
V druhé části návštěvy se v budově obecního úřadu hejtman setkal se
starosty okolních měst a obcí. Všechny přítomné přivítal starosta obce slovy: „V nejbližším čase budou vyhlášeny krajské fondy a toto je vhodná příležitost, se k nim dozvědět potřebné informace. Jsem rád, že jste přijali mé pozvání a mohu se tak o tyto informace
s vámi podělit.“
Hejtman informoval v úvodu starosty o aktuálním dění ve Středočeském kraji. Seznámil je s hospodařením
kraje a se současnou situací v jednotlivých oblastech. Především ale starosty
upozornil na možnosti čerpání dotací jednak z krajských dotací a za druhé
i z nových fondů Evropské unie. Velmi zajímavá informace zazněla hned
v úvodu: „Zatím ještě není vše rozhodnuto, ale jedna z výzev by se mohla týkat oprav místních komunikací, zvažujeme částku 25 milionů korun. Šanci by
měly obce, které mají provedené výběrové řízení.“ Obce z regionu Tišicka mají
možnost čerpat dotace nejen z nového
integrovaného regionálního operačního programu, ale také z fondu rozvoje takzvané velké Prahy. „Máte to štěstí, že Mělnicko je sem zařazeno. Plánuje se, že do tohoto regionu by mělo krom
20 miliard přijít dalších 7 miliard
v rámci programu na podporu budování infrastruktury v návaznosti na kraj.“
Pokud mají obce připraveny projekty na podporu dopravy, školství, životního prostředí a částečně sociální projekty, mají velkou šanci dotace získat,
splní–li podmínku návaznosti na kraj.
Tím se rozumí podpora obchvatů, škol
se spádem celého kraje apod.

V zasedací místnosti obecního úřadu se hejtman Miloš Petera sešel se starosty okolních měst a obcí.
Zajímavé dotace budou vypsány
Ministerstvem životního prostředí,
které velkou částkou bude podporovat výměnu zastaralých kotlů na tuhá
paliva za ekologické. „Chceme, aby se
při tomto rozdělování peněz do krajů zohledňovala jeho velikost a zatížení ovzduší. Ač se to nezdá, Středočeský
kraj se řadí na druhé místo v znečištění
ovzduší v republice.“
Zazněla i informace o projektech
Ministerstva dopravy, které vypracovalo koncepci oprav komunikací v jednotlivých krajích. Středočeský kraj, dle slov hejtmana, je prvním
krajem, který má schválen projekt na
opravy všech komunikací s výjimkou
mostů. V dopravě má zelenou turistické využití Labe, v příštích dvou letech by mělo dojít ke stavbě devíti přístavišť. Do projektu jsou zařazeny Neratovice a Brandýs nad Labem.
V oblasti školství bude Středočeský
kraj dále zvýhodňovat učňovské obory, kdy některé jsou podporovány formou stipendií. Nadále se počítá se zachováním žákovského jízdného, což
byl jeden z nejvýraznějších požadavků ze strany obyvatel v oblasti sociální.
V průběhu třech let bylo otevřeno de-

čtení ve školce

P

o starostovi obce a řediteli základní školy usedl s pohádkovou knížkou v ruce
před dětmi z mateřské školy hejtman Středočeského kraje Miloš Petera (ČSSD).
Hejtmana k návštěvě obce pozval starosta
a součástí jeho programu bylo i přečtení pohádky dětem, které se stává tradiční náplní každého měsíce. „Kdysi jsem četl vlastním
dětem. Čtení ve školce jsem absolvoval poprvé
a bylo to velmi příjemné.“ svěřil se hejtman Miloš Petera. Ten si poté v doprovodu starosty
a ředitelky mateřské školy prohlédl novou část
budovy, která byla z velké části financována
z peněz od Středočeského kraje.
(nač)

set sportovních akademií, jejichž činnost v různých sportovních odvětvích
je krajem podporována.
Kraj podporuje tři hlavní projekty
v oblasti kultury. Je to rozšíření skanzenů Kouřim a Přerov nad Labem, kde
by měl vzniknout unikátní projekt nazvaný „V zámku a v podzámčí“, což je
propojení zámeckého areálu se skanzenem. Tím třetím je otevření galerie
v Husově ulici v Praze, která je věnována pop artu se stálou expozicí děl Andyho Warhola. Současně podporuje
několik velkých kulturních akcí, jakými jsou Pivní slavnosti naplánované na
1. květen v prostorách letiště u Kladna, letní akce Vinařství a víno na Kačině či Gastrofestival na výstavišti v Lysé
nad Labem.
„V regionálním rozvoji jsem neopustil
myšlenku zeleného prstence kolem Prahy.“ řekl hejtman Petera. To je projekt
volnočasových aktivit, které by měly
dostat turisty z Prahy do Středních
Čech, kde by dále využívali ubytovací
kapacity a pohostinství.
Hejtman vybídl všechny starosty,
aby využili nabídky fondů Středočeského kraje, kam mohou podat své žádosti o dotace a to v celkem deseti ob-

lastech. Celkově by se touto formou
mělo do měst a obcí rozdělit 367 milionů korun. Z toho 200 milionů je vyčleněno do FROMu (Fond rozvoje obcí
a měst), který se oproti loňskému roku
navýšil o 100 %. Oproti minulosti mohou do mnohých fondů podat své žádosti o dotace i obce do 8 000 obyvatel. Zvětšil se i jeho rozsah a to o investice do požárních zbrojnic, chodníků,
osvětlení, oprav hřbitovů. „Hlavním cílem tohoto fondu je bezesporu podpora
budování a rozvoje škol a školek,“ doplnil hejtman. Podané projekty do různých fondů by se měly schvalovat v období konce července. Hejtman v souvislosti s podáváním žádostí o dotace
nabídl pomoc příslušných odborníků
v otázce administrativní. „Je důležité, aby žádost měla všechny náležitosti. Mnoho z nich je vyřazeno zcela zbytečně z důvodu nedodání projektu v tištěné i elektronické podobě.“ upozornil
na častou chybu hejtman.
V diskuzi odpověděl hejtman na
zajímavou otázku starostky Neratovic Lenky Mrzílkové týkající se
cykloturistiky, konkrétně vybudování cyklostezky kolem Labe v úseku mezi Kostelcem a Mělníkem.
Jak v odpovědi zaznělo, je budování cyklostezek jednou z priorit. Je
zpracován projekt celé sítě cyklostezek, které jsou v realizaci a které
se plánují. Tento úsek je rozpracován a podle informace, kterou poskytl starosta Končel realizace vázne na dosud nedokončené projektové dokumentaci a hlavně na majetkoprávních sporech.
V závěru hejtman Miloš Petera vyzval starosty, aby měli připraveny kvalitní projekty a hlásili se do jednotlivých výzev. V budoucnu se evropské
dotace budou získávat čím dál hůře
a je důležité, aby naše obce a města využila příležitost k rozvoji, dokud je čas.
Naďa Černá
Foto: Jiří Kubík, Středočeský kraj
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
N

aneb JZD – co to bylo, jak to bylo (2. část)

a úvod pokračování vzpomínek paní Libuše Hovorkové jen stručně, jak to bylo
s JZD v Kozlech a samostatných Tišicích. Kozelští zemědělci odolávali nevybíravému nátlaku „strany a vlády“ poměrně dlouho. Až
teprve 6. února 1956 podepsalo přihlášku do
JZD prvních 10 zemědělských dělnic a 1 majitelka zemědělské půdy, která se potom stala první předsedkyní nového JZD. V Tišicích
většina půdy patřila od dob před 1. světovou
válkou pod Lobkovické panství, po roce 1945
byly pozemky pronajaty soukromému podnikateli a ten je v roce 1949 musel odevzdat do
Státního statku ve Všetatech. K založení JZD
v Tišicích tedy nikdy nedošlo, až teprve po
sloučení obcí v roce 1960 byly pozemky zahrnuty do společného JZD Tišice. Jak ovlivnilo
nucené zakládání JZD rodinu Součkových, si
přečtěte v následujícím pokračování:
Upravená část seminární práce Libuše Hovorkové na téma „Zakládání JZD v 50. letech“
A jak dopadly popsané události na moje předky, na moji rodinu?
Musím začít od začátku. Pradědeček Jan Špath (*1865) se vyučil zahradníkem, vandroval
v Rakousku, pronajal si v Klatovech část zahradnictví a pěstoval karafiáty. Zemřely mu po porodech obě manželky. Našetřil si něco peněz, něco
si půjčil a koupil r. 1915 hospodářství v Chrástu u Všetat. Stavení bylo z buchet, stálo na konci dnešní Všetatské ulice, mělo číslo popisné 6.
Dnes jsou na tom místě po pravé straně nové
domky. Postavené bylo v r. 1843 (mimochodem
z něj pocházeli předkové malíře A. Slavíčka).

Kupců bylo více a praděd je přeplatil. A tady je
prapříčina pozdějšího neštěstí – závist.
Práci na 4 ha polí zvládal s nejstarší dcerou,
čeledínem a děvečkou. Dva mladší chlapci ještě studovali a pak odešli za svým povoláním na
Slovensko a Podkarpatskou Rus. Dcera, má babička, se provdala za Aloise Součka (*1896), porodila 2 dcery, přikoupili další 4 ha polí a dařilo
se jim dobře, i když dřeli od 4 hodin od rána do
tmy. V roce 1926 přistavěli stáj, chlévy a stodolu. Měli 2 koně, 4 krávy a prasata. Obě dcery za
války onemocněly TBC, byly po léčebnách a sanatoriích. Já od 2 let do 4 let vyrůstala na dvoře
u babičky. Pamatuji si, jak v bandasce pro mne
stloukala máslo. Ale blížila se léta padesátá.
Pradědeček v roce 1947 zemřel, dcery po pneumotoraxech nemohly těžce pracovat, dědeček
měl anginu pectoris. Můj vysokoškolsky vzdělaný otec nevstoupil do KSČ, a proto byl odvolán
z vedení Hospodářského družstva Dřísy. Práci
našel u lopaty v tehdejší tišické cihelně.
Odvody státu ze zemědělské produkce se zvyšovaly, děda s babičkou dodávky nestačili plnit. Do prvního JZD vstoupili v r. 1953. To však
zkrachovalo. A opět bylo třeba odvádět státu.
To už nedokázali plnit. Pronajali hospodářství
i dům nájemci. Sami se odstěhovali do komory
pro výměnkáře. V roce 1955 děda umírá na infarkt. Správce vstupuje do nového JZD a babička se jako kulačka musí vystěhovat k dceři. Odváží si jen to, co se vejde na jeden valník. Dostává důchod 180 Kč. Přestože ve vsi byli hospodáři s většími majetky, dobří sousedé a hlavně soudružka tajemnice MNV přihlížejí. Cizáci jsou ze

nabídka sociálních služeb
Farní charita Neratovice nabízí
klientům tyto terénní služby:
PEČOVATELSKOU SLUŽBU – zajišťujeme osobní hygienu, převlečení, přesun, zajištění a podání stravy, nákup, pochůzku k lékaři a na úřady, doprovod klienta, úklid domácnosti, kontakt se společenským prostředím. Pomáháme při zajišťování práv a oprávněných zájmů klienta.
OSOBNÍ ASISTENCI – je poskytována klientovi v jeho domácnosti, popřípadě na jiném, klientem určeném místě. Pečovatelka zůstává
u klienta i v době, kdy nepotřebuje s ničím pomoc, je mu na blízku po
celou dobu, kterou si klient přesně dohodne. Služba je několikahodinová až 24 hodin denně.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBU – je pomoc klientovi a jeho rodině
v době, kdy si pečující osoba nebo osoby potřebují zajistit vlastní záležitosti nebo odpočinout.
AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU – různé aktivity a akce, setkání, besedy, výlety, společenská setkání.
DENNÍ STACIONÁŘ – v Obříství a na Odolené Vodě, kam klienti přijíždějí a tráví zde čas se svými vrstevníky, v klidu a bezpečí v péči
našich pracovníků. Mají zde celodenní program, zajištěnu stravu i různé aktivity, které klienty pozvednou a podpoří na těle i na duchu.
Všechny naše služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky,
kteří absolvovali patřičný kurz pracovníka v sociálních službách, a tudíž mají oprávnění toto zaměstnání vykonávat.
Kontakt: Farní Charita, U Závor, Neratovice, tel.: 315 685 190
nebo 736 670 631, e–mail: sekretariat@charita–neratovice.cz

Hana Jarská, Farní charita Neratovice
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vsi pryč. Po přestálých stresech a žaludečních
vředech dostává babička rakovinu a umírá.
Správce dům postupně nechal měnit v ruinu,
za nepříznivého počasí v něm družstevnice stříkaly a praly mrkev a ředkvičku, buchtové stavení
se pozvolna rozpouštělo a byla JZD nařízena demolice. Cihlové chlévy a stodolu si dobří sousedé rozebrali. Já už jsem doma nebyla, ale maminka tam mezi nimi musela žít. Když se vyřizovalo
dědictví po babičce, měli jsme státu platit dědickou daň ze všeho, co obhospodařovalo JZD a co
už nám nepatřilo. A tak jsme se matka, její sestra,
já (i za svou dvouletou nezletilou dceru) „majetku
vzdaly“ a ten přešel podle občanského zák. 462 do
majetku Československého státu.
V roce 1991 požádala matka o vrácení dědictví s tím, že jsme vše předaly státu „v nouzi“. Pozemky a zbořeniště nám byly vydány. Náhradu za stroje, dobytek, budovy nám mělo nahradit stávající ZD Dřísy. Tato náhrada se však stala pouze podílem, který máme v družstvu a který stejně nikdy neuvidíme. Pole obhospodařuje ZD, nájem platí s několikaletým zpožděním.
Zbořeniště jsme prodaly. Kromě hrobu na místním hřbitově a kromě několika žijících spolužáků mě už k „rodné“ obci nic neváže.
Když slyším ve svém okolí vesničany nadávat
na současný stav našeho státu, nemohu nevzpomenout na udřenou nemocnou babičku, jak odjíždí na valníku pryč, na dědu, který s nemocným srdcem chce splnit dodávky státu, na tátu,
jak odebírá horké cihly z pece a matku, která
pláče nad hromadou sutin.

Petr Brodský, kronikář

Do důchodu s jistotou
V

dnešní době lidé často mění
zaměstnání – ať už dobrovolně či z důvodu ukončení podnikání zaměstnavatele.
Zaměstnanci i osoby samostatně
výdělečně činné by proto měli přibližně každé 3 roky písemně požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ Praha, Křížova 25,
225 08, Praha 5) o zaslání tzv. “informativního osobního listu důchodového pojištění“.
V žádosti je nutné uvést pouze
jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo, rodné příjmení, telefonní číslo
a e–mail. Odpověď by měl žadatel obdržet do 90 dnů. Informativní osobní

list důchodového pojištění, ve kterém
je uveden přehled odpracovaných let
a vyloučených dob, je nutné pečlivě
zkontrolovat a poté uložit ke všem
ostatním dokladům, které zakládají účast na důchodovém pojištění.
Mezi tyto doklady patří například
doklad o nejvyšším dosaženém
vzdělání, evidenční listy důchodového pojištění od všech zaměstnavatelů, evidenci na úřadu práce, přehledy
o příjmech a výdajích OSVČ.
Žádost o zaslání informativního
osobního listu je k dispozici na webových stránkách ČSSZ: www.cssz.
cz/tiskopisy/duchodove–pojisteni.
thm
(hof)

Termín ukončení výstavby
kanalizace je 31. srpen 2015
V platnosti je nová vyhláška o odpadech,
řeší sběr bioodpadu a kovů
Dětský den se koná v sobotu
23. května na fotbalovém hřišti
Registrujte se pro zasílání zpráv e–mailem na:
www.tisice.cz, odkaz informace e–mailem.

Vybíjená v Neratovicích
R

áno jsme nastoupili do aut
a vyrazili do Mlékojed.
U mostu jsme vysedli a dále pěšky pokračovali do haly gymnázia
F. Palackého v Neratovicích.
Bylo krásné počasí, na cestu nám
svítilo sluníčko. Před halou jsme
chvilku čekali, než nám otevřou. Následovně jsme se převlékli a rozcvičili. Pořadatelé nám ukázali hřiště
a nějaká pravidla. Poté jsme nastoupili do 1. zápasu. První kolo jsme
odehráli s II. ZŠ Neratovice. Byl to
pěkný zápas. Po druhé jsme nastoupili proti ZŠ Všetaty. Docela jsme je
trápili. Umístili jsme se na druhém
místě v tabulce, a proto jsme hráli
o 3. místo se ZŠ Libiš. Vypadalo to
slibně, měli jsme na vítězství, ale jeden z libišských hráčů porušoval
pravidla. Rozhodčí to vůbec neodpískali, i když na něj koukali. Nako-

nec jsme prohráli, ale nám to nevadilo. Počkali jsme na vyhlášení. Celkově jsme se umístili na 4. místě ze šesti
zúčastněných týmů. Oblékli jsme se
a vydali se směrem k mostu. Cestou
jsme narazili na cukrárnu, kde jsme
se zastavili a koupili si něco dobrého. Poté část týmu nasedla do auta
a řidič je odvezl zpět do školy. Druhá
část týmu šla přes most směrem ke
škole pěšky. Ondřej Krajč, V. třída

VÝSLEDKY TURNAJE
1. l. ZŠ Ing. M. Plesingera–
		–Božinova, Neratovice
2. ZŠ 28. října, Neratovice
3. ZŠ Libiš
4. ZŠ Tišice
5. ZŠ Všetaty
6. ZŠ Kostelec nad Labem

Koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR

Ž

ákům třetí třídy naší školy byl díky zastupitelce obce
paní Janě Preislerové umožněn nevšední zážitek. Ve středu
18. března navštívili koncert Hudby Hradní stráže a Policie ČR.
Toto hudební těleso nekoncertuje
příliš často. Jeho hlavní náplní je
zajišťovat protokolární akce prezidenta republiky.
A tady jsou postřehy dětí: Dnes

jsme jeli na koncert a málem jsme
přijeli pozdě, protože byla zácpa.
Ale naštěstí jsme přijeli včas. Když
jsme tam dorazili, čekala tam na nás
moc milá paní Preislerová, která nás
přivedla do sálu. Tam jsme si sedli
a představil se nám pan dirigent, jmenoval se Václav Blahunek. Řídil celý
koncert. A měl taktovku, s kterou dirigoval. Ukazoval nám něco na klavíru. A ptal se, jestli někdo hraje na hu-

dební nástroj. Hodně dětí se hlásilo.
Na začátku se muzikanti rozcvičovali a potom jsme museli vstát, protože hráli Českou hymnu. Na koncertu bylo téma nálady. Byly tam různé druhy hudby: jako smutná, veselá,
šťastná, truchlivá, útočná.
Bylo to o náladách: šťastných
smutných svatebních, romantických. A ještě pár skladeb: Rok draka, Hajej, můj andílku z opery Hubička od Bedřicha Smetany, svatební pochod, pohřební pochod.
Měli dechové nástroje: klarinet, pozoun, lesní roh, trubku, flétnu. Hodně zajímavý nástroj byl fagot. Moc se mi líbil nástroj eufonium. Pak měli bicí a ještě smyčcové – basy a kytaru. Strašně se mi to
tam líbilo, hlavně konec, kdy zazpívala Ivana Brožová Saxanu.
Když byl konec, tak jsme se vyfotili s panem Václavem Blahunkem.

A doufám, že tam pojedeme ještě.
Š. Sosnovec, E. Jelínková, J. Kholová,
A. Hlaváčková, K. Sahulová, E. Křížová.
Zpracovala Mgr. Marcela Lazáková

krátce z MŠ
ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

V

e čtvrtek 9. dubna se konal v naší mateřské škole zápis nových dětí. Žádost si
prozatím podalo 38 dětí.
Pro školní rok 2015/16 bude přijato přibližně 30 dětí. Uvedená čísla nejsou konečná, protože zápis
teprve probíhá. Jeho výsledky budou zveřejněny v příštím čísle TR.
Seznam přijatých a nepřijatých dětí
bude 7. května vyvěšen na vývěsce obecního úřadu a na webových
stránkách mateřské školy.
(ln)

rozhovor

Kam s ním? Aneb co s použitým stolním olejem!
B

ývalý žák naší základní školy,
Lukáš Vašíček, v rámci spotřebitelské soutěže pravidelně
odevzdával použitý fritovací olej
z restaurace svých rodičů „Monika“ do sběrné nádoby ve škole.
Položím tomuto úspěšnému sběrateli několik otázek:

n Lukáši, kolik je ti let a do které
školy nyní chodíš?
Je mi 12 let a navštěvuji 6. ročník
ZŠ Všetaty.
n Jak se ti tam líbí?
Ve třídě je nás 20 a chodíme
tam všichni z bývalé školy. S učiteli
i spolužáky a zejména s paní učitelkou třídní jsem velmi spokojen.
n Proč ses přihlásil do této soutěže?

Hlavní důvod
byl, kam s použitým olejem, který
nám zbýval v restauraci.
Navíc
mne lákala možnost třeba i malé
výhry, která byla
slíbena ve sběratelské soutěži. Např. to byly různé stavebnice, koloběžka, víkend
na horách pro rodinu a první cena
masážní křeslo.
n Jak dlouho už, Lukáši, sbíráš
použitý olej?
Začal jsem ho sbírat ve třetí třídě
a dodnes v tom pokračuji.
n Kolik si již odevzdal litrů použitého oleje?
Sbíral jsem do PET lahví o ob-

sahu 1,5 l. Celkem je to dosud 278
lahví, což je 417 l oleje.
n Jakou výhru sis nejvíce přál?
Samozřejmě bych pro rodinu
chtěl masážní křeslo. Určitě by jej
využili všichni.
n Soutěžil jsi někdy i v jiné soutěži? A jaký měla tato soutěž
přínos?
Ano, ve sběru starého papíru ještě v ZŠ Tišice, kde za sběr děti dostávaly sešity a pomůcky. Dále pro
postižené jsem odevzdával plastová víčka z PET lahví. Nyní půl roku
sbírám vybité baterie, aby se neničila příroda, kterou mám rád.
n Chtěl by ses zúčastnit i nějaké
jiné soutěže?
Pokud by se naskytla nějaká zajímavá soutěž, rád bych se přihlásil.

n Jaké máš jiné záliby a koníčky?
Baví mě příroda a zvířata. Starám
se o štěně boxera, tři páry andulek,
devět křepelek, dvě rybičky a jednoho pískomila. Mimo to s bratrem
rád posiluji a s tátou hraji ping pong.
n Podporují tě rodiče ve tvých
zálibách?
Oba rodiče mi pomáhají. Jsou
rádi, že mám dobrý vztah k přírodě i ke zvířatům.
n Co bys chtěl studovat, čím bys
chtěl být?
Chtěl bych studovat přírodní
vědy a věnovat se tomuto oboru.
Děkuji ti, Lukáši, za rozhovor
a přeji ti mnoho dalších úspěchů
nejen v soutěžích, ale i ve škole
a v životě.
Hana Kohoutová
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Tleskám dobrému nápadu

Pestrobarevný průvod masek po dlouhých desetiletích prošel naší obcí. Podle tradice ho vedl Strakatý se Slaměným. Nechyběly ani kobyly ani muzika a hlavně nechyběla dobrá nálada.

H

Nezbytnou součástí Masopustu je
povolení průvodu maškar od starosty. Strakatý spolu s povolením převzal od starosty i klíč od obce, kterým tak celé Maškaře předal do půlnoci vládu nad obcí.

ojačky, hojačky, zahrajte nám muzikanti tleskačky… to je úryvek z písničky, kterou jsme
mohli slyšet v průběhu únorového masopustního
průvodu, který připravili učitelé a učitelky ze základní a mateřské školy společně s dětmi.
A já jim za tento nápad tleskám. Jsem přesvědčená,
že je potřeba tradice obnovovat či udržovat a vytvářet tak nejen dětem příležitosti, jak vnímat místo, kde
žijí, společně s ostatními a podílet se na životě obce.
Maškar se účastnilo nepočítaně a průvod byl přesně
takový, jaký má o masopustu být – veselý, rozpustilý;
i počasí přálo. Doufám, že příští rok masopustní průvod bude zase organizován a dovolím si vznést otázku: Co takhle ještě obživnutí kobyly potom společně
oslavit při odpoledním posezení s hudbou? Děti by se
v maskách vyřádily a dospělí jistě také …

Kristína Částková
Stačilo sáhnout do skříní, vytáhnout dávno zapomenuté „poklady“ a zrodily se masky přímo ukázkové.

Prvním úředním aktem Maškary a pobavením všech přihlížejících bylo oddání snoubenců – Krasomily Popelečné a Kryšpína Masopusta.

Podle množství masek dětí i dospělých se dá směle říci: Obnovení této tradice přijali občané s upřímným nadšením.

Masopust v naší historii
N

edalo mi to, abych se nepodíval, co píší naše
kroniky. Musel jsem listovat hodně vytrvale zpět do historie, teprve v zápise za rok 1972
jsem našel, co o maškarním průvodu zapsal můj
předchůdce, kronikář Josef Brodský:
„Mezi mizející staré lidové zvyky patří chození
maškar na závěr masopustního období. Zásluhou
Sdružené obce baráčníků byl tento zajímavý zvyk
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v letošním roce obnoven. Už v dopoledních hodinách chodily masky s flašinetem od domu k domu
a zvaly na večerní maškarní rej. Odpoledne pak
procházel obcí veselý průvod velmi vtipných masek, provázený říznou dechovou hudbou. Průvodu se zúčastnilo mnoho našich občanů a zejména
omladina a děti si přišly na své, protože tento prastarý zvyk už neznaly. Nu, a večer pak byl pravý,

rozpustilý rej v sále místního pohostinství Jednota.
Obnovení pěkného zvyku lze jen uvítat.“
Kronikář tehdy netušil, že na další maškarní
průvod si budeme muset počkat dlouhých 43 let.
Rád do zápisu za letošní rok o vydařené akci našich škol napíši a doufám, že na další průvod a zápis
nebudeme čekat tak dlouho, že tradice bude opravdu obnovena a udržena. Petr Brodský, kronikář

Jaro přišlo do vsi

N

ejen kalendářní jaro, ale
i Jaro, které nastupuje svou
vládu po odchodu Morany – symbolu zimy a všeho zlého – se zabydlelo v naší obci.
Vynášení Morany a vítání jara
byla 20. března další společná akce
mateřské školy, ke které se v závěru připojila i škola základní. Mo-

rana, zpěv, říkadla, buben, kytara,
harmonika, ozdoby s jarními motivy, tanečky – to vše bylo součástí programu dětí ze školky. Pestrobarevný průvod nejmladších dětí
se nejprve vydal k budově obecního úřadu, kde je přivítal starosta
obce. U základní školy se připojili všichni žáci spolu s učiteli. Dívky

ve stylovém dobovém oblečení nesly symbol jara – Líto, se kterým do
vsi vchází vše radostné.
Dlouhý průvod dětí směřoval na
kozelskou náplavku u Labe. Vhozením Morany do vody odplulo ze vsi
vše zlé se zimou související. Starší
dívky za zpěvu tradiční písně předaly starostovi Líto – barevně oz-

dobenou, opentlenou zelenou májku. Jaro a s ním teplo slunce vládnou od té chvíle v Tišicích.
Celé akci přálo i počasí, sluníčko
jakoby jí chtělo dodat ten správný
ráz. A cukrovinka od starosty pro
všechny děti byla tou sladkou tečkou na závěr. Text: Naďa Černá

Foto: Zdeněk Hynek

Zábava TIŠICKÉHO KLUBka? Jako vždy – perfektní!

V

ulici Ria se proměnil sál restaurace
Na hřišti. Proměnila ho v něj jednoduchá, nápaditá a stylová výzdoba. Po chvíli se
tato „ulice“ začala plnit pestrobarevně oblečenými návštěvníky, kdy mnozí z nich si termín této zábavy každoročně hlídají.
Vrcholem karnevalového reje bylo předtančení holek z KLUBka – bylo vtipné, temperamentní, plné energie s oživujícími efekty. Nechyběl ani host zábavy – tentokrát byla zvo-

lena barmanská a ohnivá show v podání barmana roku 2009 a 2012 Martina Vogeltanze.
Atmosféru výborné zábavy dotvářela hudební
skupina Plus. Kdo přišel, měl šanci se báječně
bavit a tuto příležitost využili opravdu všichni.
Za každou takto promyšleně zorganizovanou
akcí stojí bezpočet hodin přípravy. A za to, že
jsou „holky“ ochotny nám všem je několikrát
ročně věnovat, jim patří velké poděkování.

(nač)
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Špatným zásahem
můžeme strom zničit
V

naší obci bylo v minulosti vysázeno velké množství stromů,
které nyní potřebují odbornou péči.
A to z mnoha důvodů. Mohou být
nebezpečné svému okolí, zasahovat
do komunikací nebo při neprovedení odborného zásahu i uhynout.
Proto naše obec již několik let spolupracuje s arboristou, který sleduje stav těchto stromů. Nejen stromy,
ale i zeleň v obci jsou našimi občany
sledovány, a tak do prvního jarního
vydání našeho občasníku zařazujeme rozhovor se spolupracujícím odborníkem Miloslavem Wachem.
n Co profese „arboristy“ obnáší?

Arborista je odborník v oboru
péče o dřeviny rostoucí mimo les, vyhledávaný zejména pro speciální zásahy na dřevinách. Pro práci arboristy
jsou vzhledem k rozmanitosti zásahů
nezbytné znalosti z dendrologie, fytopatologie – zahrnující nauku o chorobách rostlin, fyziologie – což je přede-

narození

* Shanel SLIVKOVÁ
* Alexandr GAŠPAR
* Theodor KOVÁŘ
* Amálie VOJTĚCHOVSKÁ

úmrtí

 Růžena REJNARTOVÁ

inzerce
n PRODÁM POPELNICI na
bioodpad o objemu 120 lit–
rů za cenu 600 Kč. Je používaná 1 rok. Tel.: 311 221 780;
730 732 277
n Paní Lenka Vacková, KADEŘNICTVÍ TIŠICE provádí dámské a pánské kadeřnické služby s možností objednání
i domů. Tel.: 775 965 097
n PRODEJ STAV. POZEMKU 1.186m2, místo: Kozly u Tišic, cena: 990 Kč/m2, info: rovinatý, orientace jih, veškeré IS na
hranici pozemku. Bližší info na
tel.: 724 346 700
n SPEAK–ENGLISH – Individuální výuka anglického jazyka
pro studenty a dospělé. Forma
výuky dle vašich potřeb a zájmů.
Příprava na maturitní a přijímací zkoušky. Doučování studentů.
Tel.: 776 560 478, e–mail: speak–
english@email.cz
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vším růst a vývoj rostlin spojený s jejich výživou, mechaniky a pedologie
(složení půdy). Dále je nutná znalost
příslušné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Typickou náplní práce je provádění pěstebních a stabilizačních opatření (odborný řez, instalace vázání korun apod...), rizikového kácení, ale také výsadba dřevin,
ochrana stromů při stavební činnosti, hodnocení stavu jednotlivých stromů apod.
n V jakém ročním období může
docházet ke kácení stromů nebo
k jejich prořezu? Kdy může být
strom pokácen?
Řez stromů je obvykle prováděn
v období plné vegetace (řez zdravotní,
redukční), některé speciální typy řezů
(sesazení sekundární koruny, hlavový
řez apod.) v období vegetačního klidu.
Zásahy do organismu stromu jsou povětšinou nevratné, špatným zásahem
lze strom zlikvidovat, podceněním rizika při práci ve výšce případně zlikvidovat sebe.
Kácení stromů od 1. listopadu 2014
řeší nová vyhláška, kterou se mění
podmínky pro kácení stromů. Nově
je možné kácet bez povolení ovocné dřeviny i u rekreačních objektů
a v zahrádkářských koloniích. Naopak na ostatní dřeviny s obvodem
kmene větším než 80 centimetrů ve
výšce 130 centimetrů je třeba povolení, o které se žádá u příslušného orgánu ochrany přírody (většinou městský či obecní úřad). Kácení se provádí
zpravidla v období vegetačního klidu.
n V uplynulém roce došlo k prořezu aleje u hřbitova. Jaká pravidla
má úprava takto starých stromů?
Cílem ošetření této aleje bylo zajištění provozní bezpečnosti na místní komunikaci (odstranění suchých
a nebezpečných větví), podpoření pokud možno přirozeného tvaru koruny
(při respektování individuálních odchylek) a podpora dalšího přirozeného vývoje stromů v aleji a jejich dlouhodobého setrvání na stanovišti. Dalšími hledisky pro volbu smysluplného
zásahu bylo zajištění podjezdné výšky
a respektování živočichů vázaných na
stromy (jedna z lip nemohla být v daném termínu ošetřena z důvodu hnízdění ptáků).

Prořez aleje hrušní je doporučen
na období plné vegetace.
n V současné době se ve spolupráci

s vámi řeší úprava ovocných stromů v ulici Na Doubí. Kdy se zač–
ne s jejich prořezem?
Ošetření těchto stromů bude nejvhodnější realizovat v období plné vegetace, v tomto období je reakce ošetřovaných stromů na provedený zásah
nejoptimálnější.
n Jakým způsobem lze zjistit stáří rostoucího stromu a jak je to finančně náročné?
Určit stáří stromu je vždy poněkud problematická záležitost. Je závislé na jeho genetické výbavě, stanovištních podmínkách, prováděné péči, stresových faktorech v historii stromu. Velikost stromů stejného
taxonu i stáří se může právě s ohledem na působení zmíněných faktorů významně lišit. Nedestruktivním
způsobem zjistit stáří s větší přesností nelze. Destruktivní metoda obnáší provrtání stromu s následnou letokruhovou analýzou. To je přesné, ale
pro strom velmi nebezpečné. Se stoprocentní jistotou dojde k průniku
patogenů (spory dřevokazných hub
apod.) do celého organismu stromu
a tím k jeho nevratnému poškození. V arboristické praxi se nepoužívá.
U starých stromů bývá dobrým vodítkem „zapátrání“ v historii (staré
fotografie, kroniky apod.).
n Jakých škod se můžeme na stromech dopustit při jejich neodborném prořezu?

Odbornou péčí prošla v loňském roce lipová alej ke hřbitovu.

Můžeme se dopustit škody na stromech (zásahy bývají nevratné, zvláště brutální neodborné zásahy řeší Inspekce životního prostředí finančními sankcemi), škody na okolí a také
škody na vlastní osobě. Znovu opakuji, ošetřování, případně kácení stromů,
jsou vysoce odborné a rizikové činnosti, měli bychom je svěřit odborníkům.
n V naší obci v posledních letech
dochází k výrazným úpravám zeleně, které jsou velmi ostře našimi
občany sledovány. Jaká doporučení byste pro údržbu vysázených
keřů udělil?
Především bych položil důraz na informace, na vzdělání. Keře i stromy se
svými taxony i kultivary velmi liší, je třeba tyto odlišnosti znát a následně při práci respektovat. Nutné je minimum znalostí, je možné absolvovat také odborné
školení, které považuji za nezbytné zejména pro pracovníky, kteří v rámci své
profese do stromu či keře „sáhnou“. Neexistuje univerzální pravidlo, jak „ořezat strom“ nebo „zmladit keř“. Získávejme informace z dobrých zdrojů a pak je
uveďme do života. S úctou k zasaženým
organismům, s pokorou, hrdostí i noblesou odborníka nebo i poučeného laika.
n V minulém roce proběhla úprava keřů před bytovkami v Tišicích.
Nyní bylo rozhodnuto o výsadbě
nové zeleně. Můžete vysvětlit nastalou situaci?
Velmi často není jednoduché rozhodnout se pro zachování stávajících dřevin nebo pro výsadbu nových.
V případě, kdy stávající dřeviny jsou
poškozené, s výrazně sníženou vitalitou a pouze krátkodobou perspektivou,
je vhodnější nová výsadba. To je případ zmíněného prostoru před bytovkami. Lze tak zvolit taxon vhodný pro danou lokalitu a vysadit kvalitní a dlouhodobě perspektivní keře (stromy) s okamžitým estetickým účinkem. K péči
o zeleň, která v Tišicích průběžně probíhá, patří neoddělitelně kromě ošetřování vzrostlé zeleně i výsadba dřevin
Děkuji za zodpovězení
nových. 
položených otázek
Naďa Černá

Stalo se před 70 lety

aneb vzpomínky na rok 1945
C

elý svět si v těchto dnech připomíná konec nejstrašnější války v dějinách. Vzpomínkám, dokumentům, uměleckým dílům se
věnují všechny sdělovací prostředky. Dozvídáme se, co se dělo na východní i západní frontě,
o bojích v Tichomoří. Jak probíhaly „květnové
události“ u nás v Tišicích už pamatuje jen několik málo nejstarších spoluobčanů. Nezbývá
než opět nahlédnout do kronik či zavzpomínat spolu s pamětníky. Asi budete překvapeni,
ale zas tak klidné to u nás nebylo.
Kronika obce Chrástu: 5. května byla v obci
utvořena bojová jednotka pod vedením poručíka v záloze Františka Podvala, měla 114 členů.
Obsadila strážemi důležité body a silnice, navázala styky s okolními jednotkami, zejména
s vojenským předmostím Neratovic. Trať Vše–
taty – Praha byla v lese Na Ladech podminována, stejně tak silnice u Červeného Mlýna. Poštovní úředník Oldřich Procházka spolu s Antonínem Hattanem se napojili na přímou telefonní linku Milovice – Mělník a odposlouchávali zprávy a rozkazy německého velitele v Milovicích jednotkám SS, operujícím v okolí. Tyto
zprávy přispěly vydatně k úspěšným protiakcím
revolučních bojových jednotek, k odzbrojení
a zajetí mnoha nepřátel.
K přímé srážce na katastru Chrástu došlo
v lese Na Ladech, kde se četa asi 20 silně ozbrojených SS vojáků odmítla vzdát a byla k tomu
přinucena teprve po prudké střelbě a za použití ručních granátů. Bojová jednotka z Chrástu
třaskavinami vyhodila na několika místech železniční trať u Nedomic, kde se pohyboval kolejový tank a pancéřový vlak. Podařilo se ukořistit 2 osobní auta, 1 nákladní přívěsný vůz, 1 motocykl, větší množství pušek, samopalů, pistolí,
ručních granátů, pancéřových pěstí, 2 bedny leteckých nábojů, 1 bednu osvětlovacích raket, asi
26 000 nábojů a dokonce 1 polní dělo.
Kronika fary kozelské: ….konečně se 9. května ozve zpráva, že Rusové vjeli do Prahy. Radost
se mísí s obavami. Nikde se nepracuje, ve škole se neučí, jen se poslouchá rozhlas a pokyny
z něj. Někteří osadníci se zúčastnili bojů na barikádách v Praze, jiní odzbrojovali německé vojíny, projíždějící obcemi. Dochází i k hrubým výjevům, jako bití a vláčení německých příslušníků. Dne 12. května přijíždějí do Kozel Rusové.
Ubytují se ve staveních, ve škole, na faře. Chování ruských důstojníků ke knězi bylo taktní, přátelské. Jen se divili, že kněz nemá “žínku“. Rozdávají látky, boty, potraviny, čokoládu, kakao.
Granáty zabíjejí ryby v Labi a na ohni si je opékají. V Labi se i koupou a pijí z něj vodu. Jsou
zvyklí na kořalku – vodku a za ni dají vše. Mají
rádi „časy“ – hodinky, někteří jich mají na každé ruce několik.
Kronika obce Kozly: Do naší obce přijelo
ruské vojsko s koňmi. Naši chlapci se na koních
vozili, vojáci půjčovali koně zemědělcům na
polní práce nebo řekli: „Chyťte si je sami“. Často i na poli pomohli, nic po nikom nechtěli, říkali, že všeho mají dost. Bylo nám smutno, když
na podzim odjeli.
Tolik naše kroniky, je to jen stručný výpis.
Petr Brodský, kronikář

Tragickou událost připomíná pomník z nedalekých Konětop. V noci ze 7. na 8. května 1945
došlo k odvetě Němců za útok na autobus s německými vojáky. Ze 115 rodinných domů a zemědělských usedlostí jich 45 zcela lehlo popelem, stejně tak všechny stodoly, 62 domů bylo
ohněm poškozeno. Jen 8 domů zůstalo v pořádku. Během akce byli dva obyvatelé zastřeleni. V chrástecké kronice je zapsáno, že ihned
po této tragické události byla uspořádána sbírka a do Konětop odeslána dvě nákladní auta
šatstva, potravin, cigaret a předsedovi MNV
(starostovi) předána částka 66 150 Kč a později ještě 3 085 Kč, výtěžek z taneční zábavy.

ZE VZPOMÍNEK PANÍ ALENY
KUBOVÉ, ROZENÉ BLAŽKOVÉ
Nemohu upřesnit, zda byl leden nebo únor roku
1945. My, školní děti, jsme měly dlouhé uhelné
prázdniny. Zima byla dost krutá, mrzlo bez sněhu. Tehdy přišla na obecní úřad v Tišicích zpráva, že tudy budou procházet ruští zajatí vojáci
a je nutné se o ně postarat.
Po pár dnech přišli. Mohlo jich být 300, dozor
nad nimi mělo několik desítek německých strážních. Byli to starší, dost hrubí fricové. Jen jeden
z nich – Horst, byl mladý, asi dvacetiletý. Ten vše
potřebné vyřizoval a živě si vzpomínám, že vždy
pobíhal po dvoře, kde se zajatci shromažďovali. Transport ubytoval na statku pan Budkovský
a bylo jen na místních lidech, zda budou mít ti nebozí lidé co jíst.
Každé ráno tišičtí vozili hrnce kávy do statku. Obalili je tak, aby kafe zůstalo horké. Pozdě k večeru se vozila polévka. Ten, kdo přijížděl
s vozíkem, směřoval ke stejnému zástupu zajatců
a ke stejnému dozorci. Asi za tři dny jsem vidě-

la, jak vedle nás dostávali zajatci do rukou několik horkých brambor. Ty strkali za chatrné kabáty a ihned podali hrnky pro kafe. Na druhý večer
jsme vezli také my další hrnec a horké brambory.
Několik dní probíhalo vše úplně bez problémů.
Ale pak najednou přiběhl na obecní úřad Horst
s dalším strážným. Ukrutně křičeli, vyhrožovali německou policií a dokonce chtěli občanům zakázat nosit zuboženým vězňům jídlo. Po zklidnění situace se vše vysvětlilo. Ten den dopoledne při
rozdávání kafe chodila kolem zajatců asi šestnáctiletá dívka a ruských vojáků se cosi vyptávala.
A Němci na to přišli. Zjistilo se, že to byla sestřenice Bohunky Kefurtové, která v Praze chodila do
ruského gymnázia. Urychleně musela odjet z Tišic.
Událost se stala v neděli. Proč v neděli? Ve čtvrtek a v neděli se scházela parta pánů v hospůdce
u pana Poslta popíjet společně válečný mok, kterému se říkalo pivo. Poklábosili, hodili mariáš. Tentokrát se tu, tak jak to v hospodách bývá, dověděli událost z „obecňáku“.
Pánové tu neděli u piva poseděli jen chvilku
a raději začali hned jednat, protože je zpráva hodně rozrušila. Někde, nevzpomínám si u koho, se
sešli, přinesli rozřezané tabákové listy – tabák si
ve válečných letech každý pěstoval doma na zahrádce – a nacpávali dutinky. Možná použili papírky, nevím, důležité je, že tato pozornost pro
Němce od tišických splnila svůj účel. Ráno při
rozdávání kafe nebylo slyšet žádných výhružek,
za to se nádvoří statku pestřilo sloupy tabákového
dýmu. Všichni fricové dostali krabičky s tabákem
a tak hulili nepřetržitě.
Tišické panímaminy nezůstaly za svými muži
pozadu. Sešly se, donesly vše potřebné a napekly tři plata buchet. Něco se peklo asi u Šárů, kde
byla velká kuchyně s pecí. A snad i jinde. Buchty se měly dodat k Martinovským, kam jezdili němečtí důstojníci na obědy i večeře. Tři pánové sebrali odvahu a po jídle Němcům buchty donesli.
Překvapení prý bylo značné. Vyhrožování ustalo
úplně a klidně se dál vozila snídaně i večeře na
dvůr k Budkovským.
Dnes se nikdo nedokáže vžít do situace té doby.
Němci věděli, že válku prohrají a byli stále agresivní. Blížil se den, kdy Tišice měli nešťastníci
opustit a putovat dál. Dozorce Horst se dostavil
na obecní úřad. Pravděpodobně za nic nepoděkoval. Ale přesto řekl: „Nikde jsme se neměli my,
ani zajatci, tak dobře jako v Tišicích“. Asi se Horst
loučil nerad. Dost dlouho mluvil také o Sudetech,
kterými když procházeli, zažili strašný hlad. Někde nedostali ani vodu.
Vzpomínám, že po zmínce o Sudetech jsem se
pak ptala svého otce: „Co jsou to Sudety?“ Bylo mi
tehdy deset let a úplně všemu jsem nerozuměla.
S odstupem času jsem pochopila plnou hrůzu Sudet. Snad proto si tuto otázku pamatuji dodnes.
Vyprávění paní Aleny Kubové
zpracovala Naďa Černá
Poznámka: Pan Budkovský byl nájemcem tišického dvora (dnešní Školky Knížecí dvůr), který
musel v roce 1949 postoupit Státnímu statku Všetaty; hospoda u Posltů byla v dnes zrušené restauraci U Matějků; současná restaurace V zatáčce je
v budově bývalé hospody U Martinovských.
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stolní tenis
STOLNÍ TENISTÉ
UKONČILI ÚSPĚŠNOU
SEZÓNU 2014 – 2015

P

řestože do úplného závěru soutěží stolních tenistů, kdy A mužstvo má už v RP I
dohráno a B mužstvu zbývá sehrát poslední zápas (výsledek
bude znám až po uzávěrce těchto TR), pak vzhledem k postavení v tabulkách k žádnému posunu Tišic už nemůže dojít.
Naše první mužstvo uzavřelo RP I na konečném pátém místě, když v posledním kole dokázalo
dokonce porazit vítěze RP I S. Dřínov na jejich stolech. Výkon mužstva je nutno pochválit už s ohledem na stálé potíže se sestavou,
když P. Jelínek prakticky do soutěže nezasáhl a potřebnou čtveřici musel doplňovat někdo z béčka.
B mužstvo zůstane i po dohrávce
posledního kola na pěkném čtvrtém místě, když o bronzovou příčku
přišlo až v samém závěru soutěže.
V hodnocení úspěšnosti jednotlivců přispěli v RP I nejvíce
Mirek Brodský s úspěšností 71 %,
J. Fabian 67 % a P. Rubín s 62 %.
V RP II Z. Válek s 87 %, P. Dudek s 80 % a J. Vais s 67 %.
RP I – Konečná tabulka
1. TJ Sokol Dřínov
2. TJ Neratovice „D“
3. Sokol Mělník – Pšovka „A“
4. SK Mšeno „A“
5. TJ Sokol Tišice „A“
6. TJ Start Mlékojedy „A“
7. TJ Sokol Všetaty „A“
8. Sokol Dolní Beřkovice „B“
9. TJ Neratovice „E“
10. TJ Dynamo Nelahozeves „B“
11. TJ Kralupy „B“
RP II – Konečná tabulka
1. Sokol Horní Počaply
2. TJ Dynamo Nelahozeves „C“
3. Sokol Mělník Pšovka „B“
4. TJ Sokol Tišice „B“
5. TJ Neratovice „F“
6. SK Liběchov
7. SK Mšeno „B“
8. Sokol Dolní Beřkovice „C“
9. TJ Start Mlékojedy „B“
10. TJ Kralupy „C“
11. TJ Dynamo Nelahozeves „D“
12. TJ Sokol Všetaty „B“
Dosud nezveřejněné výsledky:
RP I
Všetaty A – Tišice A 
7 : 11
Tišice A– Mšeno A 
9:9
Pšovka A – Tišice A 
8 : 10
Tišice A – Neratovice D 
10 : 8
Tišice A – Beřkovice B 
4 : 14
Dřínov – Tišice A 
6 : 12
RP II
Mlékojedy C – Tišice B 
6 : 12
Tišice B –Počaply 
5 : 13
Všetaty B – Tišice B 
8 : 10
Tišice B – Mšeno B 
8 : 10
Pšovka B– Tišice B 
12 : 6
Tišice B – Beřkovice C 
9:9

J. Kratochvíl,
oddíl stolního tenisu
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Procházka se lvy

i tekoucí láva na Havaji
K

dyž někdo procestuje sedmdesát zemí světa, má co vyprávět. To si zřejmě řekli pořadatelé přednášky na téma cizokrajných destinací, doprovázené množstvím fotografií, s naším
spoluobčanem, lektorem Mgr.
Zdeňkem Hynkem. Ta se konala 7. března v restauraci Na hřišti.
„S focením jsem začal v osmi letech, k této vášni mě přivedla maminka.“ Tak začal svou zajímavou
přednášku, která pokračovala výčtem neméně zajímavých fotografických příležitostí. První fotografie ze svých zahraničních cest nafotil coby člen pěveckého sboru Pražští učitelé. „Jezdit po světě a nefotit snad ani nejde, to se samo přímo nabízí.“ Postupem let se z této
záliby vypracoval na profi fotografa cestovních kanceláří. A tak o vycestování i do těch nejvzdálenějších
koutů země nemá nouzi. Ve své
přednášce se zaměřil na zajímavosti z Keni, Thajska a Spojených arabských emirátů.
Při popisování podmínek života
v Keni si asi každý z posluchačů uvědomil, v jak neuvěřitelně složitých
podmínkách žijí někteří lidé. Hladomor, nedostatek pitné vody, obrovské procento populace nemocných AIDS, zoufalý nedostatek lékařů, téměř nulová zdravotnická péče.
„Fotit takový život je složité, je to velký nápor na emoce a psychiku. Při
pohledu na vyhladovělé děti nemáte sílu zvednout fotoaparát k očím,
natož zmáčknout spoušť.“ Překrásné
pláže a komfort hotelů jsou pravým
opakem takového života. K návštěvě této země lákají hlavně národní
parky s množstvím exotických zvířat. „Neodolal jsem nabídce procházky se lvy. V prvních chvílích mi to připadalo jako báječný nápad, ale když
jsme byli dvě hodiny instruováni, jak
se máme chovat, co smíme a nesmíme v přítomnosti lvů dělat, plně jsem
si uvědomil, že každá sebemenší nerozvážnost mě může stát život.“
Proti bídě Keni stojí luxus Spojených arabských emirátů s hlavním
městem Dubají. Překrásné, obrovské budovy, kterým vévodí světoznámá budova nejluxusnějšího hotelu světa – Burj Al Arab. „Je až nepochopitelné, že teprve po jeho dokončení si uvědomili, že ze strany od
moře je architektura řešena tak, že se
na budově rýsuje symbol kříže. Symbol křesťanství na dominantě arabské země. Proto tento hotel ve tvaru
lodě nesmí být focen z moře.“ Podobně neslavně dopadá další pýcha Dubaje – umělé ostrovy ve tvaru palmy.
Ty jsou před vlnami chráněny obrovskými zátarasy. V takto vzniklé
klidné vodě se daří medúzám, které

tu žijí v obrovském množství a jsou
důvodem k postupnému vylidňování ostrovů.
Při návštěvě Thajska nepřehlédnete honosné paláce a výstavní budovy zdobené porcelánem. „To se traduje z doby, kdy do královského paláce směřovala loď plná vzácného porcelánu. Ten se rozbil a král rozhodl, aby
se jím ozdobily alespoň budovy.“ Ty se
od těch dob krom zlata lesknou i porcelánovými mozaikami.
Přednáška doplněná panely s fotografiemi a doprovodnými texty
byla zakončena výčtem zcela jiných
zážitků. „Někdy mám pocit, že přitahuji nejrůznější katastrofy. V Keni
při mém pobytu probíhala válka
kmenů, v Austrálii zemětřesení, kdy
jsme ocenili, že zde mají již preventivně postele připevněné k podlaze.
Thajskem se převalilo menší tsunami. V Americe sněžilo tak, že jsme se
na několik dní museli obejít bez proudu, Mexikem prolétl tajfun. Při návštěvě Izraele a Palestiny měli zrov-

na co k řešení se Sýrií, takže si „vyměnili“ pár raket. Na Islandu právě začala se svou aktivitou sopka Eyjafjallajökull. Na Havaji bojovali s tekoucí lávou, která přes neustálá varování stála za smrtí, v lepším případě za
amputací nohou, mnohých turistů.“
Bylo zmíněno mnoho dalších zážitků – úsměvných i těch k zamyšlení. Přednáška končila zajímavou pozvánkou. „Když navštívíte Kambodžu, určitě vyhledejte jejího krále Norodoma Sihamoniho. Ten studoval
v Čechách a každého Čecha přijme,
pozdraví se s ním a pohostí ho. Takové tam máme privilegium.“
Zdeněk Hynek by svými zážitky
z cest vyplnil ne jednu přednášku.
Ale mohl by vyprávět i o svých pěti
cestopisných knihách „Svět lesku
a bídy“, o vydáních čtyř dílů povídek a pověstí „Pověsti z Batelovska“
nebo o fotografické encyklopedii
z Vysočiny, jejichž je autorem. Věřme, že beseda bude mít své pokračování.
Naďa Černá

Fotbalová sezóna začala
mini přípravka

M

ini přípravka byla posílena o nového trenéra Vaška Stránského, který pomáhá Tomáši Kopejskovi s vedením našich
nejmenších.
Kluci už pilně trénují a odehráli první mistrovské utkání doma
s Nelahozevsí s výsledkem 7:7 a 5:2.
Střelci: Terziev 5, Kříž 5, Marek 1,
Jungová 1

mladší přípravka

M

áme odehraná 2 mistrovská
utkání.
Čechii Kralupy jsme porazili 13:3 –
branky: T. Krajčová 8, O. Terziev 2,
O. Lhota 1, L. Král 1, J. Krůtová 1.
Druhý zápas s BOTAFOGEM
Mělník jsme prohráli 6:7 – branky:
T. Jablončík 5, O. Luňák 1.

starší přípravka

H

ned v první jarní den za hezkého počasí naše nejmladší děti, ročníky narozené 2006
a 2007, se účastnily velice kvalitního turnaje v Kosmonosech
u Mladé Boleslavi.
V tomto zápolení bylo přihlášeno
celkem 20 kvalitních družstev z velkých měst a prakticky z celé republiky. Turnaj byl rozdělen do čtyř skupin
po pěti družstvech, kde nám v naší
skupině čelila parta dětských fotbalistů z FK Pardubic, z TJ SK Prahy Satalic, FK Litoměřic a FK Viktorie Žižkov. Dle umístění v základní skupině
se pak vytvořily skupiny po čtyřech
družstvech hrající o celkovém umístění. Celkem na tomto jednodenním turnaji děti odehrály neuvěřitelných 112 minut. V základní skupině
nám vítězství ve skupině uniklo o vlásek, kdy jen jediná inkasovaná branka (nešťastná prohra s Pardubicemi)
nás určila do bojů o 5. – 8. místo.
Výsledky v základní skupině:
TJ Sokol Tišice – TJ SK Satalice 
TJ Sokol Tišice – FK Litoměřice 
TJ Sokol Tišice – FK Vik. Žižkov 
TJ Sokol Tišice – FK Pardubice 

5:0
3:0
2:2
1:2

Vysoké herní nasazení a dlouhá
hrací doba nás poznamenala, našemu pouze sedmičlennému výběru tišických devítiletých fotbalových nadějí ve složení (Ondřej Luňák, Matouš
Trédl, Tomáš Jablončík, Jan Pasovský,
František Korbel, Jolana Krůtová a Tereza Krajčová) došly fyzické síly.
Ve skupině o umístění nás čekala další parta dětí z Xaverova, Chebu a Mariánských Lázních. Po těs-

Ze zápasu mužů: Tišice – Lobkovice
ných prohrách na nás zbylo skvělé 8. místo z dvaceti družstev. I po
tomto odehraném turnaji bylo vidět a znát, že zájem a snaha dovést
či zařadit naše svěřence mezi elitní
družstva mělo a má smysl.

A

mladší žáci

začal letos dlouhý kolotoč mistrovských zápasů. První dva
zápasy se nám výsledkově moc nepovedly, ale jednalo se o dva nejsilnější týmy soutěže a také se projevila slabší fyzička kluků.
Na té jsme začali pracovat hned,
jak to počasí dovolilo a mohli jsme
trénovat venku na hřišti. Další zápasy se nám už povedly o dost lépe. S
Čečelicemi jsme byli lepší celý zápas,
jen jsme nemohli protrhnout střelecké štěstí. Nejlepší zápas jsme sehráli
na hřišti favorizované Pšovky. Hned
od začátku jsme soupeře zmáčkli a jen jsme z tlaku nedokázali skórovat a soupeř 2x trestal. Ve 2. poločase se projevila už naše lepší fyzická
připravenost a soupeř nám nestačil.
Sice jsme prohráli, ale ve výborném
tempu a s dobrým soupeřem.
Dále byli vybráni čtyři naši hráči
do výběru Mělnicka na meziokresní
turnaj: Pokorný Vojta, Krajč Ondřej,
Oplt Tomáš, Bruner Štěpán.
Výsledky:
Tišice – FC Mělník	
FK Kralupy 1901 – Tišice
(Bruner)
Tišice – Čečelice
FK Pšovka Mělník – Tišice
(Janoušek, Formánek)

M

0:7
6:1
0:0
4:2

muži

istrovské zápasy začaly
opravdu brzo. Už 8. března
se odehrálo první jarní kolo doma
s Pšovkou a začátek to byl vydařený.

ROZLOSOVÁNÍ
OPJARO
JARO2015
2015
ROZLOSOVÁNÍ OP
KOLO
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

DEN DATUM VÝKOP SOUPEŘ
VÝSLEDEK
NEDĚLE
8.3.
14:30 TJ Sokol Tišice – FK Pšovka Mělník B
3:0
NEDĚLE 15.3.
14:30 FK Kralupy 1901 – TJ Sokol Tišice
1:2
SOBOTA 21.3.
15:00 TJ Sokol Tišice – Vltavan Chvatěruby
11:0
NEDĚLE 29.3.
15:00 Sokol Dolany – TJ Sokol Tišice
1:3
NEDĚLE
5.4.
16:30 TJ Sokol Tišice – FC Merkuria Lobkovice
2:1
NEDĚLE 12.4.
16:30 TJ Kly – TJ Sokol Tišice
1:3
NEDĚLE 19.4.
17:00 TJ Sokol Tišice – AFK Hořín
NEDĚLE 26.4.
17:00 SK Slavia Velký Borek – TJ Sokol Tišice
NEDĚLE
3.5.
17:00 TJ Sokol Tišice – AFK Veltrusy
SOBOTA
9.5.
17:00 Sokol Dolní Beřkovice – TJ Sokol Tišice
NEDĚLE 17.5.
17:00 TJ Sokol Tišice – SK Vojkovice
NEDĚLE 24.5.
17:00 TJ Sokol Tišice – Sokol Libiš B
SOBOTA 30.5.
17:00 PTZ Nelahozeves – TJ Sokol Tišice
NEDĚLE
7.6.
17:00 TJ Sokol Tišice – SK Mšeno
NEDĚLE 14.6.
17:00 FK Neratovice/ Byškovice B – TJ Sokol Tišice

První tři góly a taky tři body! Poměrně těžké utkání kluci sehráli v Dolanech, kdy jsme první polovinu prohrávali o gól, ale kvalita
a vytrvalost nakonec přinesla ovoce a zvítězili jsme 1:3. Na jaře jsme
začali výborně a neztratili jsme zatím žádný bod. Velice hezký a těžký zápas se povedl doma s Lobkovicemi 2:1, škoda jen neproměněných šancí. Nová posila do týmu
je na pozici brankáře – Kamil Polman (hostování z Kostelce nad Labem). Naši branku spolu s ním hájí
také Michal Hádek (hostování z Libiše). Gólman Tomáš Karda je nyní
na (hostování v Ovčárech). Právě
z Ovčár se vrátil u nás již hrající Fa-

bián David. Kluci hrají dobrý fotbal
a pevně věříme, že jim to vydrží.
TABULKA OP MUŽI
Tým

Z V VP PP P Skóre

1. FK Nerat. – Byš. B
2. SK Vojkovice
3. Sokol Tišice
4. SK Slavia V. Borek
5. Sokol Libiš B
6. SK Mšeno
7. FC Lobkovice
8. AFK Veltrusy
9. AFK Hořín
10. Kly
11. FK Kralupy 1901
12. Sokol Dolany
13. FK Pšovka Měl. B
14. Nelahozeves
15. Dolní Beřkovice
16. Vlt. Chvatěruby

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

18
14
14
13
11
11
8
8
7
5
5
7
6
6
4
2

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

0 1
2 3
1 4
2 4
1 5
1 8
1 10
1 10
5 8
5 8
2 11
2 12
2 12
0 14
2 13
2 16

69:14
62:19
70:29
49:27
47:25
42:43
32:42
30:46
40:37
31:40
42:45
43:61
48:54
42:80
26:59
20:72

B
58
48
47
45
42
36
29
29
28
26
23
23
22
20
18
10

Zprávy z fotbalu zpracoval
Michal Pasovský

Sportovní karneval, pořádaný koncem března, byl opět plný nejrůznějších masek. Pořadatelé svým karnevalovým vystoupením opět nezklamali. Komponovaná scénka
z filmu Slunce, seno, jahody s dokonale provedenými
maskami rozesmála každého návštěvníka. Žel fotografie z tohoto výstupu takové kvality nedosahovaly. Ale druhá oceněná maska – Biatlonista Brody – ukazuje, jak dokonale se masky na karneval připravovaly.

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, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Kváček Pavel (foto). E–mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
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pozvánky
DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ

V

e státní svátek 8. května
2015 – od 9.00 do 13.00
hodin – Den otevřených dveří na čistírně odpadních vod
v Tišicích.
Prohlídky ČOV se mohou
tento den (pátek) zúčastnit děti
starší 15 let.

TIŠICKÉ KLUBKO ZVE
DĚTI NA DĚTSKÝ DEN
S VEČERNÍČKEM

V

sobotu 23. 5. 2015 od
13 hodin na fotbalovém
hřišti v Chrástě.
Děti (ty menší mohou i s rodiči) se vydají na večerníčkovou stezku, kde je čekají zábavné
úkoly s postavičkami, které děti
znají z večerníčků, a za jejich splnění si v cíli vyberou odměnu.
Na hřišti budou připraveny tvůrčí dílničky (vlastnoručně zhotovené výrobky si pak děti odnesou samozřejmě domů), malování na obličej, ale i skákací hrad.
Ty nejmenší děti si pak mohou
pohrát na obří dece plné hraček a na ty starší čeká velký kvíz.
Z hřiště se pak můžete projet vyhlídkovým vláčkem. Občerstvení
je samozřejmě zajištěno. Velmi
prosíme všechny pekaře a pekařky o příspěvek do našeho prodejního stánku!

SENIOŘI VÁS ZVOU

K

lub seniorů v Tišicích zve
všechny příznivce dobré
muziky a zábavy do společenského sálu restaurace Na hřišti
na MÁJOVÉ SETKÁNÍ S PŘÍVORANKOU MILOŠE VALENTY.
Uskuteční se v neděli
10. května od 14 hodin. Přijďte
i vy a vezměte s sebou své přátele a známé. Vstupné 60 Kč, obsluha zajištěna

LUNO roste každou
nově uvedenou hrou
P

o dvou pohádkách se repertoár divadelní společnosti
LUNO Tišice usadil v české klasice. Prodaná nevěsta, Babička a do
třetice v dubnu uvedená Rusalka,
jsou divadelní kusy, které divákovi nenásilnou formou přibližují
obsah těchto děl.
Málokdo z příznivců věřil, že pátou hrou dokážeme překonat své
předchozí výkony. Ale potlesk během jednotlivých scén, potleskem
oceněné pěvecké výkony a doslova bouřlivé závěrečné ovace nás
opravňují k názoru, že jsme nejen
nezklamali, ale udělali další krok
vpřed. Diváci nešetřili ani slovy
chvály. Představení viděli jako dokonale vyvážené, oceňovali zpěv
v podání herců, s nadšením sledovali plesovou scénu, která měla
divácky zajímavou choreografii.
Efekty v podobě bublajícího nápoje a rozevírajícího se leknínu s vílou
uvnitř umocnily moderně řešenou
scénu a celkové pojetí hry.
Soubor předstoupil před diváky
po několikaměsíčních přípravách.
I když se časem objevovala únava,
všichni jakoby tušili, že stojí před
něčím opravdu velkým a vždy nabrali síly k dalším zkouškám. Výkony nových členů souboru a výkony
představitelů dvou hlavních postav
jsou velkým příslibem do budoucnosti souboru.
K divadlu patří i spousta práce, která není na první pohled vidět. Poctivá práce nápovědy Věry
Kalašové, která intenzivně pomáhá
i s výrobou dekorací. Návrhy scény,
kostýmů a z velké části jejich realizace jsou dílem Jany Preislerové.
V pozadí pracující Pavel Kváček,
který stál za realizací efektů. Náročnou instalaci osvětlení, ozvuče-

Svatební scéna s Cizí kněžnou (vlevo) v podání nové členky souboru Zuzany Langrové.
ní a elektřiny měl na svých bedrech
Petr Kühn. Zde velmi děkujeme za
nezištnou a velmi vstřícnou pomoc
Martina a Honzy Skálových, kteří
zapůjčili s neuvěřitelnou samozřejmostí osvětlení. Asi by nikdo nevěřil, že mužská část souboru stavbou
jeviště strávila čtyři večery.
Děkujeme za podporu nejen našim četným divákům, ale i obecnímu úřadu, Ivaně Šafránkové, jež
nám nahrála klavírní doprovod,
i těm, kteří nám darovali mnohé rekvizity. Tuto formu podpory asi nejlépe vystihují slova Honzy Skály:
„Proč bychom vám nepomohli, když
je to pro takovou věc.“ Všem děkujeme a snad potěšíme slovy – jdeme
do toho znovu! Tak zase za rok…
Naďa Černá,
píár manažerka souboru
Foto Zdeněk Hynek

Strach nahánějící ježibaba Naďa
Černá.

CELODENNÍ VÝLET

K

lub seniorů pořádá ve
čtvrtek 18. 6. 2015 celodenní výlet. Dopoledne navštívíme Ještěd, pak se přesuneme
do areálu zámku Sychrov, kde
máme rezervovánu prohlídku
od 14.30 hod.
Ve volném čase před prohlídkou zámku je možno se občerstvit v některé ze dvou restaurací nacházejících se v areálu zámku. Odjezd na výlet je v 7.00 hod.
z obvyklých stanovišť. Cena zájezdu (vstupné, lanovka, autobus) je
320 Kč/osoba. Návrat do Tišic cca
v 17–17.30 hod. Přihlášky přijímá
do 10. 6. 2015 předseda KS pan
M. Černý, tel.: 721 382 260.
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Jednu z lesních žínek ztvárnila poprvé hrající Kateřina Preislerová (druhá
zprava).

Skvělý herecký výkon podali Markéta Luňáková a Antonín Kravcov, ml.

