číslo 174/II/2020

Bolavé zuby nám
ošetří v Mělníce
Zastupitelstvo obce schválilo 20. prosince minulého roku Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
účelové dotace s firmou Nuovodent Mělník s. r. o.
na zajištění zubní pohotovosti.
Až vás bude bolet zub, zajeďte na Mělník.
Na níže uvedené adrese, v uvedené časy vás
za poplatek 90 Kč ochotně ošetří jeden z devíti
českých zubařů, kteří se v ordinaci střídají.
Zubní pohotovost pro občany Tišic:
Pražská 343/36, 276 01 Mělník
Telefon: 607 071 230
Provozní doba – SO, NE a státní svátky:
8:00-12:00 a 12:30-16:30

Dětská lékařka u nás
začne ordinovat 1. dubna

(JaS)

Rozmohl se nám
tu takový nešvar
Základní škola v Kozlech je v rozkvětu. Zvětšena
byla jídelna, šatna. I okolí školy vzkvétá. K praktickému chodníku přibylo nedávno také nové
parkoviště, které plně využívá personál školy a ti,
kteří mají na výjimku povolen vjezd. Ke škole stále platí ZÁKAZ VJEZDU! Bohužel ho v poslední době nerespektuje stále více řidičů, zejména
pohodlných rodičů. Neukáznění jedinci si neuvědomují, že porušují zákon a ohrožují chodce.
Vzhledem k rozsahu hříšníků, jsme nuceni řešit
situaci s policií, která bude přísněji monitorovat
provinilce a nekompromisně pokutovat! Dodržováním zákona ochráníte bezpečí vašich dětí.(JaS)

Výzva nejen pro chodce
Když vypravujete děti do školy, jdete ráno či
večer na vlak,… myslete na to, ať jste vidět! Pořiďte dětem, které jezdí do školy na kole, dostatek reflexních pásek, nášivek, světel,.. pro řidiče
jsou často „neviditelní“. Chraňme své zdraví...

více na str. 3

UKLIĎME TIŠICE
sobota
4. dubna
od 9 hodin
VÍCE NA STRANĚ 8

AKCE PRO NAŠE
SENIORY
PÁ 6. 3. od 10 do 12 h. OÚ
Dobrou náladu s sebou!

Srdečně zvou patronky akce
Míša Veisová a Pavla Šťastná.

V

prosinci předloňského roku u nás ukončila svou dlouholetou lékařskou praxi MUDr. Hana
Hradcová, a to bez náhrady. Dle Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost uzavře své
lékařské praxe z důvodu vysokého věku do pěti let třetina dětských lékařů. Situace je alarmující. Ordinací ubývá. Po náročném hledání, následných jednání a nezbytném „papírování“
u nás bude ordinovat vyhledávaná lékařka, a to dokonce častěji než jsme byli po dlouhá léta
zvyklí. Je téměř zázrakem, že již brzy uvítáme v naší ordinaci MUDr. Dagmar Drahorádovou.
Zkušenou pediatričku jsem požádala o rozhovor.

n Jaké jsou vaše lékařské zkušenosti a praxe?
Jako praktická lékařka pro děti a dorost pracuji
více jak 30 let. Využívám samozřejmě standardní
postupy klasické medicíny a tam, kde je to vhodné, doporučuji i homeopatii, (jsem absolventkou
několika mezinárodních homeopatických škol),
masážní a inhalační terapii s pomocí esenciálních
olejů, procedury a preparáty tradiční čínské medicíny, kterou jsem řádně vystudovala. Ve vybraných případech nabízím i možnost terapie a diagnostiky s pomocí metodiky ERI, jako řádný člen
asociace ERI a metodu biorezonanční medicíny.
A v neposlední řadě bych zmínila i fyzikálně
cévní terapii Bemer pro podporu mikrocirkulárního systému, která má mimořádný efekt například při dlouhodobém užívání u dětí trpících
autismem. Bemer je celosvětově patentovaná terapie s bezkonkurenčními, doloženými výsledky.
Přístroj využívaný při terapii Bemer má široké
spektrum použitelnosti v oblasti neurologie, dermatologie, diabetologie i praktické medicíny, kde
lze účinně zasáhnout u chronických onemocnění, jako jsou: chronická onemocnění látkové výměny, bolesti, degenerativní choroby kosterního
svalstva, poruchy hojení ran, únava, atd.

Pro okamžité odlišení virové a bakteriální infekce, pro posouzení nutnosti léčby antibiotiky
používám test na CRP. Streptest zase pomůže
s rychlou diagnostikou streptokokových infekcí
(angín, zánětů nosohltanu, kožních infekcí…).
Není nutné čekat na standardní laboratorní vyšetření pro zjištění, zda je nutné nasadit antibiotika.
V ordinaci používám i laser a bioptronovou lampu. Nabízím standardní i nadstandardní očkování.
n Jaké je vaše kapacita, přijmete všechny
tišické zájemce?
Na základě výše uvedených možností mnou užívaných metod terapie, si mě vybírají rodiče dětí,
kteří se již plánovaně připravují na početí a přistupují ke zdraví svému, i svých dětí s tím, že je
proto nutné něco aktivně udělat. Ať už dietním
režimem, fyzickou aktivitou, a vůbec se snaží
o zdravý životní styl, který jim přináší celkovou
harmonii psychosomatiky, vlastně zdraví. Takoví klienti za mnou budou jezdit i nadále do nové
ambulance v Tišicích. Ale ne všichni dosavadní
pacienti z Neratovic budou moci za mnou dojíždět. Tato situace se vyprofiluje v následujících
měsících.
pokračování na str. 2
zprávy z obce I TR 174 I 1

Dětská lékařka u nás začne ordinovat 1. dubna
pokračování ze str. 1
Avšak do té doby bude mít moje ordinace STOP
stav v přijímání nových klientů, kromě klientů z obce Tišice (Chrást, Kozly, Tišice). Pokud
za mnou budou chtít dojíždět do ambulance
v Tišicích moji dosavadní klienti, jsou vítání.
Stejný STOP stav platí pro mé klienty integrativní medicíny, kteří za mnou dojíždí v rámci ČR.
n S jakými pojišťovnami spolupracujete?
Jsou to: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
(111), Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207), Vojenská zdravotní pojišťovna ČR (201), Zdravotní
pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211), Česká
průmyslová zdravotní pojišťovna (205) a Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA (209).
n Od občanů slýchávám obavy, jak dlouho
u nás bude nová paní doktorka ordinovat.
Jaká je vaše časová představa o předpokládané
délce výkonu vaší lékařské praxe v Tišicích?
Zájem občanů o zajištěnosti nového režimu lékařské péče o děti a dorost v Tišicích je zcela legitimní. K tomuto tématu mohu konstatovat, že
už v úvodních jednáních s panem starostou byla
i dlouhodobější perspektiva rozšiřované ordinace předmětem našich jednání.
V této souvislosti je možno podat informaci, že už v průběhu příštího roku budou mnou
i obcí vytvářeny podmínky k tomu, abych moh-

la své celoživotní zkušenosti předat vhodnému
nástupci-nástupkyni, což je společný zájem můj
i obce.
Výběru vhodných kandidátů by mělo napomoci i mé členství v několika mezinárodních
asociacích, které sdružují lékaře s aktivním
přístupem k integrativní medicíně. Mám-li být
ve své odpovědi konkrétnější, pak předpokládám možnost mého plnohodnotného zastoupení asi po pěti letech
n Vaše působení u nás již mělo probíhat, kdy
dojde k přesunu z Neratovic?
V této souvislosti bych chtěla podat informaci,
že změna pracoviště s sebou nese důležité změny,
které se vážou na možnosti zastupujícího lékaře.
V současné době je stav takový, že můj zastupující lékař z technických i rodinných důvodů potřebuje mé zastoupení v měsíci březnu, což by nebylo možné současně s rozšířením agendy o Tišice
a nelze realizovat jinde než v Neratovicích.
Z těchto důvodů byl po dohodě s Krajským
úřadem zdravotní péče pro Středočeský Kraj
a panem starostou Tišic dohodnut termín zahájení vlastní ordinační činnosti v Tišicích od 1. 4.
2020. Ordinace bude denně v prozatímním
schématu ordinačních hodin, který se v průběhu 2. čtvrtletí 2020 upřesní. Současné úpravy zdravotního střediska v Tišicích, ke kterým
vedení obce operativně přistoupilo, umožňují
vytvořit v případě potřeby pracoviště pro dru-

hou řádnou sestru, která je doposud využívána
pouze na částečný pracovní úvazek.
n Na co se u nás nejvíce těšíte?
Jak jsem měla možnost poznat občany Tišic
i jejich zastupitelstvo, myslím, že se mohu těšit
na příjemnou a klidnou práci, která bude ku
prospěchu dětí a dorostu obce Tišice. Těším se
na příjemné prostředí, ve kterém je zdravotní
středisko situováno. Těším se, že budu moci větší část roku do ordinace dojíždět na kole po nové
cyklistické stezce, která, jak jsem slyšela, bude
v brzké době dokončena.
n Jaké jsou vaše zájmy?
Řadu let jsem se věnovala dálkovým vytrvalostním běhům (maratony a běhy na 100 km), kterých jsem se zúčastnila ve Francii, Holandsku,
Japonsku, USA. V současné době je to cyklistika,
turistika, nadále kondiční běhání, zimní sporty
a v neposlední řadě má vnoučata.

Děkuji za rozhovor.
Tolik základní představení naší nové paní doktorky. Věřím, že její působení u nás bude velkým přínosem pro naši obec a paní doktorka bude u nás
spokojená. Jana Syrová / Tomáš Ondráček
MUDr. Dagmar Drahorádová

PŘIJÍMÁ NOVÉ KLIENTY Z TIŠIC

tel.: 315 688 686 stejný i po přestěhování

ze zasedání obecního zastupitelstva

V

pátek 20. 12. 2019 se konalo zasedání
obecního zastupitelstva. Přinášíme vám
výběr z programu jednání.

n Výstavba kanalizace III. etapa
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Smlouvu
o dílo na výstavbu kanalizace Tišice III. etapa.
Starosta vysvětlil, že se jedná o etapu kanalizace v ul. Všetatská, část ul. U Kapličky, navazující slepé ulice k ul. Boleslavská a ulice Sokolská.
n Prodej pozemků 478/91, 478/92 a 641 k. ú.
Chrást, 302/291 k. ú. Tišice
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo po dotazech přítomných kupní smlouvy v rámci prodeje těchto pozemků:
a) Pozemek p. č. 478/91 v k. ú. Chrást u Tišic
– zde jde o smlouvu o smlouvě budoucí
b) Soubor pozemků p. č. 478/92 a 641 v k. ú.
Chrást u Tišic
c) Pozemek p. č. 302/291 v k. ú. Tišice
n Rozpočtové opatření č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2019, s jehož obsahem starosta
občany seznámil.
n Rozpočtové opatření prosinec 2019 – pravomoc starosty
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo starostovi
Pavlu Končelovi pravomoc schválit samostatně
rozpočtové opatření. Tato pravomoc je omezena pouze na prosinec 2019. Starosta vysvětlil,
že jde o stejnou záležitost jako každý rok, aby
se zastupitelstvo nemuselo svolávat 31.12.
n Rozpočet pro rok 2020
Předseda finančního výboru se vyjádřil k roz2 I TR 174 I zprávy z obce

počtu 2020 a po diskusi zastupitelstvo obce Tišice schválilo rozpočet obce pro rok 2020.

– došlo k rozšíření kontejnerů po obci na kovový odpad a také k mírnému zvýšení.

n Střednědobý výhled rozpočtu 2021 – 2022
Starosta sdělil, že finanční výbor zkonstatoval,
že podporuje střednědobý výhled. Je to zákonná
povinnost, ale neví se, když se např. žádá o dotace na jednotlivé akce, zda budou schváleny nebo
ne. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2021 – 2022.

Zastupitelstvo obce Tišice schválilo:
a) Dodatek č. 9 ke smlouvě o zabezpečení
sběru, přepravy, využívání a odstraňování bioodpadů
b) Dodatek č. 17 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu dle zákona
č. 185/2001 Sb. v platném znění

n Veřejnoprávní smlouva – Veřejný pořádek
Starosta vysvětlil, že město Neratovice bude
mít možnost zajišťovat pořádek v obci – měření rychlosti na hlavní silnici. Je to na žádost
občanů. Tato služba bude financována z úhrad
pokut a v případě, že by pokuty nedosahovaly
potřebné částky na zajištění personálií, tak obec
případný rozdíl uhradí. Po krátké diskuzi zastupitelstvo obce Tišice schválilo Veřejnoprávní smlouvu s městem Neratovice k zajišťování
výkonu činnosti podle zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.

n Kronikář
Starosta sdělil, že toto téma se již projednávalo
na minulém zasedání. Nyní oficiálně poděkoval panu Brodskému – kronikáři – za dlouholetou spolupráci. Předal dort ve tvaru kroniky
a sdělil, že novou kronikářkou bude Lenka
Daňhelková.
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo s účinností od 1.1. 2020 na pozici kronikáře obce Tišice Lenku Daňhelkovou, bytem Spojovací 290,
277 15 Tišice – Chrást.

n Veřejnoprávní smlouva – Zubní pohotovost
Starosta vysvětlil, že podobnou smlouvu jsme
schvalovali na rok 2018, měla roční platnost,
na rok 2019 nebyla uzavřena, a nyní jsme dostali podobnou smlouvu ke schválení, ve které
je 25,-Kč na osobu za rok. Opět po krátké diskuzi schválilo zastupitelstvo obce Tišice Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace
s firmou Nuovodent Mělník s. r. o. na zajištění
zubní pohotovosti.
n Odpady – smluvní dodatky
Starosta vysvětlil, že v bodu a) bioodpad – dochází k mírnému zvýšení o inflaci, a v bodu b)

n Dar pozemku p. č. 583/16 k. ú. Chrást u Tišic
Starosta vysvětlil, že jde o pozemek v komunikaci v ul. Ke Křížku, o výměře 71 m². Zastupitelstvo obce Tišice schválilo přijetí daru ve formě pozemku p. č. 583/16 k. ú. Chrást u Tišic.
n Plán financování obnovy kanalizace
Starosta uvedl, že toto se schvalovalo již v loňském roce. Jedná se o aktualizaci, je to jedna
z povinností obce, aby se o kanalizaci i starala, nejen budovala. Zastupitelstvo obce Tišice
schválilo Plán financování obnovy kanalizace
zpracovaný v říjnu 2019, který nahrazuje Plán
financování obnovy kanalizace zpracovaný
a schválený v roce 2018.
(red)

Občanská vybavenost:
včera, dnes a zítra

P

oslední roky byly u nás mimo jiné ve znamení zkvalitňování a rozšiřování občanské vybavenosti.
Od navyšování kapacity školních zařízení,
přes modernizaci pošty, po výstavbu zdravotního střediska a mnoho dalšího.
V tomto trendu chceme i nadále pokračovat.
Již v letošním roce by měla započít výstavba
nové tělocvičny a v současné době finišuje přístavba zdravotního střediska.
Ovšem sebelepší stavby nebudou sloužit dobře svému účelu bez kvalitního personálu.
Proto si velmi vážíme příchodu nové dětské
lékařky MUDr. Dagmar Drahorádové, která
se lékařské péče o naše nejmenší občany ujme.
Bohužel nástup nové dětské lékařky se posouvá
z důvodu zástupu za lékaře v Neratovicích– viz
rozhovor na toto téma na úvodní straně.
Se zdravím souvisí i další připravovaný záměr,
a to otevření lékárny v Tišicích. V tuto chvíli
probíhá oslovování lékárenských řetězců a vytipování vhodného místa. Podle prvotních reakcí
nebude uvedení tohoto záměru v život zcela bez
komplikací. Jako největší problém se jeví nedostatek odborného personálu. Každopádně budeme v dalších jednání pokračovat, aby se tento
záměr stal co nejdříve skutečností.Pavel Končel

Vidět a být viděn!
C

hodec je nejzranitelnější článek silničního provozu. Kolize vozidel s chodci mívají často velmi tragické následky, ale i řidiče
mnohdy poznamenají na celý život. Během
posledních deseti let zemřelo 6 z 10 chodců
za tmy. Přitom k zabránění neštěstí stačí málo
– reflexní pásky, nášivky, přívěšky, vesty….
Chodec s reflexními doplňky je vidět na výrazně delší vzdálenost než bez nich. Nejen tma,
ale i soumrak či svítání, hustý déšť či mlha vyžadují zvýšenou bezpečnost.

Další výstavba
kanalizace

O

becní zastupitelstvo na svém zasedání
20. prosince 2019 schválilo vítěze výběrového řízení na realizaci dalšího kanalizačního
řadu - III. Etapa 1. a 2. část, a to stavební firmu
Šnajdr stavby Mělník s. r. o.

V první části se bude pokládat kanalizační
řád v ul. Všetatská, U Kapličky, Pražská, Duhová a U Trati. Oficiální termín začátku výstavby je
stanoven na 1. 4. 2020. Předpokládané náklady
stavby jsou 18 498 925,- Kč. Zde máme přislíbenu dotaci z Fondu životního prostředí, která
pokryje zhruba 60 % nákladů.
V druhé půlce letošního roku by se měla realizovat i 2. část etapy, která bude obsahovat
ul. Sokolská a navazující ul. Sportovní, Příčná
a Jabloňová. Náklady v této části se předpokládají ve výši 17 699 508,- Kč. I zde jsme aktuálně požádali o dotaci, a to z národního dotačního titulu, rovněž ze Státního fondu životního prostředí.
Dobrou zprávou je, že se tato část bude s největší pravděpodobností realizovat i v případě, že
s naší žádostí o dotaci neuspějeme.
Zároveň se připravují a aktualizují podklady
pro výstavbu kanalizace v ulicích Mlékojedská
(dokončení) a Mělnická tak, aby realizace proběhla v letech 2021-2022.
Pavel Končel

ŽÁDÁME

majitele nemovitostí
z oblasti plánované
výstavby kanalizace,
aby si včas zajistili
projektovou dokumentaci
k domovní části
kanalizační přípojky.

Už se vám stalo, že jste jeli ráno do práce či
vezli dítko do škol(k)y a potkali chodce v tmavém oblečení, který nebyl téměř vůbec vidět?
Někteří záchranáři jim říkají „duchové“. Ale ani
bílé oblečení nelze považovat za dostatečné řešení. Chodec v bílém oblečení je vidět přibližně
na 55 metrů, žlutě oděného uvidíme přibližně
na 37 metrů, červeně 24 a modře jen na 18 metrů. Správně zvolené a umístěné reflexní prvky
jsou významně jasnější než běžné oblečení v bílé
barvě. Za nejlepší kombinaci lze považovat světlé oblečení doplněné reflexními pásky. Chodec
s pásky je zpravidla vidět na 200 metrů, což je
vzdálenost, na kterou by měl řidič bezpečně stačit zareagovat.
n Jak se co nejlépe chránit? Jakou barvu pásku
zvolit a kam je umístit?
I když je bílá reflexní páska vidět nejvýrazněji, může snadno splynout s bílým vodorovným

dopravním značením podél silnice. Důležitá je
nejen viditelnost chodce, ale také kontrast vůči
okolí, kde se pohybuje. Dopravní experti se proto shodují, že za nejlepší barvu reflexních doplňků lze považovat zářivě žlutou se zelenkavým
odstínem. Vhodné jsou i jasně červená, červenooranžová a oranžová. Důležité je umístění. Řidiči nejlépe vnímají chodce s reflexními doplňky
umístěnými na pohyblivých částech těla. Ideálně
nad zápěstím a nad kotníkem. Na pohybující se
světélkující body reagují rychleji než na staticky
umístěné prvky např. na trupu. Reflexní prvky
vždy umístěte na stranu ke středu vozovky, tak
aby byly viditelné pro řidiče přijíždějící čelně,
ale i k zádům chodce.
n Zajímá vás, zda je nošení reflexních doplňků povinné?
Na základě smutné statistiky úmrtí chodců
na silnicích za snížené viditelnosti vešla v únoru 2016 v platnost novela zákona 361/2000 Sb.
o silničním provozu, kdy chodci mají povinnost nosit reflexní prvek, pokud se za snížené
viditelnosti pohybují mimo obec na okraji vozovky v místě, kde se nenachází veřejné osvětlení. V opačném případě hrozí bloková pokuta ve výši až 2000 Kč, ve správním řízení až
2500 Kč, s rizikem nutnosti uhradit léčebné či
další náklady vzniklé v souvislosti s případnou
dopravní nehodou.
K základnímu pravidlu bezpečnosti na silnicích: „vidět a být viděn“ je stejně důležité i pravidlo předvídat a být opatrný! Reflexní prvky jsou
považovány za významný preventivní doplněk
snižující pravděpodobnost srážky chodce s automobilem až o 85 %, doporučuje se proto nosit
vhodné reflexní doplňky vždy a všude při snížené viditelnosti. A nejen chodci, ale i cyklisté by
měli dbát na bezpečnost svoji i ostatních vhodným zviditelněním.
n A jak si poradíte s námrazou svého vozidla
před jízdou?
Další hrozbou silničního provozu jsou v zimním
období, kdy je snížená viditelnost nejčastější, také
řidiči nazývaní „tankisti“. Jsou to řidiči, kteří se nenamáhají očistit námrazu svého vozidla a vytvoří si
jen malý výhled ze svého vozu a jsou velmi nebezpeční. Při setkání s neviditelnými chodci, tzv. „duchy“ je to kombinace doslova smrtelná. I na pohodlné řidiče myslí zákon z února 2016, a ti se tak
vystavují pokutě až 2500 Kč. Ze zákona nesmí sníh
či námraza bránit při výhledu dopředu, dozadu ani
do stran. Všechna skla musí být před jízdou očištěna od námrazy a zbytků sněhu.
Respektujme tedy pravidla silničního provozu
a hlavně chraňme své zdraví i majetek. (JaS)

Sběr použitých jedlých olejů a tuků
Na konci ledna byly po obci rozmístěny
tři hnědé popelnice s gumovým otvorem
ve víku, pro vhoz lahví s použitým olejem. Olej tak můžete nyní odevzdat nejen
v základní škole a na sběrném dvoře, jako
doposud, ale můžete nově využít i tyto nádoby.
Do nádoby patří:
l použité jedlé oleje a tuky z domácností
l ztužené jedlé tuky

Do nádoby nepatří:
l technické oleje (převodové, motorové atd.)
l maziva a kapaliny
Použité tuky a oleje vhazujte do nádoby
v uzavřených obalech (např. PET lahve)!

OLEJE

Nádoby jsou umístěné na těchto
stanovištích:
l Tišice, Na Pastvičkách, u sběrného dvora
l Chrást, Boleslavská, u prodejny U Vacků
l Kozly, Labská, u obchodu u ZŠ
(JaS)
zprávy z obce I TR 174 I 3

Mít nebe na zemi záleží jenom na nás

A

si nepochybujeme o tom, že jsou lidé, kteří umí udělat druhým ze života peklo. Ale
jak si udělat ze života ráj, či nebe na zemi? Návod na to se pokusili dát autoři divadelní hry
Nebe na zemi. Předlohu pánů Voskovce a Wericha si zvolil divadelní soubor LUNO Tišice
pro nastudování své jubilejní – desáté – hry.
Text, tak jak jsme u Jana Wericha zvyklí, je
neuvěřitelně nadčasový a promlouvá k divákům
od roku 1936, kdy byla hra uvedena v Osvobozeném divadle. Hra je založena na zápletce,
ve které se chce hlavní z římských bohů stát
člověkem a bere na sebe podobu náhodného
poutníka. Snaží se pochopit to lidské lopocení,
vidí, jak lidé vnímají božstva, co vlastně světem
hýbe. To vše přináší spoustu zápletek a komických situací.
Soubor se do vybrané hry pustil s opravdovou
chutí a nadšením. Všichni cítí, že se podařilo najít kus, který bude diváky bavit a přinese i trochu
zamyšlení. Ani tentokrát se scénář neobešel bez
nezbytných úprav, které, krom vyváženosti rozsahu role jednotlivých postav, přinesla hlavně
snaha zakomponovat do hry nejznámější písně
Voskovce a Wericha.

Herci již od ledna zkouší v nových kulisách. Návrh scény, která diváky přenese do doby, kdy světu vládl
bůh Jupiter, je dílem L. Novákové a J. Malého. 
Petr Kühn
Členové souboru připravili ke svému desátému
výročí pro návštěvníky překvapení v podobě tomboly a prodeje například DVD nosičů se záznamy
divadelních her či předmětů s logem souboru.
A jak to dopadne se snahou lidí, udělat nebe
na zemi? Je to opravdu v našich rukách, ale pro

odpověď si musíte přijít na jedno z našich představení. Bohyně Juno a Minerva nám všem návod na nebe na zemi dají.
Naďa Černá
n Hru Nebe na zemi uvede LUNO v březnu viz
pozvánky na zadní straně.

LUNO – 10 let práce, radosti, úspěchů
J

e tomu opravdu tak – letos
uplyne 10 let od založení divadelního souboru LUNO. Jak
k tomu došlo, vím velmi dobře,
byl jsem v prosinci 2010 při tom,
když do posezení tehdejší redakční rady Tišických rozhledů, nečekaně vstoupila Ludmila Nováková s otázkou: „Co kdybychom
založili divadlo!!“

Návrh to byl tak překvapující, že
v první chvíli nikdo nesouhlasil.
Hlavním důvodem bylo, že nikdo
z nás divadlo nehrál, nerežíroval,
neorganizoval. Nadšení pro tuto
myšlenku postupně vzrostlo tak, že
když jsme se rozcházeli, byl divadelní spolek prohlášen za založený.
Pro trvalou památku na iniciátorku LUdmilu NOvákovou dostal
název LUNO. Pro další informace,
zajímavosti jsem požádal formou
otázek vedoucí souboru, scénáristku a režisérku v jedné osobě paní
Naděždu Černou.
n Divadelní soubor je vytvářen
hlavně lidmi, jeho členy a spolupracovníky. Jak to bylo u vás, jak
se kolektiv vytvářel a dále rozvíjel,
měnil?
Krátce po začátku roku 2011 začali aktivně pracovat „zakládající
členové“ Lída Nováková, Pavel
Kváček, Antonín Kravcov a já. Postupně se k nám přidávali rodinní
příslušníci, kamarádi. V době uvedení první hry v červnu 2011 nás již
bylo 11, z nich dodnes věrně zůstalo 5 členů – L. Nováková, N. Černá,
Z. Kváčková, L. Novák a P. Kühn.
Za deset let souborem „prošlo“ celkem 23 herců, nejpočetnější byla
4 I TR 174 I divadlo

„Rusalka“, to nás bylo 18. Že se složení průběžně mění, je přirozené.
Jedna ztráta nás však těžce zasáhla. Na konci roku 2016 zemřel náš
režisér, hlavní konstruktér, výrobce
rekvizit, kameraman, zvukař a dobrý člověk Pavel Kváček.

n Máte za sebou devět her, co
chystáte pro tento rok je v jiném
článku. Jak vybíráte, co budete
hrát, jaké jsou hlavní podmínky?
Těch podmínek je celá řada. Zvolená
hra nesmí být ani pro mnoho, ani pro
málo herců. Máme více žen a dívek,
proto některé mužské role musí přesvědčivě zvládnout některé z nás. Už
při psaní scénáře si vytvářím představu, kdo bude postavu hrát – už
jen proto, že nemáme alternace, role
jsou psány tzv. „na tělo“. V průběhu
let jsme se inspirovali dílem B. Němcové, B. Smetany, A. Dvořáka, J. K.
Tyla, troufnuli jsme si i na Shakespeara. Nebývá problémem co hrát,
ale hlavně kdy. Stavba jeviště trvá
čtyři prodloužené večery. Alespoň
tři týdny potřebujeme pro závěrečné
zkoušky na jevišti sál jen pro sebe.
Musíme vybrat termín, abychom neomezili akce spolků, škol.
n Divadlo, to nejsou jen herci
na jevišti. Jak zajišťujete kulisy,
rekvizity, kostýmy, hudební doprovod?
Na tuto otázku je asi nejvýstižnější
odpověď – nadšením, obětavostí,
prací všech členů. Každý přispívá
tím, co nejlépe umí, co se mu kde
podaří sehnat. Máme mezi sebou
dva výtvarně nadané členy, ti navrhují a s pomocí ostatních zhotovují kulisy a rekvizity, kostýmy.

S technikou pomáhá Petr Kühn,
záznam na videokameru převzal
po otci Michal Kváček, s osvětlením
a ozvučením pomohli Martin a Jan
Skálových. Zajistit hudební doprovod dá většinou dost starostí. Spolupracovali jsme s Janem Martínkem,
Ivanou Šafránkovou, s Prodanou
nevěstou nám pomohli Bedřich Paleček a Ondřej Valenta, nyní spolupracujeme s kapelou VORASBEND,
já jsme živě zahrála na harmoniku,
na housle Lída Nováková. Z „vlastních zdrojů“ zajišťujeme zpěv.

n Začínali jste se dvěma představeními u prvních her, ale ukázalo se, že úspěch a zájem publika
je takový, že hrajete každou hru
třikrát. Vaše umění, a tedy i dobré jméno Tišic šíříte i mimo naši
obec. Kde všude jste již hráli?
V neratovickém divadélku LÍPA
jsme uvedli již tři hry. Úspěch
„Zkrocení zlé ženy“ byl tak velký, že
jsme narychlo museli, na žádost pořadatelů, přidat ještě další představení. Neratovickým divákům jsme
ještě zahráli „Dívčí válku na Karlštejně“ a „Fidlovačku“. Nejdále jsme
byli v Olešné u Hořic, v loňském
roce jsme hráli v Kostelci n. Labem.
Letos budeme vystupovat ve všech
uvedených destinacích.
n A teď všetečná otázka – jak vycházíte s financemi, jak a kdo vás
podporuje?
Hlavním zdrojem příjmů je dobrovolné vstupné na představení.
Jako ostatní spolky v obci dostáváme od obecního úřadu příspěvek na činnost. Stejně důležitá
jako finance je i materiální pomoc.

Od minulého roku zkoušíme v rekonstruované hasičské zbrojnici.
Bez sálu „Na hřišti“, který výhodně
poskytuje obecní úřad, bychom samozřejmě nehráli, můžeme využívat i půdní prostor pro uskladnění
rozebraného jeviště, kulis, rekvizit
a kostýmů, techniky. Tato forma
podpory ze strany obce je pro fungování souboru zásadní.

n Z toho, co jsme se dosud dozvěděli, jasně vyplývá, že vás všechny
divadlo baví. Co je hlavní motivací, inspirací k tomu opustit
pohodlí obýváku a věnovat desítky, stovky hodin přípravě dalších
a dalších her?
Je to snaha přispět svým dílem
ke zpestření života spoluobčanů.
Jako všechny herce i nás těší ocenění diváků, úsměv, potlesk. Postupem času se vytvořila prima parta,
všichni se ochotně podílejí na práci,
legrace, kterou mnohdy při zkouškách i představeních zažíváme, převáží problémy, které se samozřejmě
občas vyskytnou.
n Tradiční otázka na závěr. Jaké
máte přání do dalších sezón?
Je prosté – aby vše bylo takové, jako
nyní, aby případné změny byly jen
k lepšímu, aby kolektivu vydrželo
nadšení pro to, co děláme, abychom měli dost dobrých nápadů.
Pokud se toto neskromné přání
vyplní, určitě se dočkáme dobrého
ocenění od diváků!
Děkuji za odpovědi a za čtenáře
TR celému spolku LUNO přeji splnění vašich přání, plánů. Těšíme se
na další krásné chvíle v hledišti!

Petr Brodský

Hezké dopoledne
při výrobě svíček

P

o roce jsme u nás ve školce opět přivítali
včelaře, pana Petra Brodského. S našimi
předškoláky se pustil do výroby svíček.
Nejdříve dětem pověděl několik zajímavostí
o medu, který do naší školky každoročně daruje a je nedílnou součástí jídelníčku našich dětí.
Milé kuchařky připravují pro naše nejmenší
například lahodné medové máslo. Víte, že pro
získání 1 kg medu musí včely nasbírat nektar
z jednoho milionu květů? Víte, že když potřete
vrstvou medu spáleninu, rána se ochladí a zakonzervuje a med podpoří hojení? Víte, že med
obsahuje mnoho vitamínů a minerálních látek?
Z plátů vosku, knotu, za pomocí fénu a pana
Brodského si děti vyzkoušely rolovat vlastní
svíčku. Snažily se, aby plát správně utáhly a nerozlámaly, čímž si procvičily trpělivost i jemnou
motoriku. Svíčky takto vytvořené jsou zajímavé
nejen tím, že hoří poměrně pomalu a velmi příjemně přitom voní po medu, ale i svým vzhledem. Děti na nich mohly snadno pozorovat
jednotlivé včelí buňky šestiúhelníkového tvaru.
Velice si vážíme návštěvy, ochoty a darovaného
medu pana Brodského a dalších místních včelařů
a za celý kolektiv dětí i učitelek děkujeme.

Kristýna Daslíková

Zápis do MŠ

B

líží se zápis do místní mateřské školy a rodiče
se jistě sami sebe ptají: „Co by mělo moje dítě
zvládnout před nástupem do mateřské školy?“
Do září zbývá dost času na to, aby si dítě osvojilo základní dovednosti, které jsou ve školce vyžadovány. Před nástupem do mateřské školy by
mělo dítě znát své jméno. Mělo by být schopné
poznat svou „značku“ na ukládání oblečení. Mělo
by také vědět, které oblečení je jeho a poznat, co
si obléknout do třídy, či na procházku. Mělo by se
umět samo svléknout, s oblékáním i obouváním
paní učitelky mladším dětem pomohou. Čtyřleté
dítě by to však již mělo zvládnout bez pomoci.
Dítě by mělo být schopné se najíst samo lžící
bez bryndáku stejně jako pít z klasické skleničky. Předpokládá se, že již nenosí plenky a umí se
vysmrkat. Mělo by si po sobě umět uklidit hračky. Děti by měly být schopné vydržet bez rodičů,
i když začátky mohou být náročnější.
Zápis do Mateřské školy Včelička pro školní rok 2020/2021 se uskuteční ve čtvrtek 14. 5.
2020 od 13.00 do 17.00 hodin. Podrobné informace o zápisu, včetně kritérií pro přijímání dětí
naleznete ve vnitřní směrnici mateřské školy.
Ta bude dostupná na úřední desce obce Tišice
a na webových stránkách mateřské školy.

Tereza Netíková

Základní škola Tišice pořádá

VELIKONOČNÍ
JARMARK
27. 3. | od 17:00

restaurace Na hřišti, společ. sál
Program:

Krátké vystoupení dětí z kroužků
tvoření ve velikonočních dílnách
Návštěva stánků s velikonočními výrobky

Předškoláci
na návštěvě ve škole

P

ředškolní děti z mateřské školy tradičně
jako každý rok zavítaly jednoho únorového dne do školy. Protože do zápisu zbývají ještě necelé dva měsíce, musely si už teď „okouknout“ svoje budoucí působiště.
Pětadvacet předškoláků se nejprve seznámilo
se školními prostorami, tzn. se šatnou, tělocvičnou a počítačovou učebnou. Děti se následně

rozdělily do dvou skupin, jedna navštívila I.A
a druhá I.B. Ve třídách potom s pomocí prvňáků
zdobily šablony psů z papíru, které si mohly odnést na památku s sebou domů. V závěru hodiny
si společně zatančily na Pásla ovečky, zarecitovaly básničky a poslechly si, jak prvňáci už krásně čtou. Společně strávený čas dětí ze školy a ze
školky rychle utekl a všechny děti už se jistě těší,
až se v září znovu setkají.
/ Pavel Jelínek

Provozní změny ve škole
Se začátkem nového pololetí nastaly v provozu školy některé změny. Jednak již od září si děti dávají své
oblečení a boty do nových šatních skříněk a od února
vstupují ráno do budovy školy novým vchodem, tzn.
z areálu školy. Tato změna má velkou výhodu, děti
vstupují rovnou do prostorů šaten, což je praktičtější
a čistější. Hlavní vchod se využívá i nadále. Před samotnou šatnou byla položena nová zámková dlažba, aby
se v sychravém počasí nanosilo do budovy co nejméně
bláta. V šatně samotné vyrobil pan školník krásné úložné prostory pro aktovky, které si tam mohou odkládat
i děti z modulové třídy.
/ Pavel Jelínek

Soutěž ve sběru starého papíru
J

ako již tradičně se v lednu v naší mateřské
škole uskutečnila soutěž ve sběru starého
papíru. S velkým nasazením se zapojily všechny třídy, proto byly náležitě odměněny.
Na 1. místě se umístila třída Světlušek,
za první místo si odnesly poukaz do cukrárny,
2. místo obsadila třída Berušek, které vyhrály ingredience na zmrzlinový pohár, 3. místo patřilo dětem z Motýlků, ty dostaly dětské
šampaňské a sladké dobroty a na 4. místě se
umístily Včelky, a byly obdarovány dětským
šampaňským. Vyhodnocené nebyly jen třídy,
ale i nejlepší sběrači v každé třídě. Za skvělý
výkon si odnesli hezkou knihu. Ve Včelkách
nasbíral nejvíce papíru Antonín Kozák, v Beruškách Jakub Tichý, který se zároveň stal ab-

solutním vítězem, nashromáždil totiž celých
232 kg papíru, v Motýlcích byl nejlepším sběračem Svatopluk Beránek, Světlušky měly dva
vítěze, Vojtěcha Kavína a Annu Kozákovou.
Letošní ročník se vydařil na jedničku, celkem
děti nasbíraly krásných 2252,8 kg, což je obdivuhodný výsledek. Sběr papírů a všeobecně
třídění odpadu je pro naši planetu Zemi velmi
důležité, a to nejen pro úsporu energie, ale také
pro šetření primárních zdrojů surovin. Zrecyklované suroviny lze poté znovu použít, ale musí
být správně vytříděné, na což by měl každý člověk velmi dbát. Jsem ráda, že se tato akce koná,
a že se rodiče s dětmi snaží nasbírat co největší množství papíru, a tím pomáhat naší Zemi.
Jsou tak dobrým vzorem pro další jednotlivce.

Denisa Kubánková
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Ondřej Kabeš
opět úspěšný

V

lednu se v Horní Malé
Úpě konaly 29. Zimní
hry Speciálních olympiád.
Jsou to vlastně kvalifikační
závody, ze kterých vzejdou
účastníci Zimních Světových Speciálních
olympiád – Special Olympics World Games.
Náš sportovec si vedl velmi úspěšně, zvítězil
a získal zlaté medaile v běhu na lyžích na tratích
500 a 1000 metrů, stříbrnou medaili ve štafetě
4 x 1000 metrů. Kdo skutečně pojede na Světové hry se losuje z vítězů jednotlivých kategorií,
určených hendikepem jednotlivých sportovců.
Tentokrát štěstí při Ondrovi nestálo, vylosován
nebyl. Není nic ztraceno, vždyť účast na loňských Letních hrách Speciálních olympiád
v Abu Dhabi, ze kterých přivezl zlatou medaili
za plavání, mu vyšla až na třetí losování. Přejeme
Ondřeji Kabešovi, aby mu jeho sportovní elán
a výkony vydržely co nejdéle, aby mu příští rok
více přálo sportovní štěstí a mohl se zúčastnit
další olympiády.
/ Petr Brodský

Ukliďme skříně!!!
Tak zní název charitativní sbírky oblečení, které
se zúčastnila řada občanů Tišic, ale i přilehlých
obcí. Pročistit svůj šatník a zároveň podpořit
dobrou věc, to byla hlavní myšlenka organizátorky a patronky sbírky paní Szkanderové, která
začala u svého šatníku.
Sbírka byla určená pro Farní charitu Česká Lípa,
probíhala loni na podzim. Vztahovala se na nové
i obnošené dámské i pánské oblečení a obuv. Byly
vítány i lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, pokrývky, polštáře, nádobí, drobné
funkční elektrospotřebiče i hračky – čisté.
Pro Farní charitu se podařilo nasbírat celkem
50 pytlů oblečení, kabelek, bot, dále to byly sportovní potřeby (kola, kočárky), hry, hračky, nádobí, kuchyňské potřeby a dokonce i DVD přehrávač. Darované věci využijí především klienti
charity, například lidé bez domova nebo matky
z azylových domů.
Někdy k odstartování změny stačí, pokud se
má člověk alespoň kde najíst, kde osprchovat
a zajistit si čisté oblečení. Každý z nás může pomoci. Proberte své šatníky, kromě dobrého pocitu, budete mít i místo na nové oblečení. Musíme
si přece pomáhat!
Další termín sbírky plánuji opět na podzim
roku 2020. Děkuji všem dárcům, kteří v průběhu roku přispěli.
Marcela Szkanderová

Nově bude psát kroniku
obce Lenka Daňhelková
N

a pozici kronikáře byla zvolena paní Lenka Daňhelková. Od 1. ledna vystřídá po dlouhých letech na této pozici pana
Petra Brodského. Novou kronikářku jsem požádala o krátké
představení.

n Jaký je váš životní příběh, co se
povolání týče?
Vystudovala jsem SEŠ v Mladé Boleslavi, pak pracovala rok
ve Spolaně Neratovice a šest let
na Ústředním ředitelství československého filmu v Praze.
Po mateřské dovolené jsem již
nemohla dojíždět, byla jsem oslon Jaký máte vztah k naší obci,
vena MNV Tišice, kam jsem nak její historii i současnosti?
stoupila 1. 2. 1990, a pracuji zde
Jsem rodačka z Chrástu, kde žiji
dodnes, za což jsem velice ráda.
celý život. Jsem patriotka, své obce
Když byl syn na místní základsi velice vážím. Těší mě být její souní škole, pracovala jsem v SRPŠ,
částí. Mám zde hluboké kořeny, žije
Z. Kváčková
snažila se pomáhat při různých
zde také téměř celá moje rodina,
akcích pro děti. Později jsem se
a pevně doufám, že i další generace. Dříve se u nás žilo více přátelsky, což sebou zapojila do kulturních aktivit v obci, již mnoho
přinášela doba. Nebyly telefony, tolik aut a další let pořádám zájezdy na divadelní představení
vymoženosti, které lidi činí samostatnějšími, tedy pro naše občany.
bez potřeby oslovovat nebo žádat o něco sousedy.
Dnes je hodně lidí uzavřeno ve svých domech, což n Na co se těšíte a z čeho naopak máte obavy?
mě moc mrzí, naše vesnička se stává, jak já říkám, Když jsem byla oslovena, zda bych nechtěla
„vesnicí němých“. Děti a ani jejich rodiče, kteří jim převzít žezlo kronikářky po Petrovi Brodském,
mají být příkladem, vás na ulici nepozdraví. Tak nejdříve jsem zvažovala, jestli jsem ta správná
to jsem si trochu posteskla nad tím, co mě trápí. osoba. Pak jsem porovnávala všechna pro a proAle já se chovám a budu chovat postaru, protože se ti a dospěla k názoru, že by to šlo. Mám ráda
mi to tak líbí, a jinak to ani neumím. Historie naší svoji mateřštinu, od dětství jsem se zúčastňovala
obce je pestrá, jsem již téměř pamětnicí. Protože různých recitačních soutěží na všelijakých úrovjsem se zajímala vždy o veřejné dění, znám míst- ních. Český jazyk byl vždy můj nejmilejší přední rodiny, jejich rodinné vazby i historii. To by mi mět a sloh můj koníček. A tak se na svoji novou
mohlo pomoci ve funkci kronikářky. A také to, že funkci moc těším a slibuji vám, že všechny udápracuji na obecním úřadě již třicet let, mám mož- losti budu pravdivě a pečlivě zaznamenávat, aby
nost veškeré dění sledovat přímo u pramene.
zůstaly zachovány pro naše potomky.(JaS)
Na prosincovém zasedání poděkoval pan starosta Pavel Končel panu
Petru Brodskému za dosavadní kronikářskou
činnost. Pomyslné žezlo předal pan Brodský
nově zvolené kronikářce
Lence Daňhelkové, kterou Vám na této straně
představujeme. (JaS)

Z. Kváčková

Víte, co vše pořídíte u ŠNEKa?
J

iž od roku 2001 je v Tišicích v zatáčce užitečný obchod „Železářství a rybářské potřeby U ŠNEKA“. Mnozí občané ho znají a využívají, možná ale neví o veškerém nabízeném
sortimentu a službách.
A ti, kteří zde bydlí kratší dobu nebo jezdí
ve velmi pozdních hodinách domů, obchod
možná nestačili objevit. Vydala jsem se na návštěvu a vyzpovídala majitele pana Stanislava
Šneka, abych vám poskytla přehled.
Co vše v obchodě nabízíte? Obchod není jen
pro rybáře, kteří si zde přijdou na své a pořídí
od základního náčiní veškeré potřebné rybářské
6 I TR 174 I zprávy z obce

vybavení a pomůcky, je například i pro kutily.
Zakoupíte zde lopaty, vidle, smetáky, konve, sekery, šroubky a hřebíky. Široký sortiment baterií. Když si vzpomenete, že je potřeba natřít plot,
zajeďte pro barvu a lak. Zakoupíte také základní sortiment z drogerie i chovatelských potřeb.
Nejen krmení pro vaše mazlíčky, ale i doplňky
a pomůcky, např. svítící obojek pro pejsky. Až
budete mít problém se zamrzlým zámkem, zajděte pro rozmrazovač zámků. Na prodej jsou
zde i malé a velké plynové bomby.
Jaké služby v obchodě nabízíte? Nemusíte jen
nakupovat zboží, ale můžete využít i výrobu klíčů
– vyrobí vám zde většinu druhů klíčů, zámečnické

práce, výrobu a montáž vrat, branek, plotů atd. Pomohou vám i s opravou drobných věcí, např. hraček, rybářských potřeb a můžete si zde dokonce
i vsadit nebo zaplatit složenky přes terminál Sazky.
Je u vás možnost vyzvednou zboží objednané
přes internet? U Šneka je již třetím rokem úložna
balíků PPL a v brzké době to bude i úložna DPD.
Na závěr ještě kontakty a provozní doba obchodu a můžete vyrazit na návštěvu, pan Stanislav Šnek se na vás těší. 
Jana Syrová
U ŠNEKA, Mělnická 13, tel.: 602 322 495
provozní doba:
ÚTERÝ-PÁTEK 9 -12 a 13 - 17, SOBOTA 9 - 11

Fotbalisté se připravují na jaro

Soustředění muži Heřmanice.

MUŽI

DOROST

Kluci zahájili přípravu jako každý rok v hale
gymnázia v Neratovicích. Chodí tam pravidelně
trénovat každé úterý společně s dorostem. O víkendu vybíhají do okolí pro zlepšení kondice.
Soustředění kluci měli od 29. 1 do 2. 2. v Heřmanicích u Liberce. Zde se připravovali společně s týmem Chvatěrub. Trénovalo se dvoufázově
dopoledne a odpoledne. Na sobotu byl naplánován výběh a odpoledne přátelský zápas s týmem
TJ Kly.
Tišice/Chvatěruby – Kly 1:0
Přestup: Robert Samek – přestup do TJ Kly Robertovi děkujeme a přejeme hodně úspěchů
v novém týmu
Přípravné zápasy
7. 3. Tišice – Byšice
15. 3. Tišice - Hovorčovice
kolo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26



den
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota

Rozlosování můžu jaro 2020
datum čas soupeř
22.03. 15:00 Tišice - Dolní Beřkovice
28.03. 15:00 Čečelice - Tišice
05.04. 16:30 Tišice - Velký Borek
12.04. 16:30 Tišice - Labský Kostelec
19.04. 17:00 Pšovka B - Tišice
26.04. 17:00 Tišice - Obříství
02.05. 17:00 Horní Beřkovice - Tišice
10.05. 17:00 Tišice - Mšeno
17.05. 17:00 Všestudy - Tišice
24.05. 17:00 Tišice - Libiš B
31.05. 14:00 Horní Počaply - Tišice
07.06. 17:00 Tišice - Záryby B
13.06. 17:00 Vojkovice - Tišice

Sekretář: Martin Preisler

kolo
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



Rozlosování dorostu jaro 2020
den datum čas soupeř
Sobota 21. 03. 11:30 Dřínov/Č. Kralupy - Tišice
Neděle 29. 03. 12:00 Tišice - Mšeno
Sobota 04. 04. 10:15 Nelahozeves/Kralupy - Tišice
Neděle 12. 04. 10:15 Kostelec - Tišice
Neděle 19. 04. 12:30 Tišice - V. Borek/Čečelice
Sobota 25. 04. 13:00 Tišice - Dřínov/Č. Kralupy
Neděle 03. 05. 10:15 Mšeno - Tišice
Neděle 10. 05. 12:30 Tišice - Nelahozeves/Kralupy
předehráno
Tišice - Kostelec
3:0
předehráno
V. Borek/Čečelice – Tišice 0:5

Trenér: Michal Vítovec

STARŠÍ ŽÁCI
Během zimní přípravy trénujeme pátky ve Sportovní hale v Neratovicích spolu s týmem mladších žáků. Na turnajích v Říčanech jsme zahráli
slušné výsledky.
8. 12. UMBRO CUP – Říčany
Povedlo se nám postoupit ze skupiny z druhého
místa a ve čtvrtfinále jsme narazili na tým Sedlčan, který nás bohužel porazil 1:0. Tím pádem
jsme hráli zápas o třetí místo, který se nám povedl vyhrát. Kluci si odvezli pohár a bronzové
medaile.
Zúčastněné týmy: Řepy A, Řepy B, Řepy C,
Most, Pravonín, Sedlčany, Hrdlořezy.
12. 1. UMBRO CUP – Říčany
Na dalším turnaji v Říčanech se nám dařilo ještě
lépe. Naši skupinu jsme vyhráli, a ve čtvrtfinále
jsme hráli s týmem FK Králův Dvůr. V normální hrací době byl výsledek nerozhodný, tak jsme
kopali penalty a proměnili jsme všechny poku-

Jiří Svoboda ml.

tové kopy a postoupili do finále. Narazili jsme
na výherce minulého turnaje Sedlčany. Ty nám
vstřelily zase o jeden gól více, a tak jsme brali
krásné druhé místo.
Zúčastněné týmy: Řepy A, Řepy B, Třeboradice,
Hrdlořezy, Králův Dvůr, Řeporyje.
8. 2. UMBRO CUP
– jedeme na poslední turnaj do Říčan
kolo
10
11
12
13
14
15
16
17
18


Rozlosování starších žáků
den datum čas soupeř
Sobota 21. 03. 12:30 Kostelec - Tišice
Neděle 29. 03. 10:30 Vysoká - Tišice
Neděle 05. 04. 10:00 Tišice - Všetaty/Čečelice
Neděle 12. 04. 10:00 Tišice - AFK Veltrusy
Neděle 19. 04. 10:00 Tišice - SK Mšeno
Neděle 26. 04. 14:00 EMĚ Mělník - Tišice
předehráno
VOLNO
předehráno
Lužec - Tišice
1:4
předehráno
Tišice - STM H/D Beřkovice 4:1

Trenér: Michal Pasovský

MLADŠÍ ŽÁCI
kolo
18
17
8
9
10
11
12
13
14
15
16



den
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Neděle
Sobota
Neděle
Sobota
Sobota

Rozlosování mladší žáci
datum čas soupeř
21. 03. 10:00 Čechie Kralupy B – Tišice
28. 03. 12:00 EMĚ Mělník – Tišice
04. 04. 10:00 Tišice - V. Borek
11. 04. 13:00 Lobkovice – Tišice
18. 04. 10:00 Tišice - EMĚ Mělník
25. 04. 10:00 Tišice - Čechie Kralupy B
03. 05. 10:00 Mšeno – Tišice
09. 05. 10:00 Tišice - STM Byšice/Čečelice
17. 05. 14:00 SK Labský Kostelec – Tišice
23. 05. 16:00 V. Borek – Tišice
30. 05. 10:00 Tišice – Lobkovice

Trenér: Luboš Pochman a Martin Terziev

Jak si vedou Kocouři Vod Kocoura
K

ocouři mají za sebou polovinu sezóny a nutno podotknout, že co se cílů v sezoně týče,
nevedou si špatně.
Obratem však musíme i trochu
sebekriticky přiznat, že jsme poněkud za svým očekáváním. Vstup
do sezony nebyl vůbec špatný, první
část sezóny se vskutku vydařila, drželi jsme se stále v popředí a okupovali první příčky soutěže. Bohužel
los letošního ročníku není zrovna
nejšťastnější a je zde mnoho prostojů, kdy třeba na tři týdny vypadneme ze zápasového rytmu a těžko se

pak vracíme k výkonům, na které
jsme zvyklí. Ke konci první části
sezóny dolehla na tým jakási herní
krize a výkony jednotlivců, potažmo celého týmu šli poměrně dolů.
Již jsme nebyli ten tým, který je sebevědomý a daří se mu vše. Mnohokrát se k nám štěstí odvrátilo zády
a my jsme tak zbytečně začali ztrácet body. I tak se však stále držíme
v první pětce celé soutěže a bodová
ztráta na třetí příčku není až tak
propastná. Mimo soutěž stále pořádáme i naše Kocouří turnaje, kterých se pro naši velkou radost účastní občas i neregistrovaní kamarádi

z řad našich spoluobčanů, za což
jsme moc rádi . Stále častěji se u nás
v hospůdce při tréninku setkáváme
s lidmi z obce, kteří o nás slyšeli
a přišli si s námi jen tak nezávazně
zaházet. Z takového setkání máme
obzvláště radost, jelikož to je známka toho, že se o nás již ví a neděláme
to asi úplně špatně. Doufáme, že takových přírůstků do naší šipkařské
rodiny bude stále přibývat a kdo ví,
třeba se časem objeví další nadšenci
jako my a popřípadě i přibude další
tým. Potenciál zde jistě je. Pevně věříme, že v druhé části sezony se naše
výkony opět zvednou a my bude-

me předvádět opět ty šipky, na které jsme zvyklí. Bohužel je většina
našeho týmu velice vytížená, jak
pracovně tak i rodinným životem.
Na trénink již nezbývá bohužel tolik
času. Každý trénink si však užíváme
a vždy rádi ve svém středu přivítáme
další nadšence, kteří s námi stráví
páteční večer či nás navštíví v úterý
při turnaji . Všichni jsou srdečně vítáni a je jedno, zda šipky drží v ruce
poprvé či zda již v minulosti hráli.
Na Facebooku najdete více informací, včetně profilů hráčů. Vyhledejte:
KOCOUŘI VOD KOCOURA.

Jirka Adámek
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pozvánky
LUNO UVEDE HRU
Nebe na zemi v těchto termínech:
PÁTEK 13. 3. od 18:30 hodin
SOBOTA 14. 3. od 18:30 hodin
NEDĚLE 15. 3. od 15 hodin.

21. 3. / SPORTOVNÍ PLES
27. 3. od 17:00 h. /
VELIKONOČNÍ JARMARK
4. 4. / KLUBKOVÁ
TANEČNÍ ZÁBAVA
Vše v sále restaurace Na hřišti

UKLIĎME TIŠICE
Již potřetí se 4. dubna od 9 hodin
uskuteční v naší obci akce Ukliďme Tišice. Tato akce má za cíl poukázat na to, že okolí, ve kterém
bydlíme, by se mělo udržovat
v pořádku a čistotě, a to nejen
v úklidové dny, ale během celého
roku. Opět se tedy sejdeme před
obecním úřadem, kde si dobrovolníci mohou nafasovat pytle
a pracovní rukavice. Pan Veselý bude opět koordinovat trasy,
po kterých se dobrovolníci vydají
a také zajistí odvoz nasbíraného odpadu. Akce se bude konat
za každého počasí, a když nám
bude počasí přát, tak bychom si
od 11:30 hodin opět opekli buřty
na náplavce u Labe v Kozlech.
V případě, že se akce nemůžete
v tento termín účastnit, ale i tak
chcete přidat ruku k dílu, ale
v jiný termín, neváhejte se obrátit na pana Veselého, který vám
poskytne potřebné pomůcky
a domluví s vámi podrobnosti.
Děkujeme předem za vaši účast
a to, že vám záleží na čistotě
v naší krásné obci!
 za pořadatele Tereza Hyksová

V pátek 24. ledna se ve společenském sále Na hřišti v Chrástě konal tradiční Chovatelský ples. Účast byla hojná. K tanci a poslechu hrála kapela Bonus Pavla Pilaře. Živá tombola byla bohatá. ZO ČSCH TIŠICE děkuje
za účast.
(JaS) Z. Kváčková

Ohlédnutí za Vánočním koncertem
N

a konci loňského roku proběhl
tradiční vánoční koncert v našem kostele Všech svatých v Kozlech. Místní letité varhany rozehrál
nadaný Ondřej Valenta. Hlavní
varhaník při Královské kolegiální
kapitule na pražském Vyšehradě
je znamenitě sehraný s flétnistkou
Evou Prchalovou a sopranistkou
Eliškou Minářovou.
Malebným kostelem zazněly barokní, klasicistní i vánoční skladby. Hudební skladba s pastýřskými
motivy, hraná zpravidla o Vánocích
v kostele se nazývá pastorela. A právě pastorela „Rozmilý slavíčku“ sklidila velký úspěch. Návštěvnost byla
tento rok mimořádně vysoká, prostor byl zcela zaplněn. Návštěvníci
po koncertu odcházeli s krásným
zážitkem. Zejména v dnešní hektické době pomohly příjemné tóny sta-

rých varhan osvobodit návštěvníky
od denního stresu. Účinkující se
postarali o příjemné, klidné chvíle
a i oni sami odcházeli s dobrým pocitem. Poděkování patří také svědomité Jarmile Habartové, která pečlivě připravuje a dokonale organizuje

Betlémské světlo doputovalo i k nám

Tomáš Srb

V neděli před Štědrým dnem
zamířili k obecnímu úřadu
lidé s lucerničkami. Na příjemnou vánoční procházku
s cílem získat Betlémské
světlo se vydali celé rodiny i jednotlivci. U úřadu je
s úsměvem očekávala rodina
Srbových z Tišic, která pod
záštitou Skauta z Kostelce
nad Labem, jehož je členem,
světélko zajistila. Obětavě
zapalovali připravené špejle
a předávali Betlémské světlo všem, kteří projevili zájem. Přišly desítky zájemců
a vzniká nám tak zde nová
tradice, kterou Srbovi pečlivě vytváří. Děkujeme a těšíme se na další ročník. (JaS)

vánoční koncerty již dlouhé roky.
Díky finanční podpoře Obecního
úřadu i dobrovolným příspěvkům
návštěvníků je možné zapomenout
na stres a vychutnat si krásnou hudbu a atmosféru v našem půvabném
kostele.(JaS) Z. Kváčková

12. klubková taneční zábava:

80ky aneb přijdou holky z naší školky?

V

lny retro nostalgie po starých dobrých časech se vracejí neustále. Vzpomínky na osmdesátá léta vyvolávají nejrůznější emoce a mnohdy je ještě nesetřel čas.
Ondulaci, měnící svého nositele v roztomilého pudlíka podlehla nejedna krásná herečka. Nosila se trička se
Sandokanem, vycpávky na ramenou, plísňáče a mrkváče.
Nosily se natěsno obtažené legíny a papírové bundy ze západního Německa. Absolutním hitem byla céčka. Mladí
lidé se dělili na veksláky či diskofily, depešáky, sabaty či
máničky a vandráky, čundráky či trampy. Nu, je to výzva.
Hoďte na sebe styl disco-neonové barvy, lesklé sukně, leginy, trička, široké košile s vycpávkami. Nebo styl punk či
rock s tričkem, jež zdobí obraz hvězdy nebo kreslené postavičky z pohádek. Vlasy upravte ve stylu exploze u továrny na výrobu těstovin. Propadneme se do osmdesátek v sobotu 4. dubna 2020 od 20 hod. na sále restaurace Na Hřišti
v Chrástě. Vstupné 200 Kč. Předprodej Blanka Janoušková,
728 479 303.
Radka Staňková
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