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Nová dětská lékařka v Tišicích
K

oncem loňského roku skončila v Tišicích
svou dlouholetou působnost dětská lékařka MUDr. Hana Hradcová. Bohužel jsme
informaci o ukončení její praxe obdrželi velmi
pozdě.
S tak zvaně vybydlenou kartotékou, kdy rodiče své děti přehlásili k dětským lékařům v okolí,
jsme začali shánět nového dětského lékaře. Tato
situace byla více než složitá. Osobně jsem absolvoval mnohá jednání na různých úrovních,
inzerovali jsme bonusy pro případného pediatra, oslovovali jsme lékaře z okolí i absolventy,
kteří hledají další uplatnění. Jednání probíhala
s vedením různých nemocnic nebo krajským
úřadem. Zkrátka obec dělala maximum pro nalezení nového dětského lékaře.
Bylo mi mnohokrát řečeno, že naše snažení je
marné, že zkrátka dětští lékaři v celé republice
nejsou a naše úsilí je zbytečné. Ukázalo se, že
opak je pravdou, naše úsilí se vyplatilo.
Při oslovování lékařů v našem regionu jsem
našel společnou řeč s MUDr. Dagmar Drahorádovou, která provozuje svou praxi v rámci polikliniky Neratovice (ul. Kojetická). Je nutné zdůraznit, že se jedná o uznávanou kapacitu ve svém
oboru. Paní doktorka se zúčastnila vyhlášeného

Zdravotní středisko se dočká rozšíření prostor pro pediatra i praktického lékaře. 
výběrového řízení, a po vzájemné dohodě začne
ordinovat v Tišicích od ledna 2020. Ovšem již
dnes přijme v rámci své praxe tišické děti do péče.
Tento mezičas využijeme k rozšíření zdravotního střediska, které bylo při svém vzniku pojato
spíše úsporněji. V konečném důsledku tak dojde
k rozšíření prostor ordinací pediatra i praktického lékaře pro dospělé. Od ledna 2020 by vás tak

mělo naše zdravotní středisko uvítat v rozšířených prostorách.
Historickou událostí bude započetí pediatrické ordinace od pondělí do pátku (ordinační
hodiny včas zveřejníme).
Plníme tak náš slib, že úroveň zdravotních
služeb v obci budeme nadále zvyšovat.

Pavel Končel, starosta obce

Den obce Tišice tentokrát bez přepršky
P

ředpověď počasí se poslední
srpnový den splnila do posledního puntíku – slunečno,
ani mráček, teploty kolem třiceti
stupňů.

Již ráno při přípravě areálu dávalo slunečné počasí organizátorům do těla a kapičky potu to jen
potvrzovaly. Ale vědomi si toho, že
areál musí své návštěvníky přivítat
v naprostém pořádku, pracovali
s nasazením teplo neteplo.
Snad i návštěvníci váhali, zda
vyrazit do horka, které vládlo
v hodině zahájení celého programu, takže prostranství se zaplňovalo postupně, ale zajímavý
program vylákal do sluncem rozpálené plochy a nálada byla tak
jako pokaždé výborná. Asi nejvíce
z nich vylákala z chladu domovů
Olga Lounová po níž za krátký čas
nastoupila kapela PLUS – záruka

Mladé slečny ze základní školy, které navštěvují kroužek mažoretek, nastoupily po nejmenších dětech ze školky, a rozjely celý program Dne obce Tišice.

Foto: Z. Kváčková
dobré zábavy. Ale programová nabídka, jakož i nabídka občerstvení,
byla po celý den pestrá, takže se

NOVÁ DĚTSKÁ LÉKAŘKA

v Tišicích od ledna 2020.
Již nyní přijímá tišické děti do své péče.
Ordinační dny: pondělí – pátek.

dobře bavil každý návštěvník každou chvilku celého dne.

Pokračování na 8. straně
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Foto Pavel Končel

Oprava
hlavní silnice

D

oprava a stav hlavní silnice je
bolavým místem naší obce.
Ač to není na první pohled zřejmé.
Stále se uskutečňují jednání a žádosti o její opravu s majitelem komunikace – Středočeským krajem.
Na přelomu července a srpna
provedla Krajská správa a údržba
silnic (po několika stížnostech) částečné opravy a frézování nerovností
v ulici Boleslavská. Tento zásah byl
ale zcela nedostatečný. Jednal jsem
o této situaci s vedením Středočeského kraje i s předsedou krajského
výboru pro dopravu. Všichni oslovení přislíbili, že se budou opravou
této komunikace aktivně zabývat.
Doufejme, že se nejedná o plané
sliby a nejdéle v příštím roce bude
kompletně opraven povrch komunikace v celé ulici Boleslavská.
V případě, že máte ke stavu hlavní silnice výhrady, zašlete i vy své
podněty a stížnosti přímo na Středočeský kraj (Krajský úřad, Odbor
dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5). Snad větší tlak přiměje zodpovědné osoby konečně konat.

Pavel Končel, starosta
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kam a kdy s odpadem?

P

rotože obec rozšiřuje možnosti třídění
odpadu, rozšiřují se i druhy tříděného
odpadu, ne všichni naši obyvatelé se správně orientují, kdy kterou popelnici dát před
dům, kdy zajet na sběrný dvůr.
Proto uvádíme některá zásadní fakta, která byla
uveřejněna v informačním letáku, vydaném
obcí, jež byl distribuován do každé domácnosti.
OTEVÍRACÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA (LETNÍ PROVOZ):

Středa 
15:00 – 18:00 hodin
Pátek 
13:00 – 18:00 hodin
Sobota 
9:00 – 14:00 hodin
Svoz popelnic: Směsný komunální odpad –
každé pondělí
Plasty: každý lichý pátek v měsíci (září –
13. a 27. 9.; říjen – 11. a 25. 10.; listopad –
8. a 22. 11.; prosinec – 6. a 20. 12.)
Papír: 1x měsíčně – 20. září; 18. října;
29. listopadu; 27. prosince
Bioodpad: každé liché úterý v měsíci – pouze do konce listopadu (září – 10. a 24. 9.;
říjen – 8. a 22. 10.; listopad – 5. a 19. 11.).

(nač)
Kompletní svozové intervaly v roce 2020 budou
součástí stolního kalendáře, vydaného obcí.

Praktický stolní
kalendář 2020
K

dy vystrčit kterou popelnici před dům?
Také někdy tápete? Rozhlížíte se, co sousedé? Těšíte se na ples a další akce a chcete znát
přesné datum? A jako bonus se potěšit hezkým
obrázkem?
Pro příští rok 2020 jsme pro vás připravili
praktický stolní kalendář, kde termíny jednotlivých svozů odpadu najdete. Nově budete mít
možnost zvolit si četnost svozu komunálního
odpadu – někomu postačí vývoz 1x měsíčně,
někdo zvolí vývoz ob týden a někteří zůstanou
u týdenního svozu. Dle četnosti svozu bude
nově nastavená i cena, která tak bude spravedlivější. (Více se dozvíte v příštím čísle Tišických
Rozhledů).
Kromě svozů jsou v kalendáři také akce místních spolků. Jednoduše tak zjistíte, kdy si zatančíte
na Chovatelském či Hasičském plese, na kdy nachystat masku na Sportovní karneval, kdy vás potěší svým předtančením KLUBkařky na KLUBkové
taneční zábavě, děvčata se včas připraví na tradiční

vyvádění o Staročeských májích s večerní zábavou,
budeme vědět, kdy uslyšíme z lesa střelby, kdy se
pokocháme pohledem na králíky, drůbež a holuby
na místní výstavě, a to i s tradiční tombolou, i kdy
zajít na „svařáček“ a nasát příjemnou předvánoční
atmosféru u rozsvícení stromku. Divadelní spolek
„Luno“ představí v příštím roce hru Jiřího Voskovce a Jana Wericha „Nebe na zemi“ a to hned 3x.
Abyste nezmeškali představení, tak přesný den i čas
zde najdete také.
Kalendář je plný fotografií z naší obce a pořádaných místních akcí. Poprvé byl k dispozici
u vstupu na hřiště na Dni obce v sobotu 31. srpna.
Kdo si kalendář neodnesl domů a má o něj
zájem, může si ho zakoupit na obecním úřadě
za 50 Kč. Věříme, že bude praktickou pomůckou
i ozdobou vašich domácností.

Jana Syrová, místostarostka

ze zasedání obecního zastupitelstva

P

oslední zasedání obecního zastupitelstva
proběhlo 26. srpna 2019. Zasedání bylo
rozšířeno o jeden bod programu a to o rozpočtové opatření č. 3.
n Změna kapacity mateřské školy – na návrh
vedení mateřské školy Včelička byla schválena
výjimka počtu dětí pro školní rok 2019/2020
ve třídě Světlušky o to z dvaceti čtyř na dvacet
pět dětí.
n Rozpočtové opatření č. 3 – zastupitelstvo
schválilo toto opatření, jehož obsahem bylo
na straně příjmů finance z dotace na volby
do Evropského parlamentu (78.900 Kč), dotace na státní správu (45.300 Kč), splátka zápůjčky na výstavbu komunikace (60.000 Kč),
přijaté pokuty od České inspekce životního
prostředí (102.500 Kč), příjem za služby – prodej dřeva (8.000 Kč); celkem na straně příjmů
294.700 Kč. Na straně výdajů finance za opravu
a údržbu komunikací (2.308.000 Kč), rozšíření
budovy základní školy (1.542.000 Kč), projektová dokumentace na rozšíření zdravotního
střediska (41.000 Kč), digitalizace povodňového plánu (3.000 Kč), výdaje na volby do Evropského parlamentu (83.000 Kč). Celkem
na výdajové straně 3.9767.000 Kč). Použití
finančních prostředků z rezerv a úspor minulých let 3.682.000 Kč.
2 I TR 171 I zprávy z obce

Na závěr se rozběhla diskuze z řad občanů, ze které vyplynulo, že se aktivně zajímají o dění v obci.
Šéfredaktorka Tišických rozhledů se dotazovala,
kdo ze zastupitelů by mohl poskytnout informace o využití bankomatu a plateb za jeho užívání,
protože v loňských červnových Rozhledech bylo
zveřejněno, že pokud bude využitelnost taková,
že pokryje náklady, nebo jejich část, bude se poplatek rušit nebo adekvátně snižovat. V odpovědi
zaznělo, že došlo ke snížení poplatku a to o dva
tisíce, ale není možné se dopátrat přesných čísel,
která banka považuje za svou interní záležitost.
Pochopitelně pro kontrolu a transparentnost by
bylo žádoucí znát, na základě čeho jsou stanovovány poplatky, a proto probíhají další jednání.
Další dotaz byl směrován na připojování občanů na kanalizaci, kdy někteří majitelé nemovitostí by pro připojení museli investovat několik
desítek tisíc korun a to z důvodu nevyhovující
spádovosti napojení. Dotaz zněl, jak bude obec
tyto případy řešit, zda půjdou na vrub majitelů
nemovitostí. V odpovědi starosty zaznělo, že se
případy řeší individuálně, řeší se, zda došlo k pochybení ze strany obce (např. nedodržení projektu) či majitelé odmítají navrhované řešení.
Občané upozornili na stav komunikací a to
v ulici Na Vejskoku a V Úvoze (před přečerpávací stanicí). Dotaz padl i na stav ulice Boleslavská
(více v článku na 1. straně).

Zazněla i otázka, zda cena obecních pozemků, které se prodávají (min. cena 800 Kč/m2) při garanci
odstranění vysokého napětí, není nízká. Starosta
odpověděl, že cena byla stanovena dle srovnatelných podmínek u jiných nabídek. Zájemce o koupi
pozemků, který je bude chtít využít ke stavbě rodinných domů, bude muset na vlastní náklady vybudovat komunikaci, osvětlení, zasíťování. V takovém případě bude tato povinnost řešena plánovací
smlouvou, která stanoví přesné podmínky.
Další část diskuze se věnovala stavu v mateřské
škole, ze které v posledních dvou letech odešlo
sedm učitelek. Dle slov diskutujících někteří rodiče, žijící v Tišicích, své děti ze školky odhlašují
nejen z tohoto důvodu, ale i z důvodu zhoršující
se její pověsti. Jako rodiče by si přáli, aby se situace stabilizovala, protože každá změna učitelky
je pro děti stresující. Přáli by si, aby děti byly spokojené a rodiče je do naší školky rádi vodili. Požádali zastupitele, aby zvážili, zda by se neměla
situace ve školce řešit, zda by nestálo za úvahu
zjistit od učitelek, které za poslední dva roky
odešly, co bylo důvodem k jejich odchodu.
Starosta uvedl, že obec nedostala žádný podnět,
že by výuka byla zanedbávána či byla nedostačující. Prioritu vidí v zachování kvality výuky.
Informace považuje za podnětné, ale musí se vzít
v úvahu, že obměna personálu je nevymahatelný
stav, na který neexistují žádná pravidla. (nač)

Žáci zasedli do lavic včas

krátce
CENA OBCE
PRO ROK 2019

J

iž koncem června začala rekonstrukce a rozšíření prostor
šaten a jídelny v základní škole.
S blížícím se začátkem školního
roku se všichni smiřovali s myšlenkou, že vše, co se plánovalo, se
nepodaří včas dokončit.

Důvodem byly hlavně dlouhé
dodavatelské lhůty, takže mnohdy
se na několik dní práce zastavily.
Ke stavu prací o přípravném týdnu
ředitel školy řekl: „Ani na okamžik
jsem nepřipustil myšlenku, že bychom
oddálili nástup dětí do školy. Děti zasedly do lavic současně se začátkem
školního roku. Budeme se prostě současnému stavu muset přizpůsobit.“ Jídelna bude mít v prvních dnech výuky
k dispozici stejné prostory, jaké měla
před zahájením prací.

Pokračování na 5. straně

O

becní zastupitelstvo se
snaží ocenit jednotlivce,
případně spolky, kteří se zasloužili o obohacení kulturně
společenského života v obci,
případně dobrého jména naší
obce.

Do rozšířených prostor šatny se vejdou šatní skříňky pro žáky vyšších ročníků.

Foto: N. Černá

Rozšíření základní školy
D

oba prázdnin je většinou časem, kdy zvelebujeme naše školská zařízení. Demografický vývoj
nám však napovídá, že nyní nepomohou jen kosmetické úpravy.
Po navýšení kapacity mateřské školy, musíme rozšiřovat i školu základní. Uplynulé měsíce jsme proto využili
pro rozšíření zázemí základní školy. Došlo k přístavbě
jídelny, kuchyně a šaten. V příštím roce má proběhnout
výstavba nových tříd a tělocvičny. Pro zvýšení bezpečnosti a kvality dopravní obsluhy se vytvořila nová
parkovací stání pro personál a budoucí návštěvníky
tělocvičny. Následně proběhne revitalizace přilehlého
parku. Toto rozšíření základní školy je neopomenutelným předpokladem pro navýšení kapacity tohoto zařízení v roce příštím. 
Pavel Končel, starosta

Vrata do areálu a travnatý pozemek podél budovy školy jsou minulostí. Místo nich stojí nové prostory jídelny.
Vzadu bude vchod pro žáky z modulových tříd, ty se budou stavět v příštím roce.
Foto: P. Končel

V letošním roce byla nominace jediná, a to Ondřej Kabeš,
který získal na nedávno proběhlých Světových letních hrách
speciálních olympiád v Abu
Dhabi zlatou medaili v plavání na 100 metrů volný způsob.
Za svůj výkon, reprezentaci naší
republiky i obce Tišice si toto
ocenění plným právem zaslouží.

Pavel Končel, starosta

Ukliďme Česko – ukliďme Tišice
P

ohozené lahve, plechovky, pytlíky, krabičky
od cigaret – vyvolávají v nás nějakou emoci –
od lhostejnosti až po napsání stížností na úřad,
...aby s tím něco udělal. A co takhle udělat něco
sami? To si řekli organizátoři jarních úklidů
obce, které mají podzimní pokračování.

sobota

21. září
2019
Pojďme opět společně
uklidit naši obec Tišice
Sraz: v 9:00 a nebo ve
13:00 hod před budovou
Obecního úřadu v Tišicích
S sebou: dobrou náladu,
pracovní rukavice, reflexní vestu a
pevnou obuv.
Po akci si opečeme špekáčky na náplavce
u Labe v Kozlech.
Více info na FB Ukliďme Tišice nebo na tel:
723 363 622 p. Veselý, 735 086 183 p. Hyksová

„Na zářijovém pokračování akce „Ukliďme
Tišice“ úzce spolupracujeme s obcí, která tuto aktivitu našich občanů podporuje,“ řekla v úvodu
rozhovoru hlavní organizátorka Tereza Hyksová. Tentokrát všichni účastníci dostanou mapku
s vyznačenými místy, která by neměla pozornosti uklízejících ujít. K tomu řekl Pavel Veselý:
„Velmi dobře vím, kolik odpadků dovedou občané
a návštěvníci obce vyprodukovat. Proto jsem rád
za spolupráci s organizátory, se kterými jsme vytipovali místa, která si úklid velmi zaslouží.“ Obec
se bude snažit vytipované lokality vysekat, aby
sběr odpadků byl jednodušší. „Snažíme se vyjednat i vysekání porostu podél silnic a to s příslušnou správou těchto komunikací,“ dodal P. Veselý.
Ten společně se zaměstnanci údržby obce bude
mít na starosti odvoz pytlů s odpadky do sběrného dvora a jejich následnou likvidaci.

Nově se mohou občané zapojit jak v dopoledním úklidu, tak i odpoledne. Každý,
kdo chce něco pro obec udělat, může přijít
v sobotu 21. září v 9:00 nebo ve 13:00 hodin
před budovu obecního úřadu a vyrazit vyzbrojen mapkou, pytlem a rukavicemi do terénu.
„Ocenila bych, kdyby si občané přinesli vlastní
rukavice. Nějaké poskytne organizace „Ukliďme
Česko“, ale neumím odhadnout, zda jich bude
dostatečný počet,“ požádala o spolupráci občany T. Hyksová. Jak ale dále podotkla, náplní
akce není jen práce a při některých nálezech
i námaha, ale snahou je prožít aktivní, smysluplný a příjemný den. Proto nebudou chybět
odměny pro nejmenší, ceny pro objevitele kuriózních nálezů a v neposlední řadě i závěrečné opékání buřtů na náplavce v Kozlech.
Podle nasazení organizátorů můžeme
předpokládat, že ani tato podzimní úklidová
akce nebude poslední. Ale všichni z nich se
kloní k jedné myšlence – Nejlepší úklidová
akce by byla taková, na které bychom neměli
co sbírat. Z toho by jasně vyplynulo, že pro
obec krásnější chtějí něco udělat všichni naši
spoluobčané.
Naďa Černá

Desítky pytlů s nasbíranými odpadky jsou důkazem o nasazení všech, kteří se zapojují do úklidových akcí.
Zároveň jsou důkazem toho, kolika lidem je prostředí, ve kterém žijí, lhostejné.
Každý, kdo neodhodí odpadky na zem, ale vždy je donese do koše či kontejneru, se o lepší prostředí nás všech zaslouží také.
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Novinky v mateřské škole

Š

kolní rok 2019/2020 zahájíme
v novém složení pedagogických
i nepedagogických zaměstnanců.

Veronika Kovářová, jež byla
pověřena řízením mateřské školy
po dobu rodičovské dovolené ředitelky Mgr. Terezy Netíkové, se k 1. 8.
2019 vzdala funkce. Chce se naplno
věnovat dětem, letos má nejmladší
Motýlky. Za její práci pro mateřskou
školu jí patří velký dík. Do funkce se
na částečný úvazek vrátila ředitelka
Mgr. Tereza Netíková.
Od září také dochází,
z důvodu obměny personálu,
k nástupu nových pracovníků
na těchto pozicích:
Do třídy Berušky nastoupila
Marie Jakubů, jež v naší mateřské
škole vykonávala praxi několik let.
Protože se při práci s dětmi osvědčila a je patrné, že si své budoucí
zaměstnání vybrala dobře, máme
velkou radost, že posílí naše řady.
Ve třídě Včelky působí na částečný úvazek jako učitelka a asistentka
pedagoga Denisa Kubánková.
Nejmladším Motýlkům poskytuje základní nepedagogickou podporu, spočívající např. v nácviku
jednoduchých činností při příchodu a pobytu v mateřské škole, při
oblékání apod., školní asistentka
Ing. Lucie Vávrová.
Všechny děti se denně těší na jídlo, které jim, kromě stávajících kuchařek, připravuje nová kuchařka
Simona Křížová.
Všem zaměstnancům přeji, aby
se jim v naší mateřské škole dobře
pracovalo. Mgr. Tereza Netíková,

ředitelka mateřské školy

DENISA KUBÁNKOVÁ
DENISA KUBÁNKOVÁ

MARIE JAKUBŮ

Vystudovala Střední školu v Mladé
Boleslavi, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Zkušenosti s dětmi získala na praxi, kterou
absolvovala v rámci studia, na táborech, kde působila jako oddílová
vedoucí. Mezi její záliby patří hra
na kytaru a klavír, vaření, trávení
času s přítelem a rodinou.
Sama před nástupem uvedla:
„Nejvíce se těším na práci s dětmi
a na nové zkušenosti, mám obavy
z nového prostředí a vnímám odpovědnost této náročné práce.“

Vy s t u d o v a l a
Střední školu
v Mladé Boleslavi,
obor
Předškolní
a mimoškolní
pedagogika. Má
čtyřletou praxi
v naší mateřské
škole. Mezi její záliby patří zpěv a hra
na klavír. Nejblíže jí je proto hudební
výchova, kterou měla ráda už na škole, jejím přáním je toto nadšení předat i dětem.
Před nástupem uvedla: „Těším se
na děti i na nové zkušenosti, které mě čekají, ale na druhou stranu
mám respekt, protože jde o velkou
zodpovědnost“.

LUCIE VÁVROVÁ

LUCIE VÁVROVÁ

Vystudovala Vysokou školu zemědělskou, poté absolvovala studium
pedagogiky k získání kvalifikace
pedagoga volného času. Zkušenosti
s dětmi má jako oddílová vedoucí,
v dětských koutcích, či jako chůva
u rodin. Sama je maminkou dvou
malých holčiček. Mezi její záliby
patří jakýkoliv pohyb, objevování

nových míst u nás i v zahraničí.
Sama před nástupem uvedla: „Práce s dětmi mě naplňuje. Moc se těším
na novou zkušenost, kdy se budu
účastnit vzdělávání těch nejmenších
dětí. Těší mě, že budu u toho, až budou děti vstupovat do nové životní
etapy. Přeji si, aby i ten můj vstup
do nového období proběhl hladce
a všichni jsme byli šťastní, spokojení a hlavně si společně strávený čas
užívali.“

SIMONA KŘÍŽOVÁ
Mezi její záliby patří vaření
i pečení, cyklistika, volejbal,
lyžování, práce
na
zahradě.
Těší se, až v naší
mateřské škole uplatní své
dosavadní zkušenosti. Sama před
nástupem uvedla: „Těším se na bezvadný kolektiv. Vzhledem k tomu, že
kolegyně v kuchyni fungují jako skvělý tým a vím, že v nich mám oporu,
nemám žádné obavy, naopak se těším
na děti a jejich prázdné talíře. To pro
mě bude ta největší odměna.“

Chcete se dostat do fyzické kondice? Zkuste Tabatu!

T

abata je cvičení založené na sérii cviků, které
musí proběhnout ve velké intenzitě ve dvacetivteřinových úsecích, tedy musíte za 20 vteřin
odcvičit co nejvíce opakování daného cviku.
Poté následuje 10 vteřin, ve kterých by se mělo
tělo zklidnit a nechat odpočinout. Takto provádíte
8 sérií od každého zařazeného cviku, které určuje
cvičitel. Po odcvičení osmi sérií následuje minuta
pauzy a cvičí se znova. Tyto intervaly slouží jak
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pro spalování tuků, tak pro zvýšení fyzické kondice. Cviky jsou kombinovány, cvičí se především
s váhou vlastního těla, procvičují se všechny partie těla. Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie, cvičenec by neměl mít zdravotní problémy. Je doporučováno všem, kteří se chtějí dostat
do kondice, mají rádi agresivnější formu cvičení.
A navíc, dle slov cvičitelky: „Toto cvičení perfektně
pročistí hlavu!“ Cvičitelkou, která tabatu v obci již
druhým rokem povede, je Kateřina Kolářová Baja.

Tabata ale není jediným druhem cvičení, které
do nabídky zařadila. V tělocvičně základní školy
našla podmínky pro takzvaný kruhový trénink.
„Princip cvičení je stejný, jen se střídají stanoviště,
kde se provádí jednotlivé cviky.“ Při tomto druhu
cvičení jsou používány i cvičební pomůcky – ribstole, malé činky, lavičky, míče. Kruhový trénink
je fyzicky náročnější. Ve škole při teplém počasí je
využíváno i hřiště a běžecká dráha.

Pokračování na 6. straně

Ptáci na obzoru i v základní škole
P

o roční odmlce k nám do školy opět přijeli
naši známí ze sdružení Ornita, se kterými
spolupracujeme již několik let. Výukový program „Ptáci na obzoru“ se uskutečnil v pátek
31. května. Nejprve pracovaly děti z 1. a 2. třídy, následovala 3. a 4. třída a zajímavé dopoledne ukončila 5. třída.
Žáci se dověděli spoustu zajímavostí. Nyní
už víme, co ptáky nejvíce ohrožuje a jak jim my
můžeme pomáhat a které lze spatřit v naší obci
a v blízkém okolí. Nejzajímavější byla pro děti
ukázka živých exponátů. Mohly si je zblízka prohlédnout a některé i pohladit. Někdo už možná
pozná káně, sokola, poštolku nebo luňáka. Pokud máme pochybnosti, obrázky, které jsme dostali, nám pomohou. A co se dětem líbilo nejvíc?
Těžko posoudit. Po celou dobu byly pozorné,
aktivně se zapojovaly do všech činností, s přehledem odpovídaly na otázky lektorky.

M. Lazáková

Žáci zasedli do lavic první školní den

Nová parkovací plocha vyřeší situaci v blízkosti školy.

Foto: N. Černá

Dokončení z 3. strany
Jinak je to s prostorem šaten, část původních je součástí upravovaného prostoru a nelze ji nyní využívat. „Žáci budou mít dostatečné zázemí
v tělocvičně. Věříme, že nám bude přát počasí a děti budou moci k tělesné
výchově využívat školní hřiště.“ Jak ale z rozhovoru vyplynulo, rozšíření
prostor za trochu nepohodlí stojí.
V šatnách budou mít k dispozici žáci druhého až pátého ročníku vlastní šatní skříňku. Jídelna postačí svou kapacitou i pro do budoucna předpokládaný počet žáků kolem sto padesáti.
„Rozšíření školy, které je rozděleno na několik etap, uspokojí potřebu
obce na několik desetiletí, o tom jsem přesvědčen.“
V termínu bylo dokončeno nové parkoviště u školy, které vyřešilo složitou dopravní situaci v její bezprostřední blízkosti.
(nač)

Nové tváře v pedagogickém sboru ZŠ
D

o prvního ročníku základní školy letos nastupuje
za posledních několik desítek
let rekordní počet prvňáčků
– a to třicet šest. Z toho důvodu bylo rozhodnuto o rozdělení dětí do dvou tříd. „A to už
samo o sobě nese skutečnost, že
jsme museli hledat novou posilu
do řad pedagogů“, řekl k personálním změnám ředitel školy
Mgr. Pavel Jelínek.
Druhým důvodem je vyšší počet žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, kterým je
doporučena podpora asistenta
pedagoga. „Z této pozice odešla
Kristýna Daslíková, která se bude
naplno věnovat dětem v mateřské
škole.“ Dvě nové asistentky pedagoga podpoří žáky v první a čtvrté třídě.
Ředitel školy vstupuje do nového
školního roku s velkým očekáváním: „Věřím, že všem novým posilám týmu pedagogů se bude v naší
škole líbit a přeji jim, i nám všem,
aby tišická škola pro ně byla tou
správnou volbou.“ 
(nač)

LENKA KLEMENTOVÁ

PETRA VONDRÁČKOVÁ

Vy s t u d o v a la předškolní
a mimoškolní
pedagogiku
v
Čelákovicích. Do naší
školy nastupuje jako asistentka pedagoga k žákům
čtvrtého ročníku. Dva roky pracovala
jako učitelka v mateřské škole. Dále
má praxi jako vychovatelka ve školní družině i jako učitelka. Dva roky
zastávala pozici učitelky druhé třídy. Před nástupem do tišické školy
byla asistentkou pedagoga, kdy měla
v péči chlapce s tělesným hendikepem. Je maminkou dvou chlapců.
„Moje první zkušenost s asistencí mě
nabila pocitem, že má velký smysl integrovat děti s hendikepem. Přicházím
do prostředí, které trochu znám, protože jsem se s ředitelem školy potkávala
na školních sportovních akcích. Velmi
mi vyhovuje prostředí vesnické školy.
Těším se, že do zaměstnání budu dojíždět na kole, protože to je moje velká vášeň. Z dalších bych jmenovala četbu.“

Vy s t u d o v a la
sociálně
právní školu,
své vzdělání
si
rozšířila
o kurz pro
asistenty pedagoga. Co
se oboru asistenta pedagoga týče, tak nastupuje tak říkajíc
s „čistým štítem“. Jedinou praxí jí
byla péče o své dvě děti. Nastupuje jako asistentka do první třídy
k chlapci s diagnostikou ADHD.
„K volbě být asistentkou pedagoga mě inspirovaly moje děti. Uvědomila jsem si, že jakákoli práce
s dětmi a pro děti je pro mě tou
pravou životní náplní. Od září
studuji vyšší odbornou školu, kde
jsem si vybrala obor se zaměřením
na pedagogiku. Velkou výhodou
v mé první praxi je skutečnost, že
se velmi dobře znám s maminkou
chlapce, kterému budu asistentkou, i chlapce samotného. Takže
již před nástupem do školy jsme
spolu mnohé prokonzultovaly. Na-

jde-li se chvilka volného času, pak
ho vyplním sportem všeobecně,
četbou a jízdou na koni.“

Mgr. KATEŘINA LAŇAROVÁ
Vy s t u d o v a la učitelství
pro
první
stupeň a speciální pedagogiku v Ústí
nad Labem.
Čtyři
roky
učila na základní škole
v Praze a to
děti od třetí
do páté třídy. Na naší škole bude
převážně vyučovat tělesnou výchovu a angličtinu, doplněné o matematiku, pracovní činnosti a výtvarnou výchovu. Ve volném čase
se ráda věnuje jízdě na kole, její
zálibou jsou tanec a squash.
„S přítelem jsme se přestěhovali do Mlékojed a já hledala školu
v blízkém okolí. Těším se na vše, co
nové prostředí přinese. Hlavně jsem
ráda, že porovnám prostředí velké
městské školy se školou vesnickou.“
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… aneb Hraboší pohroma

V

posledních letech velmi pečlivě sledujeme předpověď počasí a při předpovědi
přívalového deště i hladinu Labe. Mnozí
mají v živé paměti, co voda v roce 2002
dokázala napáchat. Naši předci se potýkali nejen s nepřízní počasí v podobě
záplav, sucha, mrazů, které zapříčinily nízkou nebo i žádnou úrodu, která
pro ně byla živobytím.
Příroda však v minulosti dokázala překvapit
i naprosto nečekaným způsobem. V roce 1933
bylo neobvykle suché jaro a léto. Kromě špatné
úrody postihla zemědělce i další pohroma – neobvykle se přemnožili polní hraboši. Pan Rudolf
Pick, který psal chrásteckou kroniku v letech
1931 – 1935, o tom zaznamenal: Sta a tisíce hrabošů se ubytovaly v mezích, na polích, v lukách
a v příkopech podél cest a silnic. Místy se přímo
hemží po pěšinkách mezi jednotlivými děrami.
Jelikož se množí dále i přes veškeré nástrahy
lidí i dravého ptactva, jeví se naléhavá potřeba

P

odle toho, že v denním tisku,
televizním zpravodajství, zejména v jejich komerčních vydáních, na internetu je plno informací o nejrůznějších tragédiích
– vraždách, loupežích, požárech,
neštěstích všech možných dopravních prostředků, by se mohlo zdát,
že žijeme v hrozné, nebezpečné
době. Není to však zcela pravda, jen
se k nám informace o neštěstích,
nehodách dostávají velmi rychle,
mnohdy po necelé hodině, a z celé
naší vlasti, z celého světa.
Kronikáři v zápisech většinou
nezapomněli o podobných událostech napsat. Nahlédl jsem do všech
kronik – od nejstarší po současnou
a našel mnoho důkazů o tom, že
„neštěstí nechodilo po horách, ale
po lidech“.

1898

Ve druhém pololetí Chrástě řádil
záškrt, velmi infekční, nebezpečná a v té době téměř nevyléčitelná dětská nemoc. Jen v Chrástě

opravdového, rázného zakročení. Okresní úřad
vydává nařízení k hubení těchto škůdců, kteří
nejen poškozují letošní úrodu, ale jsou hrozbou
pro úrodu příštího roku.
Naše obec zakoupila velké množství fosforečné pasty Tarakan, kteroužto si podle předem
učiněného soupisu, rozebrali místní zemědělci.

Touto pastou potřené stéblo trávy, ohnuté tak,
aby jeho dva díly tvořily spolu ostrý úhel bylo
pak zastrčeno do každé díry, buď v poli, nebo
alespoň v mezích podle pole.
Vylézala nebo zalézala-li myš do svého doupěte, musela se drápky či tělem dotknout pomazaného stébla. Při čištění drápků nebo celého
těla lízáním, musela se každá, jež se stébla dotkla, otráviti. Sta a tisíce jich zahynuly, leč sta
a tisíce nových se líhly a nebýt tajemné, nikým
neprobádané síly v přírodě, zle by to vypadalo
s příští úrodou.
Leč stalo se, co nikdo nečekal. Ač zůstalo počasí krásné, slunné téměř až do poloviny listopadu a zima byla téměř beze
sněhu, myší začalo náhle ubývat, až se ztratily
úplně, přestože nebyly překvapeny žádnou povětrnostní katastrofou. Byl to patrně nějaký
myší mor jenž nás zprostil tohoto škůdce.
Jací hlodavci se tenkrát přemnožili, se už asi
nedozvíme – na začátku zápisu píše pan Pick
o polních hraboších, na konci zápisu o myších.

… aneb Černá kronika (1. díl)
na ni zemřelo 16 dětí. Jak to bylo
v Kozlech a Tišicích, v kronikách
není.

1900

1905

Dva požáry v Kozlech, 11. září shořela střech č. p. 28 a za tři týdny
rovněž střecha domu č. p. 53.

Dne 27. března loupež v kostele.
Zloděj rozbil okno sakristie a hákem na tyči vytahal nejrůznější
textilní předměty. Další loupež následovala 25. července. Tentokrát se
zloděj do sakristie dostal, vyházel
vše ze skříní, ministrantům z pokladničky ukradl 8 korun. Po této
loupeži byly zesíleny vstupní dveře.

1908

1901

Dne 8. května se v Labi utopila
teprve šestiletá Anna Zejdová.

Na podzim vypukla v Chrástě
a Kozlech epidemie spalniček, nemoc měla u nás mírný průběh, nezemřelo žádné dítě. V Kostelci n. L.
jim padlo za oběť mnoho dětí.

1902

Další pokus o vloupání do kostela.
Nové dveře odolaly, zloděj se do sakristie nedostal, jen zničil zámek.

Dne 12. června vypukl velký požár
v dnešní Krátké ulici. Zcela zničil
domy č. p. 43, 44 a 51. Příčinu tragického požáru se nepodařilo zjistit.

1909
1910

Dne 7. května byla z Labe vylovena
mrtvola novorozeněte, holčičky. Pitvou zjištěno, že do vody byla vhozena živá, matku se nepodařilo
vypátrat. Další mrtvola, tentokrát
dvacetileté ženy v osmém měsíci
těhotenství byla vylovena 13. srpna.
Zjištěno, že to byla Božena Štočková z Prahy.

1916

K neobvyklé tragické události došlo 12 března. Na kozelském hřbitově se revolverem, na hrobě své
manželky, „z omrzelosti životem“
zastřelil zámožný soukromník
z Chrástu pan V. Novotný.

1919

Dne 16. října se neznámí pachatelé vloupali do kostela, odnesli jen
veškeré textilie, svatostánek ani jiné
vybavení kostela je nezajímalo.

1922

Další loupež v kostele 6. srpna, pachatel z Libně Ant. Trousil odnesl si
a v hospodě ve Lhotě prodal textilie, po několika měsících dopaden.

1925

Dne 8. března vyhořel dům pana
Rychnovského č. p. 8 v Kozlech.

Petr Brodský, kronikář

Chcete se dostat do fyzické kondice? Zkuste Tabatu!
Dokončení ze 4. strany

Je na každém cvičiteli, jaké cviky zařadí. Vždy by ale měly být
procvičeny všechny partie. Tišické
cvičení je výhradně pro ženy, proto
se cviky zaměřují na ty partie, které
jsou pro ženy problémové. „Ráda
bych zdůraznila, že ke každé cvičence přistupuji individuálně. Mám
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ve skupině ženy, které mají problémy
s koleny, se zápěstím. Každé takové
cvik upravím dle jejích možností.
Zrovna tak starší ženy se nemusí
bát, že nebudou tempu stačit. Zvolí
si tempo své. Upřednostňuji hlavně
chuť žen něco pro sebe udělat.“
Cvičení začne v průběhu září.
Pro tabatu jsou určeny pondělky
na sále restaurace Na hřišti a to

od 19 hodin. Kruhový trénink
můžete zkusit ve čtvrtek od 19
hodin v tělocvičně základní školy. Zájemci mohou využít buď
jednorázovou platbu za každou
cvičební hodinu, ale pokud chtějí
chodit pravidelně, je výhodnější
zakoupení permanentní karty. Tu
lze využít jak na tabatu, tak i kruhový trénink.

„Máme uzavřenou skupinu
na facebooku – Tišice cvičení Tabata, Kruhový trénink, kde můžou
zájemci získat podrobné informace.
Rády mezi sebe přivítáme nové tváře.“ Pokud chcete cvičení vyzkoušet, vezměte s sebou ručník, pití,
karimatku a dobrou náladu a pootevřete tak dveře své lepší fyzické
kondici i postavě.
Naďa Černá

Začátek fotbalové sezóny 2019 – 2020
MUŽI
V rámci přípravy A-týmu na novou sezónu, která
odstartovala koncem července prvními tréninky, jsme sehráli přátelské utkání v Hovorčovicích.
V silně kombinované sestavě i s třemi novými
posilami jsme prohráli 3:0. Dále jsme se zúčastnili
tradičního turnaje ve Velkém Borku. Po sobotní
výhře nad EMĚ Mělník 5:1 jsme v nedělním zápase podlehli Vysoké 4:2 a obsadili tak druhé místo. Poslední přípravný zápas se měl odehrát 18. 8.
na našem stadionu, byl však zrušen. Novými posilami našeho týmu jsou Radek Pechar, Stanislav
Ondrák (oba naposledy TJ Kly) a Lukáš Ďurinda
(FC Lobkovice). Jediným odchozím je pak Honza
Dokoupil (FC Lobkovice). Na startu sezóny trenéři dále nemohou počítat s dlouhodobě zraněnými
Petrem Laudou a Radkem Strapkem. Oba by se
však již během podzimu měli zapojit do přípravy.
Rozlosování OP mužů – podzim 2019
Kolo Datum Hod. Soupeř
3
8. 9. 17:00 Velký Borek – Tišice
4
14. 9. 16:30 Labský Kostelec – Tišice
5
22. 9. 16:30 Tišice – Pšovka B
6
28. 9. 16:00 Obříství – Tišice
7
6. 10. 16:00 Tišice – Horní Beřkovice
8
12. 10. 15:30 Mšeno – Tišice
9
20. 10. 15:30 Tišice – Všestudy
10
26. 10. 14:30 Libiš B -Tišice
11
3. 11. 14:00 Tišice – Horní Počaply
12
10. 11. 14:00 Záryby B – Tišice
13
17. 11. 13:30 Tišice – Vojkovice

Martin Preisler, sekretář

DOROST
Rozlosování OP dorostu – podzim 2019
Kolo Datum Hod. Soupeř
3
7. 9. 10:15 Nelahozeves/Kralupy – Tišice
1
13. 9. 17:30 Dřínov/Č. Kralupy – Tišice
4
15. 9. 10:15 Kostelec – Tišice
5
22. 9. 13:30 Tišice – V. Borek/Čečelice
6
29. 9. 13:00 Tišice – Dřínov/Č. Kralupy
7
6. 10. 10:15 Mšeno – Tišice
8
13. 10. 12:30 Tišice – Nelahozeves/Kralupy
9
20. 10. 12:30 Tišice – Kostelec
10
26. 10. 10:15 V. Borek/Čečelice – Tišice

STARŠÍ ŽÁCI
Příprava na novou sezónu začala čtyřdenním
fotbalovým soustředěním v našem sportovním
areálu v Tišicích. Kluci intenzivně trénovali
a prokládali volný čas dalšími sportovními aktivitami – stolní tenis, baseball, nohejbal a tanec.
Na závěr soustředění se sehrálo mistrovské utkání

Turnaj O Pohár starosty

Vítězný tým se svou trofejí.
Letos se odehrál 20. července ve formě malého fotbalu 5+1. Z deseti týmů se do finále probojovaly
týmy TIKY TAKA a KRAJ PYTLÍK. Počasí bylo báječné a atmosféra také. Ve vyrovnaném finále
přálo více štěstí domácímu týmu KRAJ PYTLÍK (Martin Zeman, Filip Schneider, Jaroslav Toman,
Jakub Šulc, Martin Vostřel, Andrej Ďurinda, Marek Lovíšek), kteří si Pohár starosty slavnostně zvedli
nad hlavu. Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen Andrej Ďurinda s 15 góly.  Michal Pasovský
s Kostelcem, kdy jsme v poločase vedli 3:0 po hattricku Jana Pasovského a po závěrečné střele Matěje Dunebiera jsme vyhráli 4:1. Tým i bez hráčů,
kteří odešli do dorostu, ukázal dobrou hru a bojovnost. Musím kluky pochválit, soustředění odmakali a zároveň jsme si to všichni náramně užili.
Rozlosování OP starších žáků – podzim 2019
Kolo Datum Hod. Soupeř
3
8. 9. 14:00 Všetaty/Čečelice – Tišice
4
15. 9. 10:00 Tišice – AFK Veltrusy
5
21. 9. 10:00 SK Mšeno – Tišice
6
29. 9. 10:00 Tišice – EMĚ Mělník
8
13. 10. 10:00 Tišice – Lužec
9
19. 10. 10:00 H/D Beřkovice – Tišice

Michal Pasovský, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Mladší žáci začali trénovat na novou sezónu 22.
srpna. Tréninky máme pravidelně v úterý a čtvrtek od 17:00 hod. Přijmeme mladé fotbalisty
ročník 2007-2008. 
Luboš Pochman

a Martin Terziev, trenéři

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Děti začnou s tréninky od září. V úterý a čtvrtek
od 17:00 hod.
Pavel Hošek, trenér

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Tato kategorie je určena pro chlapce, ročník
2011 a 2012 a o rok starší děvčata. Letos jsme
ji obnovili a hledáme další hráče a hráčky. Během září proběhne nábor v první a druhé třídě
základní školy. Trénujeme každé úterý a čtvrtek
od 17:30 do 18:45. Na podzim se utkáme s družstvy Lobkovic, Dolan, Liběchova, Cítova a Čechie Kralupy. Během zápasů si vyzkoušíme nově
naučené dovednosti.
Tomáš Prejzek, trenér

MINI PŘÍPRAVKA
V nejmladší kategorii máme předškolní děti (ročník narození 2013 a mladší). S koncem prázdnin
začínají pravidelné tréninky, každé úterý a čtvrtek od 16:30 hodin. Má-li vaše dítko přebytek
energie, přiveďte ho mezi nás. V letošním roce
budeme jezdit na okresní turnaje, kde budeme
poměřovat síly s ostatními týmy. Při turnajích se
nepočítají góly, ale radost dětí ze hry.

Tomáš Prejzek, trenér

TJ SOKOL TIŠICE HLEDÁ
ASISTENTA TRENÉRA!
Jedná se o tým starší a mladší přípravky.
Kdo by chtěl pomoci s vedením mládeže volejte
prosím kontakt: Michal Pasovský 602 261 282

Příměstský sportovní tábor
V

předposledním prázdninovém týdnu pořádal Sokol Tišice příměstský tábor pro předškolní a mladší školní děti. Tábora se zúčastnilo 23 dětí.

Náplní příměstského tábora byla i středeční vyjížďka na kolech okolo pískovny přes Mlékojedy a hráz zpět na hřiště. 
Foto: T. Prejzek

V pondělí, ve středu a v pátek dopoledne jsme hráli hry na hřišti a odpoledne navštívili hřiště u Beach parku v Mlékojedech, vyjeli na kolech na tišický Bike park a přes Mlékojedy a kolem Borohrádku jsme se vrátili zpět.
Na závěr jsme zkusili paddleboardy na pískovně. V úterý si děti zařádily
v parku Mirákulum a většina celou cestu zpět prospala. Ve čtvrtek jsme
navštívili skalní hrad Nedamy, vylezli na vyhlídkovou věž hradu Kokořín
a po obědě v Kokořínském Dole došli k rybníku Harasov. Celkem jsme
zdolali asi 10 km, které děti ušly bez velkých potíží. Po celý týden byly hry
inspirovány knihou O. Sekory Ferda Mravenec. Každou splněnou etapou
se Ferda posunul blíže k mraveništi. Poslední den za svůj výkon děti dostaly odměny.
Tomáš Prejzek
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pozvánka
19. 9. 2019 – ZÁJEZD DO LITOMĚŘIC NA ZAHRADU ČECH, pořádá
Klub seniorů Tišice. Odjezd v 9 hodin od autobusových zastávek, cena
200 Kč. Přihlášky přijímá M. Černý,
telefon: 721 382 260

l

2. 11. 2019 od 17 hodin – S LAMPIONEM ZA KOZLOUCHEM – již po dvanácté se vydají, převážně děti, za místním strašidýlkem Kozlouchem. Setkání
s ním bude předcházet strašidelná
cesta od místního hřbitova k rybníčku
Kal. Nezapomeňte si lampiony!

l

Den obce tentokrát bez přepršky
Dokončení z 1. strany
Stanové stříšky tentokrát nechránily proti přívalovému dešti, ale snažily se zmírnit již tak horké počasí. Možná by leckterý návštěvník krátkou přepršku,
která by ochladila celý areál, přivítal. Asi nejlépe bylo
v místech, kde měli přehlídku svých mazlíčků místní
chovatelé. Ostatně po celý den bylo pamatováno hlav-

ně na děti – mašinka, zapojení dětí snad do každého
vystoupení účinkujících, hry na fotbalové ploše pod
režií místních fotbalistů, vybarvování, skládání, nebo
nafukování balónků s holkami z KLUBka.
Složit program tak, aby si každý návštěvník našel to
své, to je cílem organizátorů. A tohoto cíle se jim pokaždé podařilo dosáhnout. (nač, foto: Z. Kváčková)

1. 12. 2019 od 16 hodin – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – třináctý
ročník tradičního předvánočního setkání před budovou obecního úřadu.

l

poděkování
n Touto cestou děkujeme Jaroslavu Černému a Marii Černé
z Kozel za přátelství a za vše,
čím jste nám pomohli.

Rodina Boušova

Olga Lounová byla největším lákadlem celého dne.

Před dubem za dubem – vystoupení plné známých písniček s texty zaměřenými na třídění odpadů bylo nápadité a hlavně nejen pro děti poučné.

Pozvánka do areálu
našich chovatelů

Z

ákladní organizace Českého svazu chovatelů Tišice pořádá
v neděli 29. září
2019 Okresní výstavu drůbeže spojenou s místní
výstavou králíků a holubů.
V loňském roce bylo vystaveno
200 ks králíků, 200 ks drůbeže, 87 ks
holubů. Chovatelé připravili větší
kapacitu výstavní plochy. Návštěvníci se krom vystavovaných kusů
mohou těšit na kvalitní občerstvení,
tombolu, muziku. Výstava bude pro
veřejnost otevřena v neděli od 8 do
16 hod. Srdečně zvou pořadatelé.

Prezentace chovatelů byla jakýmsi předskokanem před zářijovou výstavou.

Ženská krása i krása pohybu, tak by
se dalo charakterizovat vystoupení
břišní tanečnice.

Nechyběl stánek s našimi kronikami
ani prezentace včelařů.

Gábina a Katka – jejich vystoupení jsou zaměřená na nejmenší děti, které si
s nimi na pódiu zahrály a zazpívaly.

Střelecký závod Svatá Anna Tišice
D

vakrát do roka se sejdou střelci na závodech v Tišicích – na Velikonoce a svatou Annu – zde poměří,
kdo z nich má lepší mušku a postřeh.
Věcné ceny a poháry pro ty nejlepší k celé atmosféře závodů
patří stejně, jako občerstvení u střelnice. Ale představit si závody bez držkovky, svíčkové, kančího guláše, výpečků či kančího
na víně, to si nedovede snad nikdo, kdo na ně alespoň jednou
zavítal. Vždyť venkovní „jídelna“ u myslivecké chaty je v době
oběda zaplněná do posledního místečka.
(nač)
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