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Zvolili jsme nové zastupitele
V

olby do obecního zastupitelstva jsou minulostí. Během
dvou volebních dnů jsme rozhodli
o tom, kdo bude rozhodovat po
další čtyři roky o rozvoji obce, o
zajištění každodenních činností
obce, o hospodaření, investicích.
Letošní volební kampaň nevykazovala takové bouřlivé reakce, které
byly typické pro minulé volby, ale
nervozitu mezi jednotlivá uskupení vnesly informace o postavení
několika jiných kandidátních listin.
Ty zřejmě přiměly Sdružení nezávislých kandidátů k zaregistrování
dvou kandidátních listin pod stej-

poděkování
Vážení spoluobčané,
kandidáti do Obecního zastupitelstva za Českou stranu sociálně demokratickou vám děkují za
účast ve volbách a za vaše hlasy
pro naši stranu. Vaše důvěra nám
přinesla čtyři mandáty, jimi jste
dali možnost čtyřem z nás pracovat v nadcházejícím volebním
období v zastupitelstvu obce.
Věříme, že najdeme společnou
řeč s ostatními zastupiteli, protože jedině tak se nám povede
realizovat projekty, které povedou k rozvoji naší obce a zlepšení
života všech našich obyvatel.
Kandidáti ČSSD
do Obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
máme za sebou další volby
do obecního zastupitelstva, do
kterých jsme se rozhodli kandidovat na dvou kandidátních
listinách za Sdružení nezávislých kandidátů Tišice I a II. Tak
jako v minulých volbách nám
vaše hlasy přisoudily pět mandátů což je nejvíce z celkového
počtu jedenácti mandátů. Velice
si vážíme vaší podpory a důvěry,
kterou nám svými hlasy prokazujete. Jsme připraveni pracovat
pro rozvoj naší obce a spolupracovat s ostatními stranami tak,
aby naše společné zájmy vedly
k uspokojování potřeb všech
našich občanů.
Kandidáti Sdružení
nezávislých kandidátů Tišice I, II

ným volebním programem. Kandidátní listinu nakonec z předem
avizovaných sestavila jen Komunistická strana Čech a Moravy. Tradičně šli do voleb kandidáti za ČSSD,
ODS za Tišice do voleb nevstoupila,
ale dá se říci, že ji nahradila kandidátka Naší společné obce.
Vzhledem k tomu, že si občané
v těchto volbách volí ty, kteří rozhodují
o tom, kam se obec za další čtyři roky
posune, do čeho se vloží
Volby
finance, že volí ty kdo za
nás, za občany obce budou
vše rozhodovat, zdá se až
nepochopitelná tak slabá
volební účast, která zůstala o téměř dvě procenta
za celostátním průměrem
(44,46%) a o čtyři procenta za průměrem Středočeského kraje (48,43%).
Z celkového počtu voličů
v obci Tišice (1 640 voličů)
si vyzvedlo volební obálku
pouhých 698 což je 42,56%.
Podíváme-li se na volební účast
v našich jednotlivých volebních okrscích, pak vidíme, že největší procento
voličů měly Kozly (44,66%), v Chrástu
přišlo volit 42,93% obyvatel a Tišice
s 38,51% jsou hluboko za ostatními.
Jaké sympatie měly jednotlivé
kandidátní listiny ve volebních okrscích? Ve všech zvítězila ČSSD (Tišice - 28,05%, Chrást – 32,17%, Kozly
– 34,74%). Tišice daly na druhé místo

Naši společnou obec (25,04%) a na
třetí Sdružení nezávislých kandidátů
(SNK) (20,74%) I. Chrást i Kozly daly
na další místa kandidáty SNK I nebo
SNK II. Dalo by se říci, že tomuto rozložení má odpovídat i počet získaných
mandátů. Musíme ale zohlednit to, že
byť pro sčítání hlasů byly kandidátní
listiny SNK rozděleny, toto sdružení ve
skutečnosti vystupuje jako jeden celek,
proto se mandáty SNK I a SNK II sčítají a z celkového počtu zís2014 kávají 5 mandátů, ČSSD 4
a po jednom KSČM a Naše
společná obec.
V titulku článku je napsáno – zvolili jsme nové
zastupitele, ale když se
podíváme na seznam zastupitelů, vidíme, že opravdu
„noví“ jsou jen tři, kteří
nahradili tři nekandidující zastupitele z minulého
volebního období. Po letech
se do zastupitelstva vrací
Zdeněk Zvelebil (KSČM),
zcela noví jsou Jana Preislerová (SNK
I) a Jan Vacek (ČSSD). Právě Zdeňka
Zvelebila bychom mohli jmenovat
„skokanem“ voleb, protože do zastupitelstva se vyhoupl ze čtvrté pozice na
kandidátní listině a vyměnil si tak místo s lídrem kandidátky – Václavem Vejmanem, který se propadl na 4. příčku.
Právě preferenční hlasy posunuly některé kandidáty na zastupitelské pozice
– Jiřího Horčíka, Zdeňka Nováka,

Do obecního zastupitelstva
byli zvoleni:
Sdružení nezávislých kandidátů I a II.
Mgr. Pavel Jelínek	
361
Ing. Radka Staňková	
271
Zdeněk Novák	
249
Pavel Veselý	
215
Jana Preislerová	
191
Česká strana sociálně demokratická
Bc. Pavel Končel, DiS.	
418
Ing. Bohuslav Štolba	
281
Jiří Horčík	
279
Jan Vacek	
165
Komunistická strana Čech a Moravy
Zdeněk Zvelebil	
88
Naše společná obec
Ing. Jiří Chobotský	
130

Jiřího Chobotského. Pokud jednotlivé
hlasy pro kandidující seskupení převedeme do konkrétních jmen, pak absolutním vítězem se stal Pavel Končel se
418 hlasy. Další příčky obsadili Pavel
Jelínek (361) a Bohuslav Štolba (281).
Bez zajímavosti nezůstává, že volební
systém umožnil získat mandát Zdeňku
Zvelebilovi s pouhými 88 hlasy.
Tolik řeč čísel. Důležitější je ale to, jak
se zvolení zastupitelé chopí své funkce
a převezmou zodpovědnost za řízení
celé naší obce, koho na ustavujícím
zasedání zvolí do jejího čela. Informace
z ustavujícího zasedání zastupitelstva,
představení jednotlivých zastupitelů a
rozhovor se starostou přineseme v dalším vydání Tišických rozhledů. Více na
www.volby.cz.
Naďa Černá
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zprávy z OÚ
Kompostéry
na cestě, ale trošku
pozdržené

N

a stránkách Tišických
rozhledů
informujeme
o aktuálním stavu ve věci
dotace na nákup kompostérů.
Úspěšně jsme prošli několikakolovým řízením a stojíme
na prahu nákupu a distribuce
občanům.
Vzhledem k administrativním nesrovnalostem se dokončení celé akce o několik dní
pozdrží. Poslední fází projektu
bylo vypsání výběrového řízení
na dodavatele kompostérů. Jeho
vyhodnocení probíhá v době
uzávěrky tohoto čísla Rozhledů.
Kompostéry by měly být dodány
do 15 dnů od podepsání smlouvy s dodavatelem. Občané budou
včas informováni o možném
odběru kompostérů. Jen zopakujeme potřebné administrativní
náležitosti. Občan, který projeví
o pronájem kompostéru zájem,
podepíše nájemní smlouvu.
Nájem bude bezplatný, kompostéry budou 5 let v majetku obce
a pak budou bezplatně předány
občanům. Všechny potřebné
informace budou předány zájemcům spolu s kompostérem.

Nový nájemce
restaurace
Na hřišti

D

en obce, pořádaný poslední srpnovou sobotu, byl
poslední velkou akcí v režii
nájemce restaurace Na hřišti
pana Jaromíra Kudrnovského.
Ten ukončil nájemní smlouvu k poslednímu říjnu tohoto
roku.
Proto bylo vyhlášeno výběrové
řízení na pronájem této restaurace, která v poslední době prošla velkými úpravami v podobě
nového interiéru, výměny oken,
vybudování zastřešené pergoly. Veřejnost byla s výběrovým
řízením seznámena prostřednictvím webových stránek obce,
na webu E-toku, a v periodikách
Mělnický deník a Týdeník Mělnicko. První kolo výběrového
řízení – takzvané otvírání obálek - proběhlo 13. října 2014. Do
této doby mohli zájemci posílat
své nabídky. Sešlo se jich celkem
pět. Dalším kolem bude představení záměru těch zájemců,
kteří splnili podmínky výběrového řízení. Věříme, že se najde
mezi nimi takový, který povede
restauraci k plné spokojenosti
našich občanů. Nového nájemce a jeho podnikatelský záměr
vám představíme v dalším čísle
Tišických rozhledů.
(nač)
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Letní kino ukončilo sezónu
L

etní kino bylo v letošním roce co do návštěvnosti
mnohonásobně úspěšnější než v sezóně loňské.
Zatímco loni přišlo do letního kina pouhých 65 diváků, letos to bylo o dvě stovky více.
Na základě loňské nízké návštěvnosti se z jara řešilo,
zda vůbec kino provozovat a za jakých podmínek. Letošní
vysoká návštěvnost svědčí o dvou faktech – lidé k návštěvě kina nepotřebují premiérové filmy, do jejichž promítání by se musela investovat vysoká finanční částka, ale filmy zajímavé, které si po čase rádi shlédnou znovu – to za

prvé. A za druhé – na vyšší návštěvnost mělo vliv snížení
ceny vstupného na 60 Kč pro dospělého. Děti, kterých
přišlo bez jednoho osmdesát, platily polovinu.
I přes vysokou návštěvnost byl provoz letního kina
ztrátový. Na nákladech se promítl nový systém platby
půjčovného. V minulosti činilo půjčovné 50 % z tržby
a v případě, že se nepromítalo, se půjčovné neplatilo. Od
letošního roku distribuční společnosti fakturují paušální
platbu za půjčovné v minimální výši 2 600 Kč za jeden
film bez ohledu na návštěvnost a vybrané vstupné. (nač)

Dlouhá oprava lávky pro pěší a cyklisty
Od 1. října probíhá oprava lávky pro pěší na železničním mostě přes Labe
v Neratovicích. Provizorně
vytyčená cesta k mostu
a přes most je sice upravena, ale zejména velký sklon
výstupu na násep před mostem určitě dělá problém
dětem, starším lidem a těm,
kteří si nesou nebo vezou
něco těžšího. Dotazem
na neratovickém MÚ jsme
zjistili, že oprava potrvá
celých a neuvěřitelných
6 týdnů – tedy do poloviny
listopadu! Doufejme, že stavařům, našim i mlékojedským
občanům bude přát počasí, že
nenapadne sníh, neobjeví se
náledí.
Petr Brodský

zprávy z OZ
Na svém posledním zasedání
– 9. září 2014
obecní zastupitelstvo schválilo
Zhotovitele protipovodňového systému – pro
udělení dotace ze Státního fondu životního prostředí
je nutné znát zhotovitele projektu, se kterým musí být
uzavřena smlouva. Nejvhodnější nabídka, na základě
výběrového řízení, byla předložena firmou SUPTel, a. s.
Firma bude realizovat v rámci záměru vybudování
varovného a výstražného systému před povodněmi
v obci systém, složený z hlásičů, čidel na měření hladiny Labe, počítače se softwarem a mobilního telefonu, ze kterého bude možno provádět v krizových
situacích hlášení mimo obecní úřad.
Pronájem plynárenského zařízení – to se doposud pronajímalo firmě GasNet. Vzhledem ke změnám
legislativních podmínek se dá zařízení pronajímat za
vyšší ceny. Na základě doporučení byly osloveny i jiné
firmy, které o pronájem neprojevily zájem. Firma GasNet nabídla za pronájem 300.000 Kč ze současných
25.000 Kč. Pokud bude smlouva podepsána do konce
roku, tuto částku obdrží obec i za rok 2014. Starosta je
pověřen sepsáním smlouvy s touto firmou.
Odsouhlasení rozpočtového opatření č. 3 – na
straně příjmů došlo k navýšení o celkovou částku
506 189,- Kč. Významnou položku tvořil příjem z pronájmu plynového zařízení firmě RWE GasNet s.r.o.,

příspěvky od občanů za přípojky plynu, přijaté
neinvestiční dary na Den obce a další. Výdaje bylo
potřeba navýšit o celkovou částku 682 149,- Kč,
kdy největší položka se týká nákladů spojených
s opravou komunikací, rekonstrukcí veřejného
osvětlení, výstavbou modulové třídy ZŠ Tišice. Na
výdajové straně byly zároveň odúčtovány výdaje
rozpočtované na promítací zařízení letního kina,
k jejichž realizaci nedošlo. Rozdíl mezi příjmy a
výdaji činí částku 175 960,-Kč. K jeho dorovnání byly
použity finanční prostředky z účtu obce. Prostřednictvím rozpočtových opatření se provádí operativní
změny rozpočtu obce v průběhu kalendářního roku.
Tato povinnost je dána zákonem.
Změny ve zřizovací listině ZŠ – základní škola připravila pro žáky pestrou nabídku kroužků, které se budou
organizovat za úplatu. Tento fakt musí být zanesen ve
zřizovací listině. Příspěvkové organizaci se povoluje činnost doplňková – provozování zájmových kroužků.
Zastupitelstvo obce pověřilo s okamžitou platností
šéfredaktorkou Tišických rozhledů Naděždu Černou. Dosavadní šéfredaktorka - Olga Janoušková
podala rezignaci, proto dochází ke změně. Starosta
poděkoval O. Janouškové za její skvělou práci pro
Tišické rozhledy.
Starosta v závěru programu jednání všem zastupitelům poděkoval za práci v obecním zastupitelstvu,
občanům za spolupráci a podněty. 
(nač)

co se do Rozhledů nevešlo

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla Tišických rozhledů došel do redakce příspěvek Ing. Růženy Hoffmannové s titulkem „Povolební sklenka čistého vína“, týkající se informací sdělovaných občanům kandidáty do
zastupitelstva obce ve svých volebních programech. Tento příspěvek se vzhledem k již dříve doručeným podkladům do tohoto čísla nevešel. Jeho plnou verzi si můžete přečíst na webových stránkách obce v odkazu
„Tišické rozhledy“.
(red)

nová šéfredaktorka
N

Jiřiny Slámové z funkce ředitelky
školy a poslední změna je i ve zpracování sportovní rubriky, kterou již
nebude celou upravovat Antonín
Kravcov, ale trenéři jednotlivých
oddílů. Takže vydání tohoto čísla
je opravdu velkou výzvou. Musím
poděkovat všem členům redakční
rady, kteří pracovali na sto procent
a s maximální spolehlivostí.

rozhovor

a zasedání Obecního zastupitelstva, které se konalo
9. 9. 2014, byla do funkce šéfredaktorky TIŠICKÝCH ROZHEDŮ jmenována paní Naděžda
Černá. Členkou redakční rady
TR je již od č. 103 z roku 2008
a čtenáři ji znají jako autorku
zpráv z OÚ, OZ a čtivých článků o
KLUBku, LUNU. Protože již několik let pracuje jako učitelka v naší
mateřské škole, je i autorkou většiny informací o nejmenších školácích. Přesto jsme položili nové
šéfredaktorce několik otázek,
souvisejících s novými úkoly.
TR: Jaké máte kvalifikační předpoklady pro tuto funkci, v jakých
sdělovacích
prostředcích
jste
v minulosti působila?
N.Č.: Když začnu od začátku
– vystudovala jsem grafickou průmyslovou školu, takže vztah k tiskovinám mám již od studentských
lavic. Ve Spolaně Neratovice jsem
postupem času pracovala jako grafik všech tiskovin, kam spadalo
i zpracování spolanských novin.
Měla jsem na starosti nejen jejich
grafiku, ale i některé rubriky, včetně fotografií, komunikovala jsem
s tiskárnou, které jsem předávala
podklady. Několik let jsem působila v soukromém vydavatelství, kde
jsem graficky zpracovávala časopisy.

TR: Jaké jsou, nebo budou další
změny v TR – redakční radě?
N.Č.: Těch změn se ve stejný
okamžik sešlo více. Byla to nejen
rezignace šéfredaktorky paní Olgy
Janouškové. Na složení redakční
rady se promítlo i odstoupení paní

TR.: Co chcete vzkázat čtenářům
TR, občanům Tišic?
N.Č.: Budu upřímná – vím, že
moje jmenování do funkce šéfredaktorky někdo nesl s pocitem obav
o obsah a kvalitu Tišických rozhledů. Tuto funkci jsem přijala s uvědoměním si velké zodpovědnosti
za oblast informování našich občanů. Rozhledy se postupem let staly
jedním z důležitých zdrojů informací o naší obci a to ze všech oblastí
– společenské, kulturní, sportovní
a já chci být tou, kdo v tomto trendu bude pokračovat. Tyto noviny
vychází hlavně pro občany naší obce,
a proto bych je touto cestou vyzvala,
aby se na jejich obsahu sami podíleli a to formou námětů, příspěvků.
Tento přístup ocení všichni členové
redakční rady.
Děkujeme nové šéfredaktorce za
odpovědi a přejeme jí úspěšné splnění všech záměrů i v poslední odpovědi vysloveného přání o širší spolupráci se čtenáři TR – občany Tišic.
Redakční rada TR

Modul informace
e-mailem spuštěn

Číslo ÚČtu veřeJné
sbíRKy ve pRospěch
MichalKy a natálKy:

263933371 / 0300

J

ak jsme informovali občany v minulém čísle Rozhledů, v průběhu
měsíce září byl spuštěn modul pro rozesílání informací e-mailem.
Ten, kdo chce dostávat aktuální informace například o konání kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných v obci, se může jednoduše zaregistrovat na webových stránkách obce, kde v odkazu na hlavní
straně zadá svou e-mailovou adresu a po té aktivuje na tuto adresu zaslaný
potvrzovací e-mail. Službu mohou začínat využívat ti, kteří pro občany
pořádají zajímavou akci a mají zájem, aby se o jejím konání občané dozvěděli. Stačí zaslat informaci elektronicky na e-mailovou adresu některého ze
zaměstnanců obecního úřadu, kteří zajistí rozesílání aktuálních informací
na zaregistrované e-mailové adresy.
(nač)

ReGistRuJte se
na Webu obce
pRo Zasílání
aKtuálních ZpRáv:
WW.tisice.cZ – oDKaZ
infoRMace e-MaileM
stále poKRaČuJeMe
v aKci „přiJĎte s víČKy
pRo holČiČKy“

poděkování
Srpnové vydání Tišických
rozhledů s číslem 141 bylo
posledním, které v pozici šéfredaktorky připravovala paní Olga
Janoušková. V redakci Rozhledů
pracovala od roku 2001 a podílela se na vydání osmdesáti čísel
našeho občasníku. Intenzivně
zpracovávala informace z dění
obce, v poslední době i zprávy
z Tikanasu. Jako šéfredaktorka zpracovávala podklady do
konečné podoby pro grafické
zpracování. Za jejího působení
prošly Tišické rozhledy řadou
změn, mezi ty nejvíce vnímané
patří změna grafiky a barevný
přebal. Olga Janoušková v srpnu na vlastní žádost odstoupila z pozice šéfredaktorky a to
z pracovních a osobních důvodů. Redakce Tišických rozhledů
děkuje paní Olze Janouškové
za vstřícný, přátelský a vysoce
profesionální přístup v celém
období jejího působení v Rozhledech. Přejeme jí mnoho
úspěchů v její pracovní profesi a
mnoho šťastných chvil v kruhu
své rodiny. K přání se připojuje zastupitelstvo obce i čtenáři
Tišických rozhledů.
(red)

narození

* Anna Kordačová
* Andrej Chudina
* Luboš Maršík
* Nikola Němečková
* Petr Procházka
* Karolína Březinová
* Jeroným Vrba
* Vít Zelený

úmrtí

 Irena Šulcová
 Ludmila Vyšohlídová
 Jana Rambousková

inzerce
n NABÍZÍM VEDENÍ podvojného účetnictví, daňové evidence a zpracování daňových
přiznání. Tel.: 721 854 675

nová členka redakční rady
V

souvislosti s odchodem z funkce ředitelky Základní školy
Tišice ukončila členství v redakční
radě Tišických rozhledů Mgr. Jiřina
Slámová.
Členství v radě nově přijala Mgr. Hana Kohoutová,
v současné době učitelka
1. ročníku ZŠ. Ve školství
pracuje již 27 let. Mezi
její záliby patří výtvarné

umění, sportovní aktivity a práce
s dětmi, důležitou roli v jejím životě
hraje příroda. V základní škole vede
školní kroniku a od začátku tohoto
školního roku i kroužek hravého
cvičení. Jakými informacemi chce
oživit Tišické rozhledy? „Zajímá mě
dění nejen ve škole, ale i v obci. Byla
bych ráda, aby naše škola více přispívala jak fotografiemi z různých akcí,
tak i články učitelů, ale i žáků. Člán-

ky by měly obsahovat dojmy, postřehy
a zážitky z výletů, projektů, sportovních akcí, kroužků, divadla a školy v
přírodě.“
Věříme, že Hana Kohoutová přinese našim čtenářům zajímavé informace z prostředí tak bohatého na
akce a nevšední pohledy našich mladých občánků na všední věci každodenního života. Přejeme hodně zdaru
a nekonečnou inspiraci.
(red)
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
O

d 1. října došlo k výrazné
změně ve způsobu doručování poštovních zásilek k adresátům. Po dlouhá desítiletí rozvážely doručovatelky zásilky na
soukromých jízdních kolech, nyní
používají služební automobil.
Jako při podobných příležitostech
jsem nahlédnul do našich kronik,
abych zjistil a čtenáře TR seznámil, jak to bylo s poštovními službami v minulosti.
První zmínka je z roku 1892, kdy
byl ve Všetatech zřízen nový poštovní úřad a naše obce přiděleny
pod jeho pravomoci. Před tím patřily pod Kostelec n. L. a Neratovice.
Na žádost kozelského zastupitelstva
byly Kozly v roce 1899 přiděleny
opět pod Kostelec. Na uvedené poštovní úřady docházel pětkrát v týdnu obcí určený privátní posel, který
potom za poplatek předával zásilky
adresátům. V roce 1901 byla v Neratovicích zřízena rurální neboli přespolní pošta. Rozdíl byl v tom, že

…aneb pošta dříve a nyní

zásilky do obce z Neratovic přinášel
a roznášel poštovní správou placený
posel a adresáti nemuseli již nic platit. Farská kronika nezaznamenala,
že někdy mezi lety 1901 až 1924 byla
v Lobkovicích zřízena pošta a Kozly
převedeny pod její správu. Je však
napsáno, že právě v roce 1924 byla
lobkovická pošta zrušena a Kozly se
vrátily pod Neratovice.
Dlouhou dobu, až do konce
2. světové války, není v kronikách
o poště nic psáno. Hned první zápis
za rok 1946 v chrástecké kronice
uvádí: „Protože Ředitelství státní
pošty hodlá zřídit v Tišicích nový
poštovní úřad, žádá MNV (Místní
národní výbor) v Chrástě, aby pošta byla poblíž hranic obcí Chrást
– Tišice, aby lépe sloužila obyvatelům obou obcí“. V roce 1947 se
nic nedělo, až opět první zápis za
rok 1948 informuje že: „Na úpravu
úřadovny pro chystaný poštovní
úřad v Tišicích uvolnila zdejší obec
obnos 10 000 Kč, ale klade si pod-

mínku, že pošta musí být při silnici
z Chrástu do Tišic na zastávku.“
Po nutných stavebních úpravách
byl nový poštovní úřad slavnostně
otevřen 1. března 1949 na stávající
adrese U Trati č. p. 105, vchod však
byl z dnešní Boleslavské ulice.
Po sloučení obcí v roce 1960 byl
Obecní dům v Tišicích nějaký čas pronajímán místnímu JZD. V roce 1969
rozhodnul MNV o uvolnění domu
č. p. 105 jeho majitelům a přestěhování poštovního úřadu do tišického
Obecního domu č. p. 4, tedy tam, kde
je dodnes. Na OÚ existuje doklad, že
Československá státní pošta začala od
1. 1. 1970 platit obci nájemné.
Požádal jsem tiskovou mluvčí ČESKÉ POŠTY o odpovědi na
otázky, týkající se změny současného doručování. Zde jsou odpovědi:
TR.: Co bylo hlavním důvodem
k této změně? Laicky se zdá, že provoz automobilu musí být dražší,
než dosud užívaný způsob.

Na Minibikeparku
roste nový herní
prvek financovaný z výtěžku akcí
Tišického KLUBka.

ČP.: Česká pošta postupně již
několik let mění svoji logistickou
síť. Ta byla původně velmi roztříštěná. Nově se tedy centralizují doručovací služby do dep. Jde o způsob,
který je ve světě obvyklý a přináší
nejen zlepšení kvality doručování,
ale též úspory.
TR.: Jaké výhody, změny přinese nový způsob doručování našim
občanům?
ČP.: Pro občany se nic nezmění. Jde o vnitřní změnu fungování
logistiky na České poště.
TR.: Jaké pracovní a sociální dopady měla změna na pracovníky naší
pošty, zejména na doručovatelky?
ČP.: Doručovatelé byli převedeni
pod depa a žádné dopady by to na
ně mít nemělo.
TR.: Jaké další zlepšení služeb
pro nejbližší období ČESKÁ POŠTA pro naše občany připravuje?
ČP.: Česká pošta zavedla například Zákaznickou kartu, která našim klientům přináší řadu
výhod a slev. Jsou zde i další
výhody například na webu existuje postaonline, kde si mohou
přesměrovat zásilky. Změnit den
doručení apod.
Aby tento příspěvek byl úplný,
pokusil jsem se, v POŠTOVNÍM
MUZEU, bohužel bez konkrétního úspěchu zjistit, kdy se listonoši
či pošťáci změnili v doručovatele,
doručovatelky. Možná, že to bylo
ve stejné době, kdy se hasiči změnili v požárníky.
Úplně na závěr – „depo“ bylo
v Neratovicích již v roce 1901!

Petr Brodský - kronikář

Tišičtí podnikatelé (4)

Ideastav a. s.
S

polečnost Ideastav se přestěhovala do obce Tišice v roce 2014.
Od samého začátku se aktivně zapojila do podpory obce, spolků a akcí,
které se v obci pořádají. Její pole
působnosti je tak široké, že ji našim
občanům, kteří mohou využít její
zajímavé nabídky, představíme
postupně v několika blocích.

Ideastav
– stavební firma
Je jednou z nejvýznamnějších stavebních firem ve Středočeském kraji.
Na trhu působí již od roku 2004. Od
svého vzniku se specializovala převážně na stavební opravy, údržbu, rekonstrukce domovního a bytového fondu
a administrativních budov. Později
se její činnost rozšířila i na samotnou
výstavbu rodinných domů, převážně
formou na klíč, na rekonstrukce prů4 I TR 142

myslových staveb a na realizaci fotovoltaické elektrárny na střechy domů.
Specializuje se na výstavbu nízkoenergetických Ideadomů, u kterých díky
novým technologickým postupům
dochází výrazně ke zkrácení realizace
stavby (do 4 měsíců) bez vlivu na kvalitu jejího provedení. U této technologie
není třeba provádět zateplovací systém
z exteriéru budovy, protože minerální
vata je přidávána do dutiny cihel, zdivo
propouští vodní páry, ale stěna zůstává
vzduchotěsná a proto nedochází tepelným ztrátám. Společnost se specializuje na veškerou stavební činnost v rámci pozemního stavitelství. Lze využít
nabídku na půjčení lešení, bednících
systémů, nářadí a techniky.

Pneuservis
a autoservis

Pneuservis je určen pro osobní,
dodávkové a nákladní automobily

a pro stavební a zemědělské stroje
(ne gigantické). Nabízí nejen přezouvání kol, ale i jejich vyvažování.
Zákazníci mohou využít nabídky oprav na počkání, likvidace
a uskladnění omezeného množství
pneumatik. Autoservis nabízí karosářské a lakýrnické práce, opravy
motoru, prodej baterií a olejů, přípravu na STK, diagnostiku u osobních vozů, elektrikářské práce i čištění interiéru vozů. Další nabídku
služeb zašlou zájemcům na e-mail.

Provozovna:
v.z. ideastav a.s.
Mělnická 158, Tišice,
telefon: 739 101 010
pneuservis: 733 640 184
www.ideastav.cz

Logopedie ve školce

základní škola

O

Rodiče přivítali
nabídku školní
jídelny

dostává konkrétní podobu

získané dotaci na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro Mateřskou
školu Tišice, jsme již informovali. Nyní začíná dostávat konkrétní podobu.
Po konzultaci s odbornou logopedkou jsou do výuky zařazena logopedická cvičení v podobě říkanek,
rytmických cvičení a to naprosto přirozenou formou.
Plánované je setkání logopedky s rodiči dětí, kde se
mohou dozvědět všeobecné rady jak v domácím prostředí odstraňovat vady řeči u dětí.
Začátkem října zahájily dvě učitelky studium kurzu
Logopedický asistent. Ty se pak ve spolupráci s logopedem mohou zaměřit na podporu komunikačních

schopností dětí, nápravu prostých vad výslovnosti,
depistáž žáků k logopedickému vyšetření, prevenci
vzniku poruch řeči a učení, podporu přirozeného vývoje řeči. Mohou informovat rodiče o možné logopedické
péči v případě dětí s rizikovým vývojem.
V současné době se, opět po konzultaci s logopedkou, zařizují potřebné pomůcky a vybavení pro zahájení cílené práce s dětmi, u kterých bude doporučena
zvýšená péče v oblasti vývoje řeči. Ta se stane nejen
běžnou součástí výuky, ale děti budou moci navštěvovat kroužek podporující správný vývoj řeči. Ten bude
zaměřen nejen na řeč samotnou, ale i na vývoj motoriky, rytmiky a vnímání řeči.
(nač)

Nová učitelka v mateřské škole
O

d září do naší MŠ nastoupila nová učitelka - Kateřina PAVLOVOVÁ. Je učitelkou
předškolních dětí třídy Sluníčka
Nové učitelce je 25 let.
Vystudovala Střední odbornou
školu pedagogickou v Praze. Po
ukončení studia pracovala 6 let
v MŠ generála Františka Fajtla
v Praze v oddělení od nejmladších po nejstarší děti.
Práce s dětmi ji velmi těší
a naplňuje. Její zálibou je hra na
piano, kytaru a flétnu. Má praxi
s vedením sportovních i dovednostních kroužků, škol v přírodě
a s vedením táborů pro předškolní děti. Od srpna je obyvatelkou
Tišic. Přejeme jí hodně úspěchů
v práci, a aby se jí v naší mateřské
škole i v obci líbilo.
(ln)

etošní vánoční čas prožijí děti
v naší mateřské škole trochu
jinak, než jak bylo zvykem. I když
pravdou je, že vybudováním „vesničky“ už měly Vánoce jiný ráz
vloni. Pro tentokrát se učitelky rozhodly pozvat rodiče na celé odpoledne a spolu s dětmi připravit
Vánoční trh se vším všudy.
A nejen rodiče, ale i veřejnost. Na
začátku vánočního odpoledne vystoupí děti ze všech tříd s krátkým programem, který nahradí tradiční besídku,
po té budou návštěvníci moci využít
nabídku v tržnici, kde budou výrobky dětí a cukroví. Chybět nebude ani
občerstvení v podobě dětského punče a
čaje. A kdo si bude chtít vyrobit vánoční ozdobu či dekoraci, může využít připravené výtvarné dílny. Jak je napsáno
v úvodu – toto odpoledne je připraveno pro všechny, kteří se chtějí přijít
podívat, jak se slaví Vánoce ve školce.
Přijďte 18. prosince 2014 od 15 hodin
mezi nás do MŠ, všichni jste srdečně
zváni.
Děti a učitelky z MŠ

V rámci rozšíření služeb školní
jídelny budou mít děti možnost
odebírat každý den čerstvou svačinu, pro kterou si budou chodit
o velké přestávce do jídelny. Tam
ji dostanou zabalenou v mikrotenové fólii, přenesou si ji do
třídy, kde ji zkonzumují. Svačiny
budou připravovány z čerstvého
pečiva a půjde převážně o chleby,
rohlíky nebo housky s pomazánkou, sýrem či šunkou. Jindy pečivo může nahradit čerstvá zelenina nebo jogurt. Vycházíme tak
vstříc rodičům, kteří nebudou
muset připravovat svačinu doma.
Cena jedné svačiny je 12 Kč.

Prodloužení
provozu
školní družiny
Od 1. 10. se z rozhodnutí
ředitele školy prodloužil provoz odpolední družiny ve všech
pracovních dnech o půl hodiny,
z 16:00 hod. na 16:30 hod. Rodiče, kteří měli časový problém
vyzvednout své děti po návratu ze zaměstnání, teď mají půl
hodiny „k dobru“.

Široká nabídka
zájmových kroužků

Vánoce
Výlet za poznáním
ve školce do mikrosvěta
L

Aktivně do nového
školního roku

A

ktivní hra je nejlepší způsob, jak pochopit složitý svět
vědy. Proto jsme se se čtvrťáky

10. září vydali do Kongresového paláce v Praze na interaktivní výstavu „MIKROSKOPIE
HROU“.
Výstavu tvořil labyrint, kde
každé stanoviště mělo svůj příběh, který nás uvedl do zkoumané
problematiky. Potkali jsme předpotopní příšery v mikrokosmu
louže, poznali jsme, k čemu mohou
sloužit nejmenší houby na světě,
zjistili jsme, kde rostliny vyrábí
energii. V kouzelném světě nanotechnologie jsme viděli různá skupenství zlata, dotkli jsme se atomu
a seznámili jsme se i s tajemstvím
DNA. Výlet do světa vědy jsme na
závěr završili příjemnou procházkou po Vyšehradě.
Informace ze Základní školy
Tišice připravil
Mgr. Pavel Jelínek

Ve školním roce 2014/2015
škola připravila pestrou nabídku zájmových kroužků. Původní
nabídka byla ještě širší, ale ne
všechny kroužky se mohly otevřít. Důvodem byl malý zájem.
I tak je nabídka pestrá. Oproti
minulým rokům jsou kroužky
zpoplatněné a budou probíhat v měsících říjen až květen.
Mimo učitele ze školy je povedou
i externisté, kteří mají zkušenosti s prací s dětmi a doplňují tak
školní nabídku. Děti navštěvující
základní školu se v hojném počtu
přihlásily do těchto kroužků:
Angličtina pro 3. - 5. ročník –
Mgr. Natálie Hrozinková, Anglický jazyk pro 1. - 2. ročník – Mgr.
Marcela Lazáková, Hravé cvičení
pro 1. - 2. ročník – Mgr. Hana
Kohoutová, Sportovní kroužek
pro 3. - 5. ročník – Jiří Heike,
Taneční kroužek – Hana Jelínková, Sborový zpěv – Jiří Heike,
Přírodovědně-turistický kroužek
– Bc. Michaela Krejčí, Keramika
– společnost Rytmik, Počítačový kroužek – společnost Rytmik, Jezdecký kroužek – Zuzana Capratová, Pletení z pedigu
– Mgr. Simona Rendeková
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Závody ve šplhu na tyči
P

rvní středeční dopoledne
měsíce října se v areálu školy
uskutečnily závody ve šplhu na
tyči.
Z každého ročníky byli vybráni
dva chlapci a dvě děvčata s nejrychlejšími časy, kteří poměřili
své síly se stejně starými závodníky ze základních škol v Byšicích a Libiši. Prvňáci šplhali do
tří metrů a ostatní do čtyř. Tišičtí
získali celkem 8 zlatých medailí
z deseti možných a ukázali tak, že
v akrobacii nejsou žádní „nazdárci“. Všem účastníkům patří uznání za bojovnost a solidní výkony.
Protože žáci Základní školy Tišice
reprezentovali svou školu více než
vzorně, uveřejňujeme umístění
všech našich medailistů.

stolní tenis
Stolní tenis
vstupuje
do nové sezony

S

tolní tenisté přihlásili do
nového soutěžního ročníku
opět A i B mužstvo, přestože
bude první polovina zvláště
pro béčko značně dramatická.
P. Habart se pro pracovní závazky v zahraničí neúčastní až do
Vánoc sportovních aktivit.
Zahájení nového ročníku
se našim zástupcům povedlo.
A mužstvo, vyhrálo v domácím
prostředí s Kralupy B 11 - 7 (Fabián a Rubín 3, Brodský a Z. Válek
2 a čtyřhra) a v následujícím kole
vyhrálo venku s Neratovicemi E
12 - 6 (Brodský 4, Fabián 3, Rubín
2, Z. Válek. 1 a obě čtyřhry.)
Naše B mužstvo, hrající svá
první utkání venku, obě vyhrálo.
První zápas v Liběchově nejtěsnějším poměrem 10 - 8 (Vais 3,
I. Kratochvíl, Z. Válek a Dudek
2 a čtyřhra), přestože soupeř
nastoupil jen ve třech. Naopak
ve svém druhém zápase hráli naši jen ve třech, ale zvítězili
v Nelahozevsi s tamním déčkem
12 - 6 (Dudek a Z. Válek 4, Vais 3
a čtyřhra). I třetí svůj zápas hraje
béčko venku a díky rozlosování
opět v Nelahozevsi s velmi silným céčkem.
J. Kratochvíl
Rozlosování 1. poloviny RP I
Datum Začátek Domácí	Hosté
Pá 7. 11. 18.00 Mšeno A	Tišice A
Pá 14. 11. 19.00	Tišice A	Pšovka A
St 19. 11. 18.30	Neratovice D	Tišice A
Pá 28. 11. 18.00	Beřkovice B	Tišice A
Pá 5. 12. 19.00	Tišice A	
Dřínov
Rozlosování 1. poloviny RP II
Po 3. 11. 19.00	Tišice B	
Mlékojedy C
Pá 14. 11. 18.00	Počaply	Tišice B
Po 17. 11. 19.00	Tišice B	Všetaty B
Pá 28. 11. 18.00 Mšeno B	Tišice B
Po 1. 12. 19.00	Tišice B	Pšovka B
Po 8. 12. 18.30	Beřkovice C	Tišice B
Po 15. 12. 19.00	Tišice B
Mlékojedy B
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1.
2.
3.
4.
5.

třída - 1.
třída - 1.
třída - 1.
třída - 1.
třída - 1.

Adéla Smolíková; 2. Nelly Patzelt; 1. Lumír Král; 3. Drahomír Janoušek
Tereza Krajčová; 2. Nikola Krausová; 2. Martin Douděra
Ema Jelínková; 2. Veronika Krbcová; 1. Jan Pasovský; 2. Ondřej Krbec
Michaela Tůmová; 2. Lucie Žáková; 1. Ondřej Pazdera
Kristýna Pasovská; 3. Adéla Blažková; 2. Josef Kovář; 3. Adam Kučera

Senioři na Zahradě Čech
V

e čtvrtek 18. září uspořádali senioři z Tišic tradiční zájezd na podzimní výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích. Tentokrát i počasí ukázalo svou přívětivější tvář, takže účastníci zcela zaplněného autobusu byli spokojeni.
Kromě tradiční nabídky stromků, květin a zahradního nářadí i nábytku, nezůstala pozadu ani nabídka,
také tradiční, klobásek, burčáku i tekutého ovoce v čele
s výbornou slivovicí. Kdo měl zájem, mohl shlédnout
také alespoň část doprovodného programu na podiu
místní scény. Přesně v 15.00 nastartoval řidič autobus
se solidně nákupy zaplněným zavazadlovým prostorem

a vyrazil směr Tišice. Většina se už těší na jarní Zahradu. Jako poslední akci letošního roku má Klub seniorů
v plánu uspořádání tradiční Mikulášské zábavy začátkem prosince. Byli jsme však zaskočeni zprávou, že stávající nájemce restaurace Na hřišti na konci října končí
se svou činností a tím v tuto chvíli není jisté, zda bude
v dostatečném předstihu znám nový nájemce, aby se
mohla zábava uskutečnit s plným zabezpečením občerstvení. Proto prosíme ty, kteří se i ke konci roku chtějí pobavit, aby sledovali plakátovací plochy, či hlášení
místního rozhlasu nebo webové stránky Tišic.
Za KS J. Kratochvíl

Pozvánka na vánoční koncert
B

líží se závěr roku a s ním i náš vánoční koncert.
Letos jsme si pro vás připravili hudební lahůdku, která zajisté potěší vaše ucho a naplní vás dobrou
náladou.
Missa brevis Jiřího Pavlici, známého zpěváka, houslisty, hudebního skladatele, aranžéra folklorní hudby a
od roku 1978 uměleckého vedoucího folklórního souboru Hradišťan, ještě u nás nezazněla. Tentokrát ji uslyšíte v podání vám již známých sborů – Pěveckého sboru
Harmonie z Loun a Chrámového sboru VÁCLAV ze
Staré Boleslavi. Přijďte a ponořte se do krásné muziky,
která si vás získá hned při zaznění prvních tónů. Koncert se bude konat v kostele Všech svatých v Kozlech,
dne 27. 12. 2014 od 16 hodin. 
Vstupné dobrovolné

Muži v nové sestavě

výsledky
n Stará garda
V měsíci září jsme odehráli pouze
jedno z plánovaných dvou utkání.
Síly jsme poměřili s již tradičním
soupeřem, mužstvem Kel. Ač oslabeni, soupeř nám půjčil dva hráče,
začali jsme ve velkém stylu a vyhráli
první poločas zcela jednoznačně 5:0.
V druhém poločase se domácí přeci
jen vzchopili a začali dotahovat, ale
i přesto jsme vítězství uhájili.

Kly – Tišice 3:5 (0:5)

Kačer 3x,Toman P., Loffelman
Začátkem října jsme zakončili
letošní sezónu duelem proti tišickým mladíkům a opět vítězně.
I přes velkou snahu a bojovnost
mládí jsme vyhráli 4:0.

Sestava mužů pro podzim 2014

Z

měny v sestavě mužů pro podzim 2014: Přišli: Toman Jaroslav, Šulc Jakub, Jantoš Jan, Hadraba Daniel. Z hostování se vrátili:
Temiak Karel, Priatka Martin. Na
hostování odešli: Veselý Jaroslav
a Rampouch Ladislav.
Kádr pro podzim 2014: Brankáři: Karda Tomáš a Jantoš Jan.
Obránci: Svoboda Jiří, Brodský Mirek, Vítovec Michal, Březina Marek,
Hadraba Daniel, Štěpán Pavel,
Temiak Karel. Záložníci: Novák
Michal, Lauda Petr, Temiak Lukáš,
Kopejska Tomáš, Beran Tomáš, Priatka Martin, Karlík Štěpán. Útočníci: Prejzek Tomáš, Toman Jaroslav,
Šulc Jakub, Brzoň Tomáš
Do soutěže jsme vkročili vítězstvím ve Chvatěrubech 3:1, poté
jsme jasně přehráli Dolany 5:1.
První porážku po špatném výkonu jsme utrpěli v Lobkovicích
1:2. Zatím náš nejlepší zápas jsme

OP- MUŽI – rozlosování podzim 2014
Kolo
13.
14.
15.

Den
Ne
So
Ne

Datum
2. 11.
8. 11.
16. 11.

Čas
14:00
14:00
13:30

odehráli na Mělníku proti Pšovce
5:2. Dalším soupeřem byly Kly,
které jsme porazili 3:0. Po špatném výkonu jsme porazili Kralupy
pouze 2:1 na penalty, do tohoto
utkání nemohla nastoupit řada
zraněných hráčů, což se podepsalo
na průběhu hry. Velice těžké utkání v oslabené sestavě proti Hořínu
jsme po bojovném výkonu vyhráli na penalty 4:3. Zatím poslední
domácí utkání proti Velkému Borku jsme nezvládli. Neproměňování
brankových šancí stálo za prohrou
4:1. Do Veltrus jsme odjížděli opět
v oslabené sestavě z důvodu zranění a pracovních povinností hráčů.

Tišice – tišická mládež
4:0 (2:0)

Soupeři
Tišice – PTZ Nelahozeves
Mšeno - Tišice
Tišice - Neratovice B

Temiak, Kačer, Toman P., Kravcov

(ak)

n Mladší žáci

Díky bojovnému výkonu jsme Veltrusy porazili 5:0.

Martin Brabec, trenér

TABULKA PO 12. KOLE
1. 	
2.
3.
4.

FK Neratovice - Byškovice B
SK Vojkovice
SK Mšeno
SK Slavia Velký Borek

5. Sokol Tišice
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sokol Libiš B
FC Lobkovice
Kly
FK Pšovka Mělník B
FK Kralupy 1901
Sokol Dolany
AFK Veltrusy
AFK Hořín
Vltavan Chvatěruby
PTZ - Viktorie Nelahozeves
Sokol Dolní Beřkovice

35:03
31:06
20:14
19:14

27
23
20
20

27:14

19

16:13
15:14
17:15
22:20
15:15
19:26
9:28
18:21
11:30
17:37
4:25

15
15
13
11
10
10
9
7
7
5
2

fotbalová mini přípravka

V

tomto roce jsme založili
mini přípravku ročníků 2008
– 2010. V našem týmu máme
nejen chlapce, ale i jednu dívku.
Máme za sebou již pár zápasů,
z kterých jsme si odnesli několik
pozitivních a také záporných zkušeností. Zápasy se hrají v počtu
hráčů 5 + 1 v hrací době 2x2x15
minut - přestávka 10 minut, mezi
zápasy 20 minut.

SK VOJKOVICE vs.
TJ SOKOL TIŠICE 7:6

Naše první utkání a také jedno z nejsmolnějších. Po celou
dobu zápasu jsme měli výsledek
ve svých rukou. Naše smolné okamžiky začaly v posledních deseti
minutách hry, kdy jsme za stavu
4:6 obdrželi tři branky a utkání
bohužel prohráli.

TJ SOKOL TIŠICE vs. FK
PŠOVKA MĚLNÍK 0:9, 1:13
S městským soupeřem z Mělníka
se nemůžeme zatím moc srovnávat.
Utkání bylo spíše v režii Pšovky. My
jsme vstřelili branku, jak se říká za
odměnu.

TJ ŘEPÍN vs.
TJ SOKOL TIŠICE 5:1, 6:4

V prvním zápase se kluci spíše rozkoukávali, herně byli slabším soupeřem. V druhém zápase
jsme se dostali k lepším výkonům,
bohužel na výhru jsme nedosáhli
ani za pomoci naší motivace.

SK LABSKÝ KOSTELEC vs.
TJ SOKOL TIŠICE 2:4

Jedno z přátelských utkání
a také první vítězné. Celý zápas
jsme byli herně lepší tým a moh-

li jsme dát ještě góly navíc. Zatím
nejlepší utkání z odehraných zápasů. Z mého trenérského pohledu
bych si přál, aby kluci podobně
hráli v každém zápasu.

Do nové sezony jsme vstoupili
plni očekávání, jak se nám povede na větším hřišti. Po úvodních
prohrách s lepšími soupeři jsme se
s hřištěm srovnali a už předvádíme
solidní fotbal. Důkazem dobré práce v tréninku a zápasech je zařazení
čtyř hráčů z našich týmů do výběru
Mělnicka. Vojta Pokorný, Tomáš
Oplt a Ondra Krajč - v kategorii ml.
žáků. Štěpán Bruner pak v kategorii starší přípravka.

Čečelice – Tišice 6:2

(Krajč, Červinka)

Tišice – Kralupy 1:4

(Bruner)

FC Mělník - Tišice 8:0
Tišice – Pšovka Mělník 1:5

(Oplt)

Dřínov – Tišice 0:8

(Pokorný 2x, Krajč, Červinka, Formánek, Himl, Bruner, Krůta)

Tišice – Kly 6:1

FC MĚLNÍK vs.
TJ SOKOL TIŠICE 8:0, 12:1

(Krajč 2x, Bruner, Pokorný, Červinka, Formánek)

Utkání, které probíhalo podobně
jako zápas s Pšovkou. V zápasu jsme
narazili na silného soupeře, se kterým se nemůžeme zatím moc rovnat.
Trenér Jiří Svoboda slíbil klukům za
bojovnost v posledním poločase párek v rohlíku, což kluky natolik motivovalo, že bojovali jako lvi.
Stále mezi námi uvítáme mladé a nové talenty, které kopání do
míče doslova baví. Nebojte se přijít
k nám na hřiště v úterý nebo čtvrtek v 17:00 hodin kdy probíhají naše
tréninky nebo nás kontaktujte.

Tomáš Kopejska, trenér

(Bruner 5x, Krajč 2x, Formánek
2x, Semerák, Vít, Pokorný)
Michal Vítovec, trenér

Chlumín – Tišice 0:12

n Mladší přípravka
Mladší přípravka zatím sehrála
7 utkání - 1x jsme remizovali, 2x
vyhráli a 4x prohráli. Celkové skóre
máme 35:37 a pohybujeme se kolem
7. místa z 10 klubů. Střelci gólů: D.
Pokorný 6, O. Terziev 5, M. Kučera 2,
L. Král 1, O. Luňák 10, J. Pasovský 2,
F. Korbel 4, T. Krajčová 4.

Martin Terziev, trenér

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovany. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce. Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie
se nevracejí. Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
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pozvánky
Tišické KLUBko

S lampionem za Kozlouchem – v sobotu 8. listopadu 2014 je sraz s lampionem
v 17 hodin u kostela Všech
svatých v Kozlech. Soutěžit se
bude opět o nejkrásnější světýlko. Na všechny čekají strašidla
i ohňostroj.
Rozsvícení vánočního stromku – v neděli 30. listopadu 2014
v 16 hodin před budovou Obecního úřadu v Chrástě S vystoupením se představí děti z MŠ
a ZŠ, zazní vánoční melodie, které vytvoří hezkou atmosféru. Pro
prodej vánočních dobrot prosíme naše pekařky o napečení do
prodejního stánku. Akce proběhnou za každého počasí. Více
informací na www.klub-ko.cz

Restaurace
V zatáčce
Turnaj v bowlingu a zabíjačka
jsou plánované akce na listopad. Přesné termíny akcí budou
vyhlášeny rozhlasem

Restaurace
Na kopečku
1. 11. 2014 - HALLOWEEN
PARTY - vstup v masce zdarma,
start 21:00 hod, akční drinky.
8. 11. 2014 - ROCKOTÉKA
- živá kapela, vstup 50 Kč, start
19:00 hod, akční drinky.
24. 12. 2014 - ŠTĚDROVEČERNÍ DISCO - vstup zdarma,
start 22:00 hod, akční drinky.

Starší přípravka

Starší přípravka s ligovým fotbalistou z Plzně Pavlem Horvátem

D

ružstvo starší přípravky kategorie U-10 pracuje
pod trenérskou taktovkou zkušených trenérů
Honzy Jantoše z Kostelce nad Labem (dlouholetý odchovanec TJ Lokomotiva Košice - Slovensko)
a Tomáše Jablončíka st. z Tišic (odchovanec tišické
kopané) a Laďky Krajčové (fotografka, administrátorka).
Starší přípravka po letošních letních prázdninách
byla sloučena z několika věkových kategorií převážně z tišických dětí ročníků 2004 – 2006 (dle narození)
a jednoho talentovaného hráče ročníku 2007. Náš výběr
v počtu 14 dětí (O. Luňák, T. Jablončík, M. Trédl, T.
Krajčová, J. Krůtová, M. Bušek, Š. Sosnovec, M. Hamerník, A. Himl, Š. Bruner, F. Korbel, J. Jiřišta, J. Pasovský
a A. Tůma) navazuje na úspěšně odehranou loňskou
sezónu, kdy hlavně v kategorii U-8 a U-9 se podařilo
díky píli a snaze učit se fotbalovému umění zamotat hlavu či herně přehrát družstva z velkých měst jako jsou
např. Liberec, Mladá Boleslav, Mělník či Praha. V letošním ročníku 2014/15 hrajeme mělnický okresní přebor,
kde jako jeden z nejmladších týmů si nevedeme špatně.
V zimním období máme v programu početnou plejádu kvalitních turnajů. Zde změříme své síly například
s družstvy SK Slavia Praha, FK Viktoria Plzeň, pražská

Dukla a Bohemians 1905. Na těchto turnajích mají děti
možnost potkat nové tváře z fotbalového světa, navázat nová kamarádství, nebo se potkat, popovídat si
a požádat o autogram aktivní či bývalé hráče české první ligy. Na sklonku letních prázdnin z turnaje
v Benátkách n/J pro kategorii 2005 a ml. si naši borci 3. místem ve skupině stoupli na „bednu“.
Naši nejmladší hráči (ročník 2006 a mladší) si začátkem září z turnaje v Kochánkách u Benátek n/J bez jediné
prohry (12 přihlášených týmů) odvezli zlaté medaile.
Bohatý, kvalitně provedený tréninkový program,
zájem lidí z vedení klubu a našich sponzorů a hlavně
obrovský zájem o tento sport z řad našich svěřenců,
včetně jejich rodičů, nám dává velké možnosti stát se
v budoucnu velice perspektivním družstvem mladých
fotbalistek a fotbalistů. V dnešním kybernetickém světě plných násilných počítačových her či plném drogových neřestí je fotbal a sport obecně nejlepší prevencí
vyvarovat se takových činností.
Proto do našeho výběru přijímáme sportovně talentované děti se zájmem o tento sport - fotbal. Naší hlavní klubovou ideou je plnohodnotná sportovní výchova
mladého fotbalisty, mladého sportovce. 

Trenéři starší přípravky

vítání občánků

Tradiční vítání občánků se konalo ve čtvrtek dne 16. 10. 2014 v zasedací síni Obecního úřadu. Bylo přivítáno celkem 8 našich malých občánků, z toho pět
holčiček a tři kluci. Jako vždy byly předány dárečky a následně fotografie pořízené při tomto slavnostním aktu.
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