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Nový povrch pro
běžeckou dráhu ve škole
V

souvislosti se zlepšováním zázemí pro děti
ve škole investoval zřizovatel školy nemalou finanční částku na obnovu běžecké dráhy v areálu školy.
Zastupitelé obce v čele se starostou se jednoznačně
rozhodli pro investici, která se jednou stoprocentně
vrátí, i když její návratnost není jednoduše měřitelná.
Stará škvárová běžecká dráha, která škole sloužila několik desítek let, si změnu určitě zasloužila. Během prázdnin byla všechna škvára odvezena, staré obrubníky byly
nahrazeny novými, podloží bylo zhutněno a na povrch

přišel asfalt. Na tento podklad měla přijít směs recyklovaného granulátu a polyuretanového pojiva. Firma
bohužel nezajistila polyuretan včas, jeho pokládka se
protáhne do konce září, takže děti si ještě na zlepšené
výkony nějaký čas budou muset počkat. Slavnostní otevření nové běžecké dráhy s polyuretanovým povrchem,
které mělo proběhnout 4. září, se nekonalo, dráha je
prozatím nedokončená. Věřím, že toto zdržení neubere
nic z nadšení nejmenších sportovců, kteří se už nemohou dočkat, až na dráhu poprvé vyběhnou.

Pavel Jelínek, ředitel školy

Obecní
infrastruktura
stále oblastí, do
které se investuje

Celkovou rekonstrukcí prošla ulice
Luční v Tišicích.

I

v letošním roce se zapracovalo
na zlepšení obecní infrastruktury. Rekonstrukcí prošly mnohé
ulice v obci – Jabloňová, Příčná,
Sportovní, Sokolská a Luční.

Autobusové zastávky poskytují důstojné prostředí pro cestující.

Dokončení nové běžecké dráhy v areálu zahrady základní školy stojí před
svým dokončením. Finální povrch by měl být položen do konce září.

Den obce Tišice? Slunce, déšť a skvělá zábava!

K

do by řekl, že již popáté patřila
poslední srpnová sobota Dnu
obce Tišice? Asi málokdo, protože
čas opravdu někdy letí jako o závod a rok se překulí jako by uplynul
pouhý měsíc. Snad možná proto

všem, kteří připravují zázemí pro
návštěvníky i účinkující, jde práce
rychle od ruky, protože nezapomněli a stánky, lavice, stoly, přístřešky umisťují přesně tak, jak byly
rozmístěné před rokem.

Dlouhodobá předpověď slibovala slunce a teplo, ale poslední sobotní srpnové ráno již jsme slyšeli
a četli, že se objeví polední přeháňky a večer vydatný déšť. Ale když
se na nějakou akci těšíme, nezastaví nás ani sněhová bouře a prostě
jdeme. A to si řeklo i několik stovek návštěvníků, které se během
dne v areálu fotbalového hřiště
objevilo. Vždyť program se jmény
jako Martin Maxa a Marcela Holanová, vystoupení řezbářů, kouzelníka a psích sportovců, a večerní
zábava se skupinou PLUS přímo
vybízela k tomu, udělat si na poslední srpnovou sobotu volno
ve svém programu a nevzdalovat
se mimo naši obec.
 Více ke Dnu obce na 8. straně

Bezesporu jich byl daleko vyšší
počet než v letech minulých, protože
na výměnu povrchů bylo určeno více
financí z rozpočtu obce. Na řadu přišla i úprava autobusových zastávek,
je dokončeno nové oplocení sběrného dvora. V letošním roce byla i započata rekonstrukce osvětlení v celé
naší obci. A v měsíci září by měly být
zahájeny práce na zateplení budovy
pošty a její částečné rekonstrukci.
Počítá se zde s rozšířením parkoviště a měly by být zahájeny přípravy
na instalaci bankomatu. Pokud vše
půjde podle plánu, měl by sloužit
občanům již v příštím roce. Věřme,
že i v dalších letech se najdou v rozpočtu obce finance, které povedou
ke zlepšení života v naší obci.

Text a foto nač

Bohužel stav některých povrchů rekonstruovaných v minulých letech by
již nyní zasloužil novou úpravu (ul.
Hasičská rekonstruovaná v roce 2015).
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Cena obce udělena již pošesté
C

ena obce je
čestné uznání
práce jednotlivce nebo spolku
ve prospěch obce
a jejích občanů.
Takových lidí si
obec opravdu váží
a chce, aby oni
věděli, že jejich
mnohaletou práci
vnímá a oceňuje.
V minulých letech byla Cena
obce udělena již pětkrát a to Františku Štichovi za dlouholeté vedení
obecní knihovny, Milanu Černému
za práci ve Sboru pro občanské záležitosti, Petru Brodskému za dlouholeté vedení obecní kroniky, Tišickému KLUBku za úsilí v oblasti
volnočasových aktivit a budování
sportovních hřišť v obci a Jaroslavu Pazderovi za dlouholetou práci
ve Svazu chovatelů.
Letos byla udělena Cena obce

pošesté. Im memoriam ji obdržel
Pavel Kváček, který pro obec pracoval dlouhé roky.
Od roku 2000
zachycoval veškeré kulturní dění
v obci, každoročně
natáčel videokroniku obce, kde zachycoval kulturní,
sportovní a společenské dění a fotografiemi mapoval
její rozvoj a proměnu. Jeho fotografie byly po léta nedílnou součástí obecního občasníku Tišické
rozhledy, kde byl členem redakční
rady.
Jeho záběr ale sahal mnohem
dál. Byl jedním ze zakládajících
členů divadelního souboru LUNO
Tišice, v němž působil jako režisér, byl autorem divadelní scény,
realizoval osvětlení, ozvučení, vystoupení souboru zaznamenával

Cenu obce, udělenou Im memoriam Pavlu Kváčkovi, převzala jeho manželka Zděna.
pomocí kamery a fotoaparátu. Pavel Kváček byl člověk, který se svými aktivitami nesmazatelně zapsal
do historie naší obce. Bohužel osud
zasáhl velmi neúprosně a odměřil
mu jen krátký čas mezi námi.
Cenu obce z rukou starosty převzala Zdeňka Kváčková, která

krom poděkování řekla: „Kdyby tu
byl dnes můj manžel s námi, určitě
by řekl, že pro něj tato činnost nebyla práce, ale zábava.“
Zdeňka Kváčková, spolu se synem Michalem, dále pokračuje
v práci pro naši obec, kterou započal její manžel.
(nač)

Na vrub obce to nepadá
U
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,
V NADCHÁZEJÍCÍCH VOLBÁCH
DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ
20. A 21. ŘÍJNA, BUDE MIMOŘÁDNĚ
VOLEBNÍ MÍSTNOSTÍ
PRO OKRSEK TIŠICE
V BUDOVĚ HASIČSKÉ ZBROJNICE
NA ADRESE HASIČSKÁ 191, TIŠICE.
VOLEBNÍ MÍSTNOST JE PŘESUNUTA
Z DŮVODU REKONSTRUKCE
BUDOVY POŠTY.
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

rčitě nejsem sám, kdo si všimnul několika
desítek nedávno vysázených stromků při
silnici z Chrástu do Všetat.

zalévat, hlavně v období delšího sucha. V polovině června jsem jel okolo a stromky již na tom byly
hodně špatně – zjevně usychaly, ale při rychlé
pomoci se většina dala zachránit. Zeptal jsem se
Bohužel ten, kdo stromky sázel „zapomněl“, že na OÚ kdo stromky sázel a tedy by se měl postamladé výsadby se musí minimálně první dva roky rat. Obratem mi pan starosta poděkoval za upozornění s tím, že ho předá
správci komunikace. Věřím,
že tak udělal, ale nestalo se nic,
nikdo stromky nezalil. Vysázeno bylo 40 stromků, ke dni
4. 8. 2017 jich bylo již 29 zcela
suchých, 9 mělo poslední velmi zvadlé listy a jen jeden žije.
Za škodu v mnoha desítkách
tisíc korun by měl být někdo
volán k zodpovědnosti. Obec
Tišice to, naštěstí, není. 
Žalostný pohled na alej mrtvých stromů.

Petr Brodský

ze zasedání obecního zastupitelstva
ZASTUPITELÉ OBCE MĚLI
NA SVÉM POSLEDNÍM ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO 26. 6. 2017, K PROJEDNÁNÍ
TYTO VYBRANÉ BODY:

v Mělníku. Měsíčně se za službu bude platit
paušál 1.000 Kč, za každý odchyt pak částka
2.500 Kč. Pokud bude zjištěn majitel odchyceného psa, bude mu tato částka účtována. Pro
zmírnění nákladů majitelů psů je v areálu údržby v provozu kotec, kam jsou po krátkou dobu
umístěni pouze klidní a neútoční psi.

n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ ŘEŠILO PŘESUN FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY NA ÚČET OBCE.
Převedené prostředky se využijí na nákup herních prvků pro základní školu. Dále opatření řešilo finance určené k doplnění hlásičů obecního
rozhlasu a prostředky potřebné k vypracování
studie a tak zahájení přípravných prací k realizaci výstavby Komunitního domu seniorů.

n ZMĚNA KAPACITY V MŠ – od nového školního roku 2017/2018 je kapacita Mateřské školy
Včelička snížena z možných 106 dětí na 103. Důvodem ke snížení kapacity ve třídě Včelky z 28 na
25 dětí je zařazení dětí s podpůrnými opatřeními.
n CENA OBCE – zastupitelstvo rozhodlo o jejím udělení a to im memoriam Pavlu Kváčkovi.

(Více v článku nahoře.)

n SMLOUVA S ODCHYTOVOU SLUŽBOU
– hlavním důvodem změny je skutečnost, že
firma, se kterou do té doby obec spolupracovala, již není. Vybrána byla spolupráce s útulkem

n REVOKACE USNESENÍ – to se týkalo předchozího rozhodnutí o přijetí dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení. Dotaci není možné
přijmout z důvodu změny dotačních podmínek,
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které letos poprvé, krom úspory energie, řeší
i vzdálenost sloupů jednotlivých svítidel. Danou
rozteč naše obec ve většině případů nesplňuje,
proto není možné dotaci přijmout. Případná
změna rozteče by znamenala daleko vyšší náklady než je částka, která by byla dotací získána.
V diskuzi se řešily připomínky na stav lip
uvnitř hřbitova, jejichž kořeny významně narušují přilehlé hroby. Tento stav se již řešil s dendrologem, který nabídl možná řešení. To konečné se bude realizovat v době vegetačního klidu.
Bylo též poukázáno na neutěšený stav nově vysázené aleje stromů z Chrástu do Všetat. 

(Více v článku na této straně.)
Starosta odpověděl i na dotazy týkající se výstavby další etapy kanalizace. Další částí by měla
být propojka ulic Ke Křížku s ulicemi v oblasti
Pastviček, kde je z velké části již kanalizace položena z doby, kdy se opravovaly ulice, zatopené
při povodni v roce 2002.
Tohoto zasedání se zúčastnilo 16 občanů obce
Tišice.
(nač)

Slavnostní zahájení školního roku
V

pondělí, 4. září, byl slavnostně zahájen nový školní rok
2017/2018. Kolem osmé hodiny
ranní byla za přítomnosti paní
Kateřiny Valachové, bývalé ministryně školství, odhalena pamětní
deska významného
českého
pedagoga Františka
Bakule,
který na škole
v Kozlech počátkem 20. století
krátce působil.

Díky iniciativě
starosty obce Tišice Pavla Končela a kronikáře
Petra Brodského
byla
oslovena
i
Společnost
Františka Bakule s pozváním
na tuto akci

s tím, aby byla vzdána pocta tomuto
reformnímu pedagogovi. O Františku Bakule se nebudu více rozepisovat, pan Petr Brodský vás s jeho zajímavým životem a dílem seznamuje
v článku na této straně.
Krátce po odhalení pamětní
desky popřála
v první třídě Kateřina Valachová
spolu s ředitelkou MŠ Včelička
Terezou Netíkovou a starostou
obce prvňáčkům
mnoho
úspěchů v jejich
novém působišti a předala
jim slavnostně
prvňácké šerpy.
Pamětní deska Františka Bakule Starosta obce
umístěná u vchodu do budovy zá- poté dětem předal drobné dárkladní školy.

Šerpami, které předala exministryně Kateřina Valachová, byly děti pasovány na žáky 1. třídy naší školy. Z rukou starosty obce pak převzaly malý
dárek, ve kterém našly některé základní školní potřeby.
ky. Děkuji touto cestou všem, kteří se
na zdařilém zahájení podíleli a přeji
všem žákům naší školy, aby do no-

vého školního roku vyšlápli pravou
nohou. Pavel Jelínek, ředitel školy

Foto Z. Kváčková

Valachová se nebrání myšlence pokračovat v započatém díle

V

posledních týdnech naši obec několikrát
navštívila bývalá ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová. Politička, která svými reformami rozvířila hladiny vod našeho školství i laické veřejnosti. Během svého vedení úřadu stihla prosadit v médiích intenzivně diskutovanou novelu o inkluzivním vzdělávání, zvýšení učitelských platů či povinný rok mateřské školy. Vaz jí zlomila až její
náměstkyně Simona Kratochvílová, která si vyslechla obvinění z dotačního podvodu.
Kateřina Valachová v čele rezortu působila
necelé dva roky, přesto patřila k nejdéle úřa-

dujícím ministrům školství, kterých se za 25
let od vzniku samostatné České republiky vystřídalo v úřadu patnáct. Při nástupu do funkce se školstvím mnoho zkušeností neměla,
tento handicap ale rychle doháněla svojí energičností i kvalitním týmem poradců.
Zasloužila se o výrazný nárůst platů kantorů
základních a středních škol. Velkou prioritou
se pro ni stalo dotažení inkluzivní novely školského zákona, která byla učiteli i veřejností
přijímána s obavami, protože v této otázce sehrála významnou roli masívní negativní kampaň, která vzbudila dojem, že se budou rušit
všechny speciální školy. Mezi další výrazné

František Bakule

kdo byl ...

V

pondělí 4. září byla na budově naší Základní školy Tišice odhalena pamětní deska
pokrokového pedagoga a učitele, který v letech
1900 – 1901 na této škole působil. František Bakule byl výraznou osobností naší pedagogiky,
která si bezesporu zaslouží, aby jeho působení
v obci bylo touto formou připomenuto.
František Bakule se
narodil 18. 5. 1877 v Lidmovicích poblíž Vodňan. Vystudoval Ústav
pro vzdělávání učitelů
v Příbrami. První rok
působil, celkem neúspěšně, ve Vrapici u Kladna.
Druhá škola, kam po roce
nastoupil, byla v Družci,
hornické obci nedaleko Kladna. Zde poprvé začal
uplatňovat metody a aktivity, které ho v budoucnu
proslavily, ale přinesly i mnoho problémů. Bakulovou hlavní pedagogickou ideou bylo, že škola má
připravovat děti na praktický, občanský život a to
po všech stránkách. Založil zde svůj první dětský
pěvecký sbor, každý večer předčítal v hospodě
chudým horníků noviny s komentářem událostí
ve světě, pořádal pro obyvatele přednášky, včetně

změny patřilo prosazení povinného roku docházky do mateřské školy pro všechny pětileté
děti a povinnost mateřských škol zajistit postupně kapacity i pro všechny čtyřleté a tříleté
děti. Od roku 2021 pak Valachová prosadila
povinnou maturitu z matematiky pro gymnázia, o rok později pak i pro odborné školy.
Kateřina Valachová poskytla při své poslední návštěvě naší obce rozhovor pro Tišické rozhledy. Jaké byly její další vize a čeho chtěla v rezortu školství dosáhnout, přineseme v rozhovoru v dalším čísle našeho občasníku. 

Naďa Černá

přednášek o sexuální výchově. Ve škole děti vydávaly školní časopis, ilegálně zavedl vyučování
o administrativní a organizační správě školy, obce
a státu (později, po roce 1918, se toto stalo náplní
předmětu „občanská výchova“). Samozřejmě narazil na zkostnatělé c. k. školní úřady a výsledkem
bylo „přeložení do zapadlé zemědělské obce Kozly
u Všetat“, kam se překládalo za trest.
Zdá se, že toto přeložení, potrestání ho jen utvrdilo v přesvědčení, že započatá cesta je správná.
Ihned se zapojil do veřejného života, založil vzdělávací spolek „Budoucnost“ a v jeho rámci i první
veřejnou knihovnu u nás. Jím založený ochotnický
spolek hrál z počátku jen krátká pásma s recitacemi a písněmi a jednoaktové hry. První skutečnou
hrou byla adaptace románu Karolíny Světlé „Kříž
u potoka“. Ve škole se snažil dále uplatňovat svoje,
z dnešního hlediska velmi pokrokové a i dnes aktuální, představy o výchově a vzdělávání žáků. Po vyučování učil děti roubovat ovocné stromy, včelařit.
Tvrdě narazil na zdejšího „prvofaráře“ Františka
Horáka (byl prvním farářem na nově vybudované
a otevřené faře), protože Bakule po žácích vyžadoval, aby místo tradičního pozdravu „Pochválen buď
Ježíš Kristus“ zdravili učitele „Dobré jitro“, „Dobrý den“ a on jim stejným, občanským pozdravem
odpovídal. Dále dětem nedovolil, aby k modlit-

bě „Otče náš“ připojovaly katolickou modlitbu
„Zdrávas Maria“ (evangelické církve tuto modlitbu
nepoužívají). Je pravda, že tyto novoty vyvolaly
nesouhlas a rozbroj i u značné části věřících v obci
a okolí. Následovaly ostré spory – farář si stěžoval
u c. k. okresní a posléze i krajské školní rady, učitel
žaloval u soudu obsah kázání ze 7. července 1901.
A výsledek? František Bakule byl za trest přeložen
do Malé Skály. Soudní při však vyhrál, měl vynikajícího obhájce, kterým nebyl nikdo jiný než Alois
Rašín, první ministr financí po roce 1918. Farář byl
odsouzen, nikde není uvedeno, k jakému trestu.
Po odchodu od nás se život Františka Bakule
vyvíjel od velkých, i mezinárodních, úspěchů až
po těžké nezdary, většinou způsobené nepochopením jeho pokrokových, novátorských myšlenek
a zaváděných výchovných a vyučovacích metod.
Zemřel, nedoceněný, v té době téměř zapomenutý
15. ledna 1957, ve věku 80 let. Je pohřben ve Sněhově, v obci nedaleko Malé Skály. Úplně zapomenutý
však František Bakule není. V Praze o jeho památku
pečuje Spolek Františka Bakule, na budově Jedličkova ústavu, který pomáhal založit, je pamětní deska.
Odhalením pamětní desky, připomenutím jeho působení u nás splatíme dluh, který jsme vůči tomuto
neobyčejnému učiteli a člověku měli.

Petr Brodský, kronikář
zprávy z obce I TR 159 I 3

TIŠICKÉ BEJVÁVALO

H

ned na začátku roku to vypadalo, že sama
Příroda se spiknula proti lidem, již tak
těžce zkoušeným válečnou bídou. Až do Vánoc
1916 bylo počasí mírné, hospodáři na polích
dokončovali podzimní práce. Zvrat nastal hned
po Novén roce, postupně napadlo 30 cm sněhu,
každým dalším dnem byly mrazy silnější, až
koncem měsíce dosahovaly 26 °C pod nulou.

Kronikář uvedl, že naposledy taková zima
byla v roce 1895. Nyní byla situace podstatně
horší – nebylo čím topit, ani za velké peníze se
nesehnalo dříví ani uhlí. Nebylo možno koupit
teplejší oblečení, hlad se stal každodenním hostem ve všech domácnostech. Ve škole se nevyučovalo, byly vyhlášeny „uhelné prázdniny“.
Jedna z pranostik říkala, že když na velikonoční Velký Pátek prší, bývá celý rok k pláči. Pršelo celé Velikonoce, svitla tak naděje na dobrou
úrodu. Pranostika se však vyplnila, pořádně nepršelo v květnu, červnu i červenci. Obilí uschlo
nastojato, stejně dopadly brambory, řepa, zelenina. Žně celou tragédii završily. Některá pole
nešla vůbec sklízet, někde se sklidilo jen tolik,
kolik bylo naseto. Kronikář poznamenal, že takováto špatná úroda byla nejen u nás, ale v celých Čechách.
Nejsmutnější byly opakované odvody mužů
do války. K prvnímu se 20. února museli dostavit mladíci, kteří dovršili 18 let, odvedeno jich
bylo 5 a hned nastoupili k vojskům. Další odvod
21 mužů starých 24 – 44 let se konal 17. března, někteří byli u odvodu již po třetí, uznáni byli
2 a hned byli posláni na frontu. Stejně dopadnul odvod mužů ve věku 38 – 50 let. Těsně před
Vánocemi, 17. prosince byl odveden a do bojů
odeslán 1 muž.
Stejně jako v minulých letech se donekonečna opakovaly soupisy, prohlídky všeho, co ještě
mohli hospodáři doma mít a co by se dalo zabavit pro výživu armády i městského obyvatelstva.
Za odebrané obilí, mouku, brambory a jiné potraviny stát dobře platil, kronikář si vysoké ceny
pochvaluje, ale hned dodává, že za získané slušné peníze se nedalo nic koupit – oblečení, boty,
uhlí, dříví. Dne 6. února prováděl starosta pan
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a ploch, které budou hospodáři na jaře osívat.
Koncem března proběhla důkladná inventura obilí a mouky v Červeném mlýně. Kronikář
napsal, že stovky metrických centů obilí a mouky bylo nutno převážit a porovnat s evidencí,
mlecími výkazy. Pro mlynáře pana Bohumila
Khona, to dopadlo dobře, žádné nesrovnalosti
nebyly zjištěny. Vykupovaly se nejen potraviny,
ale i seno a sláma pro dobytek. Bylo určeno, kolik kg připadá na jedno dobytče a na jeden den
až do sklizně a co měl hospodář navíc, musel
odevzdat. Další podobné prohlídky, soupisy
a zabavování se konaly ještě v březnu, květnu
a listopadu. Opět došlo i na koně, dne 27. 3. se
k odvodu do Kostelce n. L. dostavilo 11 koní ze
statku v Třebošnicích a z Červeného Mlýna, odveden byl jen jeden.
Situace v zásobování potravinami v celém státě byla tak zoufalá, že byla vydávána, dnes těžko uvěřitelná nařízení. Dne 9. května dal Úřad
pro výživu lidu ve Vídni pokyn, že čerstvý jetel
všeho druhu se smí v sušárnách sladoven a pivovarů zpracovávat na trvanlivé zboží, které se
pak odvádělo do Ústavu pro zásobování ovocem
a zeleninou. Bohužel, kronikář dále nepíše, jak
se sušený jetel dále zpracovával, jaké „potraviny“ se z něj vyráběly. Z denního tisku se kronikář dozvěděl, že na Moravě v některých obcích
již nebyla mouka, kroupy a na místo toho lidé
si mohli koupit za 70 korun 100 kg sušené řepy.
K zoufalým činům se odhodlávali lidé z venkova, ale hlavně z měst. V dubnu, krátce po vysázení brambor na pole, vycházeli v noci do polí
a čerstvě nasázené brambory vykopávali, kradli. Dokázali tak vykopat mnohdy celé pole, bez
ohledu, zda patřilo malému hospodáři nebo velkostatku. Jiným projevem zoufalého nedostatku
potravin ve městech bylo, že do vesnic přijížděli
lidé a nabízeli nejrůznější průmyslové zboží,
které bylo rovněž nedostatkové, např. cigarety, doutníky, mýdlo, textil, petrolej, výměnou
za mouku, brambory, sádlo, luštěniny.
V průběhu roku došlo k řadě zajímavých událostí, které kronikář poctivě zaznamenal. Jako
náhradu za stromy, pokácené pro topení v minulých dvou zimách, vysázeli v dubnu pánové
Václav Šťastný z č. p. 57 a František Cvrk

... aneb Tišice 1917
z č. p. 46 na obecních pozemcích vrby a topoly.
Velké vzrušení vyvolal 6. května přelet vzducholodi nad Tišicemi od východu na západ
a po několika hodinách směrem opačným. Lidé
si mezi sebou říkali, že to může být nepřátelský
průzkumník. V noci 5. července mohli tišičtí
pozorovat poměrně vzácný úkaz – úplné zatmění Měsíce, trvalo přibližně od 22. do 24. hodiny.
V zemědělství se vyskytnula další velká potíž
– nebyl nikdo, kdo by i tu špatnou úrodu sklidil,
posekal. Všichni zdraví, silní muži byli na frontě a být dobrým sekáčem kosou nebylo jen tak,
vyžadovalo to zkušenost, sílu a hlavně vytrvalost
a tomu odpovídající vydatnou stravu, pivo. Nic
z toho nebylo, a tak se začaly objevovat první sekací stroje, sekačky, tažené koňmi. Zajatci, kteří
u některých hospodářů pod dozorem pomáhali, nemohli sekáče nahradit. Kronikář doslova
napsal: „Rusové, Srbové, Rumuni neměli totiž
fortel k práci podle našich vzorů. Ale učili se
různé práce, které jim určitě budou prospěšné
po návratu domů, neb jistě v jejich krajích takové ponaučení nikdy neviděli“.
Válečná mašinerie brala vše. Dne 24. května
byl za pomoci 10 vojáků z věže kozelského kostela sundán 380 kg vážící zvon a odvezen k roztavení pro válečné účely- výrobu zbraní. Na druhý kostelní zvon došlo 5. prosince. Ve stejný den
byly ve všech obcích zabaveny i malé zvonky
na vesnických zvoničkách, tedy i na té tišické,
která stála před domem č. p. 5 v dnešním parčíku před prodejnou potravin M. Herclíkové.
Na tento zvonek se zvonil „umíráček“ a doprovázel procházející pohřební průvod. První pohřeb bez zvonění měla 16. prosince pětiletá dcera Václava Štolby z č. p. 51.
Na závěr trochu statistiky. Na začátku roku
1917 bylo v obci 70 domů, žilo v nich 471 obyvatel. Kronikář nezapomněl poznamenat, že téměř
všichni obyvatelé jsou náboženství katolického,
jen jedna rodina náboženství Izraelského. Průmysl v obci nebyl, obyvatelé pracovali na polích,
chovali dobytek. Jen několik jich pracovalo na železnici a v kosteleckém cukrovaru. Až na několik
výjimek měly všechny domy střechy pokryté pálenými taškami, jen několik posledních mělo šindele nebo došky. 
Petr Brodský, kronikář

čtenáři nám píší...

pozvánky na akce

Začátkem července si celá naše vlast připomínala 100. výročí bitvy u Zborova. Před budovou pošty v Tišicích je památník
na tuto bitvu s prstí z tohoto bojiště. Byly to tyto dvě skutečnosti, které inspirovaly našeho spoluobčana Milana Nohejla,
aby se pokusil zjistit, zda některý z našich bývalých spoluobčanů
v této bitvě bojoval. Věnoval tomu opravdu velké úsilí. Ve Vojenském historickém archivu zjistil jen jedno jméno legionáře,
který prokazatelně u Zborova bojoval. Byl jím rotný František
Novák, narozený 19. 5. 1887 v Tišicích (zemřel 22. 11. 1947).
Jeho hrob č. 22 s plaketou legionáře nelze na kozelském hřbitově
přehlédnout.
Dalším vítaným výsledkem jeho pátrání je, že se mu podařilo zjistit jména dalších 5 legionářů, o kterých jsem v Tišických
rozhledech číslo 94 a 100 nenapsal. Tišickými a chrásteckými
občany byli a v ruských legiích bojovali: František Mareda 1891
– 1958, Tišice č. p. 125; Barák Karel 1886 – 1924, Tišice č. p. 55;
Alois Penc 1888 – 1956, pracoval u hospodáře v č. p. 7; Václav
Roedl, 1886 – 1937, Chrást č. p. 145, František Kouba 1895 –
1968, Chrást č. p. 137.
Děkuji panu Nohejlovi za příspěvek k doplnění legionářské
historie. Všechny doklady, které mi předal, budou součástí kronikářského archivu. 
Petr Brodský, kronikář

» ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ TIŠICE pořádá
ve dnech 30. září a 1. října 2017 Okresní výstavu drůbeže a Místní výstavu králíků a holubů.
Výstavy proběhnou v areálu
za poštou v Tišicích. Pro
veřejnost budou otevřeny
v sobotu od 13 do 18 hodin, v neděli od 8 do 15
hodin, kdy budou vyhlášeny výsledky a proběhČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ
ne předání cen. V areálu je
zajištěno občerstvení i bohatá tombola. Během výstavy bude možné zakoupit i chovný materiál.
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» KLUB SENIORŮ V TIŠICÍCH pořádá zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, a to dne
21. září 2017. Cena zájezdu je 170 Kč. Odjezd
autobusu v 9.00 hodin od autobusových zastávek. Přihlášky přijímá pan Milan Černý, telefon: 721 382 260.

Do nového školního roku s pohádkou
N

etradičně zahájila nový školní rok naše Mateřská škola
Včelička. Učitelky se nechaly inspirovat nabídkou divadélka Oskárek, které pravidelně naši školku navštěvuje se svými hudebními pořady.

Kominíček Gábina a kuchařinka
Kateřinka dětem zahráli, zazpívali
a zapojili děti do záchrany zakleté
panny.

Hudební pohádka O kominíčkovi a zakleté panně plná písniček,
vtáhla děti, ale i rodiče, do svého
děje. Děti pomáhaly kominíčkovi
získat tři klíče, potřebné k záchraně
panenky a písničky, které Kateřina
a Gábina nejen nádherně zazpívaly, ale svůj zpěv doprovodily hrou
na kytaru a basu, si děti s chutí
s nimi zazpívaly.
Druhá část programu byla věnována soutěžím mezi jednotlivými třídami. Malé děti ze třídy Motýlci, které
se poprvé setkaly se svými kamarády
a učitelkami, se pustily do boje tu
s učitelkou, tu s maminkou, ale všem
ukázaly, že se do školního mumraje
zapojí tak jako starší kamarádi ze tříd
Světlušky, Berušky a Včelky.
Z důvodu nepřízně počasí se
akce přesunula z fotbalové plochy
na sál restaurace, ale i tak se velmi vydařila. Byla skvělým startem
a úvodem do nového školního
roku, do kterého děti vstoupily zcela nenásilně a s písničkou na rtech.
 Text: N. Černá, Foto Z. Kváčková

Děti z mateřské školy si vstup do nového školního roku opravdu užívaly.

Vystoupení bylo plné písniček, tanečků a soutěží.

Projekt „Povolání“ měl velký úspěch
S

e zajímavým nápadem přišli
letošní třeťáci pod vedením
paní učitelky Lazákové. Oslovili
své rodiče, zdali by je nezasvětili do umění svých povolání, aby
mohli na vlastní oči vidět a vlastníma rukama si vyzkoušet, jak
vlastně pracují jejich rodiče.
Rodiče jejich nápad kvitovali
s nadšením a ještě koncem školního
roku navštívily děti ve třech dnech
tři ochotné maminky přímo při jejich práci. Jako první navštívila děti
paní Jana Fröhlichová – fotografka.
Po krátké přednášce, co fotografování obnáší, se děti s paní učitelkou přemístily k Labi, kde vznikla
spousta krásných fotografií. Děti
si směly profesionální fotoaparát

vyzkoušet. Ve třídě si vyzdobily rámečky a paní Fröhlichová jim fotky
vytiskla a zarámovala.
Jejich druhá návštěva směřovala
k paní Janě Patzelt Švehlové – zlatnici.
Ta jim ukázala zařízení dílny a některé nástroje. Děti se zaujetím sledovaly

V zlatnické dílně Jany Patzelt Švehlové
děti sledovaly výrobu stříbrného prstýnku.

 Dojeli jsme vlakem na nádraží do Neratovic a vydali se do cukrárny paní Žemličkové. Vojta nás přivítal
a otevřel nám. Pak představil svoji maminku a řekl,
že nám ukáže, jak se dělá dort. Tak jsme s tím začali.
Paní cukrářka měla piškoty a na ně dala hodně šlehačky, a pak to obalila marcipánem. Potom jsme dostali
marcipánovou hmotu a my jsme dělali ozdoby na dort.
Pak jsme si udělali zmrzlinu, dojedli jsme a odjeli jsme
vlakem domů. 
D. Kříž
 Mohli jsme se vyfotit ve skupinkách. Paní fotografka
nám půjčila fotoaparát, tak jsme se mohli fotit sami.
Měli jsme různé polohy, různě jsme pózovali. Paní fotografka nás také vyfotila a poté jsme šli zpátky do ško-

výrobu prstýnku a řetízku. Samy si pak
výrobu vyzkoušely a přitom se dozvěděly další zajímavosti ze světa šperků.
Těsně před koncem školního
roku se třeťáci vydali do cukrárny v Neratovicích za paní Lenkou
Žemličkovou, kde sledovali výrobu
dortů a zákusků. Přidali ruce k dílu
a vytvořili marcipánové ozdoby
na dort, natočili a ozdobili si zmrzlinu, na které si moc pochutnali.
Že měl projekt velký úspěch
u dětí i u rodičů není potřeba dodávat, projekt posílil vazby mezi
dětmi a rodiči, navíc se děti přiučily mnoho nových věcí přímo v praxi, při kterých zažily plno legrace.
A že brzy objeví kouzla i dalších
povolání? To lze ostatně vyčíst přímo z příspěvků samotných dětí.

ly. Ve škole jsme dostali rámečky a ty jsme si mohli
ozdobit. Paní fotografka nás postupně volala a když
jsme chtěli, dokázala na tu naši fotografii dát bubliny
pomocí počítače. Pak nám fotografie vytiskla ve speciální tiskárně. Když se všechny fotografie vytiskly, dali
jsme je do ozdobených rámečků. 
L. Bohata
 Nejdříve jsem se připravila do školy, ale zůstala jsem
doma. Za chvilku přišla třída. Nejdřív přišla jedna
skupina a potom přišla druhá, protože bychom se tam
všichni nevešli. Maminka nám ukázala, jak se vyrábí
prstýnek. Nejdřív to byla kostka stříbra a za chvilku to
byl prstýnek. Všichni se divili, že to trvalo tak krátkou
chvilku. 
N. Patzelt

Nový koncept
přinese větší
pocit bezpečí

M

ateřská škola Včelička je
od září minulého školního roku 4 třídní. Jednotlivé
třídy jsou věkově homogenní.
Kolektiv, na který jsou děti
zvyklé od nástupu do mateřské
školy, i učitelky, které s dětmi
pracují, budou nově po celou
dobu docházky dětí do mateřské školy stabilní. Přispějeme
tak k pocitu bezpečí, jistoty,
řádu a stálosti.
Po prázdninách se děti vrátí
do kolektivu, který již důvěrně
znají, znají i učitelky, kterým
jsou svěřovány. Tento systém
nám umožňuje pracovat s dětmi
individuálně, s ohledem na jejich charakter i aktuální potřeby
– děti jsou mnohem méně ostýchavé a nebojí se v případě potřeby požádat již známé učitelky
o pomoc. Rovněž je velice dobrá
úzká spolupráce s rodiči, kteří vědí, komu dítě svěřují, jaké
jsou naše požadavky, a naopak
učitelky si jsou vědomé požadavků ze strany rodičů.

Tereza Netíková,

ředitelka MŠ Včelička
ze školky a školy I TR 159 I 5

krátce
DĚTI ZE ŠKOLY
ZABODOVALY

T

ak jsme dnes měli velké
štěstí. Naši páťáci se vraceli z výletu vlakem, paní učitelka
Křídová děti seřadila a přepočítala. Pak je teprve propustila.

Já a někteří jsme se vydali
zkratkou přes pole, ale některé
děti šly disciplinovaně po silnici,
a právě díky nim se zavčasu podařil rozpoznat začínající oheň.
Patrně od brzd vlaku odletělo
něco žhavého a u kolejí mezi nádražím a přejezdem směr Neratovice se vznítil porost. Oheň se
nepodařilo uhasit a děti na nás
volaly, že hoří a samy hned volaly hasiče. Běžel jsem domů pro
auto a hasicí přístroj, ale když
jsem se se synem vrátil, tak už to
na ruční hasicí přístroj rozhodně
nebylo. Během pár minut dorazili Dobrovolní hasiči ze Všetat a o oheň se postarali. Škody
na porostu sice nějaké jsou, ale
díky páťákům jsou minimální
a za to jim patří velký dík. A také
paní učitelce, která se vrátila a pomáhala situaci řešit. J. V. Binder

Na tišickém Minibikeparku
si můžete zaposilovat
A

ž půjdete z kondiční procházky, z běhu nebo jen tak
projedete kolem tišického Minibikeparku, až nebudete vědět, co
ve chvíli, kdy se zde vaše ratolesti prohánějí na dráze či lanovém
programu, protáhněte se na nově
nainstalovaných
posilovacích
strojích.
Podobnými prvky, které jsou
od konce července na Minibikeparku, jsou vybavena dětská hřiště
ve velkých městech, kde dospělí aktivně tráví čas dohledu nad svými
dětmi.
Výběr posilovacích strojů byl
konzultován s trenérem posilovny,
který jednoznačně doporučil prvky
na problematickou část těla a tou je
břicho. Aby to nebyla nuda, byl přidán jeden prvek na posilování horní
části těla. Tišické KLUBko, které stojí za realizací instalace posilovacích
strojů, našetřilo potřebné finance
z pořádaných akcí a zaplatilo za ně
necelých 130 000 korun. Stroje jsou
určeny pro všechny od 14 do 150 let
a do 150 kilogramů váhy. Samotnou

realizaci provedla firma, se kterou
KLUBko spolupracovalo již při instalaci laviček v tomto areálu.
Projekty holek z KLUBka, které
již v obci realizovaly, jsou od samého začátku zaměřeny hlavně na využití volného času dětí a mládeže,
ale svým záběrem nyní obsáhnou
všechny věkové kategorie. Za cel-

PRAHA – TIŠICE A ZPĚT
2017/2018

V

návrhu připravovaného
jízdního řádu na rok 2017/18
jsou tyto významné změny:

Užít si svůj velký den a přitom nemuset svatebčany přesouvat po různých destinacích, to nabízí svatba v pohodlí domova. Možnosti uspořádat
svatební obřad přímo na své zahradě využili manželé Jablončíkovi, které
oddal starosta obce Pavel Končel.

Renovace hrobu
Rudoarmějců
R

enovací prošlo pietní místo
na našem hřbitově a to hrob
obětí tak zvaného „Pochodu smrti“, který prošel naší obcí v březnu
roku 1945.
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Poděkování:
Tišické KLUBko děkuje paní Marii
Vášové, která poskytla při montáži posilovacích prvků vodu potřebnou k jejich betonáži.

Návrh nového
jízdního řádu

Poznámka redakce: událost se
odehrála 21. 6. 2017

Začínající požár by gejzír, způsobený prasklým potrubím za obcí
v části Kozel, hravě uhasil.

kový koncept KLUBKa, za jejich
akce a projekty mu patří uznání
a velké poděkování.
(nač)

Kameník Josef Šimonek, který
renovoval památníky obětí světových válek v obci, provedl demon-

táž celého hrobu a založil nové betonové základy. Následovalo pískování žulového rámu. Práce byly
zakončeny spárováním a obnovou
písma.
Udržováním těchto míst se naše
obec řadí mezi ty, které s úctou pamatují na prožitou historii obce.

(nač)

Ve směru Praha hl. nádraží – Tišice přibyl spoj v 2.25 hodin, který
uvítají vracející se „opozdilci“. Tento vlak končí ve stanici Všetaty. Ze
směru Tišice – Praha je nově zařazen první spoj s odjezdem v 1.32
hodin. Dále je ranní špička posílena spojem v 7.47 hodin, který především využijí studenti, dojíždějící
do Neratovic.
Čtvrtý a poslední nový spoj je
spěšný vlak Tišice – Praha s odjezdem v 8.53 hodin.
(hof)

Pohár si odnesly Radonice

stolní tenis
ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA
PRO STOLNÍ TENIS

S

ezóna 2016/2017 byla pro tišické stolní
tenisty historicky nejúspěšnější. Poprvé
se v regionálním přeboru I. třídy objevila
dvě družstva.

Foto M. Brodský, st.

Domácí tým Sokol Tišice si odnesl pohár za druhé místo. 

P

rvní víkend v srpnu Sokol Tišice pořádal
tradiční fotbalový turnaj „O pohár starosty“.

Počasí bylo velice horké a tak hrací doba byla
zkrácena na 2 x 35 minut. Do turnaje se přihlásila čtyři mužstva. O třetí místo si zahrál Sokol
Dolní Beřkovice s SK Labský Kostelec, který zápas vyhrál 3:6. Do finále postoupil domácí Sokol
Tišice proti Slavii Radonice A. Náš soupeř byl
úspěšnější a výsledkem 1:3 získal první místo.
Starosta obce Tišice, Pavel Končel, po odehra-

ném finále předal vítěznému týmu a dalším
účastníkům poháry a ceny. Děkujeme za podporu obce a také děkujeme fanouškům za povzbuzování.
(mp)
CELKOVÉ POŘADÍ:
1. SLAVIA RADONICE A
2. SOKOL TIŠICE
3. SK LABSKÝ KOSTELEC
4. SOKOL DOLNÍ BEŘKOVICE

Tišické „béčko“ obsadilo 8. místo a „áčko“ suverénně soutěž vyhrálo. Vítězství bylo podpořeno dvěma hostujícími hráči z Neratovic (Janem
Košatým a Petrem Weisserem), ale i tak nic nesnižuje kvalitu tohoto týmu. Pro další sezónu si
tímto stolní tenisté vybojovali postup do krajské
soutěže, nicméně si ji nezahrají. Oba hostující
hráči se vrací do mateřského oddílu TJ Neratovice a spolu s nimi do Neratovic přestupují
i tři dlouholetí hráči Tišic – Jiří Fabián, Miroslav
Brodský a Ivo Kratochvíl. Nezbývá než doufat,
že zbylým hráčům, kteří budou pro příští sezónu hrát v jediném družstvu okresního přeboru
I. třídy ve složení Zdeněk Válek, Pavel Dudek,
Jindřich Vais, Filip Prokeš a Pavel Jelínek, se povede neméně úspěšně, jako tomu bylo letos. (pj)

Konečná tabulka po sezónně 2016/2017
1. TJ Sokol Tišice A
2. TJ Sokol Dřínov
3. Sokol Mělník-Pšovka A
4. TJ Sokol Všetaty-Mlékojedy B
5. TJ Dynamo Nelahozeves A
6. TJ Kralupy A
7. TJ Neratovice D
8. TJ Sokol Tišice B
9. Sokol Dolní Beřkovice B
10. TJ Dynamo Nelahozeves B
11. TJ Neratovice E

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17
15
14
12
12
11
9
6
3
3
1

1
1
2
3
1
2
2
1
1
0
0

2
4
4
5
7
7
9
13
16
17
18

257:103
237:123
226:134
235:125
204:156
197:163
182:178
154:206
103:257
128:232
57:303

52
46
44
39
37
35
29
19
10
9
2

podzimní fotbalová sezona začíná
MUŽI
Pozor je změna u mistrovských zápasů mužů. Hrací
den nám byl přidělen u domácích zápasů na neděli.
Rozlosování mužů I. B třída skupina B
krajské soutěže Podzim 2017
Kolo Den
4. SO
5. NE
6. SO
7. NE
8. NE
9. NE
10. SO
11. NE
12. SO
13. NE

Datum
16. 9.
24. 9.
30. 9.
8. 10.
15. 10.
22. 10.
28. 10.
5. 11.
11. 11.
19. 11.

Hod.
17:00
16:30
10:15
16:00
15:30
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Soupeř
D. Nelahozeves - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Lužec
Stará Boleslav - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Benátky B
Neratovice B - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Holubice
M. Hradištský SK „B“- Sokol Tišice
Sokol Tišice - Dolnobousovský SK
Byšice - Sokol Tišice
Sokol Tišice - AFK Libčice

STARŠÍ A MLADŠÍ ŽÁCI
Trenér Michal Vítovec připravil pro kluky, koncem srpna tradiční fotbalové pětidenní soustředění na hřišti v Chrástě. Letos se zúčastnili soustředění i kluci z mladších žáků. V průběhu dne
kluci měli 2 až 3 intenzivní tréninky. Na jídlo
chodili do restaurace Na hřišti a potom následoval odpočinek, případně zábava. Úterý až čtvrtek
bylo krásné počasí, ale ze čtvrtka na pátek se obloha zatáhla a vytrvalý déšť nás ve stanech trochu
potrápil. V pátek jsme dopoledne absolvovali
poslední trénink, protože odpoledne opět začalo
pršet. Proto jsme pro kluky připravili na odreagování turnaj ve stolním tenisu. Na prvním místě
se umístil Kuba Červinka, druhý byl Ondra Krajč
a třetí Matěj Štráchal. „Jsem opravdu rád, že si obě

kategorie dětí, tak dobře rozumí. Je to bezva parta,
se kterou jsme se všichni dobře bavili.“

Michal Vítovec a Michal Pasovský
Rozlosování OP starších žáků
Podzim 2017
Kolo Den
4 SO
2 ÚT
5 NE
6 SO
7 NE
8 SO
9 NE
10 NE
11 NE

Datum
16. 9.
19. 9.
24. 9.
30. 9.
8. 10.
14. 10.
22. 10.
29. 10.
5. 11.

Hod.
10:00
17:30
14:00
14:00
13:30
13:30
13:00
14:30
11:30

Soupeř
Mšeno - Sokol Tišice
Dřínov - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Čečelice
Kostelec - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Pšovka
Lobkovice - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Dolní Beřkovice
VOLNO
Sokol Tišice - Horní Beřkovice

Rozlosování OP mladších žáků
Podzim 2017
Kolo Den Datum Hod. Soupeř
2 NE 17. 9. 10:00 Sokol Tišice - Sokol Obříství
3 NE 24. 9. 14:00 Čečelice - Sokol Tišice
4 NE 1. 10. 9:30 Libiš - Sokol Tišice
5 NE 8. 10. 10:00 Sokol Tišice - Sokol Všetaty
6 SO 14. 10. 13:30 STM Čechie - Sokol Tišice

(hřiště Chvatěruby)
7 NE 22. 10. 10:00 Sokol Tišice - Kostelec

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Do nové sezóny povede kluky a holky ze starší přípravky také nový trenér. Jmenuje se Luboš Pochman
a hrával fotbal v pražských týmech. Luboš bydlí
u nás v Tišicích a rád by pomohl dětem ze starší
přípravky být ve fotbale zase o něco lepší. Tréninky
budou pravidelně v úterý a ve čtvrtek od 17:00 hod.

Rozlosování OP st. přípravky / Podzim 2017
Kolo Den
2 SO
3 SO
4 ÚT
5 SO
6 NE
7 SO
8 NE
9 SO

Datum
16. 9.
23. 9.
26. 9.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
29. 10.
4. 11.

Hod.
10:00
14:00
17:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00

Soupeř
Sokol Tišice - Obříství
Kostelec - Sokol Tišice
EMĚ Mělník B - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Neratovice Byškovice
Čechie Kralupy - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Lobkovice
VOLNO
Sokol Tišice - FC Mělník

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Mladší přípravka má také nového trenéra. A to Lukáše Semeráka, který v našem klubu působí delší
dobu jako asistent trenéra žáků Michala Vítovce.
Lukáš bydlí a hraje fotbal v Mratíně. V mladší přípravce a ve starších žácích má své syny a nabídl se
vypomoci právě s těmi nejmenšími.
Rozlosování OP ml. přípravky / Podzim 2017
Kolo Den
2 SO
3 SO
4 NE
5 SO
6 NE
7 SO
8 SO
9 SO

Datum
16. 9.
23. 9.
1. 10.
7. 10.
15. 10.
21. 10.
28. 10.
4. 11.

Hod.
13:00
9:15
10:00
13:00
11:00
13:00
10:00
13:00

Soupeř
Sokol Tišice - Obříství
FK Pšovka Mělník - Sokol Tišice
VOLNO
Sokol Tišice - Neratovice Byškovice
Sokol Libiš - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Lobkovice
Kostelec - Sokol Tišice
Sokol Tišice - Záryby

Nábor dětí do všech věkových kategorií.
Máš chuť hrát fotbal v Tišicích?
Přijď na hřiště, ktrékoliv úterý
nebo čtvrtek v 16:45 hod.
Kontakt Michal Pasovský 602 261 282
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Den obce Tišice?
Slunce, déšť a skvělá zábava!
S

polu s dětmi, nastupujícími
na taneční parket, nastoupila i přeháňka, kterou slibovala
předpověď počasí. Deštníky, které si děti nesly jako svou taneční
rekvizitu, se jim tak velmi symbolicky hodily.
Taneční plocha se tak pokryla
kalužemi, mezi kterými postupně zatančily děti ze školky, školní
děti z tanečního kroužku vedeného
Hanou Jelínkovou a poslední taneční vystoupení předvedly holky
z KLUBka. Ty, jakoby též symbolicky, s předtančením nazvaném Chic
Afrika přivedly na parket sluníčko.
Holky nebyly jediné, které se
z našich spolků podílely na programu celého dne, tradičně vypomáhali u vstupu členové Klubu
seniorů, soutěže pro děti připravili
hasiči, s výstavkou drobného zvířectva se představili naši chovatelé
a v proskleném úlu včelařů byla
k pozorování pilná práce včelek.
Tradičně se účastnil i kronikář Petr
Brodský se vzácnými svazky kronik, celý den zvučil Marin Skála
a moderování se popáté ujali Naďa
Černá a Vladimír Bezouška.

Kouzelník Štěpán Šmíd po svém vystoupení předvedl nesmírnou dávku trpělivosti, se kterou po celou hodinu nafukoval a tvaroval balónky pro děti.

Sochy, které vytvořil sochař Jaroslav
Pecháček, se staly majetkem pořadatele. Následně byly předány dětem
z mateřské školy, kde budou zdobit
areál školní zahrady.

Co ale divákům přinese řezbářská show, to si dovedl představit asi
málokdo. Pod rukama řezbáře, jehož
výtvarným nástrojem byla motorová pila, se ze špalku dřeva začala postupně objevovat želva, sova a houba.
Show doprovázená rockovou hudbou byla opravdu nečekaným zážitkem pro přihlížející návštěvníky.
Večerní program patřil mikromagii v podání Štěpána Šmída. Ten
předvedl nejen své hbité prsty a až nepochopitelné triky na taneční ploše,
ale po další hodinu je předváděl přímo před zraky diváků u jejich stolů.
Krásný, teplý večer a zvuk skupiny Plus přilákal největší počet návštěvníků. Výborná muzika, skvělý
zpěv zaplnil celý areál a skvělá nálada se šířila po celém areálu do doby
patřící ohňostroji.
Po jeho odpálení návštěvníci již
čekali na první píseň plusáků, ale
s poslední vystřelenou rachejtlí se
spustila taková průtrž, že zahnala

lidi zpod přístřešků pod střechu
tribuny a na sál. Kaluž přes celou
taneční plochu, nasáklý trávník
ale nepřerušily rozjetou zábavu
a po osušení potřebné techniky se
rozjela naplno a přečkala i půlnoc.
To, že ani prudký déšť nezastavil skvělou zábavu, svědčí o tom, že
na Den obce se přicházíme opravdu
pobavit a organizátorům, kteří v ten
den dají přednost práci před zábavou,
patří naše poděkování.Tak zase za rok
spolu na Dnu obce již pošesté! Naďa
Černá

Foto Z. Kváčková

Rekvizity ke svému předtančení měly
děti ze školky přímo symbolické.

Svatoanenské střelecké závody
Vystoupení Martina Maxi přineslo
příjemnou náladu, známé hity i písně z nejnovějších CD.
Ale další účastníci odpoledního
programu byli v Tišicích poprvé.
Martin Maxa překvapil svým přirozeným projevem a jeho vystoupení
mělo opravdu příjemnou atmosféru.
Marcela Holanová přijela i se svou
doprovodnou kapelou a její zvučný
hlas byl slyšet až daleko za branami
fotbalového hřiště. Fanoušci obou
interpretů si s nimi zazpívali jejich
nejznámější hity a věděli, co od jejich vystoupení mohou očekávat.

N

ejbližší víkend u svátku všech
Aniček si tradičně hlídají ti,
kdo se účastní střeleckého závodu v areálu střelnice Mysliveckého spolku Tišice.
Letos se sem sjelo 35 střelců, kteří poměřili své síly jak v soutěži jednotlivců, tak družstev. Za jednotlivce si ceny odnesli pánové Doležal,
Novotný a Prokop. V družstvech se
na prvním místě umístili Amatéři
ve složení Prokop, Doležal, Čech.
Pro vítěze byly připraveny zajímavé ceny, třeba v podobě farmářské
bedýnky plné zeleniny, ve které pro
lepší mušku nechyběla mrkev.

Foto: Z. Kváčková
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