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Do obce míří další dotace
Na rekonstrukci zahrady mateřské školy
Z
ískání dotace na výstavbu
„vesničky“ v areálu Mateřské školy Tišice nastartovalo cestu k celkové rekonstrukci, kterou
bez dotací lze jen těžko realizovat. Ředitelka školky, Mgr. Tereza Netíková, se od samého nástupu do této funkce netajila záměrem přebudovat zahradu tak, aby
u dětí podporovala vztah k přírodě a k místu, kde žijí.

Dotační titul vypsaný Státním fondem životního prostředí, byl pro ni
výzvou k vypracování projektu „Zahrada v přírodním stylu pro malé
i velké“ s rozpočtem 728 850 Kč.
„Podařilo se nám to, v co jsme všichni doufali. Projekt byl úspěšný a dotace nám byla přidělena!“ řekla
šťastná ředitelka školky.
Projekt vznikl za vysoké podpory ze strany obce, která je majitelem

pozemku, takže byl podáván za obec
Tišice. Na vypracování se podílela architektka Ing. Lucie Miovská, Ph.D.,
jejíž návrh plně vystihl záměr vést
děti k environmentální výchově.
V návrhu jsou zastoupeny všechny plochy typické pro tyto zahrady. „Bezesporu největším lákadlem
pro děti bude vodní prvek – soustava korýtek, mlýnků a žlábků propojená s pískovištěm,“ představila část
projektu T. Netíková. Jeho další součástí bude například hmyzí domeček, zahrádky s tradičním ovocem
a bylinkami, ale i herní prvky. „Protože víme, že do školní zahrady patří i prvky sportovního charakteru,
zažádali jsme o další dotaci na tyto
prvky přímo na kraji a to přibližně
ve výši 100 tisíc korun. Věříme, že
i zde budeme úspěšní a školní zahrada bude tak vybavena pro vyžití
dětí ve všech směrech.“ Úspěšný pro-

jekt vyžaduje i spoluúčast obce a to
ve výši 72 886 korun. Ta bude uhrazena z finančních prostředků, které mateřské škole věnovali sponzoři.
K celé úspěšné akci řekl starosta
obce: „Vytváření co nejlepších podmínek pro naše děti v rámci základní a mateřské školy, je jednou z priorit obce. Proto se obec ve spolupráci
s vedením Mateřské školy Tišice rozhodla pro výměnu herních prvků na
zahradě mateřské školy. Stávající kovové prvky, které jsou nainstalovány od samého zahájení provozu
školky, budou odstraněny a nahrazeny moderními prvky ze dřeva.
Návrh prvků byl konzultován s odborníkem tak, aby byly pro děti co
největším přínosem. Dotace ve výši
655 964 Kč je opravdu výraznou finanční podporou. Věřím, že nové
herní prvky se budou dětem líbit
a přispějí k rozvoji jejich dovedností.“

Jak pokračuje výstavba
kanalizace, starosto?
T

rozhovor

ak tuto otázku dostávám v posledním
měsíci takřka každý den. Slyším také
spoustu „zaručených“ zpráv typu jedna paní
povídala. Takže tu zodpovím jen několik nejfrekventovanějších otázek.
n Je dostatek finančních prostředků
na výstavbu kanalizace v ulici Boleslavská?
Ano, máme prozatím podepsány smlouvy na dotace ve výši 11 mil.
a dalších 6 mil. je před schválením.
Obec má i své nemalé prostředky a
pro jistotu jsou i předjednány prostředky z banky, takže finance jsou zajištěny.

n Nebylo by lepší instalovat tlakovou kanalizaci
nebo občanům zaplatit čistírny odpadních vod?
V případě změny typu kanalizace by muselo
dojít ke změně projektu a zažádat o nová povolení, což by nás časově posunulo a nemohli bychom
využít již schválené dotace. Hlavně bychom stejně
museli řešit problémy se spodní vodou stejně jako dnes. Na domácí čistírny bychom
nemohli uplatnit dotace a v místech, kde
bývá hladina spodní vody i na 60 cm
pod úrovní terénu by nebylo možné
zasakování odpadní vody.
n Stihne se i při skluzu v harmonogramu výstavby dodržet konečný termín?
Zhotovitelská firma nás ubezpečuje, že udělá vše pro to, aby se
skluz podařilo dohnat a vše se stihlo
v termínu. Pokračování na 2. straně

Počátek realizace rekonstrukce zahrady je naplánován na začátek srpna. „Pevně doufám, že časový
harmonogram akce nebude překročen a děti si budou moci celou zahradu plně užívat již od listopadu,“
uvedla autorka úspěšného projektu.
Naďa Černá

krátce
Ocenění pro Tišické
rozhledy

K

oncem května proběhlo vyhodnocení soutěže Radniční zpravodaj roku 2014, kterou vyhlásil webový informační
portál M-region.cz spolu s týdeníkem Mělnicko, MAS nad Prahou a Státním okresním archivem Praha - východ.
Hodnotila se aktuálnost obsahu, šíře informací, jejich hodnota pro čtenáře, grafické zpracování a celková úroveň tiskoviny. Tišické rozhledy byly přihlášeny do soutěže stejně jako
více než dvě desítky zpravodajů
z oblasti Praha-východ a Mělnicka.
V kategorii „občasník“ získaly 3. místo. Ocenění je výsledkem práce nejen redaktorů, ale
i dopisovatelů a grafického zpracování. Je i výrazem podpory ze
strany zastupitelů obce, kteří vydávání této radniční tiskoviny
podporují.
(nač)

Den obce Tišice 29. 8. 2015
Program uvnitř listu
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zprávy z OÚ
Nová záložka
na webu obce

J

istě jste zaznamenali, že se na obecních
webových stránkách za poslední rok objevilo několik nových záložek.
Jelikož se informovanost obecního webu
snažíme zlepšovat i nadále, zařadili jsme
nově záložku INFO BOX. Pod touto záložkou naleznete nabídku pracovních příležitostí v okruhu třiceti kilometrů od Tišic. Věříme, že tato nová služba bude dalším přínosem v informovanosti občanů.

Zpomalovací prahy
zvyšují bezpečnost dětí

Z

důvodu zvýšení bezpečnosti dětí, které
navštěvují základní a mateřskou školu, došlo k instalaci zpomalovacích prahů
(retardérů) na přístupových cestách k těmto zařízením.
Konkrétně se jedná o ulici Ke Křížku u břízové aleje a v ulici U Školky. I nadále budeme vyhodnocovat dopravně bezpečnostní rizika a případné problémy se pokusíme řešit. Ovšem každá mince má dvě strany a například s instalací zpomalovacích prahů jsou
spojené zvýšené otřesy při přejíždění automobilů, což je nepříjemný efekt pro obyvatele, kteří žijí v bezprostřední blízkosti zmíněného prahu. Z tohoto důvodu instalaci podobného dopravního prvku vždy velice zvažujeme.

Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí

L

oni občané odevzdali k recyklaci 150 televizorů, 45 monitorů a 792,00 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče
se již několik let vyplácí.
Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizorů a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL
můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého
elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také,
o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných
elektrozařízení. Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že tříděním v naší obci jsme uspořili 49,03 MWh elektřiny, 1 932,20 litrů ropy,
225,71 m3 vody a 2,28 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 11,54 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 43,73 tun. Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
vliv na zlepšení životního prostředí.
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Jak pokračuje výstavba
kanalizace, starosto?
Dokončení z 1. strany

Většina z vás jistě zaznamenala, že v budování
kanalizace ke skluzu oproti avizovanému harmonogramu skutečně došlo a v určité chvíli i k pozastavení prací. Z tohoto důvodu dojde k dočasnému zrušení autobusové zastávky Chrást, až od
1. 7. 2015 (předpoklad byl od 4. 6. 2015).
Zpoždění je způsobeno hlavně vysokou hladinou spodní vody. Proto, aby se mohlo kanalizační potrubí a sběrné šachty usadit, je třeba hladinu spodní vody snížit tak, aby se mohla pokládka uskutečnit. Se zvýšenou hladinou spodní vody
se sice počítalo, ale několik specializovaných firem, které prostřednictvím pomocných vrtů dokážou i v písku vodu odčerpávat, již zhotovitelské
firmě (IMOS group s. r. o.) odřeklo. Nyní se konečně našla firma, která by snižování spodní vody
měla zajistit. Jelikož se dokázala vypořádat i s náročnějšími podmínkami, než panují u nás, mělo
by se vše podařit. V době vydání tohoto článku
jsou práce opět v plném proudu.

Jako subdodavatel při realizaci výkopových
prací pracuje i firma místního občana p. Karla
Hradce, kterého o spolupráci požádal vítěz výběrového řízení na realizaci kanalizace. Jelikož
bude v místech výstavby omezen přístup, nabídl p. Hradec, že bude v případě potřeby z těchto míst svážet i komunální odpad. Operativně se
snažíme řešit nepříznivé vlivy výstavby, ale vždy
k nějakému omezení dojde.
Je například možné, že při odčerpávání spodní vody dojde k výraznému, krátkodobému poklesu vody ve studních, které se budou nacházet
v blízkosti prováděných prací. Tento efekt může
trvat maximálně několik dnů. V případě, že by
někdo tento výpadek potřeboval nahradit, pokusíme se v konkrétních případech o individuální dovoz vody.
Chtěl bych touto cestou znovu požádat o trpělivost a pochopení. Každá akce podobného typu
s sebou nese větší či menší problémy, které jak
doufám společně zvládneme.

Pavel Končel, starosta

ze zasedání obecního zastupitelstva

Z

asedání zastupitelstva se
konalo 21. května 2015
za přítomnosti všech zastupitelů a 26 občanů.
l Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo Závěrečný účet obce
za rok 2014 včetně Zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
s výsledkem – bez výhrad.
l Dále schválilo účetní závěrku obce za rok 2014.
l OZ vydalo změnu č. 5
územního plánu Tišice v souladu se stavebním zákonem
po ověření, že není v rozporu
s Politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem ani
se stanovisky dotčených orgánů či stanoviskem krajského úřadu.
l Zastupitelé schválili Povodňový plán obce, ve kterém
jsou zmiňovány např. stavy
hladiny vody i z minulých let

a návod na opatření v případě
povodní. Tento plán je jednou
ze součástí protipovodňového systému, do kterého patří
např. čidla na měření hladiny
vody a rozmístění hlásičů rozhlasu po obci.
l OZ schválilo záměr členství
ve Svazu měst a obcí České republiky. Jde o organizaci, která se např. zásadně podílela na
tom, že se v obcích nezrušily
pošty v takovém měřítku, jak
se původně navrhovalo. Svaz
je pro města a obce metodickou podporou a právním servisem. I proto se Tišice k této
organizaci připojily.
l Byla schválena smlouva
o dotaci na výstavbu kanalizace se SFŽP
l OZ schválilo smlouvu o náhradě za omezení užívání silnice. Tuto smlouvu si vyžádalo vybudování kanalizační
propojky v ulici Labská s Bo-

leslavskou a skutečnost, že se
jedná o krajskou komunikaci.
Ze smlouvy vyplývá povinnost udělat nový potah silnice v celé její šíři (přibližně
v úseku 100 m).
l Byl schválen záměr rekonstrukce stávajícího chodníku v ulicích Mělnická a Boleslavská, který je ve špatném
stavu a některé jeho části budou poničeny i v rámci budování kanalizace. Oprava
by měla proběhnout v návaznosti na plánovaný nový povrch silnice. Povrch chodníku
by měl být ze zámkové dlažby
a při rekonstrukci je plánována instalace nové kabeláže pro osvětlení. Rekonstrukce chodníku nesmí překročit
částku 3 700 000 Kč bez DPH.
V závěrečné diskuzi se občané
nejvíce zajímali o průběh budování kanalizace a o další plány na její rozšíření.
(nač)

Jarní vítání občánků naší obce
V

e čtvrtek 14. dubna 2015 jsme uvítali do
života v naší obci nové občánky.

V první skupince to byli Jakub Cvrk, David
Gambiraža, Viktor Jarka, Tomáš Linek, Barbora
Nováková, Kristýna Pešanová a Luboš Maršík, ve

druhé pak Jindřich Pešava, Sebastián Štulc, Amálie Vojtěchovská, Ella Vondráčková, Petr Procházka, Karolína Březinová a Josefína Zichová. Po krátkém kulturním vystoupení dětí z místní základní
školy přivítal pan starosta všechny přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se rodiče podepsali do

krátce
Zpráva
o přezkoumání
hospodaření obce
za rok 2014

Travička zelená není vždy potěšení
M

ůžeme ji rozdělit na obecní
a tu soukromou. Ta soukromá, co je za plotem, je téměř ve
všech případech v perfektním stavu. Tu před plotem mnozí majitelé
domů striktně vyčlenili ze své péče,
protože je „obecní“. Zaměstnanci
údržby téměř nedají z ruky sekačky,
aby stihli všechny travnaté plochy
udržet ve stavu, který lahodí oku.

Ne již tak majitelé rozlehlých pozemků, kteří zapomínají na svou
povinnost udržovat pozemky ve
stavu nezatěžujícím jejich sousedy.
Jaká povinnost pro ně plyne a jak se
jejich bezohlednosti můžeme bránit, zjišťoval M. Hoffmann.
S příchodem jara nastává každoroční problém jak přinutit majitele pozemků k tomu, aby sekali trávu a pomocí toho zamezili šíření plevele na
jiné pozemky. Občané se mohou svého
práva domoci dvěma způsoby.
První z možností je podání tzv.
sousedské žaloby. Zde se opíráme
o § 1013 občanského zákoníku.

Vlastníkům nemovitostí se zakazuje obtěžovat své sousedy nad míru
přiměřenou v dané lokalitě. Jedná se
tedy o tzv. imise, které vnikají na pozemek jiného vlastníka.
Druhou možností je obrátit se na
místní obecní úřad s rozšířenou působností (v našem případě Neratovice - odbor životního prostředí).
Z § 3 zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči vyplývá následující:
Vlastník pozemku nebo osoba, která jej užívá z jiného právního důvodu,
je povinen zjišťovat a omezovat výskyt

a šíření škodlivých organismů včetně
plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným
osobám, nedošlo k poškození životního
prostředí, k ohrožení zdraví lidí nebo
zvířat. Tímto jednáním dochází k páchání přestupku, za nějž může být udělena pokuta. Na vaši žádost je úřad povinen vám poskytnout informaci, jaké
kroky v dané věci učinil.
Některé obecní úřady zasílají občanům dvakrát do roka (na jaře
a na podzim) písemné výzvy k odstranění nadměrného zaplevelení
pozemků.
Matouš Hoffmann

Neudržované pozemky uprostřed rodinné zástavby obtěžují všechny majitele přilehlých zahrad.

Obec Tišice vás srdečně zve na kulturní akci

Den obce Tišice

Program:

11.00 – 12.00 hod.
12.00 – 12.30 hod.
12.30 – 12.45 hod.
13.00 – 13.30 hod.
13.30 – 14.30 hod.
14.30 – 15.30 hod.
15.30 – 16.00 hod.
16.00 – 17.00 hod.
17.00 – 17.30 hod.
18.00 – 22.00 hod.
22.00 hod.
22.10 – 24.00 hod.
24.00 hod.

Letos uplynulo 70 let od ukončení nejhrůznější války v dějinách lidstva. Připomínkové akce se v této
souvislosti konaly na mnoha místech. Památku padlých jsme uctili i v Tišicích.

pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a pro miminka malý dáreček na památku. Noví občánkové
se již tradičně pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá
akce probíhala jako vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů a její průběh byl poklidný a nesl
se v rodinném duchu.
(ld)

zahájení, hudební skupina Sirotci
vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
TIŠICKÉ KLUBko
Šermíři
Zdeněk Izer
Petra Černocká
Šermíři
hudební skupina Maria Scare
Módní přehlídka
hudební skupina Plus
ohňostroj
hudební skupina Plus
ukončení slavnosti

Současně bude probíhat prezentace
činnosti našich tradičních spolků.

Od 12.00 do 18.00 hod.
bude projíždět obcí výletní vláček
(nástup a výstup u hřiště),
pro děti bude připraven skákací hrad,
soutěže a pouťové atrakce.
Vstupné dobrovolné
Tato akce byla finančně podpořena
z Fondu hejtmana Středočeského kraje

Datum konání: 29. srpna 2015
Místo: areál fotbalového hřiště v Chrástě

F

inanční výbor na svém zasedání porovnal údaje
v Závěrečném účtu obce s údaji v účetních výkazech.
Finanční hospodaření obce
za rok 2014 skončilo přebytkem, a po úhradě splátek z úvěrů zůstává naspořená částka
jako rezerva do dalších období.
Dále bylo zjištěno, že Závěrečný účet má náležitosti požadované zákonem. Současně byla
projednána Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok
2014, jejíž závěr zní, že nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. Finanční výbor přezkoumal účetní doklady vytvořené
v rámci účetní závěrky za rok
2014 a konstatoval, že účetnictví obce podává věrný a poctivý
obraz o finanční situaci účetní
jednotky, je přehledné, má vypovídací schopnost. Závěrečný účet obce, včetně Zprávy
o přezkoumání hospodaření
obce za rok 2014 a účetní závěrka obce za rok 2014 byly
schváleny na zasedání obce konaném dne 21. 5. 2015 bez výhrad.
Jan Vacek,
předseda finančního výboru

Nic nového
pod sluncem ...
„Není lásky a obětavosti nezištné mezi koryfeji v naši republice. V poslední době provalilo se bahno špinavých afér, do
nichž zapleteni jsou i ministři
liberálních stran, vysocí důstojníci, poslanci a státní úředníci,
jejichž kapsy byly zatěžkány několika miliony na účet naši republiky. Těchto afér dosud odhaleno pět, z nichž největší je
aféra lihová a benzinová.“
Jen podle archaické češtiny se
dá poznat, že to není vybráno z některých současných novin. Je to ze
zápisu z kroniky za rok 1924. Našel jsem tento povzdech nad neutěšenými poměry v mladé republice při hledání podkladů k článku
o Husovi. Poznámka: Koryfej –
přední, čelná osobnost, představitel
(ve vědě, kultuře, politice)

Petr Brodský – kronikář
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
V

e dnech, kdy vyjde toto číslo TR, budou v celé naší vlasti vrcholit kulturní a společenské
akce, připomínající 600. výročí
upálení Mistra Jana Husa.
Hodnocení, názory na jeho život,
učení i mučednickou smrt se v průběhu století značně měnily, lišily.
O tom všem se nyní dozvídáme podrobnosti z uměleckých děl i doku-

Běh O pohár starosty Tišic

aneb i Mistra Jana Husa jsme slavili

mentů. Prvního oficiálního uznání se
Husovi dostalo až po zániku Rakouska – Uherska, od mladé Československé republiky. V roce 1925 byl přijat
zákon č. 65 Sbírky zákonů a nařízení, který ustanovil 9 státních svátků
a 5 památných dnů republiky, mezi
nimi i 6. červenec.
Zda se veřejné oslavy Mistra Jana
Husa konaly před vydáním tohoto zákona jsem v našich kronikách

nenašel. Zato právě v roce 1925 zapsal kozelský farář František Baštěk
se zjevnou nelibostí: „Husovy oslavy děly se letos všude s velikou okázalostí. I z Kozel vyšel průvod s hudbou v předvečer památného dne Husova, aby „důstojně“ oslavil mučedníka „za pravdu“ u zapálené hranice
v Mlékojedech naproti Lobkovicům.
Hus by však jistě z nich radost neměl,
protože to byli samí nevěrci a štvalo

se tam proti církvi.“ Jestli se podobné oslavy opakovaly v dalších letech,
v kronikách není. Snad jen pamětníci
by nám takovou informaci mohli poskytnout. Poslední zápis je až z roku
1945. Farář František Petrák zapsal:
„Husovy oslavy měly letos národní
ráz, účast mládeže i dospělých hojná.
Průvod ze všech tří obcí došel k řece,
kde byly projevy, plála hranice.“ 

Petr Brodský – kronikář

Co
Čech,
to
muzikant
T

o se říká od nepaměti. V rozhovoru nebudeme polemizovat, jaká je skutečnost nyní
a bude třeba za dvacet let, ale chceme se podívat
do minulosti, jak to bylo v Tišicích. Tento rozhovor je dílem náhody – kamarádského posezení a vzpomínání na muzicírování tišické - současné i to dávno zapomenuté. Slovo dalo slovo
a s Miroslavem (Slávkem) Daňhelkou jsme
vzpomenuli na ty, kteří rčení o Češích a jejich
muzikantství plnili do posledního puntíku.
n Nejprve bych ale začala vámi. Kdy jste začal
s hudbou a ve kterých kapelách jste hrál?
Hudbě se aktivně věnuji od třinácti let. A jak
to bývá – začalo to úplnou náhodou. Chodil jsem
do školy, kde moji kamarádi hráli na nějaký nástroj, tak jsem si také řekl, proč to nezkusit. Zvolil jsem tubu – helikon, ten je pochodovou verzí tuby, a muzikant ho na sebe „navlékne“, zatímco tubu drží před sebou. Naproti našemu domu
v Tišicích bydlel pan Hulicius, který na tento nástroj hrál, tak mě automaticky napadl také. Můj
spolužák hrál v dětské dechovce Prachařinka
v Kostelci nad Labem a platil za neformálního kapelníka a já tím pádem získal své první angažmá.
A již po měsíci jsem s nimi hrál na koncertech.
Po roce hraní jsem šel hrát do Spolanky, což byla
40tičlenná dechovka. Zde jsem hrál s Václavem
Šulcem z Tišic. Rád vzpomínám na naše společné
cesty na zkoušky, kdy jsme spolu, jako dva „chlapi“ probírali všechna možná témata. Byl to vynikající pozounista a barytoňák (baskřídlovka). Působili jsme spolu i v místní kapele Polabanka, kterou v té době jako kapelník převzal Josef Malec.
Působil jsem i v dechovce ve Štětí a vojnu jsem
prožil v posádkové kapele ve Vyškově.

n Polabanka byla kapela známá v širokém okolí,
mohli bychom se k ní ve vzpomínkách více vrátit?
Velmi rád a to už z důvodu, že kapelník Josef
Malec, byl vynikající muzikant – hráč na trubku,
absolvent konzervatoře, který se hraní věnoval od
dětství. Již jako malý kluk hrál v kapele a svými
honoráři výrazně přispíval do rodinného rozpočtu. Co mé vzpomínky sahají, původně tato kapela hrála převážně na pohřbech a politických akcích
typu kladení věnců, prvomájové průvody a podobně, a nevím, kdy vznikl název Polabanka. Ale vím,
že krátce po té, kdy ji převzal Josef Malec, došlo
k příhodě, kdy on náhodně vyslechl rozhovor, ve
kterém se kdosi smál, že na jedné zábavě hrála kapela ještě horší než Malcova. To nového kapelníka
vedlo ke změnám v dechovce, ke změně repertoáru a k disciplinovaným zkouškám. Nastoupil nový
bubeník, z místních oslovil Jirku Horčíka, mě na
baskytaru a tubu, Mirka Mrázka z Tišic jako druhého trumpetistu, Josefa Purnocha – harmonikáře
a trumpetistu, Jirku Pechara coby zvukaře a technika a Jaroslava Kadlece - kytaristu, původem z Kozel. Tady bych pro zajímavost zmínil i další místní
kapelu, ve které Jarda hrál, jmenovala se Fara Sahara – zkoušeli totiž na faře v Kozlech. Ale zpět k Polabance. Sešlo se osm muzikantů, kdy každý alternoval – další nástroj či zpěv. Prví rok jsme měli kolem čtyřiceti vystoupení a ty další již přes sto.
n Kolikrát v roce jste hráli v Tišicích?
To je otázka! Tady to bylo složitější. Pan Malec se po vyslechnutí onoho památného rozhovoru zařekl, že v Tišicích vystoupí až tehdy, až
za ním místní sami přijdou. Takže my hráli po
celém okrese, ale tady až po letech. Já jsem si
v Chrástě zahrál až po návratu z vojny.

čtení ve školce

O

d prosince před děti s pohádkovou knížkou v ruce pravidelně každý měsíc usedá některá ze známých osobností nejen místního, kulturního, politického i společenského života.
Posledním, kdo četl pohádku zdejším dětem, byl herec Václav Vydra. Ten nejprve povídal dětem o zvířátkách, hlavně o koních, které sám chová. Děti se aktivně a s nadšením přidaly do
debaty, takže Václav Vydra byl nakonec rád, že se sám dostal ke
slovu.
Po společném vyprávění přečetl tři pohádky. Zde se projevil
herecký talent pana Vydry, který děti dokázal i na dlouhou dobu
zaujmout tak, že všechny pohádky hltaly až do konce. Známý
herec se k dětem choval velmi mile a zpříjemnil jim jedno odpoledne ve školce.
(nač)
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a krásného slunného
počasí se konal další ročník běhu O pohár
starosty Tišic.
Nově přibyly dvě kategorie, a to: dívky, ženy
a kategorie chlapci, muži.
Vítězové všech kategorií přebírali pohár z rukou pana starosty. Děkuji
školce, která se k akci letos připojila, všem účastníkům závodů a všem,
kteří pomáhali s organizací této, dnes již tradiční
sportovní akce. P. Jelínek
Výsledky závodu
O pohár starosty Tišic

Předškoláci
1. Josef Pittner
2. Anna Prošková
3. Lukáš Baja

Zápis dětí do MŠ

V

dubnu proběhl zápis dětí
do mateřské školy pro
školní rok 2015/16. Zájem rodičů umístit dítě do naší mateřinky byl veliký.

Děvčata (1. - 3. třída)
1. Ema Jelínková
2. Nikola Tůmová
3. Šárka Litterová
Chlapci (1. - 3. třída)
1. Jan Pasovský
2. Šimon Sosnovec
3. Ondřej Luňák

Děvčata (4. - 5. třída)
1. Sára Pšeničková
2. Natálie Chalupová
3. Kristýna Pasovská
Chlapci (4. - 5. třída)
1. Ondřej Pazdera
2. Josef Kovář
3. Milan Vít

Dívky, ženy
1. Anna Šimonková
2. Tereza Formánková
3. Šárka Klapková
Chlapci, muži
1. Daniel Hoffmann
2. Petr Janoušek
3. Matouš Hoffmann

Ze života základní školy
Oslavili jsme Den Země

n Myslíte, že jsme vzpomněli na všechny tišické muzikanty?
Určitě jsme nezmínili toho, který Tišice proslavil po celém světě. Tím je pan Jaroslav Šťastný.
Absolvent konzervatoře, hráč na hoboj a anglický roh, mnoholetý člen České filharmonie. Rád
bych vzpomenul také na kapelu Kasr, ve které hráli místní, tehdy kluci, například Jiří Horčík, Jiří Slavíček, Ladislav Svoboda a další. Mnoho starousedlíků mého a staršího věku vzpomíná na čaje, májové zábavy i mládežnické plesy
s touto kapelou. Bylo perfektní, že i kapela tvořená mladými „bigbíťáky“ vzala kytary a bez problémů mrskala i lidovky.

Pokračování na 6. straně

krátce z MŠ

V úterý 21. 4. bylo v naší škole
nezvykle rušno. Ve třídách neprobíhala běžná výuka, učebny a další
prostory se změnily na dílny. V 1. A
probíhaly pokusy se světlem, nejvíce se líbilo Newtonovo kolo. V 1. B
se vyráběly plakáty na téma podnebné pásy. Dílna ve 3. třídě byla
věnována Mezinárodnímu roku
světla. Pátá třída se změnila na „třídírnu odpadu“ a školní hřiště na
„zahradnictví“. Děti zakládaly bylinkovou zahrádku a ochutnávaly
různé čaje. Zajímavá dílna byla ve
školním sklepě, kde se hrály hry se
světlem a tmou. Děti si mohly podle plakátků na nástěnce vybrat stanoviště a aktivity v určenou dobu
střídaly. Poděkování patří všem vyučujícím, kteří svými nápady přispěli k netradičnímu průběhu dopoledne. Oslava Dne Země se vydařila, děti si odnesly spoustu dojmů a vědomostí.

Škola v přírodě

Letos se na školu v přírodě, která se konala v termínu 28. 4. – 5. 5.,
vypravilo 90 dětí ze všech tříd. Místo, kde děti trávily celý týden bez
rodičů, se nacházelo v areálu střediska ve Svoru poblíž Šluknovského výběžku. v krásném prostředí
Lužických hor.

Beseda
s kronikářem obce
Pozvání do školy přijal k naší velké radosti pan Petr Brodský, kronikář obce Tišice. S dětmi si povídal
o historii naší školy, o tom, jak se
dříve žilo, pracovalo, jak se lidé
bavili a jak to v naší obci vypadalo. Vysvětlil dětem, co je to vlastně
kronika a proč je důležité, i v dnešní době počítačů, ovládat psaní rukou. Děti si na závěr zajímavé besedy mohly vyzkoušet psaní husím
brkem, což sklidilo veliké nadšení.

Panu Brodskému moc děkujeme
a těšíme se na další zajímavá setkání.

K zápisu přišlo celkem 40 dětí,
které měly možnost společně s rodiči poznat prostředí MŠ a pohrát
si zde. Těší nás poptávka rodičů
po předškolním vzdělávání, bohužel uvolněná kapacita naší mateřské školy není tak velká, aby uspokojila všechny rodiče. Přednostně tak byly podle stanovených kritérií přijímány děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem a děti
s trvalým bydlištěm v obci. Celkem bylo přijato 26 dětí. Doufáme,
že všichni „nováčci“ si na dětský
kolektiv brzy přivyknou a budou
do naší školky rádi chodit.  (ln)

ZOO koutek
Radonice

V

e středu 13. května jsme
navštívili ZOO koutek
v Radonicích u Prahy.

Den dětí na téma
domorodých kmenů
Jako každý rok, tak i ten letošní, si
páťáci připravili pro své mladší spolužáky program ke Dni dětí. Prvního června se v areálu školy sešlo 10
různých domorodých kmenů. Domorodci pak vyrazili na trasu po Tišicích, kde se zastavovali u jednotlivých stanovišť, na kterých je čekaly
lehčí i těžší úkoly. Za každý splněný
dostávali indicie, díky kterým se jim
mělo nakonec podařit rozluštit závěrečný příběh. Všem domorodcům se
dařilo, počasí jim přálo a svátek dětí
oslavili, jak nejlépe mohli. Děkujeme
všem rodičům a dospělým, kteří pomáhali na trase s dohledem nad malými domorodci.
Více informací a fotografie z akcí
školy najdete na: www.zstisice.cz.

Děti viděly velké množství hospodářských zvířat – krávy, ovce,
kozy, prasata, králíky, husy, krůty, kachny, slepice, ale i divočáky, muflony, kunu, jezevce a lišku, z ptáků, např. bažanty a perličky. Pan Myslivec, který nás provedl celým areálem, nás zaujal
svým nevšedním výkladem. Dokonce jsme díky němu měli možnost vidět, jak se z vejce líhne kuřátko. Děti mohly zvířátka krmit
suchým pečivem, mrkví a jablíčky, které přinesly z domova. Využily také herního koutku s trampolínou. Ale krmení zvířátek se
jim líbilo ze všeho nejvíce. (ln)

Atleti ZŠ Tišice obhájili druhé místo Poděkování
v okresním kole Atletického trojboje! V

I

v letošním roce se vybraní žáci 1. - 5. ročníku zúčastnili oblastního kola Atletického trojboje, který se skládá z hodu kriketovým míčkem, běhu na 60 m a skoku dalekého.

Obsadili zde druhé místo za školami z velkých měst. V okresním kole, které se konalo 12. 6., se střetli se soupeři ze ZŠ Kralupy nad Vltavou, 2. ZŠ Neratovice a ZŠ Mšeno. Díky skvělým výsledkům skončili opět na druhém místě a převzali si pohár z rukou organizátora závodů. Děkuji všem závodníkům za
skvělou reprezentaci školy, panu Krajčovi za fotodokumentaci
a dalším rodičům, kteří nám pomáhají s dopravou na závody.
Sestava: Adéla Smolíková, Lumír Král, Tereza Krajčová,
Matouš Trédl, Ema Jelínková, Jan Pasovský, Lucie Žáková,
Ondřej Pazdera, Kristýna Pasovská, Ondřej Krajč. P. Jelínek

elké poděkování bych chtěl
vyjádřit firmě A-Klimastav,
která nám sponzorsky dodala
a namontovala klimatizaci, tzv.
multisplit značky Daikin do modulové třídy.
Pro ne úplně nejlepší izolační vlastnosti byl třeba řešit pobyt
dětí a pedagogů uvnitř modulu
v horkých letních měsících. Firma
A-Klimastav nám zdarma věnovala a nainstalovala dvě nezávislé
vnitřní jednotky a jednu venkovní v hodnotě kolem 120 000 Kč.
Díky ní se teď bude všem daleko
lépe v budově dýchat a hlavně učit.

P. Jelínek
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Beach Park Mlékojedy
nabízí zábavu pro všechny

Sportovní den ve znamení tropů
S

portovní den, který byl uspořádán TJ Sokolem Tišice za podpory
České unie sportu pro podporu sportovního vyžití dětí a s cílem vyhledání sportovních talentů, padl svým termínem na nejteplejší den
v tomto roce.

Program akcí
Beach Park Mlékojedy
2. 7. 2015 od 21.00 hod. Film. Divoké his-

ČERVENEC torky, vstupné zdarma 3. 7. 2015 od 21.00

M

ístními je toto místo stále nazýváno „Stan“
u jezera. Ten se tu objevil přibližně před patnácti lety a nezískal si zrovna nejlepší pověst. Od té
doby se mnohé změnilo. Místo stanu vyrostl zděný
bar s prostornou, zastřešenou terasou, u kterého je
hřiště na plážový volejbal, posezení přímo u vody,
skokanský můstek, vodní trampolína.
Břehy jsou udržované, bez odpadků s vysázenou zelení, mezi kterou jsou prvky pro aktivní odpočinek. Za
barem je prostorné dětské hřiště s možností kempování,
podél břehu dřevěná plata se schůdky do vody pro příjemný odpočinek u vody. Byť se toto místo proměnilo
v areál, kde mohou mladí, rodiny s dětmi i ti dříve narození strávit příjemný den, „stan“ si stále drží svou nepopulární pověst. „Jednou dostanete nálepku a je pak hodně
těžké získat si lepší jméno,“ řekl k minulosti majitel Karel
Bezušek. Jeho snahou je vybudovat zde areál, kde si kaž-

narození

* Filip Smola
* Anna Kozáková

dý přijde na své – tedy místo k posezení, sportu, aktivnímu odpočinku i rybaření. „Snažíme se udržovat nejen
pozemek, který jsme odkoupili, ale po dohodě s městem
Neratovice udržujeme, osazujeme a zvelebujeme i pozemky městské,“ dodal. V nabídce zdejších akcí se objevují nejen párty, pravidelné čtvrteční promítání filmů, ale
i akce pro děti či sportovní utkání. To dokládá i dětská
párty, konaná před několika dny, která se setkala s velkou
účastí i nadšením nejmenších návštěvníků.
Když se ale před místními řekne – párty u jezera,
mají vžitý pocit bezesné noci. „Stížnosti občanů na
zvýšenou hladinu hluku jsme řešili vybudováním odhlučňovací stěny. Po její instalaci byla měření hluku pod
hranicí normy. Naším cílem je vybudovat areál, kde se
lidé budou cítit dobře a kam si rádi zajdou třeba večer
na pivo.“ Zda se to majiteli Beach Parku Mlékojedy povedlo, můžete přijít posoudit sami. Všichni jsou srdečně zváni.
Naďa Černá

8. 2015 od 20.00 - 05.00 hod. Five O´clock
SRPEN 1.
Tea, koncert + párty, vstupné. 50 Kč. 6. 8. 2015

od 21.00 hod. Film. Láska na kari, vstupné. zdarma. 7. 8. 2015
od 22.00 - 05.00 hod. CHRISMAX w. Chris Sadler, DJs / párty,
vstupné. 50 Kč. 8. 8. 2015 od 10.30 - 05.00 hod. 2.ročník triatlonu v Mlékojedech, sportovní akce, vstupné. 100 Kč. 8. 8. 2015
od 21.00 - 05.00 hod. Mikkim & Dave Trumpeteer, koncert +
párty, vstupné. 50 Kč. 13. 8. 2015 od 21.00 hod. Film. Lovci hlav, vstupné. zdarma. 14. 8. 2015 od 19.00 - 05.00 hod.
Na stojáka!, koncert + párty, vstupné. 100 Kč. 15. 8. 2015 od
21.00 - 05.00 hod. Electro Swing Night, DJs / párty, vstupné.
50 Kč. 20. 8. 2015 od 21.00 hod. Film. Kobry a úžovky, vstupné. zdarma. 21. 8. 2015 od 21.00 - 05.00 hod. DnB Night, DJs
/ párty, vstupné. 50 Kč. 22. 8. 2015 VETERÁNI NA PLÁŽI / sraz
youngtimerů, vstupné. zdarma. 27. 8. 2015 od 21.00 hod.
Film. Funny Games, vstupné. zdarma. 28. 8. 2015 od 21.00 05.00 hod. Creative on the Beach w. DJ Subgate, DJs / párty,
vstupné. 50 Kč. 29. 8. 2015 od 21.00 - 05.00 hod. BANG! w.
Funky Machine, DJs / párty, vstupné. 50 Kč

Oslava Dne sousedů ve Spojovací
S

talo se již tradicí, že se každý rok v květnu
scházíme ve Spojovací ulici v Chrástě k oslavě
„Dne sousedů“. I letos tomu tak bylo.

úmrtí

Manželé Štefkovi roznesli pozvánky a ve čtvrtek
7. května v 19.00 hod. se téměř celá ulice přestěhovala
před jejich dům. Na ulici jsme vystěhovali stoly a židle,
každý přinesl spoustu dobrot a něco dobrého k pití. Na
grilu jsme si udělali buřtíky a maso, k tomu výborné točené pivo, a hlavně si každý přinesl dobrou náladu. K posezení nám hráli „Sirotci“, takže jsme si mohli i zazpívat,
a jsem vždy mile překvapena, kolik lidí hezky zpívá a zná
české písničky, což mě vždycky zahřeje u srdíčka. Sešlo se
nás asi 40 a všichni se již těšíme na příští setkání. (ld)

 Hedvika Kušová

oznámení
V těchto dnech by oslavili naši
rodiče Marta a Bohumil Nových z Chrástu své 91. narozeniny. Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi. Dcery s rodinami

Co Čech, to muzikant

Dokončení ze 4. strany

n Prošel jste několika kapelami. Nyní jste členem dvou dalších. Jaký je rozdíl mezi prvními
kapelami a těmi současnými?
Dříve kapely musely být organizované. Neříkám,
že ve všem, ale v něčem to smysl mělo. Kapela, která chtěla veřejně vystupovat, musela, krom jiného, složit kvalifikační přehrávky. Zkouška se skládala z několika částí – zahrála jí vybrané skladby,
dále porota vybrala několik písní z repertoáru kapely a ta je musela zahrát a potom jim předložila
zcela neznámou skladbu, kterou musela kapela bě6 I TR 146

hod. Juicy M se představí v rámci dalšího Open Air Dreamland,
vstupné zdarma. 9. 7. 2015 od 21.00 hod. Film. Prodloužený
víkend, vstupné zdarma. 10. 7. 2015 od 21.00 - 05.00 hod.
DJ’S párty, vstupné 50 Kč. 11. 7. 2015 od 19.00 - 05.00 hod.
CIRK LA PUTYKA, koncert + párty, Vstupné. 100 Kč. 16. 7. 2015
od 21.00 hod. Film. Co jsme komu udělali, vstupné. zdarma.
23. 7. 2015 od 21.00 hod. Film. Bez návodu, vstupné. zdarma.
24. 7. 2015 od 21.00 - 05.00 hod. Finlandia Mácháč Club Tour,
DJs / párty, vstupné. 50 Kč. 25. 7. 2015 od 21.00 - 05.00 hod.
ŘEZNÍK, koncert + párty, vstupné. 50 Kč. 30. 7. 2015 od 21.00
hod. Film. Hon, vstupné. zdarma. 31. 7. 2015 CIRCUS PROBLEM
BALKAN FIGHT vol.4. SUMMER SPECIAL, vstupné. 50 Kč.

hem 15 minut přehrát téměř „z voleje“. Když slyším některé kapely, kterým muzikanti slangově říkají „samohrajky“, tak bych něco z tohoto systému
přivítal. Tenkrát byli muzikanti tak dobří, že mohli
jít do jiné kapely na záskok a zahráli vše. Dnes někteří „muzikanti“ udrží tři akordy a myslí si, že jsou
profíci. To je asi ten největší rozdíl, a proto také byli
čeští muzikanti v zahraničí tolik ceněni. Všeobecně
kapely dříve měly vyšší profesionální úroveň.
n Jakou cestu razí kapely, ve kterých hrajete
nyní?
Nyní hraji v kapele Krédo, kterou jsme založili v roce 1997. V pěti lidech hrajeme naživo od li-

dovky, klasických tanečních skladeb, popíku až po
rock. V této kapele se mnou hraje a zpívá také jedna místní rodačka Martina Ečerová, za svobodna
Luňáková. Dále působím v kapele Sirotci. To je pro
mě taková příjemná oddechovka, hrajeme po hospůdkách, na srazu sousedů. Můžete nás opět slyšet
v srpnu na Dnu obce.
Asi se nepodařilo vzpomenout na všechny, kteří se u nás muzice věnovali, ale není vydávání Tišických rozhledů konec a my můžeme na toto povídání navázat vzpomínkami dalších pamětníků.
Určitě si ti, kteří se hudbě u nás věnovali, zaslouží,
aby takový článek byl napsán.
Naďa Černá

Děti soutěžily s nasazením.

Vedro ale neodradilo množství dětí, které se zapsaly do připravených
disciplín, jakými bylo skákání v pytli, závod na koloběžkách, slalom s míčem na čas, střelba míčem na cíl, běh s vajíčkem, hod na cíl a také turnaj
ve stolním tenise. Počet připravených disciplín si zaslouží ocenění organizátorů, kterými byli sportovní trenéři a rodiče dětí, navštěvující jednotlivé oddíly. Ti byli připraveni na větší nápor sportovců, ale úmorné horko
mnohé z nich zavedlo raději k bazénům. Přesto organizátoři plánují akci
zopakovat i v příštích letech. Sportovní den podpořily svou účastí a pomocí při organizování hráčky reprezentace ČR a AC Sparty Prahy Karolína
Křivská a Michaela Jablončíková. 
(nač)

Neplánovaná disciplína – Hod kládou
– přilákala velké množství tatínků
(i maminek). Vždyť výhry byly tak lákavé! Pro pohár piva si stálo za to hodit.

zprávy z fotbalu
Mini přípravka
Minipřípravka odehrála několik dobrých mistrovských utkání
a děti se zase o něco zlepšily. Starší
děti přecházejí do mladší přípravky.
Dětí, které zůstávají v minipřípravce
není tolik, aby se přihlásily do soutěže. Proto budeme posilovat tým novými nábory a budeme hrát domluvená přátelská utkání a turnaje. Prosíme rodiče nadějných fotbalistů narozených v roce 2009 a mladší, aby
se ozvali trenérovi - tel: 728 756 827.

Tomáš Kopejska, trenér

Mladší přípravka
V jarní sezoně mladší přípravka odehrála 10 utkání (7 vítězství
a 3 porážky). Skóre 107:48. Potýkali
jsme se každý zápas s problémem, jak
postavit mužstvo, protože dětí zůstalo 5 a museli jsme sáhnout do mini
přípravky a pro dívky do starší přípravky, abychom důstojně dohráli
sezonu. Nakonec jsme to zvládli velice dobře, vyhráli jsme naši skupinu,

z celkového počtu 26 mužstev jsme
skončili na 9. místě. Hezké prázdniny. 
Martin Terziev, trenér

Starší přípravka
Skvělý úspěch starší přípravky 5. místo z 18 družstev. Odvážným
krokem jsme šli do bojů mistrovské
soutěže roč. 2014/15, kdy naše značně mladší parta dětí (polovina týmu
měla hrát v kategorii mladší přípravka), měla za úkol hrát proti věkově
starším soupeřům a tím nasbírat bohaté zkušenosti. Několik skeptiků hlásajících, že v jarní části naše děti v elitní skupině neuhrají ani bod, bylo hodně zklamáno. Dle konečných výsledků, nám bramborová medaile unikla
o vlásek. Při stejném počtu bodů s FK
Čechie Kralupy vyznělo v náš neprospěch z celkového umístění jen brankové skóre. Tím jsme skončili na
5. místě z 18 družstev. V letošní sezóně máme za sebou bohatou škálu sedmnácti turnajů. Z tohoto počtu
máme ukořistěné dvakrát zlaté, jedno

stříbrné a dvakrát bronzové umístění.

Honza Jantoš,

Jirka Svoboda, trenéři

Mladší žáci
V tabulce mladší žáci skončili
s 26 body na 10. místě ze 14. účastníků. Nejlepší střelci/nahrávači: Bruner Štěpán 17/13, Krajč Ondra 15/11,
Oplt Tomáš 11/11. Na rozlučce se sezonou byli tito nejlepší odměněni. Nejlepší docházka na trénink - Formánek Honza a největší zlepšení - Filip
Janoušek. Nejlepší hráč podle rodičů - Bruner Štěpán. Další sezonu začneme tradičně koncem srpna stanovým soustředěním na našem hřišti. Moc děkuji jak klukům, tak i rodičům za správný přístup k fotbalu a už
se těším na novou sezonu, ve které budeme hrát v kategorii starších žáků.

Michal Vítovec, trenér

Muži
Tým mužů v okresním přeboru sehrál velkou porci zápasů. Těžký zápas

kluci sehráli v Borku, kde mladý a běhavý tým se po remíze 0:0 nepodařilo přestřílet na pokutové kopy. Domácí zápas s Vojkovicemi byl důležitý pro
udržení druhé příčky, ale ten se nám
nepovedl a prohráli jsme tento duel
0:3. Celkově z 15 zápasů odehraných
bylo 12 vítězství, jedna remíza a dvě
prohry. S velice dobrým výsledkem se
Tišice v tabulce umístily na druhém
místě za FK Neratovice - Byškovice B.
Tým B
1. FK Neratovice - Byškovice B
2. Sokol Tišice
3. SK Vojkovice
4. SK Slavia Velký Borek
5. Sokol Libiš B
6. SK Mšeno
7. AFK Veltrusy
8. AFK Hořín
9. FK Kralupy 1901
10. FK Pšovka Mělník B
11. FC Lobkovice
12. Kly
13. Sokol Dolany
14. Sokol Dolní Beřkovice
15. PTZ - Viktorie Nelahozeves
16. Vltavan Chvatěruby

83
66
64
60
58
50
43
41
40
39
38
36
32
32
28
10

Žáci ZŠ Tišice vítězi okresního kola Mc’Donalds Cup!
S

tejně jako každý rok, tak i letos se žáci naší
školy zúčastnili fotbalového turnaje Mc’Donalds Cup v Neratovicích.
Turnaj se konal 22. a 23. dubna a dohromady se
jej zúčastnilo 8 škol. V prvním kole si zahrály naše
děti 1. až 3. třídy proti Kostelci nad Labem, Neratovicím a škole ze Všetat. I přes první zápas, který
jsme prohráli na penalty 2:3 proti Neratovicím, se
nám podařilo s kouskem štěstí získat první místo
a zajistit si tak postup do okresního kola. Nejvíce
gólů soupeřům nasázela jediná dívka našeho týmu
Terezka Krajčová. Nicméně, všichni hráli úžasně,
s chutí a fair play. Velkým dnem pro nás byl 28. duben. Děti tentokrát byly nervózní, ale tváře plné radosti a chuti nasvědčovaly tomu, že se stane něco
neočekávaného. Naši borci prošli základní skupinou bez jediné porážky a co víc, bez jediného obdrženého gólu. S vítězem druhé skupiny jsme se

měli utkat o celkové první místo, o postup do krajského kola. Tím soupeřem nebyl nikdo jiný než
Neratovice, obhájci minulého ročníku.
Zápas začal. Nervozita na hřišti i mimo něj by se
dala krájet. Diváci plni vzrušení sledovali dění zápasu a mě obklopily myšlenky, že to můžeme dokázat. Těsně před koncem první půle jsme šli do vedení a šance vzrostla. Neratovice se snažily vyrovnat,
ale jejich snaha nebyla nic v porovnání s tou naší.
Byla to Terezka Krajčová, plná bojovnosti a odhodlání, kdo pojistil naši výhru na 2:0. Únavu vystřídala radost. Radost ze zasloužené výhry, radost z výkonů, které by se daly měřit s profesionálními fotbalisty. Jsem moc rád, že jsem se tohoto zážitku
mohl zúčastnit. Velké díky patří panu Krajčovi za
materiální i duševní podporu a všem rodičům, kteří byli součástí tohoto velkého úspěchu. Je vidět, že
žákovský fotbal v Tišicích se pod vedením trenérů
a Sokolu dělá na výborné úrovni. 
Jiří Hieke

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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krátce
Mateřinka na školce
v přírodě

R

ekreační středisko Orlík – Loužek se stalo domovem pro 27 dětí a 3 učitelky s praktikantkou na jeden týden v konci května.
Rozlehlá louka, široká pláž,
lesy a dětské hřiště byla místa,
kde děti trávily převážnou většinu času. Ten vyplnil výlet lodí
na zámek Orlík, pěší túra do Trhovek, karneval, opékání buřtíků a plnění úkolů, které dětem
každé ráno zanechávali skřítkové. Po celý čas dostávali rodiče
aktuální zprávy, fotografie i videa z právě probíhajících akcí
na nově založeném facebooku
od jeho administrátorky – učitelky Katky Pavlovové. Děti si
užily celý týden opravdu naplno a podle ohlasů rodičů za celou akci dostávají učitelky veliký
„palec nahoru“. 
(nač)

Poděkování
Myslivecké sdružení Polabí Tišice děkuje všem sponzorům za věcné dary, které věnovali na tradiční velikonoční závod na loveckém
kole v borovém lese.
Karel Dražil,
střelecký referent

inzerce
n Kominík Zdeněk Holeček upozorňuje své klienty na změnu telefonního čísla:
774 358 101.
n Prodej náhradních
dílů na malou lesní a zahradní mechanizaci. Dále prodej
náhradních dílů na malou stavební mechanizaci a rozbrušovací techniku. Výroba a broušení pilových řetězů. Pozáruční servis. Nejnižší ceny v ČR.
Otevřeno: Po - Ne: 8:00 - 18:00
hod. Adresa: JOB-parts s. r. o.,
Ing. Šilhan Bohuslav, Labská 30, Kozly, 277 15 Tišice
Tel. 774 775 493, 724 903 946,
e-mail: info@job-parts.cz
n Prodej ledvického
uhlí, doprava a ukládka zdarma. TEL: 800 112 000
n Nabízím doučování
středoškolské matematiky, fyziky a chemie. Místo, čas a cena
po dohodě na e-mailové adrese:
daniel.hoff@seznam.cz
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Závěrečná akce MŠ

L

etos poprvé se naše mateřská škola rozhodla uspořádat
společnou závěrečnou akci pro
rodiče, spojenou se slavnostním
vyřazením dětí, odcházejících do
školy.

Ty nastoupily ve slavnostních
„talárech“ s čepičkou absolventa, takže celá akce měla vysoce
slavnostní řád. Představily se děti

z jednotlivých tříd a kroužků, které
v roce probíhaly. Na závěr si všichni
zatančili a zazpívali námořnickou
píseň a hymnu školky. Akce proběhla na sále restaurace Na hřišti. Děkujeme zaměstnancům obecního úřadu, Aleši Javůrkovi a Jaroslavu D. Bubinovi, kteří nám ji
pomohli organizačně akci zajistit
a Věře Weishaupelové za darované
květiny. 
(nač)

Úspěšný Dětský den s KLUBkem
P

ředposlední květnovou sobotu jsme si užili Dětský den nejen s Machem a Šebestovou. Večerníčkové postavičky byly všude. V dílničkách i na stezce.
Nechybělo dětské taneční vystoupení, vyhlídkový
vláček, barevná pěna od hasičů, skákací hrad, deka
plná hraček nebo balónkové tvoření.
Holky z KLUBka připravily krásné odpoledne a udělaly radost hlavně dětem, ale i jejich rodičům. Nikomu nevadil „pochoďák“ po obci za úkoly. Vždyť za jejich splnění si děti v cíli vybraly nádherné hodnotné
odměny, pořízené díky štědrosti sponzorů, kterým velmi děkujeme. Dětský den se vydařil díky všem, co
přiložili ruku k dílu. Děkujeme také pekařkám, jejich
čerstvě upečený koláč vždy přiláká po čichu a výrobky lahodí každému oku. Určitě všichni víte, že výtěžek
z akce věnujeme dětem, konkrétně na projekt „Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“. A protože sledujeme dění na bikeparku, za všechny jedna hezká
zpráva od cyklisty výletníka: „…Kolem minibikeparku
jsem pak stejně jel a jen jsem litoval, že zrovna dnes jsem
nechal doma foťák. Zrovna se tam proháněli ti, pro které
byl park postaven a fotky by byly úžasné.“
(rs)

program letního kina Tišice

L

etní kino bude poprvé promítat filmy na
DVD/Blueray nosičích pod vedením zkušeného promítače pana Šuty. Filmy jsme zařadili podle nejaktuálnějších nabídek distributorů s tím, že film na DVD distributor poskytuje
s určitým zpožděním po premiéře v digitalizovaném kině. Nabídka je přizpůsobená jednak
dětem, kdy uvedeme 5 rodinných filmů, dále
jsme zvolili 3 české filmy a pak i 3 thrillery. Věříme, že léto a letní kino k sobě patří a že si cestu
k nám najdete. Prodej vstupenek 30 minut před
začátkem představení v letním kině.
ČERVENEC n Velká šestka - animovaný/
akční/dobrodružný/komedie/
science fiction, USA, 2014, 102 min, český dabing, Sobota 27. 6. od 21:30 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. n Fotograf - komedie/dra-

ma, Česká republika, 2015, 133 min., nevhodné pro děti do 15 let, Sobota 4. 7. od 21:30
hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. n Tři bratři - fantasy/hudební/komedie/muzikál/pohádka, Česká republika/Dánsko, 2014, 90 min,
Sobota 11. 7. od 21:30 hodin, vstupné 60
Kč/děti 30 Kč. n 3 dny na zabití - akční/krimi/
drama, USA/Francie, 2014, 117 min., nevhodné pro děti do 12 let, český dabing, Sobota 18.
7. od 21:30 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč.
n Spongebob ve filmu: Houba na suchu animovaný/komedie/rodinný, 94 min, USA,
2015, český dabing Sobota 25. 7. od 21:30
hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč.
SRPEN n Pojedeme k moři - komedie/
drama, Česká republika, 2014,
90 min., Sobota 1. 8. od 21:00 hodin,

vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. n Padesát odstínů šedi - drama/romantický, USA, 2015, 125
min., od 15 let, český dabing, Pátek 7. 8. od
21:00 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. n Asterix: Sídliště bohů - animovaný, Francie,
2014, 85 min., český dabing, Sobota 8. 8.
od 21:00 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč.
n Hacker - akční/krimi/drama/mysteriózní/
thriller, USA, 2015, 132 min, český dabing,
nevhodné pro děti do 12 let, Sobota 15. 8.
od 21:00 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč.
n Želvy Ninja - dobrodružný/akční, 101 min,
USA, 2014, český dabing, Sobota 22. 8. od
21:00 hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. n Andělé všedního dne - komedie/drama, ČR,
2014, 97 min, předloha M. Viewegh, nevhodné pro děti do 12 let, Pátek 28. 8. od 21:00
hodin, vstupné 60 Kč/děti 30 Kč. 
(rs)

