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Rok 2009 končí...

Vážení spoluobčané,
dnes již tradičním aktem naší obce, a to rozsvícením vánočního stromku před Obecním úřadem o první
adventní neděli, jsme vstoupili do zvláštního období předvánočního. Je to čas plný shonu, úklidů, nákupů a spěchu, ale také časem očekávaného období klidu, pohody, setkávání a vzájemného porozumění.
O vánocích se malí i velcí těší na příjemné posezení se svými blízkými, těší se z radosti nad věnovanými
dárky a na chvíle, kdy projevujeme svou lásku našim nejbližším. Je zapotřebí nechat se unést kouzelnou
atmosférou vánoc, dny klidu míru a pokoje, odpočinout si po celoroční práci, starostech a trápeních. Každý z Vás si to plně zaslouží. Rozzářené oči a radost dětí z obdržených dárků jsou tou největší odměnou
dospělým za jejich celoroční péči o své ratolesti – dávají Vám najevo, že jsou šťastné. Užívejte si těchto
vzácných okamžiků plnými doušky.
Pokud se ohlédneme za tím letošním rokem 2009, můžeme konstatovat, že naše obec žila až na nepatrné výjimky normálním životem. Řada věcí se podařila, něco již méně. Obec se snažila všechny aktivity
organizací, spolků i škol dle svých možností podporovat a velmi nás těší, když občané oceňují úspěchy
sportovců i žáčků, reprezentujících obec, když podporují iniciativu a úspěchy děvčat KLUBKA, obětavou činnost seniorů, baráčníků, hasičů i chovatelů, práci a péči myslivců o naši přírodu. Cizinci obdivují
mladými udržovanou tradici Májů, odborníci oceňují zase netradiční systém odkanalizování obce. Pro
mne je vždy radostnou událostí pravidelné vítání nových občánků i to, že stále více mladých lidí chce
u nás žít, že se jim tu prostě líbí. Nebudu dnes zmiňovat jednotlivé letošní akce, vždyť jste byli průběžně
našimi Tišickými rozhledy o všech informováni.
Ale přeci jen ten letošní rok byl trochu zvláštní. Bohužel, stalo se to, čeho jsme se obávali. Také na nás
dopadla celosvětová finanční krize. Kromě jiného i tím, že všechny naše žádosti o dotace byly zamítnuty
mimo dotace na opravu silnice v ulici U Školky. Naše finanční situace je velmi, velmi svízelná, potřebné kroky se podnikají, ale budeme se muset my všichni společně s tímto stavem v následujícím období
vyrovnat. Čekají nás jistá omezení na straně příjmů, možná se uskuteční některá nepopulární opatření,
budeme muset provést redukci i na straně výdajů. Buďme však trpěliví, rozumní i skromní a věřme, že
toto období dlouho trvat nebude.
Závěrem mi dovolte, vážení spoluobčané, abych touto formou v závěru roku poděkoval Vám všem,
kteří jste nám v naší práci pomáhali, abych poděkoval pracovnicím Obecního úřadu i celé redakci Tišických rozhledů za obětavou práci. Všem bez rozdílu přeji k nadcházejícím vánočním svátkům klidnou
a příjemnou pohodu, jejich pokojné a radostné prožití, dětem pak hodně dárků pod stromečkem i mnoho
pohádek v televizi.
Do nového roku 2010 přeji všem šťastné vykročení s přesvědčením, že se Vám splní všechna Vaše přání
a plány. I přes potíže, které nás asi čekají, si zachovejte optimistickou náladu. Abychom to zvládli, přeji
Vám pevné zdraví, štěstí, mnoho úspěchů v osobním životě i v podnikání. Ať Vás provází pohoda, lidské
štěstí, vzájemná úcta, porozumění a láska.
Miroslav Brodský, starosta

ZDARMA

CZECH POINT
K čemu nám to je?

S cize znějícím výrazem v nadpisu se v posledních
týdnech setkal snad každý. Sdělovací prostředky
jsou plné příspěvků o tomto novém prostředku
komunikace občanů s úřady a většinou příspěvků
velmi kritických - o tom jak to špatně funguje, přidělává práci, zvyšuje náklady a podobně. Od 1. listopadu 2009 je pracoviště CZECH POINT zřízeno
i na našem tišickém Obecním úřadě. K čemu tedy
můžeme toto místo, označené modrou nálepkou,
využít, co nám může přinést či usnadnit? Český
Podací Ověřovací Informační Národní Terminál,
tedy CZECH POINT, je projektem s cílem zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Poskytuje občanům možnost získat
ověřené, tady na ostatních úřadech platné, výstupy
z nejrůznějších registrů.
pokračování na str. 3
Všem našim občanům i přespolním přejeme
příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví, osobní spokojenost
i splnění všech přání. Tišickým rozhledům
zase přejeme mnoho spokojených čtenářů.
Vaše redakční rada

První adventní neděle patří společnému setkání

První adventní nedělí vstupujeme do předvánočního času, ke kterému patří poohlídnutí za končícím
rokem. Je to čas hodnocení všeho, co se během roku
událo a prožilo, je to čas společných setkání jak
v rodině, tak s přáteli.
Již potřetí velká část obyvatel Tišic, Chrástu a Kozel vstup do adventu prožila spolu při Rozsvícení
vánočního stromu, které je závěrečnou akcí Tišického KLUBka v roce. Již potřetí se s šálkem horkého
nápoje spolu zaposlouchali do vánočních melodií
a při nich našli čas na sousedské popovídání. Letos příležitosti vidět se s těmi, kteří sice bydlí, co
by kamenem dohodil, ale přesto na pár slov se času
nedostává, využila dobrá pětistovka obyvatel. Tradiční uvítací vánoční tóny vzaly na sebe netradičně
klubkařky. Našly se mezi nimi jak zpěvačky, tak
i hráčky na nástroje a vánoční vystoupení v podobě
dvou klasických koled zahájilo podvečerní setkání.
Pak již tradičně patřily mikrofony dětem ze školky
a ze školy, které všechny potěšily jak svou dětskou
bezprostředností, tak i krásným zpěvem a milým
tancem. Také přítomnost starosty obce Miroslava
Brodského je příjemnou tradicí, která ani letos nebyla porušena. Ve svém krátkém projevu poděkoval
všem za podporu podobných akcí a přítomným popřál krásné a klidné Vánoce.
pokračování na str. 4
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Tikanas informuje
Úhrada za kanalizaci
pro rok 2010

Od pondělí 18. ledna 2010 začnou pracovníci
společnosti TIKANAS vybírat od majitelů nebo
uživatelů nemovitostí, napojených na veřejnou
kanalizaci, poplatek za právo na využívání veřejné
kanalizace a čistírny odpadních vod v roce 2010.
Protože do uzávěrky TR nebyla stanovena výše poplatku – schvalovala se na zasedání OZ dne 16. 12.
2009, najdete tuto podstatnou informaci na veřejné
desce před OÚ, ve skřínce kanceláře TIKANAS
s.r.o., na internetových stránkách a bude vyhlášena
veřejným rozhlasem.
Zaplatit poplatek budou moci občané v kanceláři
v budově nového Obecního úřadu v ulici M. Podvalové 344 v 1. patře. Bude otevřena v následujících termínech:
18. 1. - 1. 3. 2010 pondělí, středa 16.00 - 18.00 hod.
sobota 9.00 - 10.00 hod.
8. 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).
Ing. Věra SEDLIAKOVÁ, TIKANAS

Ještě trochu statistiky
Připojme ještě trochu statistiky o naší kanalizaci.
V době psaní tohoto článku je ve vakuové kanalizační síti v provozu 136 sběrných šachet a na ně
napojeno 297 domovních gravitačních přípojek
s 690 obyvateli. Od začátku roku 2009 se připojilo
23 domů, bohužel jen 6 z nich ve staré zástavbě,
ostatní jsou novostavby. Stále ještě zbývá 39 nenapojených domů. Z toho je pět neobydlených a dva
víkendové objekty. Zbývá tedy 32 domů, jejichž
majitelé s napojením na kanalizaci stále váhají.
Jen v několika jednotlivých případech je důvodem
špatná finanční situace, případně obtížné technické
řešení domovní přípojky, dané polohou a stavební
situací domu. Jaký mají důvod ti ostatní? Zpočátku, po najetí, to mohla být nedůvěra ve spolehlivost vakuové kanalizace, ale skoro tříletý provoz
dostatečně prokázal, že tyto obavy byly zbytečné.
Petr Brodský, TIKANAS

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

• občané Tišic nominovali starostu Miroslava Brodského do celostátní soutěže Starosta roku 2009
• probíhají jednání s firmou, která má vybudovat
v Tišicích provozovnu na výrobu sladidel
• celosvětová finanční krize doléhá i na naši obec,
vedení obce zahájilo jednání s bankou o možnostech řešení finančních potíží
• vedení obce jedná se SFŽP ČR o ZVA kanalizace – konečném vyhodnocení současného stavu
• MMR opětně prošetřuje dotační tituly z roku
2003 – po povodních (u nás 5 akcí)
• OZ jednalo s velitelem POLICIE ČR a byl přislíben zesílený dohled na pořádek v obci
• majitelem pískovny v Tišicích již není PIKASO
s.r.o., ale Kamenolomy ČR s.r.o.
• SFŽP ČR uložil Obci Tišice sankci za nesplnění
ekonomických přínosů (nenapojil se plánovaný počet odběratelů na rozvod plynu) ve výši 950.000,Kč, kterou jsme museli vrátit z obdržené dotace na
plynofikaci
• POVODÍ Labe s. p. oznámil, že byla provedena
nová kilometráž Labe, nyní dle Mezinárodní komise pro ochranu Labe
• firma Uhlíř Čelákovice s. r. o. provedla rekonstrukci rozvodů NN v ulicích Všetatská a U Kap-

ličky v Chrástu, následně bude obec instalovat
veřejné osvětlení
• OZ novou vyhláškou upravilo místní koeficient
pro výpočet daně z nemovitostí pro rok 2010 tak,
že daň bude pouze dvojnásobná (dle zákona)
• ROPID – PID připravil k podpisu nové smlouvy
na zajištění autobusové dopravy v naší obci, na dopravní obslužnost nebudeme muset doplácet
• ČD budou v době vegetačního klidu likvidovat
náletové dřeviny podél trati Lysá n. L. – Mělník
v úseku našeho katastru
• Distributor zemního plynu změnil v Praze své
sídlo, nová adresa je Zákaznická kancelář Praha,
Prosek Point, Prosecká 68, Praha 9
• vedení obce Tišice opět zahájilo jednání s Pozemkovým fondem ČR a žádá o vydání souhlasu
se stavbou protipovodňové ochrany kolem vakuové stanice v Kozlech
• vzhledem k současné neutěšené finanční situaci obce se projednává se SFŽP ČR přesunutí akce
Zateplení ZŠ až na rok 2011, dotaci máme přislíbenou již nyní
• dne 3. listopadu byla na SFŽP předána

naše žádost o dotaci na dostavbu kanalizace

Elektronická zdravotní knížka – IZIP

Elektronická zdravotní knížka je vysoce zabezpečený souhrn zdravotních informací pacienta v elektronické podobě přístupný 24 hodin denně prostřednictvím internetu. Zároveň je to bezpečné prostředí propojující poskytovatele zdravotní péče, pacienty a zdravotní pojišťovny. Slouží k předávání zdravotních
informací mezi lékařem a pacientem a mezi lékaři navzájem. Její vedení i zřízení je zdarma. Výhodou
elektronické zdravotní knížky je, že lékař bude mít vždy v pravý čas k dispozici kompletní zdravotní
historii, kterou s vaším souhlasem bude doplňovat o aktuální zdravotní záznamy. Navíc nejsou duplicitně
prováděna některá vyšetření a omezí se zbytečně strávený čas u lékaře. Může se zabránit nevhodné kombinaci užívání léků, která by mohla vést k poškození zdraví. Taková výhoda může v urgentních případech
– bezvědomí - zachránit i život. Lékaři totiž usnadníte práci a ušetříte čas, který pro správné rozhodnutí
potřebuje. Navíc - informace o zdravotním stavu každého zaregistrovaného jsou s vaším souhlasem přístupny i v zahraničí.
Vše je velice jednoduché. Zaregistrujete se a po registraci obdržíte doporučeně poštou do vlastních
rukou přístupové údaje do vaší elektronické zdravotní knížky. Tyto údaje tedy bude znát pouze zaregistrovaný pacient. Ihned po prvním přihlášení (neboli aktivaci) bude moci elektronickou zdravotní knížku
používat – číst v ní, případně si zapisovat poznámky. S registrací nebo s poskytnutím podrobných informací se můžete obrátit na Ivanu Malou (606 952 482). V současnosti je do systému zapojeno přes deset
tisíc lékařů a zdravotnických zařízení. Doporučuje se pacientům se závažnými zdravotními problémy,
kdy na včasném poskytnutí pomoci závisí pacientův život.

Dotace urychlí
výstavbu hřiště

Každá obec, každé občanské sdružení se snaží
získat dotace na své projekty. Ne jinak se chová i
občanské sdružení Tišické KLUBko, které v jejich
získávání slaví další úspěch. Po dotaci od mobilního
operátora T-Mobile uspělo KLUBko u společnosti
RWE Transgas, a. s. Ta poskytla dar ve výši 40.000,korun pro sportovní účely, přesně na vybudování
chybějící části dětského hřiště v obci Tišice - Chrást,
budovaného s podporou široké veřejnosti, konkrétně
na nákup funkční části herního prvku Vezírova pevnost. „Smlouva se společností RWE Transgas již byla
podepsána a já bych touto cestou chtěla poděkovat
Štěpánu Vaškovi, který nám s vypracováním žádosti
pomohl,“ řekla po podpisu smlouvy Radka Staňková, předsedkyně KLUBka. Díky získaným finančním
prostředkům již nyní naplno běží přípravné práce a
Vezírovu pevnost bude moci KLUBko předat dětem
v příštím roce. „Chtěla bych podtrhnout, že dotace
získáváme hlavně proto, že projekty jsou postaveny
na podpoře veřejnosti. Bez této doložené spolupráce
bychom neměly šanci na úspěch,“ dodala za klubkařky Radka. Na tomto úspěchu mají skutečnou zásluhu všichni, kdo projekt S KLUBkem – hřiště dětem
(nač)
podporují. Velké díky všem!
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STŘECHA NA STŘEŠE
Kuriózní dopravní nehoda se stala v naší obci 26. listopadu 2009 dopoledne. Řidič
nákladního automobilu MAN projížděl Tišicem po silnici II/331 ve směru od Mělníka
na Ovčáry. Na rovném úseku po projetí pravotočivé zatáčky se z přepravovaného nákladu, což byla zahradní chatka, uvolnila střecha a spadla vlevo do jízdního pruhu,
kdy v opačném směru projíždělo osobního auto. Přestože řidič se snažil střetu zabránit, střecha zahradní chatky dopadla na střechu osobního vozu. Vše však dobře
dopadlo, pouze spolujezdkyně z osobního auta byla lehce zraněna.
S využitím tiskové zprávy KŘPStck - ÚO Mělník připravila oja

CZECH POINT K čemu nám to je?
dokončení ze str. 1
Pro informaci uvádíme typy výstupů, pro něž si může občan na OÚ přijít:
Výstup (výpis) z katastru nemovitostí
Dostanete úplný, nebo částečný výstup z listu vlastnictví k nemovitostem či
parcelám v jakémkoliv katastrálním území ČR.
K tomu potřebujete znát:
1. číslo listu vlastnictví a číslo katastrálního území
2. u seznamu nemovitostí parcelní číslo u pozemku nebo číslo popisné u stavby
3. u seznamu bytových jednotek popisné číslo a číslo bytu
Výstup z obchodního rejstříku
Dostanete buď celou historii organizace, nebo současný stav, k tomu potřebujete znát jenom identifikační číslo organizace – IČO
Výstup z živnostenského rejstříku
Dostanete úplný výstup ze živnostenského rejstříku, k tomu potřebujete znát
jenom identifikační číslo organizace – IČO
Výpis z rejstříku trestů
Dostanete úplný výstup z rejstříku trestů a potřebujete platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas).
Výpis bodového hodnocení osoby
Po předložení dokladu totožnosti a řidičského průkazu obdržíte stav vašeho
bodového konta z Centrálního registru řidičů.
Seznam kvalifikovaných dodavatelů
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní
a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku,
kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace pro vypracování nabídek.
Výpis z insolvenčního rejstříku
Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních
spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. K získání výpisu
potřebujete znát IČO u organizací nebo osobní údaje u konkrétních osob.
Registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť dle zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky zaregistrovali
na MA ISOH, což je jim právě umožněno přes CZECH POINT. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence
autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu. Pro zhotovení výpisu je
potřeba předložit doklad totožnosti.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy.
Jde o
• ohlášení živnosti

Za čertovskou nadílkou
do Kostelce

Tam se vydaly hlavně ty děti z našich obcí, které
zde navštěvují dopolední školičku s pravidelnou
docházkou. Nadílka zde byla spojena s pobytem „v
peklíčku“, kde se děti věnovaly čertovským dovednostem – nošení čertovského pytle, stavění domu
z karet, postavení polínek, vaření v čertovském
kotlíku nebo výrobě papírového čertíka a anděla.
V „nebíčku“ na ně čekaly tanečky, říkanky a také
nadílka, na kterou dorazil čertík strašpytel, který se
bál dětí, takže byl asi jediný, kdo v ten den měl při
nadílce strach.
text i foto nač

• ohlášení údajů /nebo jejich změn/vedených v živnostenském rejstříku
• žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání lze provést buď elektronickou formou, nebo písemnou formou. Podrobnosti zájemcům sdělí pověřená pracovnice CZECH POINT.
Autorizovaná konverze
Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná
konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu
v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné
právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé
provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Nic není zadarmo, takže i za výpisy se platí dle následujícího přehledu. Takto
získané finanční prostředky Obecní úřad nikam neodvádí, stávají se příjmovou položkou rozpočtu obce.
Evidence

Cena za první stranu

Cena za každou další,
i započatou, stranu

Obchodní rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

50,- Kč

0,- Kč

Bodové hodnocení řidiče

100,- Kč

50,- Kč

Seznam kvalif.
dodavatelů

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Insolvenční rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

A ještě to nejdůležitější – na koho se obrátit na našem OÚ, které pracovnice jsou řádně vyškoleny a oprávněny tyto výstupy vydávat? Pověřenými osobami, na které se můžete v úředních hodinách OÚ obrátit,
jsou Magda BĚLOCHOVÁ (315 698 240) a v případě její nepřítomnosti
Lenka DAŇHELKOVÁ (315 698 237).
Občané, kteří mají přístup k internetu, mohou na adrese www.czechpoint.cz/
web/eshop získat výstup z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a seznam kvalifikovaných dodavatelů přímo z domova, bez
návštěvy pracoviště CZECH POINT. Požadovaný dokument dostanete do tří
pracovních dnů poštou jako doporučenou zásilku. Je úředně ověřený, můžete ho použít na jakémkoliv úřadě. Kromě výše uvedených cen ještě zaplatíte
70,- Kč za balné a poštovné. Funguje to - ve čtvrtek večer objednaný výpis
z katastru nemovitostí mi paní pošťačka přinesla v pondělí dopoledne.
Petr Brodský

KONEČNĚ JSME
SE DOČKALI
a můžeme uveřejnit fotografii
krásné nové silnice, která nahradila
dosavadní „tankodrom“ v ulici
U Školky. Firma
COLAS CZ a. s. dokončila její opravu
v termínu a předala ji k užívání. Tak
ať dobře a dlouho
slouží!

Tradice nebude porušena ani letos
Stejně jako každý rok zveme i letos všechny občany na malé vánoční příjemné zastavení – na tradiční Vánoční koncert. Potěšit se vánoční muzikou můžete přijít 27. prosince 2009 od 16,00 hodin do našeho tišického kostela Všech
Malý Honzík Borský z Tišic se zaujetím za pomoci tatínka vyráběl čertíka. Ten nadílkový se dětí bál
a schovával se za anděla.

svatých v Kozlech. Tentokrát se o hudební vystoupení postará KrisKrosKvintet. Že ho neznáte? Nevadí, přijďte se podívat a zaposlouchat do jeho umění.
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První adventní neděle patří
společnému setkání
dokončení ze str. 1
Pak již obecní úřad – a to doslova – patřil bilancování a vzpomínání na klubkové akce. Stěna jeho
budovy se proměnila v promítací plátno a krátký
sestřih akcí, připravený Pavlem Kváčkem, zavedl
návštěvníky zpět na akce, takže se mohli vidět při
tanci na zábavě, při zápolení s kolečkem brambor
nebo při cestování
zoologickou zahradou. Film byl
příjemnou připomínkou toho, co se
povedlo pro obyvatele uspořádat
a zároveň výzvou, navštívit i akce příští. Z nostalgie
návštěvníky vyvedly svižné tóny písničky Vánoce,
Vánoce přicházejí… opět v podání klubkařek, které
tentokrát zpěvem doprovodili i mnozí návštěvníci.
Poslední společné chvilky patřily tomu, co akce
nese v názvu – rozsvícení vánočního stromu, který
byl zase o kousíček větší než při minulém rozsvícení, takže - jak se pravilo ve filmu – za pár let bude
tak vysoký, jako ten na Staroměstském náměstí.
A jak to bylo s občerstvením? Dodržely klubkařky
slovo, že tentokrát bude svařáku dost? Snažily se,
holky, snažily, ale návštěvníci se snažili mnohem
více. Vinařství Kváčkových dodalo dostatek základní suroviny, tu holky zarovnaly na rovných třicet
litrů, ale ani tohle množství nestačilo. Byly narychlo
dovařeny další litry z darovaného vína od Radky
Krauzové, byly navařeny litry Vánočního tajemství,

vařil se punč, grog, ale přesto byly várnice ještě
před koncem akce prázdné. Prázdnotou zel i stánek
s cukrovinkami, které i letos ve velkém množství
zaplnily zbožím pekařky. Nezbylo mnoho z připravených vánočních ozdob, které přichystaly jak klubkařky, tak i šikovné maminky. A co tohle všechno
znamená? Tak za prvé to, že klubkařky budou muset
příště navařit mnohem více a za druhé to, že na konto projektu „S KLUBkem – hřiště dětem“ přibude
díky sponzorům, pekařkám, šikovným výrobkyním
svícnů a kupujícím finanční částka bezmála ve výši
18 tisíc korun, která přispěje k dokončení druhé etapy výstavby hřiště s názvem „Od stromu k dětskému hřišti“ a Vezírova pevnost – cíl tohoto projektu
- bude v termínu dokončena.
Všechny holky z KLUBka děkují těm, kteří jakoukoli formou podpořili akce a tím projekt výstavby
dětského hřiště. Všem návštěvníkům a obyvatelům
našich obcí přejí příjemné a pohodové Vánoce,
splnění všech přání, která v podobě dárečků chtějí
nalézt pod vánočním stromečkem. Do nového roku
přejí všem pevné zdraví, spokojenost a co nejvíce
krásných chvil prožitých se svými blízkými a přáteli.
Za Tišické KLUBko Naďa Černá
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Kozlouch se i letos dětí dočkal
Tentokrát za Kozlouchem na návštěvu ke Kalu děti přišly o den
dříve než loni. To ne úplně proto, že už se děti i Kozlouch nemohly dočkat společného večera, ale prostě proto, že nám letos sobota
připadla už na třicátého prvního. A protože se nejedná jen o setkání
strašidýlka a dětí, ale i o večerní putování s lampiónky, je akce odstartována u kostelíka Všech svatých. Lampiónový had, mířící ke
Kalu, se táhl do úctyhodné délky, opět se sešla hezká řádka dětí i
dospělých, kteří si nechtěli nechat ujít setkání s místním strašidýlkem. Kozlouch už od setmění vyhlížel první návštěvníky a pozorně
sledovat všechny přípravy – instalaci stánků, osvětlení, přinášení
dobrot od pekařek, ale hlavně si prohlížel donesená světýlka, která
krásně rozsvítila prostor kolem rybníčku. Vždyť i letos byla ta nejhezčí odměněna. O pomoc s jejich výběrem jsme požádaly Václavu
Kavínovou. Ta vůbec neměla lehký úkol. „Všechna světýlka jsou
krásná, a když uvážím, že je vyráběly děti, tak bych odměnila všechny. Ale když musím vybrat jen tři, tak dám přednost těm z přírodních
materiálů,“ řekla na adresu šikovných dětí. A pak už dorazil průvod
ke Kalu! Kozlouch nestačil rozdávat diplomy za odvahu, sladkosti
Kozlouch už od časného
za odměnu, hladit odvážné putovníčky. Když vše zvládl, tak teprve
večera vyhlížel průvod dětí
potom zbyl čas na fotografování, prostě Kozlouch byl ten večer na
roztrhání. Ale nejen on měl napilno, ale i klubkařky v prodejním stánku, který v okamžiku oblehli hlavně dospělí, aby koupili napečené sladkosti od našich pekařek, či nápoj na zahřátí. Po všem se opravdu
během chvilky jen zaprášilo, až si Helena Kravcová se Zuzkou Capratovou povzdechly – „toho svařáku
nebude snad nikdy dost!“ Tak uvidíme, na to příští putování se klubkařky určitě svědomitě připraví!
Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

Průvod dorazil od kostela Všech svatých osvícený lampióny v hojném počtu

KLUBko zve na akce v roce 2010

Akce pořádané KLUBkem začínají mít svou tradici a svůj řád. Vždy se najde něco pro „dospěláky“,
něco pro děti, akce pro všechny a akce soutěžní. Nejinak tomu bude i v roce 2010, kdy vás pozveme
celkem na pět akcí, které jsou určeny hlavně vám, našim spoluobyvatelům.
Začneme v dubnu akcí výhradně pro dospěláky, pro které uspořádáme v pořadí druhou taneční zábavu,
tentokrát ve španělském stylu s názvem Španělky oblé a flamengo doble. Těšíme se, že i tentokrát pustíte uzdu své fantazii a vystrojíte se v duchu krásných seňorit a mužných toreadorů. Návštěvníci se mohou
těšit na stylovou výzdobu, bohatou tombolu, španělské rytmy a pochopitelně na předtančení. Pokračovat
budeme v červnu (květnu), kdy děti pozveme na třetí Dětský den s podtitulem s námořníky poplujem.
Jak napovídá název, v tento den budeme v Tišicích cestovat po moři a s ním budou spojené soutěže, dílny i překvapení. Třetí akce je akcí pro všechny, kteří mají rádi soutěže a recesi. V září opět připravíme
tématicky zaměřený turnaj. A protože jsme krajem zelinářským, připravíme Zelný den. Takové “vlastnonožně“ šlapané zelí nebo silová soutěž se zelnou hlávkou určitě přiláká nejedno smíšené družstvo. Poslední dvě akce jsou pro všechny. Vždyť putovat za Kozlouchem mohou všichni naši občané. Letos jsme
pozorovaly, že i ti dříve narození se s Kozlouchem rádi vyfotili. A že se na akci nedá nic změnit? No to
se mýlí každý, kdo si to myslí! Kozlouch nám totiž prozradil, že na světě vůbec není sám! Tu pomyslnou
společnou celoroční pouť zakončíme první adventní neděli u Rozsvícení vánočního stromu. Koledy,
cukroví, stromeček i ten společně vypitý šálek svařáku nás přenesou do předvánoční doby a přimějí nás
poohlídnout se za celým rokem.
Věříme, že jsme sestavily akce tak, že si z nich může vybrat každý – malý i velký. Tak se přijďte podívat! Těšit se na vás budou holky z KLUBka. Podrobnosti a termíny akcí najdete na www.klub-ko.cz.
(nač)

Inspektorky v Mateřské škole Mikuláš dorazil
Po několika letech proběhla v naší mateřské škole inspekce, jejímž předmětem bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Mateřskou školou Tišice, hodnocení školního vzdělávacího programu a jeho naplňování. Inspekce probíhala dva dny a inspekční tým byl složen ze tří inspektorek. Naše
školka byla ohodnocena jako kvalitní zařízení, které splňuje náročné požadavky kladené na současnou
mateřskou školu, což vyplývá ze závěrečné inspekční zprávy. Z ní pro informaci vybíráme:
• činnost MŠ probíhá v souladu s rozhodnutím o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení a umožňuje rovný přístup ke vzdělávání
• MŠ vede předepsanou dokumentaci
• realizovaný Školní vzdělávací program je v souladu se zásadami a cíli Rámcového vzdělávacího
programu pro předškolní vzdělávání a školského zákona, naplňuje principy kurikulární reformy
• pro svou činnost využívá MŠ účelně finanční prostředky a materiální zdroje
• škola zajišťuje bezpečnost na požadované úrovni
• obsah vzdělávání vede k rovnoměrnému vytváření základů klíčových kompetencí
• přístup pedagogických pracovnic podporuje rozvoj osobnosti jednotlivých dětí
• pedagogický proces se vyznačuje využíváním tradičních forem vzdělávání, osvědčení o účasti učitelek na akreditovaných vzdělávacích akcích i plán dalšího vzdělávání vypovídají o snaze ředitelky i pedagogických pracovnic zachytit nové trendy současného kurikula
L. Nováková, ředitelka MŠ

V pátek 4. prosince 2009 se vyzdobený sál Na
Hřišti zcela zaplnil dětmi a rodiči. Základní škola
tu od 16 hodin pořádala tradiční mikulášskou nadílku. Nejprve po slavnostním zahájení zazpívali
a zatančili nejmenší čertíci a sněhové vločky z 1.
a 2. třídy. Při jejich vystoupení leckde v očích maminek i babiček zaleskla slzička dojetí. Děti z 3.
a 4. třídy pak v anglických koledách všem ukázaly,
jak se pilně učí cizí jazyk. Závěr celého programu
ukončilo vystoupení dívek, které ukázaly to, co si
nacvičily v tanečním kroužku ve školní družině.

PODĚKOVÁNÍ

MŠ Tišice děkuje svým sponzorům – rodičům
našich dětí, kteří nás v tomto roce nás podpořili. Díky finančnímu daru od M. Víta a M. Tůmy
jsme mohli nakoupit 56 souprav talířů a hrnečků s dětskými motivy. Dalšími sponzory jsou V.
a M. Krajčovi, kteří darovali dětské povlečení
včetně prostěradel pro 30 dětí a L. Sosnová, která darovala hračky. Je to velká pomoc, za kterou
děkujeme a věříme, že i v příštím roce se najdou
štědří lidé, kteří nám budou nakloněni.
L. Nováková

Beseda pro rodiče
Protože v lednu příštího roku čeká naše předškoláky zápis do ZŠ, pozvali jsme již podruhé do naší
mateřinky doktorku Černou z pedagogicko-psychologické poradny, aby pohovořila s rodiči na téma školní zralosti, tedy co vše by mělo dítě zvládat před nástupem do základní školy a kdy je případně vhodné
uvažovat o odkladu školní docházky. Z jejího vystoupení vybíráme ty nejdůležitější informace:
„Nejčastějším kritériem školní zralosti je tělesný vývoj dítěte a jeho zdravotní stav. V období vstupu
do školy se nápadně mění tělesné proporce. Dochází k protažení postavy, prodlužují se končetiny, změny
vedou k dosažení „filipínské míry“, kdy ruka natažená přes vzpřímenou hlavu dosáhne na ušní lalůček na
druhé straně. S proměnou tělesných proporcí totiž úzce souvisejí změny v ovládání těla. Dítě je schopno
přesnějších pohybů, které jsou nezbytné pro úspěšné zvládání psaní. Značnou roli při vstupu do školy
hraje věk dítěte, který je stanoven šestiletou věkovou hranicí. Kolem šestého roku dochází ke změnám
také v poznávací činnosti dítěte, kdy si začíná uvědomovat realitu, umí ji odlišit od svých subjektivních
přání a představ, dokáže se více ovládat. Dokáže rozlišit části obrazce, které dříve vnímalo jako celek, to
se týká jak vizuálních, tak akustických útvarů. To mu také dovoluje rozlišovat zvukovou a vizuální podobu
slov a analyzovat části určitých celků, což je předpokladem úspěšného postupu při učení čtení, psaní a
počítání. Školní úspěch závisí i na zásobě znalostí, které dítě získalo v předškolním věku, na bohatosti
jeho slovní zásoby, počtu slov, které dítě aktivně užívá nebo jim pasivně rozumí. Na základě dříve prováděných výzkumů by průměrné sedmileté dítě mělo ovládat okolo 18 000 slov. Významný je v tomto věku
i rozvoj artikulační obratnosti. Závažnější vady ve výslovnosti by měly být dětským lékařem zachyceny
již v předškolním věku a dítě by mělo pravidelně navštěvovat logopedickou péči. V době nástupu školní
docházky by již měla být výslovnost upravena, zejména se to týká výslovnosti sykavek.
Velmi důležitá je také citová zralost dítěte a s ní související zralost sociální. Dítě již má mít schopnost
odloučit se na určitý čas od rodiny, podřídit se cizí autoritě, řídit se stanovenými pravidly. Musí být
schopno ukončit započatý úkol, třebaže pro něho není zajímavý. Pro práci ve škole musí být dítě emočně
připraveno a motivováno, má mít kladný vztah k vyučujícímu i spolužákům, ale i ke škole a učební látce.
Musí mít pocit, že vše dobře zvládá, že je schopno mít nade vším kontrolu. Snad každý z rodičů si přeje,
aby jeho dítě bylo ve škole úspěšné. A právě zvážení současných možností dítěte je jedním z předpokladů
školní úspěšnosti. Odklad školní docházky je jakousi poslední možností, kdy můžeme dítěti, u kterého si
nejsme zcela jisti, že jeho školní dráha bude probíhat bez výraznějších problémů, připravit lepší startovací podmínky. Potom budeme spokojeni nejen my, ale především naše dítě.“
Věříme, že beseda byla pro rodiče zajímavá a užitečná a rádi ji zopakujeme i příští rok.
L. Nováková

A pak už parket patřil všem dětem. Stále však viselo ve vzduchu napětí z očekávání.
Přijde letos Mikuláš nebo ne? A co čert? Vše
dobře dopadlo, Mikuláš dorazil spolu s andělským
a čertovským doprovodem. A kdyby jenom s jedním čertem! Do sálu se letos vypravilo přímo celé
peklo. Čerti z naší 5. třídy pouštěli hrůzu na všechny strany. Nakonec ale Mikuláš a andělé přeci jen
obdarovali všechny hodné děti.
Celé odpoledne se dětem i dospělým vydařilo
a velký dík patří všem těm, kteří ho pomohli zajistit
- Martinu Skálovi za zapůjčení aparatury, Obecnímu úřadu za mikulášské dárky a v neposlední řadě
i všem učitelům a rodičům. Ať nám všem slavnostní
nálada a pohoda vydrží alespoň do Vánoc.
ZŠ

Krátce ze
školního dění

z Ve dnech 17. – 19. 11. pořádala škola tradiční
sběr starého papíru. V areálu školy byl přistaven
kontejner, který byl i tentokrát naplněn téměř celý.
Doufáme, že počet kilogramů bude co nejvyšší a
děkujeme všem, kteří přispěli. Za peníze se nakoupí sešity, čtvrtky a jiné pomůcky.
z Opravena byla školní tělocvična a plot kolem areálu. Novou rekonstrukcí prošlo také umělé
osvětlení ve třídách s výjimkou třídy v horní přístavbě. Tam osvětlení splňovalo předepsané normy, neboť bylo vybudováno v roce 2002.
ZŠ

Pozvánka k zápisu do ZŠ

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Tišice se koná ve středu 20. ledna 2010 od 14,00 do
17,00 hodin v budově školy. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský
průkaz jednoho z rodičů.

Nácvik na vánoční besídku v MŠ
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HOBBY

Zahrál si simultánku s velmistrem

Hobby – v dnešní uspěchané době pro někoho věc naprosto neznámá.
Máme domácí pomocníky, na které reklamy hlásají, že ušetří náš čas, ale
většině z nás se ho přesto nedostává. A tak spěcháme - ve spěchu jíme,
cestujeme, scházíme se s přáteli. A záliby? Ty odkládáme až na někdy.
Ale ne všichni, František Staněk si vždy našel čas na své koníčky, kterými
byly a jsou šachy, knihy a hudba.
„Abych byl přesný - ta hudba už opravdu patří minulosti. Té jsem se aktivně
věnoval v mládí, kdy jsem hrál v neratovickém Symfonickém orchestru na
violu. To bylo v roce 1961. Po třech letech aktivního hraní dostala přednost
rodina a já jsem si pak muzicíroval doma – na klavír, housle a violu.“ Rodák z
Jindřichova Hradce přišel za prací do Neratovic hned po vyučení v roce 1956.
Po vojně mu už začalo scházet to, čemu se věnoval jako kluk – hudba a šachy.
„Od mala jsem se učil na housle a klavír. Když mi kamarád z ubytovny řekl,
že hledají violistu do orchestru tak jsem si řekl, že zkusím přesedlat. Viola
sice vypadá jako větší housle, ale technika hraní i notový záznam jsou jiné,“

vysvětlil F. Staněk, pro kterého byla chuť zahrát si silnější než obavy z jiného
nástroje. A tak prožil krásné chvíle s klasickou hudbou.
Šachy se pro něho staly koníčkem a láskou na celý život. Již v mládí je
aktivně hrál za Hradec a po vojně se stal členem neratovického šachového oddílu. „Však jsem si něco vyslechl od tehdejších tišických šachových es Josefa
Šulce a Karla Víta. Kdy už konečně začneš hrát za Tišice? – to jsem slyšel
při každém setkání s nimi,“ zavzpomínal na popichování od svých tehdejších

soupeřů. Za Neratovice hrál celých třicet let a prožil zde svá nejlepší hráčská léta. Stal se vítězem okresního přeboru, odehrál simultánku s velmistrem
Luďkem Pachmanem. Ta byla pro Františka Staňka nejsilnějším hráčským
zážitkem. „Velmistři jsou ti nejlepší z nejlepších, hrají turnaje kandidátů, mohou vyzvat ke hře mistra světa a najednou takový člověk sedí proti vám a vy s
ním hrajete. Hrajete s člověkem, jehož partie studujete, studujete knihy, které
o šachu napsal. To je něco, na co se nezapomíná.“ Studium šachových partií
– to je trénink šachisty. Nepředstavitelné množství možných kombinací tahů.
Přehrávání partií soupeřů a svých vlastních, „a hlavně poučení se z vlastních
chyb. Po každém turnaji si přehrávám všechny své tahy, hledám chyby a jiná
možná řešení.“ Jak sám říká – velmi důležité je nastudování začátků hry, kdy
tempo prvních deseti tahů je podobné rapid šachu, u kterého má každý hráč na
partii 30 minut. V těchto prvních tazích se snaží hráč získat čas důležitý pro
další tahy. Nejen pravidla samotné hry, ale i čas a potřebný počet tahů jsou
věci, které se musí při hře dodržet. Partie na turnajích mají svůj časový limit.
„Každý hráč musí během prvních dvou hodin odehrát 40 tahů, v další hodině
20 tahů. Na partii je čas šest hodin,“ vysvětlil F. Staněk. V praxi to je tak, že
každý hráč má své hodiny. Po odehrání tahu svůj čas zastaví a tím se automaticky začne odpočítávat čas soupeři. Pokud partie neskončí ve stanoveném
čase „šachmatem“, pak prohrává soupeř, který první vyčerpá stanovený časový limit. Dodnes se František Staněk připravuje na turnaje, kterých už – pravda - neodehraje tolik co kdysi. Ke studiu z knih přidal i moderní formu a jeho
soupeřem se stal počítač. „Naštěstí mohu nastavit hráčské kvality „soupeře“,
jinak bych proti němu neměl žádnou šanci!“ popsal s humorem počítačový
program. V současnosti se F. Staněk účastní hlavně turnajů hraných na domácí
půdě, to znamená v Neratovicích, kde mají Tišice turnajovou základnu. Za své
působení v tišickém šachovém oddíle od roku 1991 se stal nejen jeho aktivním
hráčem, ale i kapitánem a rozhodčím turnajů. V rozhovoru s obdivem zavzpomínal na svého dávného soupeře Karla Víta „Já už jsem oslavil sedmdesátku a
pociťuji, že hlava nepracuje jako kdysi. Karel hrál do svých 86 let! To opravdu
obdivuji. Rád vzpomínám na chvíle, kdy jsme si dali přátelskou partičku u
něho doma krátce před tím, než šachy navždy odložil.“
A poslední koníček Františka Staňka – knihy a literatura vůbec? „Knihy mi
prostě učarovaly! Jejich vůně, vazba, listování v nich – to jsou věci, které pro
mě mají obrovské kouzlo!“ Přiznal, že nedokázal projít kolem knihkupectví
bez povšimnutí a musel do něho vejít. A to znamenalo neodejít s prázdnou a
koupit knihu! Těch má opravdu velkou zásobu a ne všechny se mu podařilo
přečíst. Rád sáhne po detektivce a historických románech, ale favority má
jasné, jsou jimi, pro něho naprosto bezkonkurenční, české klasiky – Švejk od
Jaroslava Haška a Saturnin od Zdeňka Jirotky. Nelze spočítat, kolik knih od
klukovských let přečetl, ale ví, kolik jich přečíst chce. „Minimálně tolik, kolik
mi jich zůstává v knihovně nepřečtených. To je můj závazek, který jsem si
dal při odchodu do důchodu.“ Přejme Františku Staňkovi, aby závazek nejen
splnil, ale bohatě překročil!
Naďa Černá

Plesová sezóna startuje

29. ledna 2010
6. února 2010
27. února 2010
13. března 2010

CHOVATELSKÝ PLES
HASIČSKÝ PLES
BARÁČNICKÝ PLES
MAŠKARNÍ PLES SPORTOVCŮ

Pozvánka

Obec baráčníků
zve všechny na výroční sedění
16. ledna 2010 od 13,30 hodin
v sále Na Hřišti.
V neděli 6. prosince při Vánočním setkání s Přívorankou seniorů obdrželi návštěvníci jako vstupenku čokoládovou figurku
Mikuláše.

Výbor Klubu seniorů Tišice přeje svým členům a
všem čtenářům Tišických rozhledů šťastné a klidné
vánoční svátky v kruhu svých blízkých. V příštím,
10. roce 21. století hodně zdraví a radosti, málo bolesti a smutku, hodně energie a dobré nálady.
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Už víte, jak oslavíte Silvestr 2009?

Pokud ne, zveme vás do hostince V Zatáčce, kde se vrátíme do 80. a 90.
let. O zábavu se postará profesionální DJ a drinky Vám namíchá pekelný
barman, v průběhu večera vás čeká ohnivá show a soutěže. O vaše jazýčky se postaráme my s nabídkou silvestrovského menu a dalšího výborného
občerstvení. Začínáme 31. prosince 2009 v 19,00 hodin a v ceně vstupného
200,- Kč je malé občerstvení a koktejl. Pro rezervace volejte 732 664 198
nebo 315 696 064

Čtenáři nám píší...

Přimlouvám se za všechny, kteří čas od času musí
sundat nohu z plynu, či za ty, kteří jinou možnost
nemají a musí pěkně po svých vést své kroky naší
hlavní třídou - Boleslavskou ulicí. Přimlouvám
se za jejich zdraví a bezpečnost. Přimlouvám se
u obecního zastupitelstva, aby konečně něco udělalo s chodníkem, který není ve špatném, ale dnes už
v havarijním stavu. To za sucha, a když trochu více
zaprší, je chodník nepoužitelný. Tak tomu bylo třeba i 2. listopadu na Dušičky. K radosti zemědělců
a hydrologů celý den mírně pršelo. Zásoby vláhy,
které v závěru léta a na podzim povážlivě poklesly, se začaly opět doplňovat. A voda také krásně
zakryla a urovnala všechny nerovnosti, díry a propadliny na chodníku. Nebyl to opravdu žádný hezký pohled na lidi uhýbající desítkám automobilů,
zejména na lesknoucí se večerní mokré vozovce.
Přimlouvám se u vás, u váženého zastupitelského
sboru, až v nejbližších dnech a týdnech budete sestavovat obecní rozpočet pro rok 2010, pamatujte
na svou zodpovědnost za údržbu obecního majetku
a bezpečnost svých voličů (i nevoličů). Vždyť z celkového rozpočtu jde jen o několik málo procent,
o částku, která rozhodně nemůže ovlivnit náklady
na dokončení kanalizační sítě, které se pohybují
v řádech desítek milionu korun. A nejen to. Jde
o akci, která s mnoha jí podobnými by měla být
zajišťována z běžného rozpočtu obce. Navíc, dnešní stav chodníků nedovoluje čekat další čtyři či pět
let než bude (bude-li) dokončena kanalizace a nově
upravena celá asi 2,5 km dlouhá trasa silnice přes
naši obec.
Přimlouvám se, dělejme pro obec něco konkrétního, co je třeba právě dnes, co zlepší její vzhled
a pomůže občanům. A postupně řešme rovnici
o mnoha neznámých, kterou dnes pro nás občany
a domnívám se, že i pro zastupitelstvo (nemá-li jiné
– utajené informace), dostavba kanalizace je.
F. Veselý
Pan František Veselý nám poslal příspěvek kritizující špatný stav chodníku v Boleslavské ulici.
Je to spíš otevřený dopis Obecnímu zastupitelstvu.
Na jiném místě tohoto čísla TR se píše o další žádosti o peníze na dostavbu kanalizace. Pokud se
stane ten zázrak - jinak to již nazvat nelze - a obec
peníze dostane, začne se kanalizace budovat právě
v ulici Boleslavské, buď na konci roku 2010, nebo
začátkem roku 2011. Dovolujeme si jen poznamenat, že i kdyby provizorní oprava chodníku stála
jen desítky tisíc korun, snesla by se na hlavy zastupitelů zdrcující kritika od občanů, až by se čerstvě
opravený chodník musel na 25 místech (tolik je
tam domů, a tedy domovních gravitačních přípojek) rozkopat.
Redakční rada TR

Václav URBAN

ÚMRTÍ

77 let

Chrást 139

Josef PAUZER

71 let

Chrást 46

Marie KULHÁNKOVÁ

95 let

Kozly

70

Poděkování

Rodiny Pauzerova a Daňhelkova děkují všem
spoluobčanům, kteří se přišli rozloučit s naším
drahým manželem, tatínkem a dědečkem Josefem Pauzerem z Chrástu.

INZERCE
● Koupím stavební pozemek o výměře
cca 800 m² nebo RD. Tel.: 606 137 119

Na zelených stolech se ještě hraje

Ještě tři zápasy zbývají sehrát tišickému A-mužstvu a dva B-mužstvu do ukončení prvé poloviny soutěží
stolních tenistů mělnického regionu. V současné době je možno říci, že by byla škoda, kdyby tento sport
zmizel z aktivit TJ Sokol Tišice, protože obě mužstva zaujímají ve svých soutěžích pozici v té lepší polovině a nebýt několika nečekaných výpadků, kdy nenastupovala v optimální sestavě, mohlo to být ještě
lepší. Za to patří ještě jednou velký dík sponzorské firmě pana Hanouska. Jak si tedy stolní tenisté vedli?
V posledním týdnu před uzávěrkou vydání TR hráli shodou okolností oba naši zástupci se Mšenem. Zatímco naše A mužstvo podlehlo dost nečekaně áčku Mšena vysoko 5:13, dokázalo B mužstvo s dosud vedoucím celkem Mšena B remizovat 9:9 a odebrat tak soupeři první letošní body. V utkání plném zvratů se
podařil I. Kratochvílovi husarský kousek, když v rozhodujícím pátém setu dokázal z nepříznivého stavu
5:10, kdy soupeř měl pět mečbolů, utkání otočit a získat rozhodující devátý bod a tím celkově nerozhodný výsledek utkání. V témže utkání měl smůlu s chřipkou hrající P. Habart, kdy v pátém setu nedokázal
proměnit tři mečboly. V úspěšnosti jednotlivců jsou v RP I Fabián, Brodský a Rubín mezi prvními třinácti
a v RP II Dráb a Veselý mezi prvními šesti.
J. Kratochvíl

VÝSLEDKY
Tišice A
Liběchov - Tišice A
3-15
Brodský a Rubín 4,5, Veselý 3,5, Dráb 2,5
Tišice A - Mělník-Pšovka 8-10
Fabián 3,5, Rubín 2,5, Brodský 2, Veselý 0
Beřkovice A - Tišice A
10-8
Fabián 4,5, Rubín 2,5, Dráb 1, Brodský 0
Tišice A - Mlékojedy B
11-7
Brodský 4,5, Fabián 3, Rubín 2, Dráb 1,5
Neratovice C - Tišice A
13-5
Rubín 3, Brodský 2, Dráb 0, Veselý 0
Tišice A - Nelahozeves A
16-2
Fabián a Rubín 4,5, Brodský 4, Veselý 3
Cítov - Tišice A
6-12
Fabián a Brodský 4, Rubín 3, Veselý 1
Tišice A - Mšeno A
5-13
Fabián a Rubín 2,5, Veselý a Dudek 0
Tišice B
Mlékojedy C - Tišice B
11-7
Veselý 3,5, Turek 1,5, Habart a Kratochvíl I. 1
Tišice B - D. Beřkovice B 8-10
Veselý a Dráb 3, Kratochvíl I. 2, Turek 0
Neratovice E - Tišice B
1-17
Dudek, Veselý a Habart 4,5, Kratochvíl I. 3,5
Tišice B - H. Počaply
10-8
Habart 2, Kratochvíl I., Dudek a Veselý 1, WO 5:0
Liběchov B - Tišice B
4-14
Kratochvíl I. A Dráb 4,5, Veselý 3,5, Kratochvíl
Jos. 1,5
Tišice B - Mšeno B
9-9
Dráb 3,5, Veselý 3, Kratochvíl I. 2, Habart 0,5

Na šachovnici zatím
bez prohry
Po třech odehraných kolech jsme zatím neprohráli a držíme čtvrtou příčku s jedním vítězstvím
a dvěma remízami. V říjnu jsme se potkali s Brandýsem B a rozešli se smírně 2,5:2,5. Nebylo to
špatné, ale mohli jsme hrát lépe. V druhém kole
1. listopadu jsme v Mladé Boleslavi narazili na
ambiciózní Auto Škodu a o dlouhém boji svědčí
dokonce dvě partie, které rozhodl čas. Jednou
jsme byli šťastnější my, podruhé soupeř a celkově
opět remíza. Do třetího kola jsme šli s odhodláním
zvítězit a po dvou rychlých výhrách a jedné remíze
nebylo skoro co řešit. Jenže na čtvrté šachovnici
jsme zapomněli na zadní vrátka, soupeřka z Nymburka se nezalekla hrozícího matu, sama zaútočila
a zvítězila. Za stavu 2,5:1,5 pro nás nabídl soupeř na první šachovnici překvapivě remízu, kterou
se kapitán rozhodl přijmout, a tím vítězství bylo
naše. Kapitánem je Václav Bartoň a ke cti mu je,
že vyhrál vše a ze tří partií má tři body. Navázal
tak pěkně na loňský úspěch, kdy uhrál 4 a půl bodu
z pěti partií.

TABULKY
Regionální přebor I
1. Mělník-Pšovka
8 7 1
2. Neratovice C
8 7 0
3. Dol. Beřkovice A 8 6 1
4. Veltrusy B
8 5 0
5. Tišice A
8 4 0
6. Mšeno A
8 4 0
7. Mlékojedy B
8 4 0
8. Nelahozeves A
8 3 1
9. Cítov
8 2 1
10. Dřínov B
8 1 3
11. Liběchov A
8 1 1
12. Kralupy A
8 0 0

0 100:44
1 95:49
1 80:64
3 77:67
4 80:64
4 79:65
4 73:71
4 64:80
5 67:77
4 63:81
6 46:98
8 40:104

Regionální přebor II
1. Mšeno B
6
2. Dol. Beřkovice B 5
3. Tišice B
6
4. Neratovice D
5
5. Nelahozeves B
6
6. Hor. Počaply
6
7. Mlékojedy C
6
8. Neratovice E
5
9. Liběchov B
5

0
0
2
2
3
3
3
4
5

5
5
3
3
3
2
2
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0

22
21
19
15
12
12
12
10
7
6
4
0

77:31 16
67:23 15
65:43 10
62:28
9
62:46
9
48:585 (-1)
39:675 (-1)
17:73
3
11:79
0

Turnaj o pohár starosty

Vánoční oddílový turnaj o Pohár starosty uspořádají stolní tenisté Sokola Tišice v pondělí 28.
prosince 2009 od 17.00 hodin ve své herně restaurace Na Hřišti. Putovní pohár přiveze a bude se
jej pokoušet znovu získat loňský vítěz Jiří Fabián.
Turnaj bude opět náročný, a to i časově, protože se
bude hrát systémem každý s každým a žádný z hráčů nebude chtít prodat svou kůži lacino. Kromě poháru pro vítěze jsou připraveny i věcné ceny.

Krátce z florbalu

Florbalisté se i nadále scházejí každý pátek
(s výjimkou zimního období) v sále na hřišti, kde
si rádi zapotí trika u této rychlé a atraktivní hry.
Věková hranice hráčů je od patnácti do čtyřiceti
let. Hraje se tak v šesti až čtrnácti lidech, s tím,
že při vyšším počtu hráčů se střídá. V současnosti
se scházíme jako švábi na pivo, jelikož je plno
marodů, někteří teenageři absolvují taneční kurzy
a jeden hráč pobývá v USA. V případě, že máte
zájem zkusit to s námi, neváhejte a kontaktujte
simmmon@atlas.cz
PJ

Sportovci zvou všechny na tradiční

MAŠKARNÍ SPORTOVNÍ PLES,
který se koná 13. března 2010 v sále na
hřišti. K tanci i poslechu
bude hrát hudební skupina Pohoda.
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SPORT
Fotbal před zimní přestávkou
S druhou polovinou sezony našeho A mužstva
spokojeni být nemůžeme. Zatímco v prvních
sedmi zápasech získalo 15 bodů, tak ve zbývajících šesti pouhé dva. V Tuchoměřicích jsme měli
zvítězit, byli jsme jasně lepší, a přesto dva body
ztratili. V průběhu utkání se hrálo sice na jednu
branku, ale neschopnost našich hráčů vstřelit gól
a smolná penalta pro domácí rozhodly o dělbě
bodů. S Hostouní výborné utkání, kterému sice
chyběly branky, ale remíza byla spravedlivá.
Z důvodu zranění jsme závěrečná čtyři kola
dohrávali prakticky s 11 hráči, kteří navíc ne
vždy byli všichni k dispozici, takže jsme mužstvo doplňovali dorostenci nebo hráči z „béčka“.
Ani v takové sestavě jsme však neodehráli v Lidicích špatné utkání. V poločase byl výsledek
2-0 pro domácí, ale hráče to nepoložilo na lopatky a v druhé půli na soupeře tlačili. Bohužel
Štráchalovi se podařilo jen snížit na konečných
2-1. Ovšem v Lidicích bychom stejně nevyhráli, protože ani rozhodčí nám nedali mnoho příležitostí. V domácím zápase s Vysokou jsme
po rychle obdržené brance otočili výsledek na
2-1, ale nakonec jsme stejně vítězné skóre neudrželi. Patnáct minut před koncem po ostrém
zákroku Svobody na stopera hostů se soupeř
do nás zakousl, vyrovnal a v nastaveném čase
přidal vítězný gól. Ve Slaném opět dobrá první
půlhodinka, ale po první brance z dálky jsme se
položili. A na poslední zápas musíme raději co
nejrychleji zapomenout. Místo rychlého vedení
2-0 stejným výsledkem prohráváme, a když vyrovnáme, máme tři tutovky a můžeme soupeře
dorazit, tak dostaneme z ofsajdu gól do šatny.
Pak už jsme jen dobývali soupeřovu branku, ale
z brejků inkasovali.
Jako největší bolest našeho mužstva se ukazuje
proměňování šancí. V každém zápase máme pět,
šest „gólovek“, ale využijeme maximálně dvě.
Navíc dobře sehraná obranná čtveřice se vlastně
úplně rozpadla, proto jsme inkasovali v posledních utkáních tolik branek. V zimním období bu-

PŘEDPŘÍPRAVKA

Prejzek se 4 brankami.
B mužstvo získává body zatím jen v domácích
zápasech, venku se mu vůbec nedaří. K domácí
remíze s Neratovicemi B a výhrám nad Lotosem
a Všetaty, přidali další vítězství s Vysokou B
a Vehlovicemi. Celkem čtyři výhry a jedna remíza dávají celkem 13 bodů a 10. místo v tabulce III.třídy. Nejlepší střelec béčka je opět Jirka
Štráchal se 4 brankami.
Starší dorost pokračuje dál ve výborných výsledcích, škoda jen zbytečné domácí prohry se
Mšenem a ztráty ve Vojkovicích, kde byli vyloučeni dva hráči. Mladší dorost jsme byli nuceni ze
soutěže odhlásit a spojit se starším, a to z důvodů
špatné docházky dorostenců z Kostelce a Všetat.
V současnosti hraje za dorost 24 hráčů, a tím výrazně stoupá konkurence v týmu. Nejlepší střelci
staršího dorostu - David Pešák a Martin Priatka
s 8 brankami, k tomu ale M. Priatka přidal ještě
3 branky za mladší dorost.

DOROST
I žáci už se dočkali prvního vítězství, i když
jen kontumačně! V posledním podzimním kole
se soupeř z Liběchova nedostavil, a tak mají
první tři body do tabulky. Ale ani to nepomohlo,
žáci přezimují na poslední, deváté příčce.
Starší přípravka pokračuje se střídavými výsledky, doma se jí daří lépe. Hráči odehráli celou
sezonu bez absencí, v plném počtu. Za vynikající
docházku jim patří poděkování trenéra Terzieva.
Zatím starší přípravce patří 9. místo, nejlepším
střelcem je Taras Prodan s 5 brankami.
Předpřípravka dohrávala již jen jedno utkání
v Kralupech a prohrála vysoko 1-8, jedinou branku vstřelil Matěj Štráchal a celkově je na 3. místě.
Nejlepší střelec je Tomáš Oplt se sedmi brankami.

Starší přípravka
uspěla v hale

deme muset kádr vhodně doplnit alespoň dvěma
novými hráči a dát marody dohromady. Příprava začíná od 6. ledna 2010 a budeme trénovat
v hale Gymnázia v Neratovicích a v domácích
podmínkách. Jsme přihlášeni na velmi kvalitně
obsazený zimní turnaj na umělé trávě v Praze
- Kyjích, který začíná již 9. ledna příštího roku
a končí koncem února a kde nás čeká osm zápasů. V průběhu března by se mělo také sehrát
ještě dalších pět přípravných utkání. Jarní část
mistrovských soutěží začíná již 27. března 2010
domácím utkáním proti Lužci. A ještě nejlepší
střelci mužstva Tišice A - Jiří Štráchal a Tomáš

Po skončení podzimní části se starší přípravka
zúčastnila halového turnaje v Praze v hale Sokola
Trója. Se svými soupeři sehráli většinou vyrovnaná
utkání (Trója 0-3 , Troubelice 3-4, Vysočany 1-1,
Košťany 0-3, Kbely 0-1, Kosova Hora 1-0) a umístili se na pěkném 5. místě.
O vstřelené góly se podělili Prodan 2x, Andrea Sovány,Terziev a Kowalski.

Všem hráčům, funkcionářům i fanouškům přejeme příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný příští fotbalový rok 2010.
Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

VÝSLEDKY:
Sokol Tuchoměřice - Tišice A
Tišice A - TJ Sokol Hostouň
TJ Sokol Lidice - Tišice A
Tišice A - FK Vysoká
SK Slaný - Tišice A
Tišice A - Slovan Velvary

1-1
0-0
2-1
2-3
4-0
2-5

TJ Sokol Záryby B - Tišice B
Tišice B - Sokol Horní Počaply
SK Liběchov - Tišice B
Tišice B - FK Vysoká B

4-1
1-2
5-1
3-0

Slavia Velký Borek - Tišice B
Tišice B - Liaz Vehlovice

Temiak K.
Štráchal
Brodský, Klíma
Prejzek T. 2x

Rampouch
Prejzek K.
Rampouch
Rampouch,
Kůča, Temiak K.
6-1 Vítovec
1-0 Temiak K.

SK Liběchov - Tišice st. dorost

1-3 Priatka 2x,
Krupička
AFK Vraňany - Tišice st. dorost 0-3 Hejsek 2x, Š´astný
Tišice st. dorost - SK Mšeno
2-3 Priatka,Veselý
SK Vojkovice - Tišice st. dorost 1-1 Priatka
Tišice st. dorost - Liaz Vehlovice 5-0 Pešák 2x,Veselý,
Hejsek, Kouba
Ovčáry žáci - SK Mšeno
0-5
Sokol H. Počaply - Ovčáry žáci 1-4 Linha
Ovčáry žáci - SK Liběchov
3-0 kontumačně
Ovčáry st.přípravka - Chvatěruby 5-2 Prodan 2x, Kowalski
And. Sovány, Jíra,
Kralupy - Ovčáry st. přípravka 0-2
Ovčáry st. přípravka - Lužec
4-0 Štráchal R. 2x,
And. Sovány 2x
Lobkovice - Ovčáry st. přípravka 0-2
TABULKY:
Tišice A
1. Klecany
13
8 4
1
33: 10 28
2. Lidice
13
8 3
2
32: 23 27
3. Slaný
13
7 3
3
37: 17 24
4. Vysoká
13
8 0
5
29: 27 24
5. Hostouň
13
6 4
3
36: 24 22
6. Jeneč
13
5 3
5
31: 23 18
7. Velvary
13
5 3
5
25: 28 18
8. Řepín
13
6 0
7
27: 33 18
9. Tišice
13
5 2
6
16: 22 17
10. Tuchoměřice
13
5 2
6
21: 29 17
11. Záryby
13
2 6
5
18: 25 12
12. Brandýsek
13
3 3
7
13: 26 12
13. Lužec
13
3 2
8
22: 30 11
14. Veltrusy
13
2 1
10
16: 39 7
Tišice B
1. Kostelec
13
11 2
0 55 : 17 35
2. V. Borek A
13
10 3
0 47 : 9 33
3. Horní Počaply 13
10 0
3 37 : 17 30
4. Liběchov
13
8
2
3 53 : 24 26
5. Ner. - Byš. B
12
6
3
3 24 : 12 21
6. Záryby B
13
7
0
6 34 : 48 21
7. Mlékojedy
13
5
3
5 20 : 16 18
8. Čečelice
13
5
2
6 34 : 26 17
9. Dřísy
13
5
2
6 37 : 34 17
10. Tišice B
13
4
1
8 18 : 38 13
11. Vehlovice
13
3
0
10 12 : 36
9
12. Lotos
12
3
0
9 15 : 52
9
13. Všetaty A
13
2
2
9 23 : 39
8
14. Vysoká B
13
1
0
12 13 : 54
3
Dorost
1. Lužec
12
12 0 0 49:14
36
2. Obříství
12
10 0 2 49:13
30
3. D. Beřkovice 12
6
2 4 42:30
20
4. Tišice starší 12
6
2 4 27:16
20
5. Mšeno
12
6
1 5 29:33
19
6. Vojkovice
12
5
3 4 33:27
18
7. Veltrusy
12
5
2 5 26:32
17
8. Liběchov
12
5
1 6 37:47
16
9. Lobkovice
12
5
0 7 23:29
15
10. Vraňany
12
4
0 8 27:37
12
11. Řepín
12
3
1 8 25:32
10
12. H. Beřkovice 12
2
3 7 16:28
9
13. Vehlovice
12
1
1 10 16:61
4

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 113 8

TR 113 9

