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Lepší infrastruktura i vzhled obce
DOPRAVNÍ SITUACE
U KŘIŽOVATKY ULIC OBECNÍ
A BOLESLAVSKÁ
Zdejší řeznictví a uzenářství se těší
výtečné pověsti. Sortiment z této
prodejny láká zákazníky jak místní, tak ze širokého okolí. To sebou
ale nese zvýšený tlak na dopravu
v těchto místech, zvláště s ohledem
na parkování. Parkující řidiči velmi často nedodržují zákonné podmínky a parkují, kde se dá. Výjezd
do ulice Boleslavská je pak v těchto
místech velmi nebezpečný. Dne
11. 6. zde proběhlo místní šetření

za účasti pracovníků mělnického oddělení dopravní policie ČR.
Výstupy z tohoto jednání budou
zohledněny v dopravně bezpečnostních opatřeních, která bude
realizovat firma Dopravní značení Mělník tak, aby se bezpečnost
v těchto místech výrazně zvýšila.

OPRAVA KOMUNIKACE
V ULICÍCH KE KŘÍŽKU
A NA PASTVIČKÁCH
Ulice Na Pastvičkách má již svůj
nový povrch a práce se přesunuly
do ulice Ke Křížku. Zároveň jsme

využili uzávěry komunikace k dalším pracím, jako byla například
realizace vodovodní přípojky pro
sběrný dvůr. Ještě zásadnější počinek je u sběrného dvora vybudování zpevněného stání pro kontejnery.
Nově vybudovaný prostor je připraven pro více kontejnerů než dosud
a zároveň by se měla zvýšit bezpečnost provozu v těchto místech. Jelikož bylo třeba časově sladit veškeré
práce, došlo oproti harmonogramu
k mírnému zpoždění opravy komunikace. Děkujeme za trpělivost
a pochopení při omezeních, která
s touto akcí souvisejí.

RENOVACE
POMNÍKŮ A KŘÍŽKŮ
Nedávno jsem vyslechl od několika
občanů znepokojivou zprávu, že
nám někdo ukradl křížek, který byl
umístěn u křižovatky před obecním úřadem. Naštěstí křížek nikdo
neukradl. Procházel plánovanou

renovací, kterou již tradičně realizoval pan Josef Šimonek, a to opět
ve výborné kvalitě. V rámci údržby veřejných prostranství budeme
v podobných akcích pokračovat
i nadále. Text a foto Pavel Končel,

starosta obce

Akce obecního úřadu
Druhé kolo akce
„Ukliďme Tišice“ v září pro naše seniory
V

Tišických rozhledech jsme vás informovali o jarní vlně úklidu
obce, do které se zapojili naši občané. Na podzim proběhne v Tišicích další kolo v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“.

Na podrobnosti k chystané úklidové aktivitě občanů jsme se zeptali jedné
z organizátorek Terezy Hyksové.
n Kdy akce proběhne a jaký bude mít scénář?
Známe již přesný datum hlavního podzimního úklidového dne a to sobota 21. září. Oproti naší úklidové prvotině jsme se rozhodli pro celodenní
akci, kdy jedna skupina by se vydala na úklid dopoledne, druhá odpoledne. Na organizaci spolupracujeme s obcí, konkrétně s Pavlem Veselým,
který navrhl vypracovat mapu se zaznamenáním nejpotřebnějších míst
k úklidu. Obec zajistí potřebné pytle na odpad, svoz a likvidaci odpadu
na sběrném dvoře. Řešíme zajištění rukavic a v neposlední řadě i závěrečné opékání buřtů v Kozlech na náplavce.
n První úklidové kolo se setkalo s velkým zájmem našich občanů, ale
někteří o ní vůbec nevěděli. Jak je zajištěna propagace nyní?
Je to pravda, jarní úklid byl takovou sondou, abychom zjistili, jaký vyvolá
zájem. Cílem bylo spojit příjemné s užitečným, tedy vzít děti na procházku, u toho sbírat případné odpadky a pak se odměnit zaslouženými buřty.
Tentokrát jsme již připraveni informovat úplně každého. Budou připraveny letáčky do každé rodiny, chystáme založit facebookovou stránku, využijeme facebook obce, jeho webové stránky a v neposlední řadě i Tišické
rozhledy.
Pokračování na 4. straně

D

nes a denně se o tom hovoří, stát to přiznává a málokdo s tím něco
udělá. Řeč je o izolovanosti a osamocenosti seniorů. Obecní úřad
se proto rozhodl k akci, která by měla napomoci našim starším občanům zpestřit jejich život a potěšit je.
V prostorách bývalého kadeřnictví v hasičské zbrojnici budou mít naši senioři
jeden pátek v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin připravenou místnost, kde se mohou sejít, vzít si s sebou háčkování nebo vyšívání, popovídat si, zazpívat či zahrát
karty. Vzhledem k tomu, že mnozí senioři mají problémy s pohybem, budou mít
z obecního úřadu zajištěn odvoz z jejich domovů do klubovny a zase zpět domů.
Závislost na druhých si senioři nevybrali dobrovolně, ale má to na „svědomí“ věk
a zdravotní problémy. Rádi bychom jim proto pomohli zbavit se izolace a usnadnili jim setkávání se svými sousedy, sousedkami a známými. Nejenže si zpestří
život, ale současně jim setkávání pomohou udržet se v dobré psychické kondici.
Patronky této akce Michaela Veisová (Sekujová) a Pavlína Šťastná by do budoucna rády zorganizovaly mezigenerační setkávání s dětmi z našich školských zařízení. Mnozí senioři vnoučata nemají nebo jsou již odrostlá a podobnou akci by
mohli přivítat. Třeba si vybaví, jak byli sami malí, mohli by dětem vyprávět své
osobní příběhy a vzájemně se tak obohatit, míní patronky. Akce by mohly být založené na společné aktivitě. Například u příležitosti Velikonoc by se mohly zdobit
kraslice, nebo před Vánocemi zpívat koledy a vyrábět ozdoby. Zájem společnosti
se soustřeďuje v současné době především na děti, ale seniorům a jejich sociálním
potřebám se pozornost věnuje podstatně méně. Obecní úřad se tímto způsobem
snaží alespoň částečně smazat tento dluh.
Michaela Veisová (Sekujová)
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Jarní vítání občánků
V

e čtvrtek 16. května 2019 jsme uvítali
do života v naší obci nové občánky. Byla
přivítána čtyři děvčata a šest chlapců. Vzhledem k malé kapacitě naší zasedací místnosti
bylo vítání rozděleno na dvě části.

Po krátkém kulturním vystoupení dětí z místní základní školy přivítal pan starosta všechny
přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se
rodiče podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi kytičku a pro miminka malý dáreček na pa-

mátku. Noví občánkové se již tradičně pohoupali a vyfotili v kolébce. Celá akce probíhala jako
vždy za hojné přítomnosti rodičů a prarodičů
a její průběh byl poklidný a nesl se v rodinném
duchu.
L. Daňhelková, foto Z. Kváčková

ze zasedání obecního zastupitelstva

V

období od předchozího vydání Tišických
rozhledů se konala dvě zasedání obecního
zastupitelstva a to v dubnu a v červnu. Přinášíme vám výběr bodů z programu obou jednání.

ZE ZASEDÁNÍ 29. 4. 2019
n Obec provedla kontrolu hospodaření
všech příspěvkových organizací obce (mateřská škola, základní škola, Tikanas) i obce samotné za rok 2018. Starosta požádal o odpověď
na otázku, zda nejsou výhrady k hospodaření
příspěvkových organizací nebo obce, předsedu
finančního výboru Tomáše Jablončíka. Odpovědí bylo, že byly přezkoumány podklady
o hospodaření zmíněných subjektů a nebyly
shledány žádné nedostatky. Starosta doplnil,
že u účetní závěrky obce byl proveden i audit
z krajského úřadu. Účetní závěrky organizací
a obce a závěrečný účet obce byly schváleny.
n Ze schváleného rozpočtového opatření vyplynulo, že obec použije z finanční rezervy 104.000 Kč
na rozšíření rozhlasu (55 tisíc Kč) a na příspěvek
na činnost TJ Sokola Tišice (49 tisíc Kč).
n Majetkové vypořádání v rámci výstavby kanalizace souvisí s výstavbou kanalizace
v ulici Sokolská. Podařilo se se čtyřmi majiteli
pozemků v této ulici uzavřít smlouvu o prodeji
pozemků v hodnotě 1 Kč/m2. V diskuzi starosta zmínil, že zatím nedošlo k dohodě s jedním
majitelem pozemku.
n Zastupitelstvo rozhodlo o prodeji pozemku
v ulici V Bažinách, v jehož prostoru je sloup vysokého napětí. V tuto chvíli je pozemek pro obec
nepotřebný. O koupi projevil zájem majitel sousedního pozemku. Znalecký posudek odhadl cenu
pozemku na 2.750 Kč, zájemce nabídl 20.000 Kč.
n Poskytnutí individuální dotace pro TJ Sokol Tišice ve výši 49.000 Kč. Důvodem poskytnutí dotace je směna pozemků mezi obcí Tišice
a TJ Sokol Tišice, který vyšel obci vstříc. Touto směnou vznikla Sokolu daňová povinnost.
TJ požádala o pokrytí těchto nákladů.
n Zastupitelstvo prodloužilo smlouvu o poskytování pečovatelské služby v naší obci.
Podmínky smlouvy zůstaly stejné – paušální
poplatek 10.000 Kč za jednoho občana. V současnosti služeb využívá 25 klientů.
n Po 25 letech jednání se podařilo narovnat majetkoprávní vztahy mezi obcí a firmou GWED s. r. o.,
která působí v areálu bývalé Plantany, kde obec
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vlastnila některé pozemky pod budovami (skleníky), které tak nemohla využívat. Dle dohody
vzniknou celistvé plochy pozemků. Obec skleníky, pod kterými má pozemky, odkoupí za 1 Kč.
n Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí nabídku
Pavola Kumičáka ve výši 240.000 Kč jako příspěvek
na spolufinancování výstavby veřejné části vodovodu v ulici K Lesu. Tato záležitost byla na zasedání
projednávána, ale tato nabídka přišla v době, kdy
se od jejího doručení zastupitelstvo nesešlo, proto
nemůže být sdělen konkrétní závěr.
V diskuzi se rozproudila živá a emoční debata
na téma podpory obyvatel, kteří nemají možnost
připojení na kanalizaci z důvodu, že ta je stále
ve velké části obce nedokončena. Po mnohostranné
výměně názorů bylo zastupitelstvo požádáno, aby
pečlivě zvažovalo jakékoli investice, jejichž realizace
odsunuje budování kanalizace. Zastupitelé ujistili,
že se otázkou výstavby kanalizace intenzivně zabývají, ale o finanční pomoci obyvatelům neuvažují.

ZE ZASEDÁNÍ 17. 6. 2019
n Zastupitelstvo schválilo prodej oploceného
pozemku o výměře 80 m2 (v ceně 500 Kč/m2), přibližně v místech za budovou restaurace V Zatáčce
směrem k ulici Mělnická, majitelům nemovitosti
vedle zmíněné restaurace. V diskuzi k tomuto
bodu bylo upozorněno na dopravní situaci, kdy
majitelé zmíněné nemovitosti parkují svá vozidla
tak, že znemožňují průchod po stezce od ulice
Mělnická směrem k restauraci. Brání tak průchodu chodcům, kteří stezku využívají a musí vcházet
hluboko do komunikace směrem k Mlékojedům.
Dále bylo upozorněno na skládku suti, která je
z nemovitosti u silnice Mělnická.
n Zastupitelé rozhodli o pronájmu pozemku
pro výstavbu kolárny, která by měla stát v místech
bývalého drážního domku při silnici Mělnická.
Majitelem pozemku je Správa železniční dopravní
cesty, bude se nadále jednat o odprodeji pozemku.
n Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvě o provozování bankomatu. V současnosti
za bankomat platí obec 15.000 Kč měsíčně, v dodatku je ponížení o 2.000 Kč a vždy po 12 měsících vzniká nárok na přehodnocení smlouvy.
Zatím není k dispozici výpis o objemu financí,
které prošly bankomatem. V průměru dochází
zhruba ke dvěma tisícům výběrů za měsíc.

n Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření,
kdy na příjmové straně stálo 76 tisíc za pronájem a prodej pozemků, na výdajové straně náklady na dopravní značení v částce 33 tisíc a náklady na rozšíření základní školy 1.050.000 Kč.
n Bylo schváleno navýšení počtu dětí v Mateřské škole Včelička pro školní rok 2019/2020,
a to ve třídě Včelky z 24 na 25 dětí.
n Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí
v rámci záměru přeložky sítí elektrického vedení nad pozemkem ve vlastnictví obce (v místech
ulice Ke Křížku směrem ke hřišti), přeložením
elektrické sítě by došlo ke zhodnocení pozemků.
V diskuzi zazněla připomínka na dopravní značení
na v ulici Mělnická, konkrétně přechod pro chodce u autobusové zastávky, kde značku přechod pro
chodce částečně zakrývá roh stodoly. Řidiči málokdy
na přechod zareagují.
Padl dotaz na stav zubní pohotovosti na Mělníku.
Odpověď starosty byla zcela upřímná: „Je to tragédie. Snažili jsme se s firmou jednat, ale odpovědí
bylo zaslání výzvy na zaplacení poplatku jako v minulém roce. Bez podepsané smlouvy nebudeme nic
platit. Doteď nedorazil ani návrh smlouvy.“ Starostu
by zajímalo, zda platí tvrzení, že naši občané budou
na pohotovosti ošetřeni po zaplacení pouze pohotovostního poplatku.
Na dotaz, zda zastupitelé rozhodli o formě pomoci
občanům, kteří nemají v místech své nemovitosti vybudovánu kanalizaci, bylo odpovězeno, že se pokračuje ve směru, který byl publikován – obec se bude
snažit dobudovat kanalizaci, finanční příspěvek se
nezvažuje. Intenzivně se zabývá tímto problémem
a snaží se zajistit možnosti likvidace odpadních vod.
Starosta slíbil, že na příštím zastupitelstvu budou
známy konkrétní výsledky jednání. Dále ubezpečil,
že obavy z vyčerpání kapacity naší ČOV před dobudováním kanalizace jsou zbytečné, ta má dostačující
kapacitu, aby pojala jak novou výstavbu, tak dosud
nepřipojené nemovitosti. Kapacita čistírny je v pořádku. Harmonogram dokončení výstavby nemůže
být znám, protože budování kanalizace v posledních
letech je zásadně odkázáno na dotace, takže harmonogram dokončení nikdo nezaručí. Zastupitelé byli
diskutující požádání, aby zvažovali investici každé
koruny, jí samotné, jako jedné z tisíce lidí bez kanalizace, neudělá radost nová kolárna a ani finance
vynaložené na pořádání Dne obce.
(nač)

Běh o pohár
L

etos v červnu se konal jubilejní X. ročník
Běhu o pohár starosty Tišic. Jelikož nám
počasí nepřálo, závody se dvakrát odkládaly.
Možná i proto, ale hlavně kvůli velkému horku, byla letos znatelně slabší účast. Tento fakt
ale nesnižuje nic na výkonech všech závodníků,
kteří se závodů zúčastnili a doběhli. Vítězové
jako vždy převzali poháry a věcné ceny z rukou
starosty obce. Rád bych touto cestou poděkoval
panu Tomáši Prejzkovi za spolupráci při organizaci závodu a dále všem těm, kteří se na průběhu
zdařilé akce též podíleli.
P. Jelínek

Vítězové jednotlivých kategorií:
Předškoláci:
Děvčata 1.-3. třída:
Chlapci 1.-3. třída:
Děvčata 4.-5. třída:

Nela Jelínková
Anna Prošková
Ondřej Veis
Eliška Ščuryová

Chlapci 4.-5. třída: Lumír Král
Ženy: Ema Jelínková
Muži: Tomáš Kopp

Ani velké vedro neodradilo dívky od účasti na Běhu o pohár
starosty Tišic, který pořádá ZŠ Tišice. 
Foto Z. Kváčková

I v letních měsících má údržba obce napilno
K

dyž některé věci fungují, časem se pro nás stanou samozřejmostí. Posekané trávníky, vyprázdněné odpadkové koše, údržba zeleně podél cest, ale i zametené chodníky a vyměněné světelné
zdroje v lampách veřejného osvětlení. Tato „samozřejmost“ je dílem údržby obce. Co nejvíce zaměstnává její zaměstnance v letních měsících, jsme se zeptali jejího vedoucího Pavla Veselého.
Naprosto jednoznačně údržba
zeleně, kde hraje prim údržba trávníků. Po deštích na přelomu května
a června nám tráva rostla přímo
před očima. Spočítat přesně, kolik
travnatých ploch udržujeme, asi
není pro tento článek nejdůležitější, představu si každý udělá, když si
promítne, kolikrát se trávník, který seče kolem svého domu, vejde
do plochy parků u pošty, u Kalu,
do nového parku T. G. Masaryka,
u pomníku padlých v Chrástě, nebo
Bikeparku. Udržujeme plochy kolem letního kina i neherní plochy
kolem fotbalového hřiště, dále zeleň u obecního úřadu, zdravotního
střediska, sběrného dvora, včetně
celého svahu za ním, kolem hřbitova i v jeho areálu. A jak je v úvodu
zmíněno, udržujeme zeleň podél
místních komunikací. Do majetku
obce patří i plochy na konci Chrástu směrem na Všetaty i pozemek
podél železniční tratě u Všetat. A to
jsem nevyjmenoval vše.
Mluvím-li o zeleni, myslím tím
i zastřihávání a prořezávání keřů
vysázených na všech výše uvedených plochách. Snažíme se vlastními silami zvládnou vše, externě
objednáváme rizikové kácení, odbornou výsadbu stromů či prořez
vzrostlých stromů. Na dohodu je
prováděno odborné ošetření ploch
proti plevelům.
n Dá se říci, že když přijde sucho,
ubyde vám práce?
Na jednu stranu ano, na druhou
nás zase zaměstná závlaha exponovaných ploch. Některé zaléváme
pomocí plastové nádrže, kterou
napouštíme z hydrantu na fotbalovém hřišti, ale pro letošek nám
velmi práci usnadní zprovozně-

ní nového závlahového systému
v parku u pošty, kde využíváme
stávající studnu. Jsem rád, že se podařilo instalovat čerpadlo, pomocí kterého se vede voda do areálu
údržby a areálu místních chovatelů.
Myslím, že se nám takto podařilo
vyřešit problémy, které by mohly
přinést suché roky.
n Před časem jsme informovali naše čtenáře, že do vybavení
údržby byl zakoupen štěpkovač.
Jak ten je využíván?
Jsem rád, že se na to ptáte. Vše, co
při údržbě keřů a stromů vyřežeme,
pomocí něho zpracujeme a štěpku
zpětně využíváme k úpravě osázených ploch. Štěpkujeme i větve přivezené občany na sběrný dvůr, my
máme materiál k údržbě záhonů
a zároveň finančně nezatěžujeme
obec poplatkem za odvoz bioodpadu. Vždyť si můžete všimnout
úpravy nedávno osázené plochy
mezi ulicemi Spojovací a Marie
Podvalové nebo ošetření výsadby
na Bikeparku.
n Přímo se nabízí otázka, jakou
využíváte techniku?
Máme dva mulčovací traktůrky,
kdy starší z nich se využívá i při
zimní údržbě chodníků. Nový stroj
vydatně vypomáhá například při
údržbě svahu za sběrným dvorem,
jeho svahová dostupnost umožňuje
kvalitně ošetřit celou plochu. Dále
využíváme jeden žací traktůrek se
sběrným košem, čtyři křovinořezy.
n Je něco, co jsme z vaší činnosti
ještě nezmínili?
Vypomáháme s drobnou údržbou
na budovách v majetku obce, což
je zejména školka, obecní úřad, ale
i zdravotní středisko, pošta. Často
vyjíždíme s výsuvným žebříkem
měnit světelné zdroje veřejného osvětlení. To konkrétně mění
pracovník s odbornou atestací.
A odpadkových košů? Těch každý
pátek vyvezeme kolek pětadvaceti.
Doplňujeme zásobníky na psí exkrementy. A likvidace tříděného
odpadu by vynesla na samostatný
článek.
n Je něco, co vám vaši práci znesnadňuje?
Takto bych otázku neformuloval,
nedá se mluvit o znesnadňování, ale

Zatímco se zaměstnanci údržby snaží o co nejlepší vzhled obce, někteří občané si pletou veřejná prostranství se smetištěm, druzí neváhají parkovat svá
auta na po léta vyšlapaných cestách. 
Foto N. Černá
o maření. Nevím, kolik našich obyvatel si stačilo povšimnout čistě vymalované autobusové zastávky v Tišicích.
Čistá zůstala několik dní. Slabomyslné klikyháky na zdech a oknech – co
na to říci? A na válející se odpadky
kolem košů, v parcích, podél cest…?
n Údržba obce spolupracovala
s organizátory jarních úklidových
vln. Jak jste tyto akce uvítal a jak
vidíte spolupráci s organizátory
do budoucna?

Vše, co je ku prospěchu vzhledu obce
vítám. A pokud s takovou iniciativou
přijdou sami občané, pak jsem přímo
nadšen. Jsem v kontaktu s organizátory akce Ukliďme Česko v rámci
Tišic, kteří chystají podzimní úklid
obce. Pomáháme vytipovat místa, kde
by jejich pomoc byla potřeba. Jsme
připraveni, tak jako na jaře, nasbíraný odpad svézt a vytříděný uložit
na sběrném dvoře. Jsem za tuto spolupráci upřímně rád.
N. Černá

čtenáři nám píší

D

o redakce došly dva příspěvky od našich čtenářů – Růženy Hoffmannové a Čeňka Touše, ve kterých vyjadřují názor na současné dění
kolem výstavby kanalizace. Vzhledem k nedostatku místa v tištěné podobě Tišických rozhledů, uveřejňujeme jen část textu. Celý text si můžete
přečíst na webových stránkách obce v odkazu „Tišické rozhledy – Co se
do Tišických rozhledů nevešlo“.
Kanalizace?
Nejsem nejstarší pamětník, ale to si pamatuji, že v roce 1983 jsme byli
poslední vesnicí na okrese, která neměla vodovod. Po třiceti letech jsme
opět poslední, kdo nemá ani po 16 letech výstavby dokončenu kanalizaci. Podle vyjádření starosty skončily už i dotace na výstavbu kanalizací.
Myslím, že jak tehdy, tak i nyní jsou preferovány jiné priority, než v okolních vesnicích, kde už mají kanalizaci v provozu...
Čeněk Touš
Na dubnovém veřejném zasedání zastupitelstva obce se v diskusi
občané zajímali o výstavbu kanalizace v části obce Tišice. Od pana
starosty jsme se dozvěděli, že Mělnická ulice je v „zásobníku“ akcí krajského úřadu. Má společně s ulicí Boleslavskou projít generální opravou, jelikož jsou již 15 let v havarijním stavu. Časový horizont zásobníku není znám, ale jisté je, pokud bude provedena generální oprava, tak
po dobu 5 let se nebude moci kopat kanalizace v této páteřní komunikaci obce a k ní navazujících bočních ulicích... Růžena Hoffmannová
Poznámka redakce: za obsah příspěvku ručí autor, otištěné názory
čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
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Druhé kolo akce
„Ukliďme Tišice“
v září
 Dokončení z 1. strany
n A jaký byl ohlas občanů i obecního úřadu?
Snad všichni řekli, že přijdou znovu, další litovali, že o akci nevěděli. Dokonce se úklidu naší
obce účastnili i občané ze sousedních obcí. Podivovali jsme se nad tím, co vše můžeme nalézt –
spodní prádlo, holínky, přední skla aut a nespočet
pneumatik různých velikostí a rozměrů. To nás
přimělo k myšlence udělat soutěž o nejkurióznější nález z úklidového dne. Výherce by mohl dostat
třeba triko s nápisem Ukliďme Česko jako odměnu… Obec akci přivítala a opravdu spolupracovala a spolupracuje. Zájem jejího „vztyčného důstojníka“, pana Veselého, je upřímný a vede i k několika praktickým doporučením. Opět plánujeme
rozmístění cedulek s informací, že plochu uklidili dobrovolně naši občané a požádat tak o dodržování pořádku. A pro malé uklízečky a uklízeče nebude chybět diplom a sladká odměna. Také
by velmi pomohlo, kdyby všechny plochy, kde se
bude uklízet, byly vysekány.
n Zmínila jste organizaci Ukliďme Česko, jaká je
její účast konkrétně na té tišické úklidové akci?
Tišický úklid bude oficiálně zaregistrovanou
akcí v rámci zmíněné organizace. Ta na požádání poskytuje pytle, rukavice, což využíváme.
My přispějeme do statistiky, čísly kolik odpadu
se podařilo nasbírat. Věříme, že i na podzim naši
občané přiloží ruce k dílu a udělají naši obec příjemnější k žití.
N. Černá

Jak zachránit
kamaráda
K

oncem května navštívili naši mateřskou
školu záchranáři z pražské nemocnice Motol. Nemusíte mít ale obavy, šlo pouze o poučnou
a zajímavou přednášku s názornými ukázkami.
První část programu byla teoretická, odehrávala se ve třídě. Zábavnou formou byly děti
seznámeny s poskytováním první pomoci.
S plyšovým kamarádem Pepíkem se naučily, jak
se zachovat při úrazech a akutních stavech. Záchranář dokonce předvedl masáž srdce na figuríně a poučil děti, že pokud ji budou provádět
do rytmu písničky „Rolničky“, je to tak správně.
Druhá část byla spíše praktická, ta už probíhala na školní zahradě v sanitce, ukázka přístrojů
byla spojena s prohlídkou samotné sanitky.

M. Žáková – Hejlová, zástupkyně ředitelky MŠ,
foto V. Kovářová
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Hasičské dopoledne
pro mateřskou školu
V

elké překvapení na děti čekalo v pátek 7.
6. 2019 na fotbalovém hřišti. Tišický sbor
dobrovolných hasičů pro ně připravil zajímavý a poutavý program.
Hasiči dětem hravou i názornou formou
představili jejich práci, děti byly seznámeny s tématy ochrany člověka za mimořádných událostí, za jakých okolností je potřeba zavolat hasiče.
Na pěti stanovištích si potom mohly všechno
vyzkoušet. Proudnicemi shazovaly kuželky, závodily v oblékání „Soptíka“ do hasičské zbroje
a učily se poznat a sestavit uniformu záchranářů,
aby věděly, na koho se v případě potřeby mohou
beze strachu obrátit. Děti si zblízka i zevnitř prohlédly hasičské auto, na závěr jim bylo dopřáno
se do hasičského auta posadit. Protože sluníčko
pořádně hřálo, vrcholem programu byla dětmi
tolik oblíbená pěna, kterou pro ně připravili
hasiči z Neratovic. Děkujeme radě rodičů za organizaci akce, sboru dobrovolných hasičů pod
vedením pana Vojtěchovského, za skvěle připravený program a panu Ing. Miroslavu Steinzovi

– preventistovi z HZS Mělník a SDH Neratovice
za krásný závěr povedené akce.
V. Kovářová, pověřena řízením MŠ
Foto T. Hyksová

Den sousedů ve Spojovací spojuje
V
pátek 17. května 2019 oslavila ulice Spojovací v Chrástě již poněkolikáté „Mezinárodní den sousedů“.

Počasí nám přálo a okolo 18. hodiny se začaly tvořit hloučky před domem čp. 314 manželů Štefkových, kteří se vždy starají o pozvánky
a něco dobrého na grilování. Každý přinesl něco
na mlsání a pití, během večera je tak co ochutnávat. Pro milovníky piva bylo točené pivko z ma-

lého soukromého pivovaru. Pro dobrou náladu
zahrála country kapela „Sirotci“, která má v naší
ulici svoji základnu. Sešlo se nás okolo padesáti od mrňousů po seniory. Mezi naše vzácné
hosty patřil bývalý starosta obce pan Miroslav
Brodský a kronikář pan Petr Brodský. Tentokrát
jsme nové občany nepřivítali, neboť se nikdo
nový nepřistěhoval. Poklábosili jsme, zazpívali
si a i zatancovali. Akce se povedla a už se těšíme
na příští rok.
Lenka Daňhelková

Obec Tišice Vás srdečně zve na kulturní akci

DEN OBCE

TIŠICE
Areál fotbalového hřiště v Chrástě

PROGRAM:
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 17:20
17:30 – 18:30
18:30 – 19:00
19:00 – 22:00
22:00
22:10 – 24:00
24:00

Zahájení, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ
Pár písniček na rozjezd – Václav Hruška
GÁBINA a KATKA
CENA OBCE
Před dubem za dubem – třídíme odpady
Břišní tance
INFLAGRANTI
GÁBINA a KATKA
OLGA LOUNOVÁ
Břišní tance
Hudební skupina PLUS
Ohňostroj
Hudební skupina Plus
Ukončení slavnosti

DATUM KONÁNÍ:

31. SRPNA 2019
Současně bude probíhat
prezentace činnosti
našich tradičních spolků.
Od 12:00 do 18:00 hod.
bude projíždět obcí výletní vláček
(nástup a výstup u hřiště),
pro děti bude připraven skákací
hrad, soutěže a pouťové atrakce.

VSTUPNÉ
DOBROVOLNÉ

Šumavské putování
na škole v přírodě
K

oncem měsíce dubna se vypravila první, čtvrtá a pátá třída na týdenní pobyt
do Železné Rudy.
Počasí, na hory v tomto období nezvykle teplém a slunečném, přálo pobytu a pěším vycházkám po okolních turistických stezkách. Vydařila se nám celodenní túra na Čertovo a Černé
jezero. Starší děti ušly až 20 km, mladší včetně
prvňáčků i 17 km, a to s nadšením a bez fňukání.
Po občerstvení na Špičáckém sedle ještě na závěr
výletu prvňáci s páťáky zvládli výstup k rozhledně na vrcholu Pancíře. Odměnou jim byla nádherná vyhlídka na šumavské panorama s údolími a na nejvyšší ještě zasněžený vrchol Velký.
Další den po nočním dešti se Šumava zahalila do ranní mlhy a těžkých mraků. Ochladilo
se, ale příroda nám přála vydat se na vycházku
do města Železná Ruda spojenou s návštěvou
vyhlášené místní cukrárny „Charlotte“.
Zpátky, během stoupání lesem k hotelu, si děti
se zaujetím prohlédly křížovou cestu s dvanácti
kapličkami s vyobrazeními a poslechly si legendu, která se váže k jejímu vzniku.
V městečku je i pro turisty zajímavé navštívit Environmentální centrum Železná Ruda.
Ke konci pobytu jsme byli pozváni do sídla

VČELKY A DALŠÍ
ZAJÍMAVÝ PROJEKT
Environmentálně zaměřený projekt, jež jsme
nazvali „S kapičkou kolem světa“, provázel
od druhé poloviny dubna do poloviny května
naše předškoláky. Cílem bylo, aby děti pochopily, že změny způsobené lidskou činností
mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit. Děti se prostřednictvím
animovaného filmu „Jak se kapičky staly pitnou vodou“ seznámily s koloběhem kohoutkové pitné vody. Prožitkovým učením prohlubovaly znalosti o třídění odpadu. Program děti
moc zaujal a cíle, které jsme si stanovili, považujeme za splněné. Učitelky ze třídy Včelky

ŠKOLKA NA ŠKOLE V PŘÍRODĚ

Šumavské horské služby v Železné Rudě. Děti
po zajímavé a poutavé přednášce obdivovaly
ukázky vybavení techniky záchranářů.
Děti se rozloučily se Šumavou soutěží a diskotékou.
Hana Kohoutová

Úspěch ve Štafetovém poháru škol
N

aše škola se poprvé
v historii přihlásila do
6. ročníku Štafetového poháru a hned si vedla nadmíru
úspěšně. 10. dubna se konalo
okresní kolo na atletickém
stadionu v Neratovicích.
Ze sedmi zúčastněných škol
obsadili naši běžci 2. místo,
které bylo postupové. Běhá se
systémem 8 x 100 m mladší žáci
(1. – 3. třída), 8 x 100 m starší
žáci (4. – 5. třída) a 8 x 200 m.
V okresním kole jsme za sebou
tradičně „nechali“ ZŠ Neratovice
28. října, která od našich atletů
dostává rok co rok v Atletickém
trojboji „na frak“. Stejně tomu
bylo i letos. Před naše borce se
dostala jenom Základní škola Božinova – Plesingera Neratovice,
která později dominovala i v krajském kole, ze kterého se probojovala na republikové finále.

krátce z MŠ

V Peci pod Sněžkou v Kolínské boudě absolvovala třída předškoláků svou poslední
„školku v přírodě“. Každý den jsme věnovali
vycházce kouzelnou krajinou, prošli jsme
kousek stezky Černohorského rašeliniště,
došli k vodopádům, absolvovali naučnou
stezku v lese, která skýtala plno zajímavých
úkolů, anebo jsme jen tak, bez cíle, prozkoumávali krásy okolí. Ale denně jsme se věnovali i předškolnímu vzdělávání. Protože náš
návrat vycházel přesně na Den matek, vyrobily děti svým maminkám drobný dáreček.
A co by to bylo za školu v přírodě bez stezky
odvahy a závěrečné diskotéky? Pobyt jsme si
společně moc užili.

V. Kovářová, pověřena řízením MŠ

DĚTSKÝ DEN V MŠ

Umístit se na postupových
místech v krajském kole, které se konalo ve Slaném, dne
16. května, bylo nad naše síly.
I tak naše štafety obsadily krásné 8. místo ze třinácti škol
z celého Středočeského kraje.
V krajském kole se ještě doplňkově konaly disciplíny jako byl
hod medicinbalem či skok da-

leký. Cenného úspěchu dosáhl Lukáš Čermák, který zvítězil
v hodu medicinbalem.
Rád bych poděkoval celému
realizačnímu týmu, který děti
doprovázel do Slaného a věřím, že i pro ně byl tento sportovní den nezapomenutelným
zážitkem stejně tak jako pro
děti.
Pavel Jelínek

aktuality ze základní školy
n V tradiční fotbalové soutěži Mc Donald´s Cup se letos našim žákům nedařilo, jak v kategorii
1. – 3. třídy, tak v kategorii 4. – 5. třídy obsadili 5. místo v oblastním kole.
n U přijímacích zkoušek na Gymnázium Františka Palackého Neratovice se letos hlásili čtyři
páťáci. Tři z nich byli ve veliké konkurenci úspěšní a na GFP byli přijati. Gratulujeme!
n 17. 4. se v sále Na hřišti konal tradiční Velikonoční jarmark, po krátkém vystoupení dětí ze školní
družiny, mažoretek a dětí z tanečního kroužku se děti mohly zúčastnit tvořivých dílen a nakoupit
krásné výrobky z rukou šikovných maminek, kterým patří velký dík za dobře odvedenou práci
n V oblastním kole Atletického trojboje obsadili naši atleti letos třetí místo, které nezaručovalo
postup do okresního kola
(pj)

Mezinárodní den dětí jsme oslavili v pátek
31. 5., jak jinak než hravě. Díky slunečnému
počasí jsme mohli soutěžit, hrát si a užívat
si všech dobrodružství na školní zahradě.
Již v 10.00 hodin na děti čekalo 15 stanovišť, na kterých si ověřily své schopnosti
a dovednosti. Za splnění všech úkolů byly
náležitě odměněny sladkostí a diplomem
na památku. Třešničkou na dortu a zlatým
hřebem tohoto dne byl skákací hrad, na kterém se děti pořádně vyřádily. Za jeho zapůjčení děkujeme jedné z maminek, paní Hyksové. Věříme, že celý tento den byl pro děti
hezkým zážitkem. Učitelky ze třídy Včelky

ZÁVĚREČNÁ AKADEMIE
S ROZLOUČENÍM S PŘEDŠKOLÁKY
Jako již tradičně, i letos pořádala naše mateřská škola na konci školního roku závěrečnou
akademii. Ta byla složena ze dvou částí. Tento rok jsme zvolili téma „Z pohádky do pohádky“, první část programu byla tedy čistě
pohádková. Druhá část programu měla charakter ryze slavnostní, loučili jsme se totiž
s našimi předškoláky. První polovinu programu zahájily naši nejmenší Motýlci se sérií
tanečků. Světlušky inspirovala pohádka Lotrando a Zubejda, Berušky zase „Ať žijí duchové“. Závěrečné slovo měly Včelky a pohádky
Tajemství staré bambitky a Princové jsou
na draka. V druhé části předškoláci převzali,
za doprovodu dojemné melodie od zastupující ředitelky a učitelek ze třídy Včelky a Berušky šerpy, květinu a knihu pro první čtení
a přání mnoha štěstí do nové životní etapy.

V. Kovářová, pověřena řízením MŠ
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Bude z Jakuba Suchého druhý Vágner?
Ú

lovky rybáře Jakuba Vágnera jsou známé snad všem
Čechům. Jeho zážitky z rybolovu
v těch nejexotičtějších končinách
byly zachyceny v několika dokumentech. Ale jak na tom byl s rybolovem v devíti letech, to nevíme,
zato víme, jaké úspěchy si připisuje
devítiletý tišický rybář Jakub Suchý.
Ten s rybařením začal současně
s nástupem do první třídy. K této
zálibě ho přivedl jeho tatínek Jan,
sám vášnivý rybář. Kuba je členem
Místní rybářské organizace Neratovice, kam dochází do rybářského kroužku. Zde se učí nejen pravidla kdy, kde, co a v jaké míře se
smí chytat, ale hlavně se učí přijít
na kloub rybářské technice. Když
devítiletý kluk dokáže z vody vytáhnout sedmdesát centimetrů
dlouhého kapra, tak už musí něco
umět!
Jakub se první den v červnu
účastnil 5. ročníku dětského závodu o Pohár předsedy Středočeského územního svazu, pořádaného
na rybníku Slon u Bělé pod Bezdězem. Sem přijelo rekordních 141
účastníků, kteří se utkali ve dvou
kategoriích – do patnácti a do osm-

nácti let. Jakub vyhrál nejen svou
kategorii, ale stal se i celkovým
vítězem. Jak celé závody probíhaly
a jak vidí svou rybářskou kariéru,
nastínil v krátkém rozhovoru.
n Tak nejprve k závodům, které ti
přinesly takový úspěch…
Byly to moc prima závody, kde
si všichni losovali místo, na kterém
budou chytat. Někde to je tak, že
přijedete a pořádající organizace
už má obsazena dobrá místa, kde
ryby jsou. Já zde měl velké štěstí
a místo jsem měl suprové. Závodilo
se ve dvou kolech, v tom prvním
se mi nedařilo, ryby jsem nezasekl,
několik se utrhlo a já byl na místě
druhém. Ale druhé kolo, to tedy
vyšlo, to jsem si zachytal!
Každá ulovená ryba se na závodech měří a ten, kdo má v součtu
nejvíce centimetrů, ten vyhrává. Já
měl v prvním kole397 cm, v druhém 669, tedy dohromady 1066
bodů. A to stačilo i na celkové vítězství, druhý za mnou, v obou kategoriích, měl 905 a třetí 299. Byl
jsem opravdu šťastný!
n Takže nezapomenutelný zážitek?
To ano, ale také proto, že mi
málem uplaval prut! Trochu, tedy

Jakub Suchý se svým největším
úlovkem – s pohárem za celkově
první místo v rybářských závodech,
na kterých porazil 140 soupeřů.

vůbec, jsem nedával pozor a najednou slyším, jak tatínek křičí: „Mně
plave pět tisíc ve vodě!“ Skočil šipku
za prutem a chytil ho i s kaprem
na háčku. Tak jsme si zachytali oba!
n Jaká máš v okolí nejoblíbenější
rybářská místa?
S taťkou jezdíme na Labe, „tišickou“ pískovnu a na Kozelskou tůň.
Rádi chytáme i pod lobkovickým
zámkem v místech, kterým se říká
„u knihy“. Ale chytáme i v zahraničí, vlastně na každé naší rodinné
dovolené. Takže třeba v Chorvatsku a letos vyrazíme do Thajska.
n Je vidět, že už ti na udici uvízla
i nějaká ta exotická ryba. Jaký je
tvůj rybářský sen?
Mám dva – ze sladkovodních ryb
bych rád ulovil pořádného sumce.
To už se podařilo mému tátovi
a byla to paráda. A ze slanovodních
bych rád dostal na loď mečouna,
ale na to musí být opravdu velké
zkušenosti. Vždyť mečoun se dokáže bránit tak, že párkrát připravil
o život samotného rybáře. Uvidíme, jak dál bude pokračovat kariéra našeho mladého rybáře, určitě
mu do dalších let přejeme hodně
úspěchů a zajímavých úlovků.

Naďa Černá

Šťastní horští Meréni u nás v Tišicích

K

dyž vyrazíte na procházku
po Tišicích, jistě jste se již někdy zastavili u ohrad, které jsou
uprostřed obce. Sem tam se na vás
podívá některý z černých koníků.
Jsou opravdu socializovaní, přátelští a zvědaví. Jsme rádi, že vám
mohou zpříjemnit procházku, že
se na chvilku zastavíte a vydechnete starosti a povinnosti. Takovou moc totiž koníci mají.

Meréni jsou starobylé horské
plemeno, které pochází z vysokých
Ariéžských hor. Byli využívaní k tahání a nošení těžkých břemen přes
hory. První zmínky o nich pochází z dob Ceasara a galských válek.
Postupem času se plemeno křížilo
a zlehčovalo. Lidé se vracejí k chovu koní pro radost i udržitelný
a přirozený ráz krajiny.
Opravdu jsme Šťastní, že je obec
přijala tak přátelsky a sousedsky.
Pravidelně a denně celý areál uklízíme. Snažíme se, aby koníci byli radostným zpestřením života v naší
obci, aby nikoho neobtěžovali.
Chceme vás požádat o stejně
přátelský přístup. Jsme rádi, když
se na koníky díváte přes ohrady.
Moc však prosíme, abyste koně
nikdy nekrmili přímo. Je to horské plemeno, které nezvládne jiný
přísun potravy, než který dostávají. Organismus koně je úplně jiný,
než některých domácích zvířat.
Kůň tráví pohybem, proto jsou ce6 I TR 170 I zprávy z obce

Foto: archiv majitelů koní
loročně venku. Už několikrát jsme
měli problémy s kolikou. Při kolice
mají koně veliké bolesti, prakticky
se jim zastaví trávení a kůň pomalu umírá. Máme velké štěstí, že to
vždy dobře dopadlo! Věřte, že naši
koníci jsou členy našich rodin,
proto pro ně děláme to nejlepší, co
umíme. Pokud tedy chcete koníky
odměnit, prosíme, zavolejte na nás
nebo nechte dobroty u vrat. Prosíme, nikdy nic nevhazujte do ohrad.
Jistě nás občas potkáte i venku.
Projít rušnou obcí je pro koně taková stezka odvahy. Kůň je od přírody kořist, je připravený v případě

jakéhokoliv nebezpečí utéct. Proto
se kdykoliv může stát, že se nenadálého zvuku lekne a splaší se.
Koníci jsou taková kombinace
ADHD a autisty, ve věku 3 let. Jejich mozek je rozdělený na dvě hemisféry. Levá je citová, intuitivní.
Pravá je více praktická. Na rozdíl
od lidí, je důležité uvést, že kůň vše
vidí jednotlivě, tedy to co koně vidí
vlevo, nedokáží spojit s tím, co vidí
vpravo. Na rozdíl od lidí to zkrátka
nejsou schopni spojit do jednoho
obrazu. Proto se koníci všechno učí
na obě strany zvlášť. Koníci mají
tzv. slepý úhel, tedy místo kde ne-

vidí vůbec nic. Děláme maximum,
aby nám koně zcela důvěřovali, ale
někdy situaci nemůžeme ovlivnit.
Proto chceme požádat také řidiče,
motorkáře a cyklisty, když kolem
naší černé karavany prosviští, že
ohrožují sebe, koně i nás. Podle vyhlášky je kůň účastníkem provozu
jako povoz. Což je asi dáno historickým využíváním koní, z toho
však plyne riziko, že když kůň
„jede“ po pravé straně, jako auto,
tak vše, co se děje za ním, zkrátka
nevidí a může se těch zvuků opravdu leknout. Následky mohou být
tragické. Půl tunové zvíře může
shodit cyklistu i motorkáře, nebo
skočit na auto. Proto vás opravdu
prosíme o maximální ohleduplnost. Věřte, že vás ve vašem spěchu
nechceme zdržovat, ale je přece
pro nás všechny důležité, vrátit se
domů celí a zdraví.
My vždy po našich Merénech
jejich stopy uklízíme! Pokud tedy
zakopnete o nějaký koňský bobek,
tak určitě není od nás! Za to opravdu ručíme!
Moc děkujeme za vaši vstřícnost
a pochopení. Vážíme si toho, že
jste ohleduplní a my všichni můžeme být ve společné symbióze s tak
ušlechtilými zvířaty.
Ostatně někteří z vás se přišli
na čtyřnohé černoušky podívat
i povozit na Dětském dni, který pořádalo Tišické KLUBko.
 Děkujeme, vaši Šťastní Meréni.

Konec fotbalové sezony
4 hráče do nové sezóny, tak pravděpodobně soutěž mladších žáků
nepřihlásíme.Martin Trziev, trenér

MUŽI
Dalšími zápasy pokračovala jarní část
okresního přeboru. Postupně jsme si
poradili se Zárybami (1:6), Pšovkou
Mělník (4:2), Kostelcem (0:1) a Horními Počaply (5:2). Vítěznou sérii
nám překazil až Velký Borek, kde jsme
po remíze 0:0 prohráli na pokutové
kopy. Vzápětí se nám hrubě nepovedl
domácí zápas s Horními Beřkovicemi,
kdy jsme inkasovali čtyři branky a zaslouženě prohráli 2:4. V dalších zápasech jsme ale naskočili na vítěznou
vlnu a „odnesla“ to nejprve Libiš (4:2)
a následně Hořín (1:4). V zápase jara
jsme před stopadesáti diváky porazili
Kralupy 7:4 a na závěr jsme vyhráli
ve Klých 3:6. Dobré výsledky mužstva se zasloužili o solidní návštěvnost
domácích utkání, kdy průměr činil
110,5 diváka na utkání. Pozitivem je
i obnovení „ultras“, kteří se vydatně
starají o atmosféru při utkáních. V neposlední řadě je potřeba zmínit i zapojení hráčů letos tak úspěšného dorostu
do A-týmu. Společné tréninky a postupné začleňování mladých nadějí je
ta cesta, kterou chceme jít. První zápasy „za chlapy“ už odehráli Radek Štráchal, Štěpán Trédl, Jirka Mareš, Marek
Brodský, Jakub Adámek, Tomáš Oplt.
Honza Šindelka se stal stabilním hráčem A-týmu. V konečné tabulce obsadily Tišice třetí místo.

Martin Preisler, sekretář

DOROST
V naší první dorostenecké sezoně
jsme se po základní části umístnili
na 7.místě z 10 týmů. Poté v play off
kluci sehráli kvalitní a těžké zápasy.
O finálové boje jsme přišli, až po penaltovém rozstřelu v Čečelicích.
A nakonec jsme obsadili 4. místo.
Dalším kladem této sezony je, že už
6 dorostenců nastoupilo v průběhu
jarních zápasů za náš A tým.
Zápasy dorostu
Obříství – Tišice 3:2 po pen.
(Pokorný, Oplt)

MINI PŘÍPRAVKA

Druhé místo starších žáků ve finale OP.
Tišice – Kostelec 1:2 (Mareš)
čtvrtfinále: Tišice – Kostelec 4:1
(Oplt, Brodský, Horák, Terziev)
Kostelec – Tišice 3:1 (Pokorný)
semifinále: Tišice – Čečelice 3:3
(Oplt, Mareš, Červinka)
Čečelice – Tišice 3:3 prohra po penaltách (Trédl, Kuchař, Šindelka)
o 3. místo Tišice – Nelahozeves
2:3 (Červinka, Nejezchleba)
Nelahozeves – Tišice 4:2 (Horák,
Mareš)
Na rozlučce po sezoně byli vyhodnoceni nejlepší hráči.
Nejlepší střelec: Vojta Pokorný
Nejvíce trénující hráč: Filip Nejezchleba
Největší zlepšení: Jakub Adámek
Putovní pohár pro nejlepšího hráče
podle rodičů převzal Tomáš Oplt.
Michal Vítovec, trenér

znát. Do dorostu přecházejí Šmejkal Jan, Tomáš Tsvitlukh, Martin
Šandor, Miloš Stejskal.
Nejlepší střelec: Martin Šandor
Nejvíce trénující hráč: Matěj Dunebier
Největší zlepšení: Pavel Ambrož
Nejlepší hráč bude volen rodiči
na rozlučce. Michal Pasovský, trenér

MLADŠÍ ŽÁCI
Jarní část sezóny se nám moc nepovedla, jelikož kádr byl dost úzký
a někteří hráči neměli dobrou
docházku na tréninky. Bodovali jsme pouze dvakrát. Lobkovice
4:4 a 12:0, jinak na ostatní soupeře
jsme nestačili. Měli jsme tým dost
mladší než ostatní, jelikož ročníky 2006 a 2007 již hrály za starší
žáky. Pokud nesežene nejméně

Tišičtí nejmenší fotbalisté navštívili utkání II. ligy Viktoria Žižkov
– Varnsdorf. Na stadion jsme vyrazili
společně vlakem, před zápasem děti
vyvedly hráče na hřiště před více než
900 diváků. Zlatým hřebem bylo přestávkové exhibiční utkání proti malým Viktoriánům, po jehož skončení
byly děti odměněny potleskem domácího kotle, během kterého běhal
mráz po zádech. Snad je tento zážitek
krásnou odměnou za první fotbalový rok. Celá sezona končí okresním
turnajem na Mělníku. Příští ročník začneme malým soustředěním
– příměstským táborem v termínu
19. – 23. srpna. Čeká nás rozdělení
na kategorii Mladší přípravky(2011
a 2012) a Minipřípravky (2013
a mladší). Tomáš Preizek, 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

STARŠÍ ŽÁCI
Letos poprvé byla na okrese základní část rozšířena po vzoru ligy
ještě o play off. V základu jsme
skončili na prvním místě. Pak jsme
se v nadstavbě posouvali přes EMĚ,
Cítov/Počáply, a nakonec jsme se
dostali do finále s Kostelcem. Hrálo se na dva zápasy, ale bohužel se
nám obě utkání moc nepovedla
a v obou jsme inkasovali o jeden
gól více než soupeř. Medaile z OFS
za druhé místo kluky potěšily, ale
lehké zklamání bylo v jejich tvářích

Z přestávkového exhibičního utkání proti malým Viktoriánům.

NÁBOR MALÝCH FOTBALISTŮ
V pondělí 13. května se na fotbalovém hřišti v Tišicích uskutečnil fotbalový nábor za podpory FAČR.
Akce se zúčastili žáci první a druhé třídy základní
školy a děti ze tří tříd mateřské školy. Děti se rozdělily
na devět skupin, ve kterých obcházely jednotlivá stanoviště. Zkusily si slalom s míčem, střelbu na branku
a na přesnost, zahrály si fotbal, skákaly v pytlích, jezdily na koloběžce, házely ve dvojicích a na cíl, přetahovaly se. Hrály honičky na rytíře a zloděje, na lišky
a na pavouky, na jednom stanovišti si vytořily pamětní
list. Na závěr dostaly za odměnu v obálce bonbóny, náramek, lego figurku a informace o trénincích místního
oddílu. Děkujeme naší škole a školce za spolupráci,
škoda jen byla, že si rodiče předškoláků odváděli děti
v průběhu akce. Tato akce přinesla účast deseti nových
dětí na trénincích v následujícím měsíci, a také spolupráci s dorostenci, kteří projevili zájem se podílet
na trénování dětí. V neposlední řadě spousta rodičů
viděla mnohem pestřejší práci s dětmi než jen “kopání
do balonu“. Závěrem chci velmi poděkovat všem, kteří
se podíleli na organizaci akce. Tomáš Prejzek, trenér
ze sportu I TR 169 I 7

letní kino Tišice
ČERVEN/ČERVENEC
ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ OD 21:30 HODIN
SO 29. 6. – GRINCH
– rodinná, muzikálová fantasy komedie, USA a Německo. Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

SO 6. 7. – BOHEMIA RHAPSODY
– životopisné hudební drama, Velká Británie.
Vstupné 80 Kč.

l

SO 13. 7. – JAK VYCVIČIT DRAKA 3
– animovaná, dobrodružná fantasy komedie, USA.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

SO 20. 7. – ŽENY V BĚHU
– komedie, Česko. Vstupné 80 Kč.

l

SO 27. 7. – SPIDER MAN: PARALELNÍ SVĚTY
– animovaný, dobrodružný sci-fi film, USA.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

SRPEN / ZÁŘÍ
ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ OD 21:00 HODIN
SO 3. 8. – TERORISTKA
– komediální drama, Česko.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

PÁ 9. 8. – MISSION: IMPOSSIBLE – FALLOUT
– akční, dobrodružný thriller, USA.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

Kovbojský den si zaslouží
velkou šerifskou hvězdu
P

řečíst si v Rozhledech, že holky z KLUBka připravily pro děti další skvělou akci, není pro naše čtenáře novina.

Skvělá akce v jejich režii není překvapením ani pro pravidelné návštěvníky dětských dnů. Vždyť nabídka soutěží, tvořivých dílen, doprovodných akcí je vždy nad rámec
představivosti, co může parta holek dokázat. Na do puntíku promyšlené akce jsme si zvykli a navštívíme-li je, je to
trefa do černého. Ale na dětském dnu bylo něco, co si zaslouží vyzdvihnout stejně, jako jeho organizátorky. Jsou to
všichni mladí, mnozí jen čerstvě „náctiletí“, kteří pomáhali
u každé výtvarné dílny, u každého stanoviště na trase obcí.
Jejich přístup k těm nejmenším i k těm, kterým se zrovna
nedařilo splnit požadovaný úkol, byl opravdu úžasný, neskutečně milý a empatický. I oni nemalou měrou přispěli k tomu, že se celý den vydařil. Holky z KLUBka prostě
dokážou nadchnout nejen návštěvníky, ale i ty, kteří jim
s celou akcí nezištně pomáhají.Text nač; foto P. Janoušek

Prokličkovat mezi překážkami a dojet
na koni pro pytel peněz do banky, to je jedna z dovedností westernových hrdinů.

SO 10. 8. – ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
– animovaná, dobrodružná rodinná komedie.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.
l

SO 17. 8. – LOVENÍ
– romantická komedie, Česko. Vstupné 80 Kč.

l

SO 24. 8. – ÚŽASŇÁKOVI 2
– animovaný, akční, dobrodružný film, USA.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

PÁ 30. 8. – ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
– dramatická komedie, Česko.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

SO 7. 9. – RAUBÍŘ RALF A INTERNET
– animovaná, dobrodružná, rodinná komedie, USA.
Vstupné 60 Kč, děti 30 Kč.

l

Prodej vstupenek 30 minut
před začátkem představení v letním kině.

Za pomoc při organizaci celého dne a přístup
k dětem, kterým trpělivě mladí organizátoři pomáhali, si tito zaslouží poděkování a uznání.

Bez pěny by prostě nebyl dětský den, na který vyráží maminky s osuškami i náhradním oblečením
pro promočené ratolesti.

Závěrečný koncert nejmenších muzikantů
N

adšení a trochu strach, radost i nervozita,
vzájemné povzbuzování i plné soustředění – to vše by se dalo číst ve tvářích žáčků
hudební školičky, kterou vede Mgr. Ludmila
Nováková.
Ta již po několik let vede ty nejmenší k lásce
k hudbě a vyučuje je ve hře na flétnu a v posledních letech i na kytaru. Téměř dvacet muzikantů
koncem května předstoupilo před posluchače,
převážně z řad rodičů a prarodičů, a předvedlo
své umění ve více jak dvaceti písních od lidovek
počínaje a hitem od K. Gotta konče. To, že někteří z nejmenších hráčů „zvolili“ vlastní melodii,
která se ne zcela shodovala s originálem, nebylo
důležité. Jejich odvaha a zapálení pro společnou
věc bylo až dojemné. Děti se na choreografii celého koncertu samy podílely, a tak zde zazněly
písně, které jim nejvíce „sedly“. Připravily tak,
pod vedením své učitelky, pro všechny nádherné
odpoledne, vyplněné hudbou, zpěvem a dobrou
náladou.
(Text a foto nač)

Koncert, který pro rodiče uspořádala učitelka Ludmila Nováková, byl pro všechny přítomné pohlazením po duši. Zasloužil se o to i skvěle připravený areál zahrady restaurace V zatáčce.
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