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Další etapa kanalizace
jde do finále
N

ebudeme tajit, že výstavba právě budované části kanalizace se od svého samotného začátku potýkala s velkými problémy. Její
dokončení je již ale v dohledu, byť s mírně posunutým termínem.

V době uzávěrky tohoto čísla Tišických rozhledů zhotovitel žádá o prodloužení termínu výstavby v ulici Boleslavská. Posunutí termínu dokončení se bude týkat úseků v ulicích Labská,
U Kapličky a Obecní.
Zde z důvodu komplikací při výstavbě se
termín posouvá do 18. 9. 2015. Následně proběhne kolaudace celé stavby a zprovoznění

nově vybudovaného úseku. Jestli vše proběhne bez dalších komplikací, nově připojení občané by mohli začít s využíváním kanalizace od
1. 11. 2015.
To, že výstavba této části kanalizace byla více
než problematická, je holým faktem. Veškeré
nedostatky budeme následně analyzovat a v dalších etapách výstavby kanalizace se jim budeme
snažit předcházet už v počátcích.
Děkuji občanům za jejich připomínky a podněty v rámci této stavby a znovu bych na tomto
místě chtěl všem poděkovat za trpělivost a pochopení.

Pavel Končel, starosta obce Tišice

Třetí super Den obce Tišice je za námi
P

o celý den nádherné slunečné počasí, výborná nálada, pestrý program,
ve kterém se představila Petra Černocká, Zdeněk Izer, členky historického šermu, skupiny Sirotci, Maria Scare, Plus.
Nápadité a vtipné vystoupení našich mladých, zvedalo ze židlí snad úplně všechny návštěvníky. Vystoupení
nejmenších dětí z mateřské školy, taneční kroužek při základní škole a temperamentní předtančení holek z KLUBka.
To vše doplněné o pouťové atrakce a vláček, projíždějící obcí a doprovodné aktivity, které připravili členové našich spolků. Pestrý výběr občerstvení po celý den.
To byl třetí Den obce Tišice, o kterém si
více můžete přečíst na poslední straně.

Zvýšení daně z nemovitosti
více v článku „Ze zasedání zastupitelstva“

Od poloviny září rozšíření

výpůjční doby lidové knihovny
TR 147 I 1

zprávy z OÚ
Tišice v kostce

V

ážení spoluobčané, jelikož se snažíme o maximální informovanost, rozhodli jsme se již v minulém roce
pro vás připravit informační
manuál Tišice v kostce.
Zaznamenali jsme mnoho
pozitivních reakcí, ale jen malou povědomost o možnosti si
tento manuál zakoupit. Rozhodli jsme se proto letošní aktualizované vydání distribuovat
přímo do vašich schránek.
Informační brožurka „Tišice
v kostce“ je živým materiálem,
který budeme v rámci potřeby
aktualizovat.
Věřím, že vám takto zpracovaný základní přehled nejednou ušetří čas a najdete zde vždy
rychle informace, které budete
potřebovat.

Pavel Končel, starosta

Opravy komunikací
patří mezi naše priority
J

ednou z hlavních priorit současného zastupitelstva jsou
mimo jiné i opravy komunikací.
Snažíme se tak navázat na předchozí období, kdy došlo k významnému posílení rozpočtu
v této oblasti. V posledních letech
se výrazněji opravovaly povrchy
hlavně u nezpevněných komunikací (bez asfaltu). Byly to např.
ulice Souběžná, Polní, Na Ladech
a tou nejzásadnější akcí v tomto směru byla pokládka zámkové dlažby v ulici V Úvoze (2014).
V letošním roce jsme opět začali
opravami nezpevněných komunikací. Jednalo se o ulice Javorová,
Pod Horkou a U Cihelny. Průběžně dochází k opravám drobných
výtluků u komunikací s pevným
povrchem.

Samostatnou kapitolou jsou povrchy komunikací někdy z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Jako materiál byly tehdy použity větší kameny s asfaltovým
pojivem.
Pojivo ovšem přestává plnit svou funkci a tyto vozovky se
doslova
rozpadají. V některých místech lze ještě tento typ povrchů

Pokládka nového povrchu v ulici Hasičská.
opravit asfaltovou emulzí a tím životnost vozovky prodloužit. V minulém roce byla takto opravena část komunikace v ulici Sokolská. Ovšem v některých případech
se musí již zvolit generální oprava
a potáhnout vozovku novým živičným povrchem. V letošním roce
jsme takto opravili vozovku v ulici Hasičská.
Do kategorie komunikací spadají například i parkoviště a chodníky. I v této oblasti se snažíme zlepšovat místní infrastrukturu. Již delší dobu se pracuje na podkladech
a majetkoprávním vyrovnání
ohledně záměru rozšíření stávajícího parkoviště u železničního přejezdu. Jestli vše dopadne dle před-

pokladů, tak by se rozšíření zmíněného parkoviště mělo v příštím
roce uskutečnit.
Další, ale o dost aktuálnější záležitostí, je oprava chodníku podél
hlavní silnice (Mělnická, Boleslavská). Práce započnou na podzim
letošního roku, kdy současné betonové desky nahradí zámková dlažba. Na realizaci této akce bylo vypsáno výběrové řízení. V něm podala nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci chodníku firma Neumann, která ji realizuje s náklady
3 583 366,50 Kč bez DPH.
Ještě připomeňme, že generální
oprava chodníku se uskuteční přesně po čtyřiceti letech od jeho vzniku. 
Pavel Končel

ze zasedání obecního zastupitelstva

Z

asedání zastupitelstva se konalo
13. 8. 2015. V úvodu informoval starosta o úmrtí zastupitele Jiřího Horčíka. Vyzval
přítomné, aby uctili jeho památku minutou
ticha. Sdělil, že nový zastupitel, který bude
vykonávat mandát za Jiřího Horčíka, bude
skládat svůj slib na příštím zasedání OZ.

Na programu jednání
byly následující body:
n Daň z nemovitosti
Starosta vysvětlil, že nároky na infrastrukturu a další potřeby pro občany se zvyšují a tak
byl podán návrh na úpravu daně z nemovitosti
a to tak, aby se úprava projevila pro občany co
nejméně. Vyhláškou obce je možné zvýšit daň
z nemovitosti 2 způsoby, buď celoplošně zvýšit koeficient od 2 do 5 a nebo je možné zvýšit koeficient stavebních pozemků a obytných
domů. Zastupitelstvo se rozhodlo zvýšit daň
druhým způsobem a to zvýšením koeficientu
z 1,4 na 1,6. Dále stanovilo koeficient 1,5 pro
nemovitosti pro rodinnou rekreaci a samostatné garáže. Toto zvýšení přinese obci přibližně
120 000 Kč ročně. Změny budou zohledněny
finančním úřadem automaticky od roku 2016.
Občané nebudou vyplňovat žádný dodatečný
formulář.
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n MŠ - převod finančních prostředků
Starosta vysvětlil, že obec požádala o dotaci na výměnu herních prvků v mateřské škole, kterou bude obec spolufinancovat. A protože MŠ dostala v průběhu uplynulého období sponzorské dary, rozhodlo vedení obce
a školky, uhradit spoluúčast obce pomocí těchto darů, proto je třeba finanční hotovost přečerpat na účet obce. Zastupitelstvo obce Tišice
souhlasilo s převedením částky 50 000 Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace Mateřská škola Tišice do investičního fondu této příspěvkové organizace. Dále uložilo MŠ odvod
ve výši 50 000 Kč z investičního fondu této organizace do rozpočtu obce Tišice.
n Modul ZŠ – výpůjčka
Základní škola od září loňského roku využívá modulovou třídu, kterou pořizovala obec.
Nyní je třeba sepsat smlouvu o výpůjčce obecních nemovitostí ZŠ. Zastupitelstvo schválilo
smlouvu o výpůjčce, která řeší výpůjčku obecních nemovitostí základní škole.
n Žádost o změnu územního plánu
V současné době se již nové změny územního plánu nedělají, protože se vytváří nový
ÚP. Na obecní úřad podala žádost paní Jarská
o změnu jejich pozemku ze zeleně na staveb-

ní pozemek. Zastupitelstvo obce Tišice změnu
odsouhlasilo s tím, že návrh změny bude zařazen do projednávání nového územního plánu
dle platného stavebního zákona.
n Přijetí dotací
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo přijetí dotací z rozpočtu Středočeského kraje, a to
6 000 000 Kč na výstavbu nové třídy MŠ Tišice a 6 000 000 Kč na výstavbu kanalizace. Zároveň schválilo návrhy smluv na poskytnutí
předmětných dotací.
V diskuzi starosta nejprve podal informaci
o výstavbě kanalizace a sdělil, že ul. Boleslavská bude dokončena v termínu, jen se zažádalo
o prodloužení termínu dokončení v ulici Labská do 18. 9. 2015. Dále požádal občany, kteří žijí v oblasti budování kanalizace, o podněty k této akci. Občané se vyjadřovali k průběhu
výstavby, padaly stížnosti na špatnou informovanost v oblasti znemožnění přístupu k rodinným domům, kdy, jak se ukazovalo, nebyli občané včas informováni a v mnohých případech
byl znemožněn vjezd automobily i několik dní.
Starosta slíbil, že všechny stížnosti bude řešit
se zhotovitelem. V diskuzi byl znovu probírán
problém se zápachem v souvislosti s vyvážením kejdy z výkrmny vepřů. Tento problém se
řeší s odborem životního prostředí Neratovice.

(nač)

Nová klidová zóna
u rybníku Kal V

ytvořit v blízkosti rybníku Kal,
poblíž turistické cesty, odpočinkovou zónu a nabídnout zde možnost rybaření nebo jen posezení na
dřevěné lávce.
Postupně revitalizovat vodní plochu a její okolí, kde nájemci vypršela
smlouva - to je další z plánů zastupitelů. V současné době se zatím započalo
s udržováním zelené plochy v přední
části rybníka, do budoucna se počítá
s vypracováním odborného projektu
a podaří-li se na něj získat dotaci, dojde i na revitalizaci celého okolí. O celé
lokalitě, která je dalším kusem přírody, který si zaslouží pozornost, budeme informovat v některém dalším vydání Tišických rozhledů.
(nač)

Současný stav plochy zvažovaný pro
celkovou revitalizaci. Věřme, že se záměr zastupitelů podaří zrealizovat a my
s odstupem času budeme moci porovnat, jak tento kout vypadal v polovině
roku 2015. 
Foto: nač

Tenis, volejbal, ping-pong – sporty pro všechny

P

řed dvěma lety bylo v rámci akce
Den obce uvedeno do provozu
multifunkční hřiště. Za více než dva
roky od zprovoznění ho využívají návštěvníci všech věkových kategorií.
V převážné většině je zájem o tenis,
méně o „fotbálek“ nebo volejbal. Symbolická cena za pronájem pro občany
obce přivedla na jeho plochu i amatérské sportovce z řad dětí, mládeže, ale
i seniorů. Již z důvodu, že hřiště nabízí
smysluplné využití volného času všem
věkovým kategoriím, byla tato investice více než správná.
V červenci tohoto roku byla nabídka sportovních aktivit v areálu fotbalového hřiště rozšířena o instalaci venkovního betonového ping-pongového
stolu, který byl investován obcí Tišice.
Jeho využití je bezúplatné. Dokonce
u obsluhy restaurace jsou zdarma k zapůjčení pálky.
(nač)

Ceník za užívání hřiště:
Obyvatelé s trvalým pobytem v obci Tišice (prokáží se OP):

50 Kč/1 hod.; 400 Kč/celý den
Obyvatelé ostatních měst a obcí:  100 Kč/1 hod.; 800 Kč/celý den
Dlouhodobá a pravidelná rezervace je možná po dohodě s provozovatelem (obsluhou restaurace Na hřišti)

Mobil – restaurace: 775 544 596

V pondělí 10. srpna 2015 po vážné nemoci navždy odešel zastupitel, ale především skvělý člověk,
Jiří Horčík. Nebylo mu lhostejné, v jaké
obci bude on,
jeho blízcí, ale
i ostatní občané žít. Jelikož to
byl muž činu,
rozhodl se v roli zastupitele obce
pomoci při rozvoji Tišic. Již několik
volebních období po sobě dostal od
lidí důvěru, aby je zastupoval a on
je nezklamal. Má lví podíl na tom,
jak rychle se v posledních letech
naše obec rozvíjí a jeho odchod je
obrovskou ztrátou. Byl z lidí, na
které se nezapomíná, a to nejen za
sebe můžu slíbit. Jirko, děkujeme.
Pavel Končel, starosta obce Tišice

krátce
Rozšíření výpůjční
doby místní knihovny

V

ážení občané, v důsledku zkvalitňování služeb
rozšiřujeme výpůjční dobu
Místní lidové knihovny Tišice
o 2 hodiny týdně, a to každé pondělí v čase od 14.00 do
16.00. V tuto dobu vás bude obsluhovat paní Věra Kalašová.
Věřím, že spousta čtenářů ocení hlavně v zimních měsících otevírací dobu za denního světla. Připravil jsem vám kalendář s výpůjční dobou do konce roku 2015.
Pokud se tyto změny osvědčí (spokojenost občanů) budeme v tomto
systému pokračovat i v roce 2016.
Zároveň jsem ve výše zmíněném
kalendáři označil změny v otevírací době v podvečerních hodinách jeden týden v pondělí, další týden
ve středu, které vyplynuly z povahy
mého zaměstnání. Doufám, že budete s těmito změnami spokojeni
a zároveň tímto zvu do knihovny
všechny občany naší obce.
František Štich,
Místní lidová knihovna Tišice
Více na:
www.knihovnatisice.estranky.cz

slovo starosty
Zase ty dotace

A

no, slovo dotace skloňujeme snad v každém čísle Tišických rozhledů. Ale jestliže chceme naši obec neustále rozvíjet vysokým tempem, tak se bez dotací neobejdeme, protože právě ty jsou k takovému rozvoji cestou.
Pravdou je, že dotace nejsou nárokové a proto jsem rád, že se nám daří čerpání v tak velké míře. Každý rok se jedná o mnoho milionů,
které do obce přibudou nad rámec jejího rozpočtu. Proto žádostem o dotace a jejich zpracování věnujeme velké úsilí, které se vyplácí.
Jelikož jsme byli s žádostmi o dotace úspěšní

i v tomto roce, bude se moci realizovat několik
náročných projektů, na které by letošní rozpočet obce nedosáhl. Konkrétně se nám podařilo
uspět s žádostí o dotaci na zateplení společenského sálu, na výměnu herních prvků a úpravy
zahrady v areálu MŠ Tišice a na výstavbu nové
třídy MŠ, která by v budoucnu (v případě menšího počtu dětí) měla sloužit jako denní stacionář pro seniory. Zateplení budovy společenského sálu by mělo být zahájeno v měsíci září.
Obě investiční akce v mateřské škole byly zahájeny již v srpnu. Věřím, že pokud bude i nadále uplatňována politika financování investic
pomocí dotací, budeme v jejich čerpání i v dalším období úspěšní.
Pavel Končel

Základní informace k uvedeným
projektům s využitím dotace:
Zateplení společenského sálu
Zhotovitel: Firma Rybář
cena: 1 774 287,63 Kč bez DPH

Výstavba nové třídy MŠ
Zhotovitel: Šnajdr stavby Mělník s. r. o.
cena: 5 839 857,63 Kč bez DPH

Herní prvky a úprava
zahrady v MŠ Tišice
Zhotovitel: Stroma spol. s r. o.
		 a LandScapePro s. r. o.
cena: 529 455 Kč bez DPH
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
N

aneb několik zajímavostí z kronik

ahlédnul jsem do kronik
a vyhledal zajímavosti, které
se udály v letech, jejichž letopočet končí číslicí 5, mají tedy kulaté výročí.

slušenství, vše za 70 000 Kč. Obec
tím vyčerpala veškerý svůj kapitál
a ještě udělala dluh, čímž se stalo
to, co kozelští občané ještě nezažili, že museli platit obecní přirážky.

n 1905 - Farská kronika (dále jen
FK): Se souhlasem Obecního úřadu v Kozlech byly vykopány příkopy podél cesty od konce dnešní ulice Na Doubí ke kostelu. Získanou
zeminou a navezeným pískem byla
cesta navýšena tak, aby při povodních zůstala suchá a věřící nemuseli
do kostela jezdit na pramicích.

n 1935 – Chrástecká kronika (dále
jen CHK): Obecní knihovna se
stále doplňuje koupí nových knih.
Poplatek za zapůjčení knihy činí
20 haléřů za 1 týden z jedné knihy.

n 1915 – FK: První vojín z osady kozelské, oběť zuřící války, zemřel 4. března. Byl to Václav Košner z č. p. 2.

n 1945 – o květnových událostech
jsem již letos psal. V CHK je zaznamenán konec povinného válečného „temna.“: Vedení obce pojednalo na schůzi 16. 6. 1945 o nutnosti obnovit veřejné osvětlení v ulicích obce a zadalo práci firmě PEKÁREK v Brandýse n. L.

n 1925 – FK: Letos ustanoven hasičský sbor v Kozlech. Zakoupena
motorová stříkačka, hadice a pří-

n 1955 – V obci zřízena poradna
pro matky a kojence s působností i pro Kozly a Tišice. Otevřena

je jednou za 14 dní, návštěvnost je
25 – 30 matek.

n 1965 – Kronika obce Tišice (dále
jen TK) – Zahájena výstavba nového fotbalového hřiště. * Dokončena výstavba urnového háje - rozšíření hřbitova. * Zahájena výstavba velkoplošné závlahové soustavy
vč. čerpací stanice v Kozlech.
n 1975 – TK – V kravských stájích zdejšího JZD se vyskytnula nebezpečné slintavka. Od 4. do
19. května byla obec Tišice zcela odříznuta od ostatního světa. Nikdo nesměl obec opustit, vlaky zde nezastavovaly. Na všech silnicích, polních
i lesních cestách i v otevřeném terénu hlídkovali příslušníci Veřejné
bezpečnosti (policie). Potraviny a vše
potřebné se dovážely na hranici uzavřeného katastru a překládaly na překladišti u kosteleckého Starého Labe.

Občané, kteří nemohli odjet do zaměstnání, konali veřejně prospěšné
práce – např. budovali chodníky.

n 1985 – TK – na 15 hektarech polí
JZD a u 53 drobných pěstitelů byl
zjištěn nebezpečný škůdce – háďátko bramborové. Následovala
přísná karanténní opatření, kontroly, rozbory půdy. Teprve v roce
2003 byl boj s háďátkem ukončen,
obec dostala informaci, že vzorky
ze čtyř posledních napadených pozemků jsou negativní.
n 1995 – TK – Dne 4. dubna zemřel první polistopadový starosta
obce, pan Josef Vít. Novým starostou byl zvolen pan Miroslav Brodský. * TK – V sobotu 29. července zahájilo činnost LETNÍ KINO.
V první sezoně bylo promítnuto
10 filmů, shlédlo je 585 diváků.

Petr Brodský - kronikář

Senioři navštívili Ještěd a Sychrov

K

lub seniorů v Tišicích splnil
další bod ze svého plánu akcí,
které si naplánoval na tento rok.
Ve čtvrtek 18. 6. 2015 uspořádal
autobusový zájezd, jehož cílem byl
tentokrát Ještěd a zámek Sychrov.

Přestože z hlediska propagace
nebylo nic podceněno (plakáty, inzerce v týdeníku i deníku Mělnicko, vyhlášení místním rozhlasem),
nesetkala se nabídka s očekávaným
ohlasem a v autobuse zbyla ještě
čtvrtina neobsazených míst. Je to
škoda, protože i cena 300 Kč (doprava, lanovka, vstupenky, parkovné) byla velice příznivá.
Přestože ani počasí příliš nepřálo, byli účastníci velmi spokojeni.
První zastávkou byl Ještěd, na který se všichni dopravili lanovkou
a ti, kteří podcenili dostatečné oble-

čení, se spěšně přesunuli do příjemného prostředí restaurace na zahřátí
teplými nápoji. Pak nás autobus dopravil k druhému cíli výletu – k zámku Sychrov. Tam jsme ocenili odkaz,

krátce
Občané přispěli školce
patnácti tisíci korunami

Č

ástka v titulku nepramení z žádné finanční sbírky či darů, ale o sbírku, přesněji o
sběr se jedná. Velkokapacitní kontejner na starý papír, umístěný v zahradě mateřské školy, je
několikrát ročně naplněn až po střechu.
Loni v něm skončilo přes osm tun papíru, které přinesly částku přes 11 tisíc korun, a letošek
nezůstane pozadu. Získané finanční prostředky
byly použity na nákup hraček pro vánoční nadílku a na zajištění akcí pro děti jakou je například
Mikulášská nadílka a závěrečná Akademie mateřské školy. Děkujeme všem, kteří starým papírem plní kontejner ve školce. Ten je přístupný od
září do července každý pracovní den v době provozu školky. To je od 6.30 do 16.30 hodin. (nač)
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který pro naši a příští generace zanechal zvláště rod Rohanů. Přestože je
zámek stále upravován a rozšiřován,
patří k nejhezčím památkám Česka
a jeho návštěvu můžeme jen dopo-

ručit. Za úspěch celé akce patří velký
dík především V. Fáberovi, který vše
předem naplánoval, dohodnul a zařídil. Bohužel, větru a dešti zatím poručit neumíme. Za KS J. Kratochvíl

Oprava křížku v Tišicích
V

prosincovém vydání
loňského roku jsme psali o opravě pomníku padlých
v 1. světové válce v Kozlích.

S potěšením jsem zjistila, že
obec v trendu rekonstrukcí obecních památek pokračuje a právě v čase, kdy vychází toto číslo Tišických rozhledů, se dokončuje rekonstrukce křížku v Tišicích, kterou tak jako v případě pomníku, provádí Josef Šimonek.
V současné době probíhá spárování a nátěr horní hlavy křížku. Jak
dovolí počasí, bude proveden výbrus spodní části. Zatímco o historii pomníku padlých si můžeme
v kozelské kronice přečíst zajíma-

vé podrobnosti, o historii tohoto
křížku nevíme nic. Nápis na něm
byl zcela nečitelný, kronika Tišic (do roku 1960) se ztratila a tak
o něm není žádný historický zápis. A proto jsme se rozhodli zkusit štěstí u našich čtenářů, kteří již
podali zajímavé informace k pomníku padlých i ke křížku u cesty
do Kostelce. Pokud by někdo věděl o původu křížku, umístěného
v travnaté ploše u odbočky z hlavní silnice (ul. Mělnická) do Mlékojed (ul. Mlékojedská), o tom čemu
byl zasvěcen, rádi jeho svědectví otiskneme v Tišických rozhledech. Kontaktujte redakci Tišických rozhledů: tr@tisice.cz nebo
nzvelebilova@seznam.cz. (nač)

Michalka a Natálka
jdou dále za svým snem
V

březnu loňského roku byla Mateřskou školou Tišice založena
veřejná finanční sbírka ve prospěch
Michalky a Natálky Rejnartových.
Tato sbírka měla pevný datum
ukončení – 31. 8. 2015, kdy obě
děvčata ukončila docházku do
této školky. Na konto sbírky došlo
24 158 Kč. Jak bylo s touto částkou
naloženo a co dívkám přinesla, objasní rozhovor s maminkou děvčat
– Monikou Rejnartovou.
n Sbírka byla založena, aby finančně pomohla děvčatům podstoupit náročnou rehabilitaci
a ona se tak vyhnula složité operaci. Jak se tato myšlenka vyplnila?
Ne zcela. Obě dcery se na jaře tohoto roku musely náročné operaci podrobit. Snášely ji velmi statečně a následná lázeňská rehabilitace začala hned v nejbližším možném termínu. V červenci děvčata
nastoupila do lázní Teplice. Zde podstoupila rehabilitaci na jednom z nejmodernějších rehabilitačních přístrojů Lokomat.
Právě na úhradu části nákladů spojených s touto
robotickou rehabilitací,
byly použity finance z veřejné sbírky.
n Můžete více objasnit, co tato rehabilitace lidem s handicapem přináší?
Jedná se o robotem asistovanou
chůzi, při níž je využívána neuroplasticita centrálního nervového systému. Robotické ortézy umožňují dítěti nácvik chůze a pomáhají k vytvoření
funkčních pohybových vzorců. Zpětná vazba, okamžitě informuje terapeuta o aktivitě dítěte při prováděné

rehabilitaci - vedení pohybu, svalové
síle, rozsahu pohybu, ušlé vzdálenosti, rychlosti - a umožní lépe vyhodnocovat terapii. Cílený a opakovaný trénink přispívá k výraznému zlepšení
pohybového stereotypu, ale i psychiky.
n Není pro děti tohoto věku náročné pochopit, co vlastně mají dělat?
Ne, je to pro děti naprosto skvěle vymyšleno. Dítě sleduje pohyb panáčka na obrazovce před sebou. Prostřednictvím této vizuální a zvukové zpětné vazby je zábavnou formou
motivováno k plnění úkolů, otoček,
obcházení předmětů a různých dovedností potřebných v každodenním
životě. Terapeut postupně přidává zátěž – tíhu vlastního těla, pohyb nohou je robotem naprosto přesně veden a děti si zábavnou formou, aniž by si to uvědomovaly, zapisují do mozečku správný vzorec pohybu při chůzi.
n Jak vyhodnotili úspěšnost léčby u Michalky
a Natálky odborníci?
Při rehabilitaci na tomto přístroji trhaly holky rekordy! Za správně
splněný úkon totiž počítač připisuje body. V posledních hodinách rehabilitace šly 45 minut s třicetiprocentní zátěží při
rychlosti 0,9 km/h. Byl to
oproti jejich původnímu zdravotnímu stavu neuvěřitelný výkon! Díky
operaci a rehabilitaci obě dokážou
srovnat nohy do správné polohy, našlapují na celou plochu chodidla, rozšířil se jejich pohyb. V počátcích šly
tak, že do pohybu zapojovaly hlavně
kyčle, nyní mají správný návyk se zapojením kolen. Zesílily jim svaly, rozmluvily se. Udělaly obrovský skok.

n Ale jejich cesta k samostatné
chůzi ještě nekončí…
To zdaleka ne, ale jdou neustále kupředu a to je pro nás všechny obrovsky motivující. Koncem srpna obě nastupují na měsíc do neurorehabilitační kliniky Axon v Praze a pak už je
čeká škola. Nastupují do přípravné třídy v Jedličkově ústavu, kde děti s postižením mají veškerá potřebná zařízení
a péči potřebná ke zlepšení jejich stavu.
V současné době řešíme nákup speciálních berliček a chodítek. Prostě jim
chceme zcela ze života vymazat invalidní vozík. Paradoxem je, že jeho pořízení pojišťovny výrazně hradí, ale berličky a chodítka, které jsou také vysoce finančně náročné, jen minimálně.
Nechápu tuto „motivaci“ k samostatné
chůzi ze strany zdravotních pojišťoven.
n Ve prospěch holčiček byla založena i sbírka víček, jak ta je úspěšná?
Naprosto neuvěřitelně! Sebralo se
4,2 tuny, které přinesly částku 23 tisíc korun. Tato sbírka stále pokračuje.
Lidé nám velmi pomáhají a my jsme
jim s manželem opravdu velmi vděčni.
Přejme Michalce a Natálce Rejnartovým, aby jejich cesta k samostatné
chůzi byla úspěšná. Naďa Černá

Sbírka víček stále pokračuje. Do této doby se sebralo přes 4 tuny!
V loňském roce občané přinesli do kontejneru
v MŠ přes 8 tun starého papíru.

Tišičtí žáci pojedou na podzim do Londýna!
V
ybraní žáci ze čtvrtých a pátých tříd budou mít
možnost již na podzim navštívit Londýn v rámci týdenního jazykově-vzdělávacího pobytu.

Cestu, ubytování a stravu budou mít hrazenou
z prostředků školy, která nejen na tuto akci získala dotaci ve výši 432 000 Kč z evropských strukturálních
fondů v rámci tzv. Výzvy č. 56, kam se přihlásila s projektem „Vzdělávání bez hranic“. Děti absolvují výuku
na londýnské škole v anglickém jazyce v rozsahu devíti vyučovacích hodin. Zbytek času stráveného v Londýně využijí k návštěvě zajímavých míst, historických
památek a galerií.
Díky dalším finančním prostředkům bude mít škola dále možnost vybavit školní knihovnu nákupem mi-

nimálně 200 titulů dětských knížek. Finálním cílem
nákupu nových knih a zavedení Čtenářských dílen do
českého jazyka a literatury je zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti dětí.
Poslední - třetí aktivitu, kterou projekt podpořil, je
tzv. shadowing (stínování) na partnerské škole v zahraničí. Jde o stáž sestávající z pozorování metod a postupů zavedených na zahraniční škole a využití digitálních
technologií ve výuce přírodovědných předmětů, informatiky a matematiky.
Realizace všech aktivit musí proběhnout do konce
roku 2015 a já věřím, že tento projekt, na který škola
obdržela dotaci, vzbudí u dětí zájem o angličtinu a literaturu, což se pozitivně projeví v úspěšnosti celého jejich vzdělávání. 
Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

krátce
Nová tvář
pedagogického
sboru

O

d 1. 9. 2015 nastupuje do
naší školy nová paní učitelka. Jmenuje se Michala Křídová
a bude učit ve čtvrté třídě. Je jí
34 let a učila 4 roky na Základní
škole v Praze 9 – Litvínovská 600.

Během posledních let,
které trávila se
svými dětmi
na rodičovské
dovolené, se
přestěhovala
do Kel, odkud
bude dojíždět učit na naši školu.
Vystudovala pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor
učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Děti
se s paní učitelkou seznámily
už během minulého školního
roku, kdy k nám jezdila suplovat za chybějící učitele. Mezi
její zájmy patří lyžování a cyklistika. Ráda by u nás vedla dramatický kroužek a kroužek mažoretek, bude-li zájem. Tvrdí, že
práce s dětmi je akční a zajímavá, že se s nimi nikdy nenudí.
Věřím, že bude posilou našeho
sboru a přeji jí mnoho úspěchů
ve svém novém působišti.

Pavel Jelínek

Poděkování

D

ěkujeme všem, kteří naše
dcery, Michaelu a Natálii,
podporují a to jak finančním
příspěvkem v rámci ukončené veřejné sbírky nebo formou
sběru plastových víček.
Podpora vás všech je pro nás
obrovskou motivací a silou, kterou potřebujeme. Jmenovitě bychom chtěli touto cestou poděkovat paní Nadě Černé, která stála u zrodu všeho, co bylo
ve prospěch našich dcer zorganizováno, dále pak paní Ludmile Novákové a Mgr. Tereze Netíkové za pomoc při organizování
veřejné sbírky.
 Monika a Pavel Rejnartovi

narození
* Barbora Říhová
* Adéla Sinecká
* Matyáš Vacek
* Marie Kolářová

úmrtí
 Anna Blahutová
 Václav Jenč
 Jiřina Kloudová
 Vladislav Pokorný
 Jiří Horčík
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Členka mistrovského
týmu je z Tišic
M

ožná se to nezdá, ale na stránkách Tišických rozhledů
jsme již mnohokrát psali o účastnících mistrovských soutěží, kteří
mezi námi žijí, kteří jsou „tišičáci“.
Mistrovských soutěží se pravidelně účastní mladé fotbalistky, psali jsme i o mistrovství v kouření dýmek a nebo o zvířecích šampionech,
které jejich majitelé vozí na nejprestižnější soutěže. V tomto čísle Rozhledů zabrousíme do zcela jiného
oboru. Tím oborem je tanec, kterému se věnuje Markéta Luňáková,
členka taneční školy Roxton. Členka týmu, který si přivezl titul Mistři České republiky ve Street Dance.

n Markéto, začneme s rozhovorem od začátku tvé taneční kariéry. Kdy jsi poprvé vstoupila na taneční parket?
Tančím od čtyř let, nyní mi je
šestnáct. Já jako malé dítě jsem si
prošla baletní průpravou – takže
sukýnky, piškotky a cviky u tyče. To
je otázka dvou až tří let.
n Když se podívám na stránky
Roxtonu, vidím, že se škola věnuje mnoha tanečním stylům. Znamená to, že každý chodí jen na určitý druh tance?
Ne, tak to není. Chodíme na tréninky odpovídající věkové skupiny, trénujeme pohyb, rytmus a každý trénink je
zaměřen na jiný taneční styl. Trénin-

ky máme třikrát týdně, před soutěžemi častěji. Choreografové a trenéři již v trénincích zařazují sestavy, které se pak objeví v konečné choreografii. Například choreografie pro IDO
HipHop byla stavěna pro šestnáct tanečníků a ve skupině nás bylo 22. To
pak těsně před soutěžemi probíhá menší výběr, ale to se nestává moc často.
n Jak dopadl výběr pro tebe?
Tančila jsem ve třech choreografiích - Street Dance, IDO HipHop
a Pompom Dance. Pro představu
všech Pompom více přiblížím slovem
„roztleskávačky“. Tomu se věnujeme
nejméně, jsme hlavně “streetaři“. Pře-

sto se nám v této kategorii podařilo
uspět a z mistrovství republiky jsme
si přivezli stříbro. U nás byste rozdíl mezi HipHopem a streetem poznali tak, že v IDO HipHopu je hudba více zremixovaná, jsou časté přechody rytmu, zařazují se obrazce, triky, ale u streetu jde více o jednu melodii a o tanec samotný, já osobě si to
více užívám. Na republice se nám v
HipHopu podařilo získat čtvrté místo
a to jsme byli hodně spokojení, protože zde byla opravdu velká konkurence.
n A teď jsme se dostali k vašemu
největšímu úspěchu – kategorie
Street Dance.
Ano, street dopadl úplně nejlépe.
V něm jsme postupovali jako druzí

za Prahu, druhé místo nám
patřilo i na krajské soutěži
a nakonec jsme na republice vyhráli! Když jsme na republice v Brně viděli konkurenční skupiny v semifinále, říkali jsme si, že postup do finále bude opravdu
supr výsledek. Ostatní byli velmi „nadupaní“ a vzbuzovali respekt. Přiznávám, že jsme se i báli,
jak to vše zvládneme. Vsadili jsme
na to, proč vlastně tanec děláme – semifinále jsme si prostě užívali, měli
jsme radost z toho, kam až jsme se
dopracovali a ta radost přešla i do publika, které se nám podařilo roztleskat i roztančit. Na ten úžasný pocit
nezapomenu! V tu chvíli jsme věřili,
že postoupíme a euforie z postupu se
přenesla i do finále a tančilo se nám
skvěle. Při vyhlašování bylo napětí, že
by se dalo krájet. Skupiny na sedmém
až čtvrtém místě si odnášejí diplom
a přebírá ho jeden zástupce. Medailisti již nastupují všichni a napjatě čekají,
koho budou vyhlašovat. Když na druhé místo ohlásili konkurenční skupinu, nastoupila naprosto nepopsatelná
radost. V tu chvíli jsme věděli, že jsme
mistry republiky ve Street Dance!
n Mistrovský titul vás automaticky nominuje do vyšších soutěží?
Ve streetu, kde jsme vyhráli, se dál
nepostupuje a končí se republikou.
S Idem jsme nominováni na mistrovství světa v Itálii, ale ještě není zcela
jisté, zdali se tam podíváme. Mistrovství Evropy již proběhlo, v Polsku, ale
tam jsme s touto choreografií nejeli.

Autoveteráni si dali dostaveníčko v Tišicích

S

raz a závod aut se starším datem výroby proběhl v sobotu 22. srpna v Beach parku Mlékojedy. Návštěvníci mohli
obdivovat nejen krásu starých vozů, ale
i dobové oblečení posádek se stylovými
doplňky.
Součástí celého dne byla spousta doprovodných akcí, z nichž bych vyzvedla instruktáž první pomoci spojenou s vyproštěním zraněného z automobilu. Zajímavá
akce, naleštěné automobily a nádherné počasí přilákalo velké množství návštěvníků,
kteří zde prožili příjemný den.
(nač)

6 I TR 147

n Je ještě něco z tance, co jsme
v rozhovoru nezmínili?
To jsou sólové soutěže, které jsem
začala jezdit minulý rok. I tyto soutěže se dělí na kategorie a probíhají tak,
že před porotou tančí pět i více soutěžících, pustí se minutová písnička a tančí se free style, improvizace.
Nikdy nevíte, jakou vám pustí hudbu, takže je to hodně o citu pro hudbu a taneční styl. Velmi mě to baví,
je to hodně o tanci. Na druhé soutěži
se mi podařilo postoupit až do finále.
n Tanec není jen o trénincích
a soutěžích, je to i oblečení, obutí.
Shrnuto – tanec zřejmě znamená
i finanční náklady?
Je to tak. Vše si musíme platit –
kurzovné, cesty na soutěže, startovné, kostýmy a doplňky. Bez obrovské
podpory, kterou mám u své maminky, bych tanec nikdy dělat nemohla. Je
to velmi finančně a časově nákladné.
n V současné době studuješ gymnázium, třikrát týdně trénuješ,
o víkendech jezdíš na soutěže.
Zbývá ti čas i na něco jiného?
Mou velikou láskou je divadlo.
Jsem tak šťastná, že u nás v obci je
soubor a já v něm mohu hrát! Už teď
se těším, až začneme zkoušet a představení si užívám minimálně tak, jako
taneční vystoupení. Jsem hodně akční
i ve škole při přípravách školních akcí.
Markéto, děkuji ti za rozhovor
a za čtenáře Tišických rozhledů ti
přeji mnoho krásných tanečních
zážitků a úspěchů. Naďa Černá
Poznámka: Pokud by některý čtenář Tišických rozhledů chtěl vidět
členy taneční školy Roxton „naživo“,
ať si nenechá ujít neratovickou akci
„Svátek tance“, která se koná většinou
na podzim a kde se představí všechny
kategorie ve všech tanečních stylech –
od klasického baletu, až po HipHop.

Fotbal nás baví
Z

a sebe přiznávám – když
se řekne fotbal, neskáču
nadšením. Když ale vidím
malé kluky, jak si pohrávají
s míčem, přesně přihrají kamarádovi, nevidím rivalitu,
ale spoluhráče tvořící tým
a uvědomím si, že jsou to ti
samí kluci, které jsem ještě
před nedávnem učila správně držet tužku a vštěpovala
jim, že se hračky půjčují, říkám si - co způsobilo takovou změnu? Když něco člověk neví, je dobré se zeptat A tak se ptám nejen mladých fotbalistů, ale posléze i jejich trenéra – Co dětem dává sport s názvem
FOTBAL?

O fotbale jsem si povídala s členy týmu starší přípravka Ondřejem Luňákem, Matoušem Trédlem
a Františkem Korbelem.
Ondřej: Já hraju fotbal asi od čtyř let, teď mi je devět.
O fotbale mi řekla maminka a pak sem chodil můj kamarád, tak jsem taky přišel. Jsem brankář. Na trénink se těším
a vždy jdu. Bez fotbalu by mi bylo blbě. Stává se, že nás trenér nepochválí, není to příjemné, ale víme, když to řekne,
že jsme to opravdu neudělali dobře a snažíme se to zlepšit.
Bylo hezké, když jsem byl vyhlášen nejlepším brankářem
turnaje. Jsme prima parta a je tu sranda, tak se divím, že
sem kluci nechodí. Chtěl bych, abychom dostávali co nejméně gólů a hráli fairplay.
Matouš: Hraji od šesti let, teď jdu do třetí třídy. Nejraději hraji v útoku, ale jsme s Fandou stavěni i do obrany nebo do zálohy. Mě nikdy nenapadlo se z tréninku vymlouvat, těším se. Fotbal mě baví a jsme prima parta. Trenér nám vytýká, ale taky chválí. Říká nám to tak, jak to je.
On tomu rozumí. Největší úspěch je pro mě, když jsme
první na turnaji. Nové děti by sem měly přijít, aby se na-

učily hrát fotbal a neválely
se doma. Přál bych si, abychom byli úplně první.
František: Já hraji od
čtyř let, takže tři roky.
Chodím na trénink rád.
Maminka se mě zeptala,
jestli chci chodit na fotbal, ale máme domluvu,
že kdybych se zhoršil ve
škole, tak bych na tréninky nechodil. Mám hezké známky, ale kdyby byly
horší, tak bych to vylepšil, abych zase mohl na fotbal. Na
fotbale se mi líbí úplně všechno. Pan trenér nás někdy nechválí, ale vím, že má vždycky pravdu, já mu věřím. Největší radost mám, když dám gól, ale když vidím, že je kamarád v lepší pozici, tak mu nahraji. Když by mezi nás
přišel nový hráč, tak bych mu pomáhal, aby se to rychle
naučil. Do nové sezóny bych si přál, abychom porazili nějaký dobrý tým a abychom dobře bránili.
Na otázky odpovídali malí kluci s názory někoho, kdo
ví, co chce a co pro to musí udělat. Možná někdo nevidí
fotbal jako zajímavý sport, ale pokud dokáže takto formulovat mladé kluky a holky, pak by minimálně jeho příprav(nač)
kou mělo projít co nejvíce dětí.
Rozlosování - Muži OP - Podzim 2015
datum
13. 9.
19. 9.
26. 9.
3. 10.
10. 10.
18. 10.
24. 10.
31. 10.
7. 11.
14. 11.

hodina
17:00
16:30
16:30
10:15
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

soupeř
TJ Viktoria Všestudy - TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Tišice - TJ Sokol Libiš B
TJ Sokol Tišice – FK Vysoká
TJ AFK Hořín - TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Tišice – TJ Sokol Dolní Beřkovice
SK Velký Borek - TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Tišice – SK Vojkovice
TJ Liaz Vehlovice - TJ Sokol Tišice
TJ Sokol Tišice – TJ Sokol Dolany
TJ Sokol Obříství - TJ Sokol Tišice

Máme na to, abychom vychovali ligové hráče
R
ozhovoru s mladými hráči
přihlížel jejich trenér – Ján
Jantoš. Kluky trénuje od loňského jara. V tabulce skončili na pátém místě z osmnácti týmů. Mezi
jejich soupeře na turnajích patří
Viktoria Žižkov, Admira Praha,
Liberec, Ústí, Děčín, Pardubice.
Tým o minimálním počtu hráčů
dokázal potrápit i pražskou Slávii s širokým kádrem hráčů, kteří porazili Barcelonu či Monako.
A tak si říkám, zda by z některého z nich mohl vyrůst ligový hráč
a ptám se na to jejich trenéra.

V tišickém fotbalu je spousta talentovaných dětí. U mnohých jde o to,
aby byly schopné na sobě pracovat,
protože talent je jen výhodný vklad.
Když ho nebudou rozvíjet, záhy je
převálcuje někdo z těch pracovitých.
Já osobně vidím úspěch ve „staré škole“. Tu preferuji. Vím, že se k úspěchu
dá dojít i jinak, ale já volím tuto cestu. Vycházím z přístupu mého trenéra, který na Slovensku, odkud pocházím, platil za nejlepšího trenéra mládeže. Je to prostě dril, který musí dojít
do morku kosti, takže se stává něčím
automatickým, je to soudržnost, fotbalové myšlení, pak všechno skloubit
do jednoho bodu a tím je tým. Jsem
vyznavač jednoduchosti, ale účelovosti. Základem je umět kopnout, běhat, myslet. Přijít si na fintu sám, vi-

nová sezona
muži
Vedení fotbalového klubu se rozhodlo před letní přestávkou udělat
změnu na pozici trenéra mužů. Novou výzvu přijal trenér Radek Zámečník, který dříve působil v klubu Spolana Neratovice. S trénováním mužů v Tišicích má Radek zkušenost z roku 2000 – 2001. Chceme
poděkovat za skvělou práci našemu
trenérovi Martinovi Brabcovi, který
působil v klubu dlouhých 7 let. Jeho
přístupu a obětavé práci pro klub a
tým si velice vážíme. Příprava začala
pod vedením Radka Zámečníka dne
16. 7. Sehrán byl přátelský zápas Tišice – Kostelní Hlavno s výsledkem 5:0.
Příprava pokračovala, jako každý rok
první srpnovou sobotu turnajem.
O Pohár starosty: Tišice – Čečelice 6:4, Radonice – Veltrusy 8:1,
Veltrusy – Čečelice 2:4, Tišice – Radonice 3:1. Pořadí: 1. Tišice, 2. Radonice, 3. Čečelice, 4. Veltrusy
Nové hostování v Tišicích: Jan
Dokoupil, Lukáš Kasal - Neratovice,
Vostřel Martin, Driml Petr – Kostelec,
Jantoš Jan – Baník Švermov. Na hostování z našeho klubu odešli: Martin
Priatka, Lukáš Temiak, Karel Temiak,
Tomáš Kopejska => Kostelec, Ladislav Rampouch => Střezivojice

Starší žáci
Letošní ročník jsme znovu zahájili
stanovým soustředěním v našem areálu. Tréninky jsme absolvovali na travnatém i multifunkčním hřišti v průběhu 5 dní. Jsem rád, že i přes probíhající prázdniny se sešla velká část
týmu (15 hráčů) a mohli jsme dobře potrénovat a připravit se na novou
sezónu. Letos poprvé budeme hrát
na celé hřiště a velké branky, což pro
tým bude velká změna. Hned v průběhu soustředění jsme sehráli 1. mistrovský zápas s PTZ Nelahozeves.
Tišice - PTZ Nelahozeves 4:3 (PK)
Branky: Oplt, Štráchal Radek, Sovány.

Mladší přípravka
Začala trénovat od 20. 8. od 17 hod.
opět každé úterý a čtvrtek. První utkání se odehrálo první víkend v září.

Minipřípravka

dět jaký měla úspěch, zapamatovat si
ji a přemýšlet a zkoušet co dál. Aby
se dostavil úspěch u dětského týmu,
musí fungovat trojlístek – hráči, trenér, rodiče. Všichni do toho musí jít,
musí si vzájemně důvěřovat. Musí vědět, že bez práce ten úspěch nebude.
Pokud všichni táhnou za jeden provaz, pak úspěch musí přijít. Tým, který trénuji, je vynikající parta. V cestě
za větším úspěchem nám stojí malá
základna hráčů. Tam, kde jiný klubový trenér má na vystřídání deset
hráčů, mám já třeba jen dva. Všichni
hrají skvěle, mají vynikající kondičku, ale vydržet celý turnaj je nemožné. Proto pro mě není nejdůležitěj-

ší umístění, ale to, jak hráli a těm dětem mám jen málokdy co vytknout.
Vezměte si, že mých sedm, deset svěřenců dokáže potrápit takový tým,
jakým je Slávie, která hraje i mezistátní zápasy.
V družstvu jsou i dvě děvčata a ta
si v ničem s kluky nezadají. Na jednom turnaji se kluci pochechtávali,
že budou proti nim hrát holky. Dal
jsem je do útoku a ony jim šouply
dva góly a bylo po smíchu. Holky
jsou sehrané, makají na sobě.
Vychovat dobrý tým jde i na
malé vesnici. Tady v obci mají děti
skvělé podmínky, jde jen o to, aby
fotbal přišly alespoň zkusit. (nač)

Pro novou sezonu mini přípravka
nebyla přihlášena do soutěže. Trenér Tomáš Kopejska v tuto chvíli nemůže dále pokračovat, proto hledáme pro naše nejmenší trenéra nového. V případě zájmu trénování dětí
je možné kontaktovat předsedu Michala Pasovského 602 261 282.
TJ Sokol Tišice
vyhlašuje v září a říjnu
měsíce náborů mladých
fotbalových talentů.
Talentované děti ročníku
2001 - 2010 mohou jejich
rodiče přivést na trénink,
každé úterý nebo čtvrtek
od 17:00 nebo kontaktovat
předsedu Michala
Pasovského: 602 261 282
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pozvánky

lub seniorů v Tišicích pořádá tradiční zájezd na
podzimní výstavu Zahrada
Čech v Litoměřicích. Zájezd
se koná ve čtvrtek 17. 9. 2015.
Odjezd od autobusových zastávek v 9.00. Přihlášky přijímá
p. M. Černý, tel. 721 382 260.
Zveme srdečně všechny občany.

T

išické KLUBko vás zve
7. 11. 2015 v 17:00 hodin
na akci S lampionem za Kozlouchem poosmé. Na podzim se tradičně vydáme s lampionem na putování za místním strašidýlkem Kozlouchem
k rybníčku Kal. Putování začíná
u místního hřbitova v Kozlích.

Třetí super Den obce
Tišice je za námi
R

anní sluníčko přivítalo v areálu fotbalového hřiště v Tišicích ty, kteří s přípravou celého dne
musí začít mnoho hodin před jeho
zahájením.

poděkování

D

ivadelní soubor LUNO
Tišice děkuje paní Vlastě Brodské za darované dobové oblečení, které soubor využije při přípravě kostýmů do nově
nastudovaných her.

inzerce
n Koupím stavební pozemek o výměře min. 1 000 m2
v obci Tišice. Tel. 607 980 743.
n Milé dámy, přijďte roztančit své tělo v rytmu žhavých
latino rytmů, které jsou určeny
pouze vám (netančíme v páru) * začínáme 7. 10. 2015, každou středu
v čase 19:30 – 20:30 hodin v tělocvičně ZŠ Tišice - lektor: Gabriela
Říhová - Kvasničková * cena: 750
Kč/10 lekcí + ukázková lekce zdarma * Přihlášky a info: Info@studio
4you-gk.cz, 724 313 269.
n Studio HP nabízí: Manikúru pro ženy i muže * P-shine
* japonskou manikúru * práce s
kvalitními protialergenními materiály * prodloužení a sjednocení tvaru nehtového lůžka * parafinové zábaly a peeling rukou *
airbrush (technika připomínající
tetování) * výroba a prodej šperků a bižuterie na zakázku Kontakt. Helena Pauzerová, Lomená
173, Kozly, mobil: 774 130 659,
e-mail: fitnesstrener@seznam.cz,
www.studiohp.cz.
n Prodám seno, balík
60 Kč. Laryšová, Tišice - Chrást
154, tel. 776 307 915.

Organizátoři instalovali přístřešky pro doprovodné aktivity, připravili improvizované pódium, stavěly se lavice, stoly, přístřešky pro příjemné posezení návštěvníků. Zvukař
Martin Skála se synem Honzou odmotávali první metry z desítek potřebných kabelů. Personál pod vedením Ivany Neťukové chystal stánky
s občerstvením. Přicházeli další aktéři celého dne, členové spolků, kteří
se podílejí na programu tohoto dne –
Tišické KLUBko se soutěžemi pro děti,
Baráčníci s ukázkou krojů, praporu
a s vynikajícími koláčky pro návštěvníky, Chovatelé s výstavou drobného
domácího zvířectva a senioři u stánku s dobrovolným vstupným. Nechyběl stánek kronikáře a včelařů pánů
Uhra a Voříška. Dobrovolní hasiči přichystali pro děti horu pěny. Poslední informace si zapisovali moderátoři dne Naďa Černá a Vláďa Bezouška. Připraven byl vláček, bungee
trampolína, skákací hrady, malování
na krychli v prostoru letního kina. To
vše muselo být na svých místech, než
areál mohl přivítat první návštěvníky.
Ti přišli, aby si nenechali ujít příjemné vystoupení skupiny Sirotci.

Vynikajícím, hlavně pěveckým výkonem překvapila Martina Ečerová,
skvělí byli i Slávek Daňhelka a Vlasta Filouš. Taneční část v podání dětí
z mateřské a základní školy vyvrcholila vystoupením holek z KLUBka jejich strhující a vtipnou choreografií
na brazilské rytmy.
Pak již následoval blok hostů, který zahájily členky scénického a historického šermu Kam čert nemůže.
Jejich vtipné a profesionální výkony
během celého dne nenechali nikoho
na pochybách, že ženy dokážou vládnou mečem stejně jako muži. Vtipná vystoupení dokázala, že šermovat se dá jehlicemi a místo štítu se
dá využít i bochník chleba. Zdeněk
Izer polechtal bránici každého. Vtipy promísené s pěveckým vystoupením, zážitky „ze života“, převleky, improvizace, to jsou znaky jeho každého vystoupení. Naopak Petra Černocká přinesla klid, pohodu. Její recitál těch nejznámějších písní, v doprovodu kytaristy, přiměl návštěvníky ke společnému zpívání a vzpomínání třeba na film Dívka na koštěti.
Po jejím vystoupení nastal v programu další zvrat – hardrocková skupina s členem Ivanem Brunerem z Tišic padla do noty každému rockerovi.

Do „dějin“ třetího Dne obce Tišice se v nejlepším zapsalo vystoupení naší mládeže. Ta s vtipně provedenou a okomentovanou módní přehlídkou překvapila každého. Kreace
ze starých džínsů, plastů, papíru, ale
i zbytků výpočetní techniky pobavily opravdu všechny. Jejich vystoupe-

ní bylo završeno společným tancem,
který si s nápaditostí v ničem nezadal s modely. Jejich vystoupení bylo
tak strhující, že ho pro návštěvníky
zatančili ještě po nočním ohňostroji.
Večer patřil již skupině Plus, která opět byla nositelem dobré nálady.
Její vystoupení bylo proloženo ohňovou show v podání šermířek a ohňostrojem. Písničky v podání této kapely zněly až hluboko po půlnoci. Návštěvníkům se prostě domů nechtělo.
Třetí Den obce Tišice, který byl finančně podpořen z Fondu hejtmana Středočeského kraje, se vydařil po
všech stránkách, proto jeho pořadatelům patří dík. A za mnohé návštěvníky vyjadřuji přání – za rok zase
znovu!
Naďa Černá

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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