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Pevná vláda paní Zimy

Vánoční svátky bez sněhu a mrazu jsou v našich mělnických končinách již normálním jevem.
A ani letos, kdy zima trochu zahrozila již v říjnu, málokdo věřil, že se naplní předpovědi meteorologů a během ledna napadne mnoho centimetrů sněhu, navíc v doprovodu mrazu, a to leckdy
pořádného. Nicméně stalo se a celá příroda dostala krásnou bílou peřinu. Jak ukazují uveřejněné
fotografie (také na str. 4), leckde vytvořila přímo pohádkové motivy. Určitě tak toto počasí udělalo mnoho radosti našim dětem i všem vyznavačům zimních radovánek. Méně radosti už tento
stav způsobil těm, kteří se musí dostat do zaměstnání, ať už vlastní nebo veřejnou dopravou.
Průjezd některými obcemi a městy byl doslova za trest – téměř neprotaženo, nebo jen nejnutnější
hlavní tahy a vše shrnuto ke kraji, takže zapadaná auta nemohla přes sněhové barikády vyjet a ti
další zase zaparkovat. Nejhůře na tom snad byla Praha a její centrum – projít pěšky úsek, který
jindy zdoláte za 5 minut, trvalo v této době snad půl hodiny a vše bylo spojeno s téměř artistickými výkony přelézání sněhových hald a kličkování mezi zapadanými automobily. O to více bychom si měli považovat faktu,
že naše obec byla pravidelně
a průběžně na hlavních průjezdech protahována a posléze po
zvládnutí hlavní vlny sněžení
se dočkaly i všechny vedlejší
komunikace. Nakonec byla
upravena také šířka komunikaci odhrnutím vzniklých sněhových valů. Za to vše si zaslouží
dík především Karel Hradec,
kterého jste na traktoru s radlicí mohli na našich cestách
potkat v denní i noční dobu.
Stejně tak i Boříka Hlaváčka
a v Tišicích se o údržbu starala
firma Autodoprava Kaucký. I jim za to patří dík a také všem našim občanům, kteří bez ohledu na
jakékoliv vyhlášky a zákonné úpravy uklízeli vločkové pozdravy paní Zimy před svými domy.

Jako v pohádce...

Kdy bude rozpočet?
Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva v prosinci loňského roku jsem občany informoval, že návrh rozpočtu Obce Tišice na rok 2010 je sice připraven a sestaven jako vyrovnaný v
úrovni 19 miliónů korun, ale není možné ho schvalovat. V té době ještě totiž nebyl ani schválen
státní rozpočet, nebyly známé konečné výsledky roku 2009 a neznali jsme ani předpokládané
reálné příjmy z výnosu daní. Proto bylo nutné rozhodnout, že v počátku roku 2010 bude Obec
Tišice hospodařit podle tzv. rozpočtového provizoria. Znamená to hradit jen nejnutnější výdaje
a šetřit. Toto rozhodnutí bylo schváleno. Návrh rozpočtu bude v příštích dnech pravděpodobně
upravován a schválen musí být do konce března 2010.
.
Miroslav Brodský, starosta

ZDARMA

Tvrdší postup proti
neplatičům
Starý rok se nám překlenul do nového a jako pokaždé patří v této době k těm méně příjemným povinnostem úhrada
všech poplatků, souvisejících s provozem domácnosti. Patří
mezi ně i místní poplatky obce, které jsou občané povinni
platit ze zákona podle schválené Obecně závazné vyhlášky
(poplatek za likvidaci odpadu a poplatek ze psů). Naprostá
většina občanů si tuto povinnost uvědomuje a začátkem roku
se dostaví na Obecní úřad a zaplatí vše, co je třeba. Naše
Obecní vyhláška o poplatku za likvidaci odpadu umožňuje
platit tento poplatek ve dvou splátkách – vždy do 31. ledna a do 30. června každého roku. Řada občanů, zvláště tam,
kde je rodina početnější, tuto možnost využívá a zaplatí v
lednu první splátku, ale druhou již zapomene zaplatit. A tak
posíláme složenky. Někteří přijdou s omluvou, uhradí dlužnou částku, další přijdou s tím, že určitě mají zaplaceno, ale
doklad o zaplacení si bohužel neschovali, tak pracně hledáme v množství stvrzenek, kdy a jakou částku zaplatili. Pak
je tu řada občanů, kteří nereagují vůbec, a tak nastává další
kolo vymáhání. Tentokrát už podle Zákona o správě daní a
poplatků zasláním platebního výměru na doručenku. Když
bychom spočítali náklady na vymožení poplatků, tj. obálka
se složenkou, známka 10,- Kč, další obálka s doručenkou,
platebním výměrem a složenkou, známka 38,- Kč, došli bychom k docela pěkné sumě, která zbytečně zatěžuje obecní
rozpočet. To nepočítáme čas úřednice, který ji tato akce stojí
a který by mohla věnovat užitečnější práci. Zákon a Obecní
vyhláška nás opravňuje tomu, kdo nezaplatí poplatky včas a
ve správné výši, zvýšit poplatky až o 50 %. Někteří občané
si myslí, že když dopis nepřevezmou, nebo nebudou reagovat na výzvu k zaplacení, že na ně „nemáme“. Ale opak je
pravdou. Dopis se považuje za doručený 10. den od uložení
na poště, ať si ho adresát vyzvedl nebo ne. Po uplynutí stanovené lhůty k zaplacení poplatku v platebním výměru můžeme přistoupit k exekuci, tj. ke srážkám ze mzdy, z důchodu,
sociálních dávek nebo obstavení účtu občana. Zatím jsme
takto tvrdě proti nikomu nepostupovali, vždy jsme se snažili
s občanem individuálně dohodnout na určitých podmínkách
placení. Ale protože v poslední době dochází k ignorování
výzev k zaplacení, jsme nuceni přistoupit k výše uvedeným
sankcím, které jsou nepříjemné pro obě strany.
Proto raději připomínáme: p oplatek za likvidaci odpadu je
povinen zaplatit každý občan, který má v obci trvalý pobyt,
a to ve výši 500,- Kč za osobu, za dům určený či sloužící
k rekreaci pak ve výši 500,- Kč za dům. Poplatek je možno zaplatit ve dvou splátkách, první do 31. ledna, druhá do
30. června. Poplatek ze psa je povinna zaplatit fyzická nebo
právnická osoba, která má na území obce trvalý pobyt nebo
sídlo firmy, a je držitelem psa staršího třech měsíců. Sazby
poplatku jsou následující:
a) za prvního psa 120,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
60,- Kč.
Splatnost tohoto poplatku je do 31.března.
Novým poplatkem od roku 2009 je svoz bioodpadů, a to od
dubna do listopadu každé sudé pondělí v měsíci. Tato služba
je prováděna na základě smlouvy občana s obcí, používají
se speciální nádoby, ceník pro rok 2010 nám firma AVE CZ
zatím nedodala. Bližší informace o podmínkách této služby
pro rok 2010 podáme v měsíci dubnu.
Za OÚ Tišice M. Trčková
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ZPRÁVY Z OZ
• OZ schválilo úpravu rozpočtu obce na rok 2009
v souvislosti se změnami příjmů do rozpočtu, které
si vyžádaly účelné úpravy některých položek
• OZ schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010
• OZ schválilo Vyhlášku č. 6/2009, která stanovuje
výši poplatků za služby spojené s odváděním a čištěním odpadních vod v roce 2010
• OZ schválilo směnu pozemků mezi Obcí Tišice
a společností F&N dodavatelé s.r.o.
• OZ schválilo uzavření smlouvy o půjčce ve výši
1,4 miliónu korun s Františkem Krajčem a pověřilo
starostu jejím podpisem. K tomuto kroku se OZ rozhodlo přistoupit na základě neutěšené finanční situace v závěru roku, kdy po výrazném zkrácení příjmů
od státu nebyla schopna obec splnit své závazky.
• OZ schválilo počet pracovníků OÚ v roce 2010,
a to v počtu šesti
• OZ schválilo odprodej pozemku 100 m² v Kozlech Pavlu Čechovi
• OZ vzhledem k očekávaným organizačním i materiálovým potížím nesouhlasí s výkonem OPP
v obci Tišice
• OZ vzalo na vědomí sdělení MěÚ Neratovice
o nabytí platnosti změny ÚPO č. 2 (redukce prostoru pro OV v budoucím středu obce)

Drogám stop!
Tento nadpis nechce být pouze heslem. Středočeští
policisté si plně uvědomují, že problematika šíření
a užívání omamných a psychotropních látek je záležitost, která dlouhodobě zasahuje do života společnosti.
Nejde jen o drogy, dealery a narkomany samotné, ale
na jejich aktivity se váže další trestná činnost, jako
např. krádeže, loupežná přepadení, prostituce a v neposlední řadě užití drog před usednutím za volant.
Účinný boj proti tomuto druhu trestných činů by
nebyl úspěšný bez úzké spolupráce mezi Policií ČR
a širokou veřejností, která má samozřejmě zájem na
odstranění výše uvedených nešvarů z ulic měst a obcí.
Jednou z posledních aktivit policistů ze Středočeského kraje je zřízení telefonické linky 974 861 717
a e-mailové adresy drogam.stop@seznam.cz
Tyto kontakty mohou anonymně využít občané,
kteří mají informace k problematice omamných
a psychotropních látek ze svého okolí. Jedná se zejména o postřehy týkající se výrobců a distributorů
drog. Policisté věří, že takto získané údaje výrazně
napomohou v boji proti pachatelům trestných činů
souvisejících s omamnými látkami.

TIKANAS informuje
Připomínáme těm občanům, kteří jsou již napojeni
na veřejnou kanalizaci, že od poloviny ledna vybíráme poplatky za využívání kanalizace a čistírny
odpadních vod v roce 2010. Výše poplatku a způsob
vybírání jsou stanoveny Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2009 z 16. prosince 2009 (Úřední deska na
www.tisice.cz). Kancelář v budově nového Obecního úřadu, M. Podvalové č. 344 - 1. patro, bude pro
občany otevřena v následujících termínech:
18. 1. - 1. 3. 2010 - pondělí 16.00 - 18.00 hod.
- středa 16.00 - 18.00 hod.
- sobota 9.00 - 10.00 hod.
6. 3. - 31. 3. 2010 - pondělí 17.00 - 18.00 hod.
- sobota 9.00 - 10.00 hod.
Výjimečně je možno si zaplacení poplatku dohodnout mimo uvedené úřední hodiny na tel. č.
724 596 163 - ing. Sedliaková.
Výše poplatku pro rok 2010 byla stanovena pro trvale obydlené nemovitosti na 1200,- Kč na osobu
a rok a pro víkendové objekty, chaty a chalupy na
2000,- Kč za objekt a rok. Ke dni uzávěrky tohoto
čísla splnilo svou povinnost jen 121 občanů, zbývá
tedy asi 200. Věříme, že v příštích TR nebudeme nuceni uveřejnit seznam neplatičů a požádat OZ o vymáhání právní cestou (viz str. 1). TIKANAS s. r. o.
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
• v rámci pravidelných úkolů Povodňové komise
Obce Tišice byla 22. ledna 2010 provedena povodňová prohlídka a protokol byl odeslán nadřízeným
orgánům
• MěÚ Neratovice vydal Nařízení č. 3, kterým se
posiluje ochrana ohroženého druhu Rorýse obecného a jsou stanovena opatření pro případné opravy a
rekonstrukce domů, kdy musí být zachovány ventilační průduchy v omítkách domů, nařízení se netýká
rodinných domů
• firma EKOKOM likvidující tříděné odpady požaduje do 28. února 2010 vypracování dotazníku o
odpadech za rok 2009, dosavadní zjištění ukazují,
že v roce 2009 bylo v naší obci vyprodukováno a
likvidováno celkem 887 tun odpadů běžných a 7,3
tuny nebezpečných odpadů, což znamená, že oproti
roku 2008 vyprodukovali občané v loňském roce o
50 tun odpadů více
• během měsíce února má provádět Správa dopravní cesty rekonstrukci zabezpečovacího zařízení u
nechráněného přejezdu na zastávce ČD v Tišicích
• zastupitelstvo obce se bude zabývat řešením situace, kdy řada občanů není v naší obci přihlášena k
trvalému bydlení a přitom vyžadují od obce veškerý servis (vodovod, likvidaci odpadků, kanalizaci,

údržbu silnic apod.), ale obec na ně žádné finanční
od státu nedostává
• množí se krádeže v rodinných domech, proto doporučujeme, aby občané věnovali větší pozornost
zabezpečení svých objektů, a zároveň vyzýváme
obyvatele obce, aby ihned informovali Policii ČR o
pohybu podezřelých osob po obci (tel.: 326982291)
• 22. března 2010 proběhne na OÚ audit - kontrola
hospodaření obce za rok 2009
• Policie ČR poskytla vedení obce Zprávu o situaci
o vnitřní bezpečnosti v našem regionu za rok 2009
• zastupitelé také rozhodli, že v důsledku mimořádně nepříznivé finanční situace obce nebudou
prozatím poskytovány finanční podpory spolkům a
organizacím na jimi pořádané akce
• SDH Tišice bude mít možnost prezentovat svou
činnost na webových stránkách naší obce
• KÚ shromažďuje připomínky k železničním jízdním řádům a také jízdním řádům autobusové dopravy,
návrhy je zapotřebí předat co nejdříve na OÚ Tišice
• ve Klích byla přemístěna autobusová zastávka
mimo silnici II/331 a nese nyní název Kly – Záboří
• na internetové adrese http://www.dtest.cz/vody
jsou zveřejněny informace o vodách balených i „kohoutkových“

Dosáhneme letos na dotace?
V letošním roce opět usilujeme o kladné vyřízení naší žádosti o poskytnutí dotace od SFŽP ČR na dokončení kanalizace v obci. Žádost byla podána na Fond začátkem listopadu loňského roku v řádném termínu. Ze Státního fondu životního prostředí jsme v těchto dnech obdrželi doklad o „Akceptování žádosti
o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí“. V současné době jsou veškeré
podklady a projekt prozkoumávány techniky i právníky Fondu a dle posledních informací bychom mohli
obdržet vyjádření o úspěšnosti někdy v dubnu 2010. V případě kladného vyřízení žádosti o dotaci budou
zahájeny přípravné práce pro realizaci stavby – výběrové řízení na banky a na dodavatele stavby, vyřizování objízdných tras apod. Stavební práce by se začaly provádět na jaře roku 2011. V případě neúspěchu
budeme pracovat na přípravě nové žádosti o podporu a opět ji budeme chtít uplatnit. Do roku 2013 je
šance na finanční prostředky z Evropské unie dosáhnout. Tak jen držme palce, ať to vyjde už letos!
O druhou dotaci jsme požádali Krajský úřad Středočeského kraje z programu FROM na úhradu úroků
z poskytnutých úvěrů. Žádáme o maximální možnou částku – 500.000,- Kč a budeme netrpělivě očekávat
kladné vyřízení naší žádosti.
Miroslav Brodský, starosta

Pozor i na chaty
V krátkých zprávách v tomto vydání TR upozorňuje starosta obce na zvyšující se počet krádeží
v rodinných domech. Určitě další příležitostí pro
nenechavé občany jsou i chatové oblasti. A právě
na ně byla zaměřena počátkem roku bezpečnostní
akce, které se zúčastnilo dvacet policistů pořádkové policie a služby kriminální policie a vyšetřování
včetně v rámci akce nasazení čtyř policejních psovodů se služebními psy. Celá tato akce byla právě
zaměřena na kontrolu rekreačních lokalit na Liběchovsku, Kokořínsku a Kostelecku. V uvedených
lokalitách byly zkontrolovány desítky rekreačních

objektů osobně policisty, kteří se hlavně zaměřili
na zjištění, zda nedošlo k násilnému vniknutí do
rekreačních chat a zda se v nich nenacházejí pachatelé trestné činnosti. V rámci této akce nebyly
uvedené případy zjištěny.
Policisté z Územního odboru PČR Mělník věnují
v zimních měsících zvýšenou pozornost rekreačním objektům ve svém teritoriu a v podobných akcích budou i nadále pokračovat.
S využitím tiskové zprávy Policie ČR,
Krajského ředitelství Stč. kraje připravila oja

Pravidelné kontroly by měly odradit všechny nenechavce

O konečné podobě herního prvku je rozhodnuto
Na stránkách Tišických rozhledů jsme naše občany informovali o získání dotace od společnosti T-Mobile a o podmínkách jejího plnění. Jednou z nich bylo zapojení široké veřejnosti do projektu „Od stromu
k dětskému hřišti“.
Všichni naši občané a příznivci mohli na webových stránkách Tišického KLUBka a Obce Tišice hlasovat od poloviny do konce loňského roku o konečné podobě herního prvku Vezírova pevnost, která je cílem výše zmíněného projektu. Hlasovalo se nejen prostřednictvím webů, ale i pomocí anketních lístků. Ty
se rozdaly v září návštěvníkům Bramborového dne a dětem ve škole. Anketa se týkala podoby výstupních
ploch, kdy byly navrženy tři možné varianty, přičemž v každé byly celkem čtyři různé prvky. Respondenti
dávali hlas té kombinaci, která jim připadala nejzajímavější. Děti ve škole daly nejvíce hlasů variantě C, v
ostatních anketách zvítězila varianta A, která je i celkovým vítězem. Ankety na webu Tišic, ve škole a na
podzimní akci se celkem zúčastnilo 411 hlasujících. Pro vítěznou variantu hlasovalo celkem 170 našich
občanů, „béčko“ získalo 102 hlasů a varianta C 139. Web KLUBka má pouze výsledky v procentech a
zde hlasování dopadlo následovně - pro A se vyjádřilo celkem 61,7 %, B získalo 17, 02 % a variantě C
dalo hlas 21, 28 % hlasujících.
Další podmínkou je termín realizace, který zavazuje vybudovat Vezírovu pevnost do konce tohoto roku.
Tišické KLUBko chce být ale mnohem rychlejší a předat dětem tento krásný herní prvek již v červnu,
nejlépe opět na dětském dni. V tuto chvíli již zadavatelská firma, kterou pro celý projekt jsou opět Tomovy parky, pracuje na jeho výrobě a v lednu 2010 byla také na základě výsledků ankety zadána výroba
výstupních ploch.
Věříme, že konečná podoba herního prvku přinese dětem mnoho radosti, stejně tak jako konečná podoba celého dětského hřiště budovaného KLUBkem za vydatné pomoci našich obyvatel.
Naďa Černá

Děti se dozvěděly, jak
se vyrábí hřiště
Projekt „Od stromu k dětskému hřišti“, jehož
cílem je vybudování herního prvku Vezírova pevnost, má za sebou první část. Do projektu se od
září do prosince 2009 zapojilo přibližně 25 dětí z
Mateřské a padesátka druháků a třeťáků ze Základní školy. Děti poznávaly stromy v blízkém okolí,
všímaly si tvarů koruny stromů, barvy kůry, tvaru
listů, jehličí a vytipovaly místa, kde roste akát, tedy
strom, ze kterého bude herní prvek vyroben. Ve výukových hodinách doplnily informace z internetu
či encyklopedie, povídaly si o vlastnostech dřeva
a jeho tvrdosti. Porovnáním různých druhů stromů zjistily, že akát je jeden z nejtvrdších stromů u
nás, vyznačuje se vysokou přirozenou trvanlivostí,
odolností proti působení houbových chorob, a tudíž je považován za nejvhodnější pro výrobu dětských prvků na venkovní hřiště. TIŠICKÉ KLUBko zprostředkovalo dětem jedno dopoledne ukázky
pořezu špičky stromu ve špatně dostupném terénu.
Děti viděly, jak se ze stromu odstraní nepotřebné
větve, zbaví se kůry a kmen se rozdělí na menší
části. Na vzorcích si prohlédly, jakou část stromu
tvoří kůra a jak jsou vykreslena léta stromu. Závěr ve škole i školce patřil výtvarnému zpracování
stromu a výstavě jejich prací.
Jsem ráda, že nám s projektem pomohla Mateřská
i Základní škola, konkrétně učitelky L. Nováková,
S. Rendeková, M. Lazáková a H. Jelínková. Poděkování za pomoc patří i paní Husákové, která zajistila ukázku ořezu stromu. Všechny udělaly s dětmi
velký kus práce. Učíme se celý život a vím, že není
nad praktické ukázky obohacující nezábavnou teorii. Snad dětem tyto dny přinesly hrou ponaučení a
vždy, když budou vesele poskakovat na Vezírově
pevnosti, si vzpomenou, co před tím pro ni musely
udělat.
Radka Staňková
Projekt „Od stromu k dětskému hřišti“
finančně částkou 100.000 Kč podpořila
společnost T-Mobile.

Vezírova pevnost bude doplněna vybranými prvky
- dva z nich vlevo ve výřezu.

Staré prodejny - nové tváře
Prodejna v Kozlech v Labské ulici č. p. 14 má velmi dlouhou historii. V roce
1875 dřevěný roubený dům koupil J. Götzl. Krátce na to jej nechal přestavět
do dnešní podoby. A lze jen velmi poděkovat současnému majiteli Antonínu
Vobořilovi, že při nedávné opravě zachoval původní podobu domu včetně fasády. Střed Kozel tak získal výraznou dominantu. Bohužel v posledních několika letech se v prodejně vystřídalo několik nájemníků a dlouho byla zavřená.

Zejména pro starší občany bylo velmi obtížné chodit pro denní nákup až do
Chrástu nebo Tišic. Od září 2009 to mají kozelští pro chleba opět blízko. Prodejnu si pronajali vietnamští manželé Nguyen Gia Viet a paní Monika. V
prodejně jsem zastihnul paní Moniku a položil ji několik otázek. S velkou
ochotou, úsměvem a typickou vietnamskou češtinou mi odpověděla, její slova
jsem trochu upravil.
„Oba pocházíme z Hanoje. Manžel je v ČR již dvacet let a proto mluví lépe,
já jsem tu teprve osmý rok. Bydlíme v Jiřicích, máme dceru, je jí 2,5 roku. V
Jiřicích jsme měli také obchod.“ Náš rozhovor přerušil zástupce dodavatele,
paní Monika objednala chybějící zboží.
Na závěrečnou, tradiční otázku - jak se vám u nás líbí, mi řekla: „V Kozlech
je to dobré, lidé jsou milí, líbí se nám tady. Zatím neplánujeme vrátit se do
Vietnamu, snad až půjdeme do důchodu.“
Prodejna v Chrástě v ulici Boleslavské č. p. 80 má rovněž dlouhou historii.
Kdy byla poprvé otevřena, se mi z kronik nepodařilo zjistit, v 50. letech minulého století tam již byl obchod se smíšeným zbožím. Později, v 60. a 70. letech
zde byla - pod spotřebním družstvem JEDNOTA - mlékárna. Dlouho byla
prodejna zavřena, po roce 1990 zde majitel František Nergl otevřel obchod s
potřebami pro domácí zvířata. Posledních několik let byl obchod opět mimo
provoz. Od prosince 2009 si prodejnu pronajali vietnamští manželé. Provedli
výraznou stavební úpravu, bývalý sklad propojili s prodejnou a získaný větší
prostor umožnil zavedení částečného samoobslužného prodeje. Na obvyklé
otázky mi odpověděl dvacetiletý syn nájemců Tomáš Nguyen. S rodiči se do
ČR přistěhoval před deseti lety z vesnice Hai Duong v severním Vietnamu.
Česky mluví dobře, studuje Obchodní akademii v Praze, učí se ještě anglicky
a španělsky. On sám se do vlasti vrátit nechce, věří, že si po škole najde práci
u nás, nebo v zahraničí. Jak se rozhodnou rodiče, neví.
Petr Brodský
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Přistěhovali se...

Tišice splňují vše, co jsme si od života na vesnici slibovali
V červnovém vydání Tišických rozhledů z minulého roku jsme poprvé zavedli tuto rubriku. Určitě tehdy názor mladých manželů na naši obec nejednoho ze starousedlíků potěšil. Když jsem dokončila rozhovor s mladým párem, o kterém je tento rozhovor, měla jsem pocit, že minimálně polovinu
loňského rozhovoru mohu prostě skopírovat. Posuďte sami, jak vidí život v Tišicích Kristína Pichaničová a Martin Částek.
Odkud jste se do Tišic přistěhovali?
Kristína: Oba pocházíme z jižní Moravy, i když pravopis mého jména Kristína spíše naznačuje, že bych mohla být Slovenka, není to tak, jsme z Moravských Budějovic, ale přistěhovali jsme se z Prahy, kam jsem odešla studovat
vysokou školu a našla si zde práci. Bydleli jsme různě po podnájmech, takže
po čase začala být touha po vlastním bydlení opravdu silná a my se začali
rozhlížet po okolí Prahy.
Proč padla volba zrovna na Tišice?
Martin: Já v bydlení vždy dával přednost domku před bytem. Do těchto
končin jsme jezdili na ryby, za koupáním. Oblíbili jsme si tento kraj, tak jsme
hledali zde.
Kristína: U mě o bydlení na vesnici rozhodlo několik faktorů. Předně - do
budoucna plánujeme rodinu a myslím, že dětem je lépe na zahradě než v paneláku. Mám rušné zaměstnání, takže si o víkendech ráda odpočinu a pak – cena
dvoupokojového bytu v Praze má stejnou hodnotu, jako domek na vesnici a to
je neporovnatelně lepší bydlení.
Ale proč Tišice?
Kristína: Po rozhodnutí, že budeme hledat na severovýchod od Prahy, kde
se nám líbí, jsem zasedla k počítači a pilně hledala na stránkách jednotlivých
obcí. Nejdůležitější pro nás byla vybavenost obce a dostupnost Prahy. Tak jsem
natrefila i na stránky Tišic. Zde je školka, škola, dopravní spojení, obchodní
síť. A za sebe říkám, že pro mě bylo důležité najít obec, ve které se něco děje,
takže mě nadchlo KLUBko, jeho akce a hlavně jeho propojení na obyvatele.
Z toho jsem usoudila, že v této obci se lidé schází, o něco společného jim běží.
Nechtěla jsem být mezi lidmi, kteří přijedou z práce, zajdou do svých domů
a já nikoho z nich neuvidím. Z akcí, které jsem velmi podrobně sledovala, je
vidět, že tady se společný život rozjel a my budeme mezi obyvatele moci lidově
řečeno „zapadnout“. Podílet se na výstavbě hřiště pro děti je pro mě skutečně
báječná představa. A je ještě jedna věc, která je pro mě důležitá, a tím je třídění odpadů. Jsem ráda, že zde je systém třídění propracovaný a lidé odpad
třídí. Já vím, že moje vyprávění vypadá jako pohádka, ale je to tak, sledovali
jsme tuto obec po všech stránkách a řekli jsme si – tady chceme bydlet.
Jedna věc jsou představy, druhá skutečnost. Jak se vaše představy naplnily?
Kristína: Splnily se do posledního puntíku. Když jsem četla rozhovor s mladými manželi, kteří se sem také přistěhovali, tak jsem jim dávala ve všem zapravdu. Spolupráce s obecním úřadem je naprosto úžasná. Zde neplatí – jdete
na úřad, obrňte se trpělivostí, pro lidi tady není nic problém a chválím nejen
paní Veselou, ale i místostarostku, která se nás při naší první návštěvě obce
hned ujala a vše potřebné vysvětlila. Není problém komukoli zavolat, že něco
potřebuji a vždy se najde řešení. Jako třeba platba za odvoz odpadu – na to
bychom si museli vzít volno, takže jsme se dohodli na jiném způsobu a bylo
vyřešeno. Velmi oceňuji i to, že obecní úřad podporuje činnost KLUBka. Dále
chválím místní poštu. Moje pracovní doba se přesně kryje s otevírací dobou
pošty, takže spoustu vyřídím po telefonu a ochota doručovatelek je také bezmezná. Je zde spousta obchůdků, chválím nově otevřené potraviny v Kozlech,
kam máme, co by kamenem dohodil.
Takže samá chvála a žádný nápad na zlepšení?
Kristína: Ale to ne, nápad by byl a tím jsou cesty. Bydlíme v nové zástavbě

za školou a dostat se k domku je jak jízda po tankodromu. Byla jsem se na tuto
věc informovat na obci, ujal se mne ochotně sám pan starosta, ale bohužel
toto není v kompetenci obce. Druhým námětem by byla zmíněná pošta. Kdyby šlo alespoň jednou v týdnu mít otevřeno třeba do šesti, byla bych šťastná
a myslím, že ne sama. A do třetice – přimlouvala bych se za více, či častěji
vyvážené kontejnery na tříděný odpad. Ty jsou během pár dní přeplněné a není
kam odpad dávat.
Říkáte, že je pro vás důležitý společenský život, navštívili jste již některou akci?

Martin: My jsme se přistěhovali teprve v červnu, takže jsme do zimy běhali
kolem baráčku, ale nyní se již chystáme mezi lidi. Určitě zajdeme na některou
zábavu či ples.
Kristína: Já jsem byla již na vánočním svícnování, pořádaném KLUBkem.
Chtěla jsem se „vnutit“ i do kurzu keramiky, ale ten je jen pro děti. A to jsem
uznala, že jsem již velká holka. Plánuji nějaký ten koláč na podporu hřiště, ale
přiznávám, že se s mou krásnou kuchyní teprve sbližuji, ale určitě již upeču
tak, že s tím mohu jít na veřejnost. No a pak – podzimní zelný den, ještě si
pamatuji, jak zelí šlapala moje maminka, tak když ne účastí, mohu podpořit
radou. Určitě, až budeme mít rodinu, nás uvidíte na všech akcích pořádaných
i aktivní školkou a školou.
Probrali jsme vybavenost obce, ale obec jsou hlavně její obyvatelé, jak
se vám mezi nimi žije?
Kristína: Za oba říkám – báječně. Nikdo na nás nekouká jako na „naplaveniny“. Se sousedy se známe, bavíme se. Věříme, že se časem uspokojivě vyřeší
i stav cesty. Moc se těšíme, až dojde na trávník, záhonky, terasu. Cestou z vlaku, kterým dojíždím do zaměstnání, se dívám, jak kdo má zahrádky upravené
a nechávám se inspirovat.
Takže svého výběru nelitujete?
Kristína: To v žádném případě. I našim příbuzným a přátelům se zde líbí
a často nás navštěvují. Chystáme se prozkoumat místní knihovnu a zakoupit
kolo a probádat okolí. A děkuji za informaci o sběrném dvoře, tenhle kout
obce jsme ještě neprobádali. Našeho výběru určitě nelitujeme. Prostě je nám
tady dobře.
Naďa Černá

Pevná vláda paní Zimy obrazem
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Zápis do MŠ Tišice pro
školní rok 2010/2011
Stanovena kritéria pro přijetí
Blíží se opět zápis do naší Mateřské školky,
která, jak všichni víme, svou kapacitou nestačí
pokrýt všechny požadavky na zařazení dětí do
MŠ. Aby se předešlo možným nepříjemnostem,
které mohou v případě zamítnutí přijetí dítěte
nastat, vypracovala ředitelka MŠ kritéria, podle
kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské
škole v případech, kdy počet žádostí podaných
zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu. Jinak je samozřejmě zápis a přijímání dětí do mateřské školy stanoven Zákonem
č. 561/2004 Sb. (tzv.„školský zákon „).
Kriteria jsou následující:
1) Děti zdravotně způsobilé, včetně absolvování
stanovených očkování.
2) Děti s trvalým pobytem v obci, ve které MŠ
sídlí.
3) Děti v posledním ročníku mateřské školy a děti
s odkladem povinné školní docházky.
4) Děti s celodenní docházkou do MŠ.
5) Děti, jejichž oba rodiče (jeden rodič, pokud je
samoživitel) jsou v pracovním poměru.
6) Děti, které mají v MŠ sourozence.
V případě nenaplnění kapacity MŠ jsou stanovena ještě doplňující kritéria pro děti do 4 let:
7) Děti, které byly u zápisu v loňském roce a nebyly pro velký počet přihlášených dětí přijaty
a splňují výše uvedená kritéria
8) Děti, jejichž matky nechodí do zaměstnání
K zápisu do MŠ jsou nutné některé náležitosti. Každý rodič musí vyplnit a odevzdat Žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ
Tišice a Evidenční list dítěte, které si rodiče mohou vyzvednout v MŠ Tišice ve středu 7. dubna
2010 od 13.00 – 16.00 hodin v ředitelně školy
nebo 8. a 9. dubna v MŠ po telefonické domluvě
(tel. 315 696 499). Také si mohou tyto dokumenty vytisknout, ke stažení na webu MŠ.
Zápis bude probíhat ve dvou dnech:
úterý 20. 4. 2010 od 9.00 do 12.00 hodin
středa 21. 4. 2010 od 13.00 do 16.00 hodin
K zápisu se dostaví osobně zákonný zástupce s přihlašovaným dítětem. Předloží rodný list
dítěte a svůj platný doklad totožnosti a odevzdá
vyplněné dokumenty (Žádost o přijetí a Evidenční list). Ředitelka školy si dítě zapíše - jméno,
datum narození a adresu trvalého bydliště. Před
zápisem počítejte s návštěvou lékaře, je třeba mít
jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování. Na základě žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte
(do 30 ti dnů), které vydá na společné schůzce
v pondělí 24. května 2010 v 16.00 hodin v MŠ.
V této době, tj. od zápisu do vydání rozhodnutí,
má zákonný zástupce právo kdykoli nahlédnout
do spisu a doplnit ho potřebnými doplňujícími
dokumenty, které se vztahují k zápisu.
L. Nováková, ředitelka MŠ

Návštěva školy ve škole

V polovině ledna jsme přijali
pozvání paní ředitelky Jiřiny
Slámové a navštívili Základní
školu. Čekalo nás milé a srdečné přijetí. Paní ředitelka seznámila děti s 1. třídou, kam budou
mnozí z nich po prázdninách
chodit. Prvňáčci jim předvedli,
co všechno se naučili během
prvního pololetí a nebylo toho
málo. Počítání, psaní, čtení.
I my, učitelky z mateřinky, jsme
žasly nad tím, jaké pokroky
udělaly „naše děti“ za půl roku.
Co píle a úsilí musely vložit,
aby se dostavily takové úspěchy. Paní ředitelka vyprávěla
budoucím prvňáčkům, co si
musí nosit s sebou do školy, co budou ve škole dělat, a že také musí poctivě vypracovávat domácí úkoly,
aby byli úspěšní a naučili se to, co jim předvedli nynější prvňáčci. Ve 2. třídě shlédly děti pěknou pohádku
na interaktivní tabuli a prohlédly si počítačovou třídu. V podkrovní učebně 5. třídy, kde je též interaktivní
tabule, zanechaly svůj podpis prstíkem. A díky panu učiteli Pavlu Jelínkovi zjistily, co všechno taková
tabule umí. S nadšením si prohlédly družinu a tělocvičnu. Návštěva se našim dětem hodila, vždyť další
týden tu totiž byly se svými rodiči u zápisu, a tak je mohly směle provést po škole.
Celému kolektivu školy od nás patří dík a těšíme se zase za rok na další návštěvu.
L. Nováková

Váš názor nás zajímá
Ředitelka Mateřské školy Ludmila Nováková si s dětmi povídala o všem, co se v jednotlivých ukázkových hodinách dozvěděly o akátu a výrobě prolézaček. A zde je pohled dětí na
akát, výrobu hracích prvků i popis, jak se na hřišti chovat.
Prolézačky jsou vyrobeny z akátu. Akát je píchavej strom s trny, dlouhými kořeny a s hnědým
a bílým květem. Má zelenou plošinku na hlavě a kulaté, malé listy. Rostou na něm hnědé fazole,
ve kterých má semínka. Akát roste v lese, do kterého jsme se koukaly při procházce, když jsme
šly pěšinkou jako Karkulka. Akát jsme našly podle mapy a tam, kde jsme akát našly, jsme do
mapy nakreslily kroužek. Pak jsme akát kreslily. Jednou do školky přišel pán a ukazoval nám,
jak se řezá akát stromeček. Pracoval se sekerou, tužkou a pilou. Prolézačky se z akátu vyrábí
proto, že je hodně tvrdý, pevný a nedá se zlomit. Dá se zlomit jenom motorovou pilou. Pak průlezka nespadne na děti. Aby byly průlezky jemné, musí se ořezat trny. Na našem hřišti se nám
nejvíc líbí houpačky bez opěradel a musíme se na něm chovat jako doma. Nesmíme rozkopávat
trávu ani rozdělávat oheň, také tam neházíme odpadky.
(nač)

Zápis do prvního ročníku základní školy
V období od 15. ledna do 15. února se každoročně konají zápisy do prvních tříd. Na naší Základní
škole byl stanoven termín na 21. ledna. Škola se
v tento den zaplnila dychtivými předškoláky, kteří
si poprvé zkusili, jaké je to zasednout do školních
lavic a vypracovat úkoly od paní učitelky. Celkem
jich bylo zapsáno a přijato 24. Několik rodičů však
ještě přemýšlí o případném odkladu školní docházky. Tento postup může být správný, ale v některých případech nevhodný. Dítě zralé pro školní
docházku postrádá v mateřské škole dostatečné
podněty pro svůj další rozvoj. Rodiče tak mohou
v dobré víře dítěti uškodit, proto by se měli v každém případě poradit s učitelkami mateřské školy,
které jejich děti znají a umějí vše posoudit. Případný odklad doporučí specializovaní odborníci.
Rodič, který uvažuje o odkladu, by měl navštívit
pedagogicko–psychologickou poradnu, kde zjistí,
zda je dítě pro školní vzdělávání již zralé. O odkladu školní docházky pak rozhoduje ředitel základní
školy. Rodič ho musí požádat o odklad nejdéle do
31. 5. a žádost musí doložit kladným posouzením
pedagogicko– psychologické poradny nebo odborného lékaře.
Od letošního roku může dítě nastoupit do školy
již v pěti letech. Tato novinka je však určena pro
mimořádně nadané děti, které jsou zároveň sociál-

ně a emočně vyspělé natolik, aby zvládaly náročný
školní proces. Zápisu pětiletých dětí musí ovšem
předcházet vyšetření psychologa, který rozhodne,
zda je školní docházka v zájmu dítěte. Pokud dítě
dosáhne věku šesti let do konce prosince, stačí mu
doporučení pedagogicko – psychologické poradny.
Po tomto datu tj. do konce června je nezbytné doložit také doporučení odborného lékaře.
Budoucím prvňáčkům přejeme, aby jim jejich prvotní nadšení a zvídavost vydržely co nejdéle.
J. Slámová
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Volební sedění Baráčníků

V sobotu 16. ledna 2010 se v sále Na Hřišti sešli naši baráčníci k výročnímu
volebnímu sedění. Sál byl zaplněn, protože přijeli baráčníci ze spřátelených
okolních obcí a přišla i početná delegace Klubu seniorů. Kromě tradičního
programu sedění - zprávy o činnosti, zprávy slídilů účtů, zdravic hostů, byly
hlavním bodem volby nového konšelstva na další dva roky. Nejdůležitější
změnou, kterou volby přinesly, bylo předání funkce syndičky (syndik - jednatel, tajemník). Ta dosavadní - tetička Jaroslava Šťastná - předala tuto funkci tetičce Janě Semkovičové. Rychtářem byl i pro další období zvolen Jiří Šedivý.
Baráčníci při svých jednáních dodržují řadu tradic, z dnešního pohledu často neobvyklých. Patří mezi zejména složité, vzletné a uctivé oslovení, které
musí každý, kdo chce vystoupit, přesně vyslovit - jinak zaplatí pokutu, čili „protáhne komínek“. Přenosnou
pokladničkou je totiž malý model vesnického domu a mince se do něj vhazují komínem. Tradiční jsou
i pojmenování funkcionářů - v čele obce je RYCHTÁŘ, o kulturu a zábavu se stará ŠVANDYMISTR,
pokladníkem je BERNÍ , členské příspěvky
vybírá KONTRIBUČNÍ, členové revizní komise jsou SLÍDILOVÉ ÚČTŮ. Že k tradici
patří i smysl pro humor, dokazuje následující
opis jejich revizní zprávy:
„Počestné právo vážený rychtáři, moudří
a opatrní konšelé, vážení hosté, pozorné tetičky a vlídní sousedé!
Dáváme našemu sedění na vědomí, že my,
slídilové účtů, tetička Bejšáková a a tetička
Plicková, jsme se, se vší odpovědností, zhostili náročného úkolu a proslídili jsme obecní
truhlici. Každý účet jsme bedlivě prozkoumali, truhlici dnem vzhůru obrátili a nalezené
korunky kovové i ty z papíru poctivě přepočítali. Je zajímavé, že k dnes tak obvyklým pokusům o uplácení
nedošlo, a tak můžeme s vědomím čistým a nezatíženým prohlásiti:
- že hospodaření bylo šetrné a vydání pouze obvyklá a odůvodněná
- že příjmy do truhlice, ač nebyly vysoké, všechny byly pečlivě v kolonkách zaneseny
- že korunky v truhlici nalezené odpovídaly poslednímu zápisu, žádné nechyběly a také žádné nepřebývaly
- že bankovní dům pouze ničemný úrok poskytnul a daleko více si za nějaké služby srazil
- že účty veškeré jsou řádně seřazeny, jejich seznam je úplný a jsou podpisy opatřeny
- že příspěvky od členů jsou řádně vybírány a pečlivě evidovány
- a že rychtáře žádáme a konšelé též, aby sponzory pilně sháněli a naši truhlici ještě lépe pevnou měnou
plnili.
To vše při rozumu zdravém a bez všelikého útisku dosvědčujeme a naší berní opravdu pěkně děkujeme.
Dáno na rychtě dne 17. prosince 2009.“
Po skončení oficiálního programu sedění pokračovalo při hudbě, ochutnávání pravých českých koláčů
a přátelském povídání. Je jen dobře, že baráčníci v naší obci žijí dál, i když hlavní poslání, které si baráčnické hnutí dalo za svůj cíl při jeho vzniku v první polovině 20. století - vzájemná pomoc při těžkých životních
situacích - již není tak aktuální. Přátelství, setkávání, společenské akce však jsou potřebné i dnes.
Petr BRODSKÝ, kronikář

VÁS ZVE
Klubkařky zvou všechny, kteří se rádi baví, na
druhou jimi pořádanou
zábavu, tentokrát ve španělském stylu, s názvem ŠPANĚLKY OBLÉ
A FLAMENGO DOBLE.
Zábava se bude konat 10. dubna 2010 v sále
restaurace „Na Hřišti“ v Chrástě od 20 hodin
do kuropění. Pro stylovou zábavu pro vás holky
z KLUBka připravily výzdobu, po celý večer
pestrý program v čele se skupinou „A je to“, vystoupí host večera, který všechny španělskými
rytmy přenese do jižních končin Evropy a udělá tu správnou atmosféru před „španělským“
předtančením v podání klubkařek. Půlnoční
diskotéka rozproudí krev v žilách snad každému návštěvníkovi. Pochopitelně, že k dobré
zábavě patří bohatá tombola. Tak jako minule budou vstupenky slosovatelné a nejlepší tři
ceny se budou veřejně losovat. A tak jako minule – netvrdíme, že je výherci od nás dostanou tak úplně zadarmo. K dobré zábavě určitě
přispěje i stylové oblečení, takže každý může
popřemýšlet o tom, co právě je pro Španělsko
charakteristické – sukně s kanýry, výstřihy
s růží v dekoltu, široké klobouky, úzké kalhoty
s mohutným toreadorským opaskem. Fantazii
se meze nekladou, tak doufáme, že všichni jí
pustí uzdu a sejde se mnoho seňorit a seňorů.
Nebude chybět ani prodejní stánek, do kterého může přispět každý, kdo chce podpořit náš
projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“. Rády ve
stánku uvidíme napečené sladkosti nebo pochutiny, které občerství znavené tanečníky.
Kdo se chce s jistotou zábavy zúčastnit, může
využít předprodeje vstupenek, který začne 1.
března, a to na mailové adrese: klubko@tisice.cz nebo na telefonním čísle 723 022 945
u klubkařky Nadi.
Na svou druhou zábavu srdečně zvou holky
z KLUBka.
(nač)

Výroční zpráva Klubu seniorů
Rok 2009 – devátý rok činnosti našeho Klubu seniorů je minulostí. Pří bilancování práce výboru klubu je nutné uvést, že úkoly,
které jsme si vytýčili na jeho začátku, jsme kromě jediného splnili. Naše první akce v tomto roce byla 14. března, kdy jsme uspořádali
zájezd do Městského divadla v Mladé Boleslavi, původně na hru Sen noci svatojánské, ale vinou náhlé změny programu jsme viděli
Strakonického dudáka. I tak to byl zdařilý zájezd a nikomu tato změna nevadila. Na Květnou neděli 5. dubna zahrála v sále Na Hřišti
opět Přívoranka na tradičním Velikonočním setkání. Hned v dalším týdnu 9. dubna jsme jeli autobusem do Litoměřic na jarní Zahradu
Čech. Na tento zájezd přispěl klub z pokladny částkou 740,-Kč. Léto jsme přivítali 28. června opět s Přívorankou. Toto setkání svým
vystoupením zpestřila Taneční skupina žen z Čečelic. Na žádost Diakonie Broumov byla ve dnech 21. a 22. 8. uspořádána v klubovně
na poště další humanitární sbírka použitého šatstva a textilu. Odevzdaných 115 plastových pytlů a několika velkých kartónových krabic svědčí o úspěchu této akce, za kterou nám v novoročním blahopřání Diakonie poděkovala. Dny 16. a 17. září měly být vrcholem
naši celoroční činnosti - dvoudenní zájezd na Moravu za 1 100,-Kč za osobu. V této ceně byla zahrnuta návštěva hradu Buchlov, zámku Buchlovice a Lednice,
s noclehem v Blatničce, spojeným s návštěvou vinného sklípku s pohoštěním. Zájezd jsme však pro malý zájem museli zrušit. Škoda, za tak výhodnou cenu
a podmínky se nám těžko podaří uspořádat jiný zájezd. Naše pravidelné výlety do Litoměřic na jarní a podzimní výstavu Zahrada Čech jsou vždy hned po
vyhlášení okamžitě obsazeny a bylo tomu i 22. září, třebaže bylo nutné zvýšit cenu na 150 Kč. V neděli, den před svatým Václavem 27. září jsme se s Přívorankou rozloučili s létem. Dne 29. října se nám podařilo v divadle v Mladé Boleslavi konečně vidět hru Sen noci svatojánské. Na tento zájezd jsme na každou
vstupenku připlatili z pokladny 20 Kč. Na svátek sv. Mikuláše 6. prosince, jako poslední naši letošní akci jsme připravili Setkání s Přívorankou na Mikuláše. K
naladění na vánoční strunu jsme přispěli i rozdáváním vstupenky v podobě čokoládové figurky Mikuláše. Bohužel, při menší účasti našich stálých přespolních
návštěvníků byl sál naplněn jen ze dvou třetin a tak poprvé za dosud 33 pořádaných setkání s přáteli a hudbou jsme prodělali a museli sáhnout do naší již skoro
prázdné pokladny. Lze říci, že minulý, devátý rok naši činnosti, byl standardní nebýt onoho zrušeného zájezdu na Moravu, který potvrdil, že dvoudenní zájezdy
pro naše seniory nejsou přitažlivé. Byly však i smutné události. Před vánocemi v roce 2008 odešel náš zakládající člen výboru František Barbora a v říjnu další
zakladatel Václav Urban. Z několika doručených návrhů byl losem vybrán Václav Fábera jako nástupce pana Barbory. Za Václava Urbana, který odešel v říjnu,
nastoupil další z navržených, Josef Kučera.
V následujícím desátém roce činnosti našeho Klubu bychom chtěli pokračovat v tradičních Setkáních s Přívorankou, pokud to bude pro naši pokladnu finančně
únosné. Rovněž zachováme oba naše zájezdy do Litoměřic a vyhovíme též případné žádosti Diakonie Broumov o další sbírku použitého šatstva a textilu. Také
zase připravíme zájezd do divadla v Mladé Boleslavi. Chtěli bychom pro naše členy vymyslet zajímavý jednodenní autobusový výlet po českých zajímavostech.
Všechny tyto akce, veškerá činnost výboru je závislá na zájmu tišických členů Klubu a na jejich podpoře. Určitě nepřidá na chuti k práci, když na pořádaných
Setkáních s Přívorankou jsou u místních návštěvníků v převaze členové výboru. Na druhé straně nás však potěší zájem hostů z blízkého i vzdálenějšího okolí,
kteří na naše setkání přicházejí pravidelně a vždy se již na ně těší. Chtěli bychom jím touto cestou za jejich přízeň poděkovat.
Zprávu podává předseda KS Milan Černý, připravil jednatel KS Václav Kváček
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Sobotní víkendy
pro malé i velké
Centrum volného času v Kostelci nad Labem
připravuje každý měsíc hlavně pro maminky (babičky) s malými dětmi víkendové akce, zaměřené
na tvoření, u dětí dále i na hry, soutěže a tanečky.
V březnu již budou klepat na dveře Velikonoce.
Takže v jejich duchu bude i víkendové odpoledne
27. března 2010 od 14,00 do 17,00 hodin.
Pro dívky a ženy
Hlavně maminky, babičky nebo slečny mohou
využít víkendové odpoledne k výrobě originální
Velikonoční ozdoby. Připraveny budou pomůcky k výrobě drátovaného vajíčka a stromečku
s korálky. K příjemnému odpoledni patří i káva
a něco sladkého k ní. Cena kurzu je 300 Kč. Aby
se maminky mohly v klidu věnovat vlastnímu
tvoření, je připraven souběžně program pro jejich
potomky.
Pro malé děti
Maminky mohou své děti přihlásit na akci pro
děti a v klidu se tak věnovat vlastnímu tvoření.
Program bude v podobném stylu, ve kterém se
odehrála Mikulášská nadílka. V prostorách Centra budou připraveny výtvarné dílničky, kde si děti
vyrobí stojánek na velikonoční vajíčko, které si
zde také nazdobí. Vyrobí si jarní dekoraci, ozdobu do květináče či na záclonku. Po pilné práci
bude připravena svačinka a pak již se posadí na
židličky a podívají se na Velikonoční pohádku.
Připraveny budou hry a na závěr odměna v podobě nadílky. Malým dětem se vším pomohou
asistentky, takže rodiče si mohou udělat volno
třeba na návštěvu, nákupy nebo si mohou vyrobit
drátované vajíčko nebo stromeček v kurzu pro
dospělé. Cena za dětské odpoledne je 120 Kč.
Kurzovné můžete uhradit přímo v Centru volného času, a to buď předem, nebo v den konání akce. Počet zájemců je omezen, aby se všem
přihlášeným mohly asistentky věnovat. V ceně je
malé občerstvení v podobě nápoje a moučníku.
Informace získáte též u Gabriely Kvasničkové –
724 313 269 nebo na webové adrese www.gapaprovas.cz. Najdete zde i informaci o únorové akci
s názvem Sobotní proměna, která je naplánována
na 27. února též od 14 – 17 hodin.
Další akce v dubnu
Na duben je připraveno odpoledne v čarodějnickém stylu. Asistentky nalíčí malé čarodějnice
a černokněžníky, vykouzlí i odpovídající účesy.
Pro každého bude na místě vykouzlen i kostým,
takže na další část programu – módní přehlídku
Módes Róbes, budou všichni řádně připraveni.
O soutěže ani závěrečný čarodějnický rej nebudou
ani tentokrát děti ošizeny a určitě se najde i něco
na zoubek v podobě svačinky. Slečny a dámy se
mohou těšit na rady ohledně účesů a líčení.
text a foto: N. Černá

Lednový víkendový program byl v duchu karnevalu s nebeskou tématikou. Děti za pomoci
asistentek vyráběly masky sluníček, hvězdiček
a Marťánků a při závěrečném bále si zahrály
nebeské hry.

Sport
Vánoční turnaj 2009
Mezi Vánocemi a Novým rokem 28. 12. 2009 uspořádali stolní tenisté Sokola Tišice tradiční oddílový
turnaj o Putovní pohár starosty. Tak jako loni se turnaje účastnilo 13 hráčů, což sice při zachování systému
souboje každý s každým značně protáhlo celý průběh, ale tento systém je nejspravedlivější. Ani tentokrát
nedošlo k žádnému překvapení, a tak tišická jednička Jirka Fabián jak putovní pohár, coby loňský vítěz,
přivezl, tak si jej zase odvezl. Jako jediný dokázal porazit všechny své soupeře a bez ztráty kytičky získal
Pohár starosty. Protože to bylo už jeho třetí prvenství, stal se jeho držitelem natrvalo, což při předávání
poháru z rukou starosty M. Brodského udělalo velkou radost jeho malému synovi Davidovi. Pro další
turnaje bude teď na starostovi zajistit pohár nový. Na prvních třech místech se v pořadí Fabián, Rubín a
Brodský umístili hráči základu A-týmu a za nimi pak ostatní hrající za B-tým v pořadí téměř kopírujícím
jejich úspěšnost v mistrovských soutěžích. Jako vždy, kromě poháru pro vítěze, obdrželi všichni účastníci
i věcné ceny, které si z velké většiny sami do turnaje vložili. Nezbývá, než se těšit na souboje v příštích
letech o zbrusu nový putovní pohár.
J. Kratochvíl

Stolní tenisté stále v první polovině tabulky
V mistrovských soutěžích družstev rozhodně nedělají stolní tenisté Tišic své obci a jejímu sportu
ostudu. První mužstvo hraje ve velmi vyrovnaném
středu RP I, když mezi čtvrtým a sedmým týmem
je rozdíl pouze jediného bodu.Tam rozhoduje
každá maličkost, hlavně to, zda mohou nastoupit
všichni tři nejúspěšnější – Fabián, Rubín a Brodský. Absence kteréhokoliv z nich bývá pro konečný výsledek rozhodující.
Výkon B-mužstva s příchodem Pavla Dudka, který v prvé polovině sezóny dával přednost fotbalu,
velmi stoupl a tak lze očekávat, že se ve zbývající
části popere o pozici mezi prvními třemi v RP II.
K tomu může přispět i konečně vyřízená registrace
nového člena oddílu Jindry Vaise.
Tabulka RP I
1. Neratovice C
15 13 0 2 0 184:86 39
2. Mělník - Pšovka 15 12 1 2 0 180:90 37
3. Mšeno A
15 10 0 5 0 160:110 30
4. Veltrusy B
15 8 2 5 0 147:123 26
5. Tišice A
15 8 2 5 0 156:114 26
6. Dolní Beřkovice A15 8 2 5 0 137:133 26
7. Mlékojedy B
15 8 1 6 0 145:125 25
8. Nelahozeves A 15 5 2 8 0 120:150 17
9. Cítov
15 4 3 8 0 123:147 15
10. Dřínov B
15 2 4 9 0 115:155 10
11. Liběchov A
15 2 3 10 0 91:179 9
12. Kralupy n. V. A 15 0 0 15 0 62:208 0
Tabulka RP II
1. Mšeno B
2. Dolní Beřkovice B
3. Neratovice D
4. Tišice B
5. Mlékojedy C
6. Nelahozeves B
7. Neratovice E
8. Horní Počaply
9. SK Liběchov B

10
10
10
9
10
10
10
10
9

9
8
6
5
4
4
2
2
1

1
0
0
2
1
0
0
1
1

0
2
4
2
4
6
8
6
7

0
0
0
0
1
0
0
1
0

128:52
118:62
117:63
95:67
84:94
94:86
43:137
77:101
34:128

28
24
18
17
12
12
6
6
4

INZERCE
Provádím zateplování staveb
a dodávky plastových oken Finstral
včetně montáže. Jsem zaregistrován jako
odborný dodavatel, který je oprávněn
provádět práce v rámci programu „Zelená
úsporám“. Zajistím i vypracování projektu,
energetického hodnocení a žádosti o dotaci. Miroslav Daňhelka, tel.: 607 501 604,
315 696 462, danhelkovi@email.cz
Lenka Nerglová otevírá od 1. března 2010
v ulici Marie Podvalové 285

KADEŘNICTVÍ

Provozní doba dle dohody a přání zákazníků!
Tel.: 315 698 235, 605 770 625

Výsledky:
Veltrusy B-Tišice A
9 - 9
Rubín 4,5, Brodský 3,5, Dráb a Dudek 0,5
Dřínov B - Tišice A
7-11
Fabián a Rubín 3,5, Brodský 3, Veselý 1
Tišice A - Kralupy A
16-2
Brodský, Fabian a Rubín 4,5, Veselý 2,5
Tišice A - Liběchov A
12-6
Brodský 4,5, Rubín 3, Dráb 2, Veselý 1,5, Jelínek 1
Mělník-Pšovka - Tišice A
11-7
Rubín 3, Brodský 2 Veselý 1, Dráb 0, WO 0-1
Tišice A - Beřkovice A
12-6
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 2, Dráb 2
Mlékojedy B - Tišice A
9 - 9
Fabián 3, Rubín 3, Brodský 2,5, Dráb 0,5
Neratovice D - Tišice B
7-11
Dudek, Veselý a Dráb 2, Kratochvíl I. 0, WO 5-0
Tišice B - Nelahozeves B
10-8
Dudek 4,5, Veselý 2,5, Habart 2, Kratochvíl I. 1
Tišice B - Mlékojedy C
9 - 9
Kratochvíl I. a Dráb 2,5, Dudek a Veselý 2

Zveme všechny na tradiční
MAŠKARNÍ SPORTOVNÍ PLES,
který se koná 13. března 2010
od 20,00 hodin v sále Na Hřišti.
K tanci a poslechu bude hrát hudební
skupina Pohoda.
Bohatá tombola a soutěž masek.
Klub seniorů Tišice zve Vás,
členy i nečleny, bez rozdílu věku na
VÍTÁNÍ JARA S PŘÍVORANKOU.
Stane se tak na Květnou neděli 28.
března v sále restaurace Na Hřišti
v Chrástě od 14,00 hodin.
Příjďte se pobavit, poslechnout si
příjemnou muziku a třeba si i zatančit.
Moc se na Vás těšíme.

NAROZENÍ
Lada Buryšková
Jan Tintěra
Michaela Bažová
Jan Pazdera

Chrást 345
Kozly 156
Tišice 3
Kozly 178

27. 12.2009
26. 11. 2009
17. 12. 2009
7. 1. 2010

ÚMRTÍ
Vlastimil Kozlovcev
Helena Zemanová
Jaroslav Voříšek
Karel Pazdera

Tišice 160
Chrást 123
Chrást 206
Kozly 25

79
81
60
61

let
let
let
let
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Sport

Fotbalová příprava v plném proudu

Rozlosování jaro 2010

Mužstvo mužů začalo s přípravou již 5. ledna
2010 v tělocvičně Gymnázia v Neratovicích. Tréninky se pravidelně střídají, v úterý hala a ve čtvrtek venku na našem hřišti. Vyjímkou byl týden od
8. února, kdy měli hráči tréninky každý den s výběhy po Tišicích. Začátkem února si chlapci také
otestovali své umění s badmintonovými raketami
při halovém turnaji v Praze-Letňanech.
Kromě toho se naše první mužstvo účastní zimního turnaje v Praze-Kyjích, na kterém hraje deset
týmů. Soupeři jsou zde různé kvality, od krajského
až po okresní přebor. V dosud odehraných zápasech se nám celkem dařilo a jsme zatím na druhém
místě v tabulce. Na březen máme dohodnuty ještě
další čtyři přátelské zápasy. V prvním mistrovském
zápase přivítáme 27. března na našem stadionu v
okresním derby AFK Lužec.
S přípravou začala i ostatní družstva. Béčko
trénuje od 7. února, dorost a žáci již od 9. ledna
především v hale Gymnázia v Neratovicích, starší
přípravka pak od 12. února v sokolovně ve Všetatech. Od března by měly všechny týmy začít trénovat už i na hřišti. Předpřípravka bude začínat v
hale Gymnázia v Neratovicích 6. března od 10.00
hodin. Žáci a dorost jsou přihlášeni do turnajů, které organizuje OFS Mělník, a odehrají se ještě před
začátkem mistrovských utkání.

I. B. TŘÍDA, skupina B - Tišice A
27. března 15:00 AFK Eletis Lužec
3. dubna 16:30 TJ Sokol Jeneč
10.dubna 16:30 TJ Sokol Záryby
17. dubna 10:15 FK Brandýsek
hřiště Koleč
24. dubna 17:00 TJ Sokol Klecany
1. května 17:00 TJ Řepín
9. května 17:00 FK Veltrusy
15. května 17:00 Sokol Tuchoměřice
23. května 17:00 TJ Sokol Hostouň
29. května 17:00 TJ Sokol Lidice
5. června 17:00 FK Vysoká
12. června 17:00 SK Slaný
19. června 17:00 Slovan Velvary

Příprava muži - zima 2010
Turnaj Praha-Kyje
10. ledna
Kyje B
odloženo na 14.3.
16. ledna
Kyje dorost
5-2
Temiak 2x, Brodský, Prejzek T., Brzoň
23. ledna
Litol
9-0
Karlík 4x, Kolařík L. 2x, Svoboda, Březina, Priatka
30. ledna
Lužec
5-3
Langmayer 3x, Prejzek T., Prejzek K.
6. února
Milovice
2-3
Kaňovský, Prejzek T.
14. února Praga
20. února Střešovice
27. února Svojetice
7. března
Počernice
14. března Kyje B
Přátelská utkání
4. března
Kly
6. března
Brandýs B
13. března Kosořice
20. března Kostelní Hlavno

V
V
D
V

ČEZ cup žáků
3. dubna
11:00
10. dubna 11:00
18. dubna 15:00

V
Ovčáry
V

Záryby
Kostelec
Obříství

Jak si vedou šachisté?
V rámci Středočeského šachového svazu hrajeme Regionální soutěž C, což je soutěž základní a obavy
o sestup nás netíží. Družstvo má odehraných sedm utkání a zatím jsou výsledky dobré. Po úvodních třech kolech, o kterých jsme informovali minule, nás nyní postupně čekali Dobrovice E venku, Čelákovice A doma,
ve sněhových přívalech jsme dojeli na utkání s družstvem Mělník C a přijel k nám Bakov C. Výsledky jsou
vzácně vyrovnané a s Dobrovicemi i Bakovem jsme remizovali. Za Dobrovice hrál pan Šulc, kterému je letos 94 let a ukázal, jak mu to myslí. S Bakovem to bylo jiné kafe, po dvou rychlých prohrách se soupeři snažili rychle rozhodnout a při úporné snaze o vítězství, zapomněli na obranu. Vše se mělo rozhodnout na první
šachovnici, kde hrozby z obou stran byly natolik nevypočitatelné, že bílý i černý dali přednost obraně a po
totálním zabetonování pozice ve věžové koncovce se shodli na remíze v partii i zápase. Čelákovice k nám
přijely v nejsilnější sestavě, která se v soutěži letos předvedla, obhájili kvalitu a připravili Tišicím první
a zatím jedinou porážku. Sestava Čelákovic by stačila i v soutěžích o dva stupínky výše. Nakonec zůstalo to
nejlepší. 10. ledna bylo nasněženo tak, že se nám nechtělo nikam jezdit po neupravených silnicích. Mělník
není tak daleko a dojeli jsme s dostatečnou rezervou na vyhrabání parkovacího místa. Zápas začal normálně
v devět hodin, ale po zhruba půl hodině se začala hrací místnost plnit diváky. Říkali jsme si dobrý oddíl, má
zájem i o nás a naši hru. Bylo to jinak, v 10 hodin začínal zápas Krajského přeboru mezi Mělníkem A a Kostelcem nad Černými Lesy. Takže po desáté odešli diváci za lepším. Leč nejprve jsme jednu partii prohráli,
aby vzápětí Ferdův soupeř odevzdal figuru a po několika zbytečných tazích vzdal. To už se dala nervozita
krájet a překvapil kapitán Václav Bartoň. Neuvěřitelnou kombinací ze sevřené pozice a o pěšce méně získal ve výměnách figuru a soupeř se mu vzdal. Za stavu 1:2 musel Mělník riskovat a v remízové koncovce
s nestejnopolými střelci a věží na druhé šachovnici mělnický hráč zkusil matový útok. Ukázalo se, že nebyl
korektní a bylo 1:3. Jako poslední se dohrávalo tradičně na první šachovnici. Poziční převaha v průběhu
partie naznačovala jasné vítěství bílého z Mělníka. Ojedinělý, ale dobře připravený výpad černého znamenal
celkové vítězství 1:4. Do konce sezóny jsou ještě tři kola. V Tišicích na poště nás můžete vidět pouze 21.
února od devíti hodin.
Miloš Partl

III. TŘÍDA, skupina A - Tišice B
28. března 15:00 SK Lab.Kostelec
4. dubna 16:30 FK Neratovice
B-hřiště Byškovic
11. dubna 16:30 Sokol Dřísy
18. dubna 17:00 Lotos Neratovice
- hřiště Chlum
25. dubna 17:00 Sokol Čečelice
2. května 17:00 Start Mlékojedy
8. května 17:00 Sokol Všetaty
16. května 17:00 TJ Sokol Záryby B
22. května 17:00 Horní Počaply
30. května 17:00 SK Liběchov
6. června 17:00 FK Vysoká B
13. června 17:00 Slavia V. Borek
29. června 17:00 Liaz Vehlovice

D
V
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V

D
V
D
V
D
D
V
D
V
D
V
D
V

OKRESNÍ PŘEBOR - žáci Sokol Ovčáry
25. dubna 11:00 Sokol Obříství
Ovčáry
1. května 14:30 Vitana Byšice
V
9. května 11:00 H. Beřkovice
Ovčáry
16. května 11:00 Do. Beřkovice
Ovčáry
22. května 10:00 SK Mšeno
V
30.května 11:00 H. Počaply
Ovčáry
5.června 15:00 SK Liběchov
venku
20. června 14:30 Eletis Lužec
venku
OKRESNÍ PŘEBOR - DOROST STARŠÍ
7. března
11:00 AFK Vraňany
D
3. dubna
10:00 D. Beřkovice
V
10. dubna 11:00 Sokol Obříství
D
18. dubna 10:00 Horní Beřkovice V
24. dubna 11:00 volno
1. května
11:00 TJ Řepín
D
9. května
10:00 AFK Veltrusy
V
15. května 11:00 Eletis Lužec
D
22. května 10:00 FC Lobkovice
V
29. května 11:00 SK Liběchov
D
6. června 10:00 SK Mšeno
V
12. června 11:00 SK Vojkovice
D
20. června 10:00 Liaz Vehlovice
V

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kváček Václav, Kravcov Antonín, Nováková
Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba a zlom: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., tisk: Wendy s. r. o. Ev. č. MK ČR E 10708.

TR 114 8

