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ZDARMA

Nebylo to jednoduché období
Obecní zastupitelstvo v čele se starostou obce Miroslavem Brodským má pomalu za sebou své čtyřleté volební období a před všemi tišickými občany stojí rozhodnutí, koho na jejich místa zvolí pro
další čtyři roky. To je určitě vhodná příležitost k bilancování, k zhodnocení toho, co se povedlo nebo
nepovedlo a jaké vlastně to období bylo. Proto jsme se obrátili na Miroslava Brodského, dosavadního starostu Obce Tišice a položili mu několik otázek.
Stejně jako do každých a vždy se snahou nalézt pozitivní řešení. Myslím,
voleb, tak i do těch minu- že spolupráce s omlazeným řídícím kolektivem
lých, šli kandidáti s jistými byla dobrá. Mnohé se podařilo vyřešit bezezbytku,
záměry a představami. Jak mnohé šlo udělat lépe, ale vždy byla veškerá činbyly z vašeho pohledu sta- nost motivována prací pro obec a její zvelebování.
rosty naplněny těmi, kteří Pohonem byly i kritické hlasy ze strany veřejnosti,
byli zvoleni?
někdy oprávněné, jindy nikoliv, ale děkujeme i za
„Rád konstatuji, že všichni ně. Rád bych proto poděkoval všem zastupitelům
členové zastupitelstva po ce- za jejich práci a já osobně jsem rád, že jsem měl
lou dobu pracovali tak, aby možnost s těmito lidmi žít a spolupracovat a hlavse naši občané ve všech částech obce cítili dobře, ně cítit jejich podporu v zádech při starostování.“
aby tu rádi bydleli. To, že byli delegováni různými
Pro vás osobně toto volební období bylo již
stranami či sdruženími vůbec nehrálo roli, zastu- čtvrté. Můžete ho porovnat s těmi minulými?
pitelstvo pracovalo jako celek se společným zá„Funkci starosty vykonávám od roku 1995 a mohu
jmem. Snahou bylo podporovat budování obecní zodpovědně říci, že toto poslední období bylo asi
infrastruktury rozšiřováním vodovodní sítě, rozvo- nejkomplikovanější ze všech, hlavně po ekonomické
dů elektro, opravy komunikací i příprava nových stránce. Naše obec v minulých letech měla hlavně
projektů pro další rozvoj obce. Pomoc směřovala díky příspěvkům od Spolany poměrně dobrou fii k výstavbě nových domů, což přivedlo do obce nanční pozici. Odvážili jsme se proto rozjet velké
především mladé. Samozřejmě se nezapomnělo stavby – kanalizaci, plynofikaci, nový obecní úřad
ani na snahu zajistit dostatečný počet míst pro i některé menší akce, ale pak nastal zlom, když ze
děti v našich školách a vytváření nejvhodnějších dne na den nebyla podpora od Spolany. Splátky úvěpodmínek pro jejich výchovu. A v neposlední řadě rů a úroky zůstaly, k tomu se změnil systém rozdělosměřovala podpora do oblasti kultury, spolkové vání financí státem na jednotlivé obce a města s kočinnosti, sportu a dalších. Myslím, že právě toto eficientem pro nás nevýhodným. Loňský rok byl asi
bylo volebním slibem současných zastupitelů a dle nejhorší v mém působení na radnici, protože jsme
mého názoru tento slib převážně splnili.“
kromě splátek úvěrů museli vrátit Ministerstvu pro
Z toho ihned plyne další otázka - jak jste byl místní rozvoj milion korun, půjčených na podporu
spokojen s prací zastupitelstva?
bydlení, milion korun jsme museli zaplatit pokutu za
„Předem chci připomenout, že všichni zastupite- nepřipojení se majitelů nemovitostí na plyn a navíc
lé práci ve vedení obce mají jako vedlejší, vedle díky ekonomické krizi obdržela naše obec do rozsvé skutečné profese, což klade velké nároky přede- počtu od státu o 3,2 milionu korun méně, než nám
vším na jejich čas. Proto oceňuji jejich opravdový náleželo. Doslova jsme počítali s každou korunou,
zájem o práci v zastupitelstvu, pracovních porad výpadek přes pět milionů je na takovou obec jako
se účastnili pravidelně, což umožnilo všechny jsme my veliká rána. Nemohli jsme proto uspokojit
důležité problémy důsledně konzultovat a zásad- některé požadavky občanů a za to se omlouvám.
ní rozhodnutí schvalovat celým zastupitelstvem
pokračování na str. 5

V červenci se naše fotbalové hřiště změnilo v heliport. Přistál tu vrtulník záchranné služby,
aby urychlil přepravu těžce zraněného tišického občana, který utrpěl vážný úraz.
Foto: Ondřej Kabeš

Podzimní kolo voleb
Po jarním 1. kole pokračuje letošní volební maraton, a to volbami do zastupitelstev obcí a navíc v našem volebním obvodu ještě i do Senátu
Parlamentu České republiky. Oboje volby – do
zastupitelstva a 1. kolo do Senátu – se uskuteční
v pátek 15. října 2010 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 16. října 2010 od 8,00 do 14,00 hodin.
Zatímco pro volby do zastupitelstva je tento termín jediný a konečný, v případě senátních voleb
nezíská-li žádný z kandidátů na senátora v tomto
1. kole voleb nadpoloviční většinu odevzdaných
hlasů, proběhne pak 2. kolo ve dnech 22. a 23.
října 2010. V naší obci budou tradičně tři volební
okrsky – okrsek č. 1 Tišice bude mít svou volební
místnost v klubovně na poště, okrsek č. 2 Chrást
v budově nového Obecního úřadu a okrsek č. 3
Kozly pak bude volit v budově Základní školy.
(Další informace, především seznamy kandidátů
jednotlivý politických stran a sdružení, které v naší
obci kandidují ve volbách do OZ, a jejich program
naleznete na prostřední dvoustranně)

V tišické ordinaci
nová lékařka
Zásadní změnu zaznamená naše tišická ordinace praktického lékaře - dosavadní lékařka MUDr.
K. Kříbková odchází na zasloužený odpočinek a od
1. září ji nahradí nová - MUDr. Jitka Klemanová.
Někteří z našich občanů se s novou lékařkou již
v tišické ordinaci setkali. Do konce srpna tu totiž
pracovala jako zaměstnanec, a od prvního zářijového dne celou ordinaci přejímá plně. A tak nás
zajímalo, co to bude znamenat. „Pro občany se nic
podstatného nezmění,“ potvrdila nám MUDr. Klemanová, „ordinační hodiny zůstávají v zásadě stejné, jen se možná trochu rozšíří a změní se jejich
struktura a rozložení, abych mohla lépe vyhovět
pracujícím občanům, takže například v pondělí
budu pro ně v ordinaci k dispozici do 17,00 hodin, po předchozím objednání i do 18 hodin. Jinak
platí pro každý ordinační den, že od 7,00 hodin
je vyhrazena hodinka na odběry a v 8,00 začíná
běžný provoz. Stejně tak se nemění zdravotní pojišťovny, s nimiž měla moje předchůdkyně uzavřené
smlouvy. A nepočítám ani s výraznými změnami
cen za placené výkony.“ Jak jsme se dále dozvěděli, budou přesně vyhrazeny hodiny, v rámci kterých se mohou pacienti objednat, především pokud
potřebují předepsat léky, absolvovat vstupní, nebo
preventivní prohlídku či potvrdit nějakou žádost,
jako například o zbrojní průkaz nebo potvrzení
k řidičskému průkazu. To je jedna z věcí, kterou by
nová lékařka chtěla odstranit dlouhé čekací doby,
navíc kdy hodiny v čekárně tráví společně zdraví i nemocní. „Samozřejmě akutní případy mohou
přijít kdykoliv,“ pokračuje dále MUDr. Klemanová, „stejně jako budu v případě potřeby navštěvovat pacienty u nich doma. Jen prosím občany, aby
hlásili potřebu mé osobní návštěvy doma u nemocného, pokud nejde opravdu o akutní problém, do
11,00 hodin, pevná linka do ordinace se nemění.“
A dodává ještě důrazné upozornění, aby byli občané opatrní, koho pouští do svého domu.
pokračování na str. 3
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ZPRÁVY Z OZ
24. června 2010 OZ schválilo:
• hospodaření obce a závěrečný účet za rok 2009
včetně zprávy o kontrole hospodaření, kde výsledek je „bez výhrad“
• vydání Vyhlášky č. 1, kterou se ruší Obecně
závazné vyhlášky Obce Tišice č. 26/99, 2/2009,
5/2009, 6/2009 a Dodatek k OZV č. 29/01
• odprodej pozemku p. č. 428 o výměře 6 m² v ulici Boleslavská J. Kučerovi za cenu 100,- Kč/ m²
• převzetí daru od KLUBko o. s., a to vybavení II.
části dětského hřiště
• uzavření nájemní smlouvy s Pozemkovým fondem ČR na pronájem pozemku p. č. 722 a 439 pro
provoz podtlakové stanice a výši úhrady za tento
pronájem
• nové aktualizované vyhlášky č. 2 – 5/21010 (více
o nich v příštích TR)
• stanovení počtu členů Obecního zastupitelstva pro
nové volební období, OZ bude mít opět 11 členů
• OZ vydalo opatřením obecné povahy č. 2/2010
změnu č. 1 ÚP Obce Tišice
21. července 2010 OZ schválilo:
• na základě posledních platných oceňovacích
předpisů výši cen jednotlivých pozemků pro použití při zjištěních při digitalizaci a dalších bezúplatně přijatých pozemcích
• uzavření smluv o zřízení věcného břemene s
ČEZ Distribuce pro NN v rozsahu dle předložených geometrický plánů

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
• Krajský úřad Středočeského kraje přiznal obci
Tišice dotaci ve výši 500.000,- Kč na úhradu úroků z úvěru na kanalizaci
• firma F&N dodavatelé s.r.o. připravuje výstavbu
nové haly v Tišicích na výrobu umělých sladidel
• Odbor ŽP MěÚ Neratovice vydal obci Tišice
„Rozhodnutí - souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady“.
• místní vandalové opět ukázali svou inteligenci a
poničili obecní majetek, když rozbili skleněné desky přístřešku na zastávce ČD v Tišicích
• pracovníci Kinotechniky Praha provedli kompletaci a přezkoušení promítacích strojů na Letním
kinu v Chrástu a obec musela zakoupit nové reproduktory, protože zloději původní ukradli
• rozbitý přejezd tratě ČD v Tišicích přislíbily dráhy opravit do konce září 2010
• lipová alej na hřbitově v Kozlech byla částečně
upravena, ale větší zásahy se mohou provádět pouze v době vegetačního klidu
• v Základní škole v Kozlech bude v době prázdnin provádět firma Stavomont s.r.o. opravu terasy
• Policie ČR oznámila, že bude provádět častější kontroly rychlosti vozidel na hlavní silnici
č. II/331 v Chrástu a Tišicích, kde řidiči trvale překračují povolenou rychlost
• nové stožáry s veřejným osvětlením byly v těch-

to dnech instalovány v ulici Všetatská
• k návrhům jízdních řádů ČD nebyly z řad občanů vzneseny žádné připomínky, současný jízdní
řád vyhovuje
• Správa a údržba silnic přislíbila provést montáž
dopravního zrcadla v Tišicích na výjezdu od Přívor
na hlavní silnici
• vedení SÚS bylo požádáno o provedení kontroly
kvality oprav silnice v Chrástu poblíž čerpací stanice pohonných hmot
• Odbor dopravy připravuje místní dopravní úpravu v naší obci – osazení nových značek v prostoru
autobusové zastávky

Upozornění OÚ
Vzhledem k častým stížnostem občanů na
neustále přeplněné kontejnery na tříděný
odpad (zejména papír a plasty) upozorňujeme podnikatele z naší obce, že kontejnery
na tříděný sběr papíru a plastů jsou k dispozici jen občanům, pro odvoz svého odpadu musí mít každý podnikatel svou vlastní
smlouvu se svozovou firmou AVE.

TIKANAS informuje
Připomínáme všem, kteří dosud neuhradi-

li druhou polovinu poplatku za využívání
kanalizace a čistírny odpadních vod, že konečný termín je 30. září 2010. Pro vybírání
poplatku bude naše kancelář v 1. patře budovy Obecního úřadu otevřena od 16. srpna do
27. září, vždy v pondělí od 16,00 do 18,00
hodin a v sobotu od 9,00 do 10,00 hodin.
Mimo uvedenou dobu je možno si platbu
dohodnou s jednatelkou společnosti ing.
V. Sedliakovou, tel. 724 596 163.
TIKANAS s.r.o.

PODĚKOVÁNÍ

Prudký déšť s krupobitím a silný vítr, jež se přehnaly v noci z 15. na 16. srpna 2010 naší obcí,
způsobily řadu škod. Jednou z nejvíce postižených byla Lesní ulice a její okolí, které spadané stromy
zcela zatarasily. A tak již od brzkého rána byly všude slyšet motorové pily, aby se někteří občané dostali vůbec do zaměstnání a umožnil se průjezd i vozům svážejícím komunální odpad. Naštěstí se vše,
na rozdíl od jiných postižených oblastí naší republiky, obešlo bez zranění i větších materiálních škod.
Nicméně nám příroda opět ukázala svou sílu.
Foto K.Ž. Janoušková a M. Brodský
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Dotace ve výši půl milionu korun na pokrytí
úroků z úvěru je pro naši
obec bezesporu velikým
přínosem. Tato dotace
byla obci přidělena z
prostředků Středočeského kraje, kde úzce spolupracujeme s PaedDr.
Milanem Němcem, krajským radním zodpovědným za oblast rozvoje
školství mládeže a tělovýchovy. Ten navštívil Tišice a živě se zajímal o
problémy našich školních zařízení. Seznámil se se
záměrem zvýšit kapacitu MŠ tak, aby při současném dynamickém rozvoji osídlování obce nemusely být děti při zápisu odmítány. Dále si prohlédl
komunikaci u MŠ zhotovenou v minulém roce z
dotace Středočeského kraje ve výši 3,2 milionu
korun. Další spolupráce s M. Němcem by v případě jeho úspěšné kandidatury do Senátu sněmovny
ČR za okres Mělník v letošních senátních volbách
mohla být na ještě vyšší úrovni. Za dosavadní spolupráci ve prospěch naší obce PaedDr. M. Němcovi
děkujeme.
(nač)

KLUBko zve na Zelný den
Tato akce by mohla mít v podtitulu dodáno – aneb s KLUBkem sportujem, protože je akcí, při které si
všichni návštěvníci mohou užít trochu sportu a soutěžení. Po loňském úspěšném sportovním odpoledni,
které bylo ve znamení brambor, navazujeme dalším „pěstitelským“ tématem. Zelí splňuje všechna přísná
výběrová kritéria – je plodinou, která se v našem kraji pěstuje, dá se z něho připravit spousta dobrot a
přímo vybízí, aby bylo hlavním bodem soutěží. Jak tedy bude celý den vypadat? Den „Z“ je naplánován
na 25. září 2010, opět v areálu fotbalového hřiště, kde vše vypukne ve 14 hodin. Soutěžit se bude ve
čtyřech disciplínách na hřišti a v jedné v kuchyních kuchařinek. Ty na hřišti budou koncipovány tak,
aby se jich mohli účastnit malí i velcí, družstva, dvojice či jednotlivci. Pochopitelně, že i letos platí,
že malým mohou pomáhat velcí a těm
méně šikovným ti zručnější. Družstva i
dvojice si do soutěže mohou přinést i
netradiční název, všichni pak mohou
soutěž osvěžit netradičním oblečením.
Ceny pro tři nejlepší jsou připraveny,
ale cílem je se pobavit a vyzkoušet si
netradiční „sporty“.
Soutěž „kuchyňská“ je stejná, jako
byla loni. Ti, kdo mají zajímavý domácí recept, ve kterém se objevuje zelí v
jakékoli podobě, ho mohou připravit,
podle něho uvařený či upečený pokrm slaný či sladký přinést ostatním k
ochutnání a tím ho zařadit do soutěže o nejoblíbenější recept. Ten, kdo si pochutinu zakoupí a ochutná,
může jí udělit bodík. Recept, který jich nastřádá nejvíce, bude jako nejlepší otisknut v příštích Rozhledech. Z toho je jasné, že největší šanci na výhru má nejen recept chutný, ale i ten, který může ochutnat
hodně jedlíků. Ale tou hlavní cenou je to, že prodejem všech připravených pokrmů budeme blíže k dobudování dětského hřiště, které se za pomoci sponzorů a veřejnosti blíží ke svému cíli. Pokud se chcete do
soutěže, a tím do budování hřiště, zapojit a nevíte co připravit, tak inspiraci najdete na našich webových
stránkách (www.klub-ko.cz), kde je připravena „inspirativní“ kuchařka se spoustou receptů k přípravě.
Budeme rády, když ji i rozšíříte, a to zasláním receptu na náš klubkový mail (klubko@tisice.cz), který (i
se jménem) do internetové kuchařky zařadíme.
Podcenil by klubkařky ten, kdo by si myslel, že víc nenabídnou. Připraven bude doprovodný program,
tvořivá dílna a soutěž s tajenkou a odměnou. Na místě se připraví něco teplého k snědku, takže všichni
návštěvníci mohou jen lehce poobědvat a na místě se „dorazit“ něčím zelným. Věříme, že se podařilo
sestavit náplň dne tak, aby přilákala co nejvíce návštěvníků, protože zaplacením vstupného (20,- Kč za
každou osobu) přispějí nejen na pořádání dalších akcí, ale hlavně na dobudování dětského hřiště. Který z
nabízených herních prvků je naším cílem se dozvíte přímo na akci a také to, kam bychom chtěly obrátit
naši pozornost po dobudování celého projektu. Zveme všechny, kdo se chtějí společně pobavit, dobře se
najíst a přispět k vybudování hřiště pro děti.
Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

V tišické ordinaci nová lékařka

MUDr. Jitka Klemanová na svém novém pracovišti.
dokončení ze str. 1
„V obci se vyskytlo se několik případů, kdy zvláště starší občany navštívil člověk se zdůvodněním, že jde
na lékařskou prohlídku a posléze nabízel drahé přístroje. Chtěla bych proto zdůraznit, že v Tišicích na
návštěvy nechodí nikdo jiný než já, sestra z Charity, nebo sestra, která kontroluje diabetiky.“
Také nás zajímalo, zda přibude něco nového. V současné době organizuje paní doktorka diabetologickou poradnu pro lehčí diabetiky (ti, co nemají injekčně inzulín), aby nemuseli nikam dojíždět. Ze stejného
důvodu počítá i s vybavením ordinace přístrojem pro hodnocení EKG. Na podzim pak připravuje očkování proti chřipce, kdy bude mít k dispozici dostatek vakcíny v ordinaci, pacienti se mohou dát zde i očkovat
například proti žloutence, klíšťové encefalitidě a dalším infekcím.
„Ráda přivítám i další pacienty, především z řad nových občanů Tišic a doporučuji, aby se zaregistrovali v mé ordinaci co nejdříve i jako zdraví, abych měla připravenu kartu a veškerou dokumentaci pro případ, že právě zdraví jim vypoví službu. Jinak všechny samozřejmě ráda uvidím při preventivní prohlídce,
na kterou má každý občan nárok jednou za dva roky.“ A závěrem pak ještě dodává, že se na své pacienty
těší a doufá, že s lékařskou péčí v naší obci budou všichni spokojeni. I my ji za redakci TR přejeme, aby
se jí u nás líbilo a aby měla co nejvíce vzorných pacientů, kteří o své zdraví pravidelně dbají.
Olga Janoušková

Zastavil o plot

V první polovině července se alkohol podepsal
na dopravní nehodě v naší obci. V půl třetí ráno
třiadvacetiletý řidič automobilu VW Passat Variant
zapomněl na křižovatce ulic Na Doubí a Labská
zatočit a pokračoval v jízdě rovně a zastavil tak
až o plot rodinného domku. V plotě byla navíc
umístěna rozvodová skříň, která byla rozbořena, a
několik cihel dokonce prolétlo oknem do ložnice
majitele domku. Naštěstí při této nehodě nebyl nikdo zraněn, pouze vznikla hmotná škoda v celkové
výši cca 100.000,- Kč. V průběhu šetření dopravní
nehody se řidič vozidla podrobil orientační dechové zkoušce, která skončila s naměřenou hodnotou
1,70 promile alkoholu v dechu.
S využitím tiskové zprávy Policie ČR red

Letos letní kino
mimořádně úspěšné!

Naše letní kino slaví úspěchy. Do poloviny
července letošního roku ho navštívilo již více
lidí, než za celou loňskou sezónu. Na promítání českého filmu „Doktor od jezera hrochů“ přišlo 64 diváků a film „Ženy v pokušení“ shlédlo
rekordních 209 diváků! Bylo plně obsazeno,
takže někteří seděli i na schodech nebo využili trávník před filmovým plátnem. Navíc přálo
i počasí, sobotní večer byl jako vymalovaný,
ideální na návštěvu letního kina. Pro velký
zájem se film promítal ještě v neděli, kdy přišlo ještě dalších 38 filmových fandů. „Za toto
představení jsem vybrala téměř 20.000,- korun
a to je skoro tolik jako za celou loňskou sezónu“, říká paní Kulhánková, pokladní zdejšího
kina. Dalším úspěšným byl film Jana Svěráka
„Kuky se vrací“, který se promítal 14. srpna po
setmění a navštívilo jej 56 diváků. Stejně tak
uspěl i film „Kájínek“, který byl mimořádně
zařazen do promítání na pondělí 16. a úterý 17.
srpna. I přes nepřízeň počasí zavítala v pondělí
na projekci šedesátka diváků.

Jak je vidět, Čechy přitahují hlavně české filmy, a tak přejme našim divákům do budoucna
hodně dobrých českých filmů, ať se máme pořád na co těšit.
L. Nováková
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Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD)
1. Ing. Bohuslav Štolba,
58 let, středoškolský učitel, ČSSD
2. Pavel Končel,
35 let, technik, ČSSD
3. Naděžda Černá, 46 let,
grafik, bpp
4. Miroslav Brodský,
67 let, starosta obce, bpp
5. Jitka Krajčová,
31 let, studentka, ČSSD
6. Jan Vacek,
34 let, technik, ČSSD
7. Věra Hovorková,
56 let, podnikatelka, bpp
8. Jiří Horčík,
56 let, podnikatel, bpp
9. RSDr. Bohuslav Růžička,
57 let, podnikatel, bpp
10. Marcela Herclíková,
20 let, studentka, ČSSD
11. Jaroslav Pazdera,
71 let, důchodce, ČSSD
Již od roku 1990 se kandidáti České strany sociálně demokratické ucházejí o přízeň voličů naší obce
v komunálních volbách. Podíleli jsme se na zajištění finančních prostředků z dotací státu na investiční
akce v rozsahu cca 30 milionů Kč, které byly použity např. na rekonstrukci a půdní vestavbu budovy
školy, na výstavbu OÚ atp. I v době škrtů chceme
pokračovat ve snaze o získání dotací na investiční
akce. Proto spolupracujeme s čelními představiteli
Středočeského kraje, jako např. s PaedDr. Milanem
Němcem, krajským radním zodpovědným za oblast
rozvoje školství mládeže a tělovýchovy. Kandidátka ČSSD byla sestavena zodpovědně z občanů známých z OZ již z minulých let, ale i z lidí, kteří se
jiným způsobem již podílejí nebo se v budoucnosti
chtějí podílet na rozvoji naší obce. Zde jsou předsevzetí, se kterými někteří z nás do voleb jdou:
Ing. Bohuslav Štolba – v obecním zastupitelstvu
obce působím již třetí volební období. Kandiduji
proto, že bych rád využil svých znalostí a zkušeností pro prosazení investičních akcí, které obec potřebuje nutně realizovat:
• dokončit páteřní kanalizační řady v obci dle připravené projektové dokumentace a s tím související
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přípojky k rodinným domům.
• zlevnit provoz ČOV úsporou chemických prostředků pro likvidaci fosforečnanů z odpadních vod,
což je závislé na povolení úřadů.
• zlevnit provoz ČOV tím, že nebudeme draze odvážet kal k likvidaci, ale budeme jej odvodňovat a dočišťovat v kořenové rákosové čističce přímo u ČOV.
Tato investice by měla mít rychlou návratnost.
• vybudovat vozovky s pevným povrchem a provést
výsadbu zeleně v ulicích, kde bude kanalizace již
dokončena
• zvýšit kapacitu MŠ výstavbou nového křídla budovy, aby nemusely být odmítány děti maminek, které
potřebují jít pracovat např. kvůli splácení hypotéky
na domek, který rodina v naší obci postavila
• postavit tělocvičnu s družinou v ZŠ. Uspořit zde za
vytápění výměnou oken a zateplením fasády
Uvědomuji si, že tyto pro obec potřebné investiční
akce vyžadují velké finanční prostředky, které lze
získat pouze z dotací krajského úřadu, ministerstev,
popř. z dotací EU.
Naďa Černá – to, že jsem na kandidátní listině
politické strany, neznamená, že chci dělat politiku.
Chci touto cestou vstoupit do dění obce a pomoci při jejím rozvoji tak, aby život v ní byl pro její
obyvatele příjemným. Na úrovni zastupitele bych
chtěla podpořit kulturní, společenské a sportovní
vyžití v obci a plně podporovat rozvoj obce v oblasti školství, kde prioritu vidím v rozšíření kapacity
mateřské školy. Dobudování kanalizace musí vidět
jako prioritu snad všichni, kdo do voleb jdou.
Věra Hovorková – ráda bych, aby v naší obci byly
nové silnice, nové chodníky, dobudovaná kanalizace, dostatek míst pro děti v mateřské škole, moderně
vybavená nová tělocvična v základní škole a další.
Zkrátka, aby se tu všem občanům dobře žilo. Jelikož
jsem v obecním zastupitelstvu čtyři volební období,
mám jen jedno velké přání, a to aby na to vše bylo
v obecní pokladně dost peněz. Bez nich to jsou vše
jen prázdná slova, plané sliby.
Marcela Herclíková –jsem studentka Vysoké školy
ekonomické v Praze. Mým oborem je mezinárodní
obchod. Ráda bych se pokusila o vybudování cyklistické a rychlobruslařské stezky podél řeky Labe, za
pomoci Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Čechy, díky které by se mohl výrazně oživit místní cestovní ruch. Doufám, že za pomoci vás
všech se povede zrealizovat tento projekt.
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Občanská demokratická strana
(ODS)
1. Ing. Jiří Chobotský,
33 let, ekonom, bpp
2. Ing. Růžena Hoffmannová,
50 let, ekonom, bpp
3. Hana Jarská,
39 let, sociální pracovnice, bpp
4. Soňa Jarková,
Mgr., 32 let, ložiskový geolog, bpp
5. Martina Stiborová,
29 let, obchodní manažerka, bpp
6. Luděk Kolařík,
29 let, podnikatel, bpp
7. Jiří Marek,
44 let, operátor, bpp
8. Romana Chobotská, Bc.,
33 let, asistentka poslance EP, ODS
9. Čeněk Touš,
57 let, strojvůdce, bpp
10. Ivana Červinková, Bc.,
29 let, nákupčí, bpp
11. Richard Hoffmann,
51 let, podnikatel, bpp
Vážení spoluobčané,
protože se nám nelíbí, jakým způsobem se v
minulých letech hospodařilo s prostředky obce a
jakým způsobem jsou o činnosti obce informováni
její občané, rozhodli jsme se kandidovat do zastupitelstva v letošních komunálních volbách.
Stručná verze našeho volebního pro gramu má 7
hlavních bodů:
1. Přehodnocení projektu kanalizace – srovnávací
studie na různé typy kanalizací, dobudování jiným
systémem – například tlaková kanalizace (nízké
náklady na provoz i výstavbu, osvědčený systém,
dotace na výstavbu až 80%) nebo domovní ČOV –
do zahájení výstavby obec zajistí vyvážení jímek
v rámci TIKANASu za konkurenceschopné ceny
(zvýšení příjmů, využití stávajících pracovníků TIKANASu).
2. Stabilizace obecního rozpočtu – snížení výdajů,
zvýšení příjmů (provoz TIKANASu, veřejná správa, poplatky z účtů atd.). Investování do rozumných projektů.
3. Podpora místních sdružení a spolků: Klubka,
hasičů, TJ Sokola, baráčníků, Klubu seniorů, myslivců, zahrádkářů a drobných chovatelů, rybářů a
dalších
4. Intenzivní získávaní dotací z českých i evropských zdrojů pro dobudování místních komunikací
(za využití podpory ODS v centrálních orgánech
- hl. MŽP).
5. Podpora místních živnostníků a podnikatelů
(propagace, realizace obecních zakázek).
6. Osobní zapojení při získávání nových občanů a
aktivní podpora rozšiřování obce (přihlašování k
trvalému pobytu).
7. Zlepšení informovanosti občanů o činnosti obce
a rozhodnutích zastupitelstva, konzultace s místními odborníky.
Věříme, že při rozumném hospodaření a otevřenosti obecního úřadu a zastupitelstva vůči obyvatelům se Tišice mohou stát prosperující obcí, kde se
lidé cítí příjemně a rádi zde žijí. Podrobnější informace se brzy dozvíte z našich tiskových materiálů
anebo na internetové adrese www.volbytisice.cz .
Kandidáti za ODS
Pořadí kandidátních listin dle abecedy
bpp = bez politické příslušnosti
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Sdružení nezávislých kandidátů
(SNK)
1. Ing. Radka Staňková,
40 let, analytik IT, bpp
2. Mgr. Pavel Jelínek,
32 let, učitel, bpp
3. Pavel Veselý,
55 let, soukromý podnikatel, bpp
4. Ing. Karel Pazdera,
38 let, programátor, bpp
5. Bc. Michaela Krejčí,
30 let, kurátorka pro mládež, bpp
6. Jaroslava Šutová,
52 let, státní zaměstnanec, bpp
7. Ivan Bruner,
45 let, manažer zahraniční firmy, bpp
8. Božena Pokorná,
48 let, administrativní pracovnice, bpp
9. Zdeněk Novák,
63 let, projektant, bpp
10. Hana Bláhová,
23 let, studující, bpp
11. Jitka Rohalová,
40 let, soukromá podnikatelka, bpp
Milí spoluobčané,
za Sdružení nezávislých kandidátů na tomto místě nebudeme, jak je před volbami zvykem, slibovat, že kanalizace se dostaví, že budou opraveny
poškozené komunikace a získat místo pro dítě
v mateřské škole nebude problém, že postavíme
základní škole novou tělocvičnu a nebudou vznikat
černé skládky. Nebudeme slibovat, že zamezíme
vandalismu, že zmenšíme počty trvale nepřihlášených obyvatel, že seženeme peníze na úspornější
veřejné osvětlení, že vystavíme nové označení ulic
a tak dále. Naplňovat tato témata jsme se průběžně
snažili i v předcházejícím období a věřte, nedostatečné finanční prostředky nás nutily omezovat
aktivity na životaschopné minimum a zdaleka ne
vše se nám podařilo tak, jak jsme si představovali.
Mezi některá rozhodnutí, které jsme ale dokázali
prosadit, patří vznik nových webových stránek
obce a zajištění jejich aktuálního obsahu, snížení
rychlosti v ulici Boleslavská, prosadila se změna,
kdy se obec stala stoprocentním vlastníkem společnosti TIKANAS.
Sdružení nezávislých kandidátů pokládá za nejpoctivější závazek ucházet se o důvěru voličů tím,
že bude více s lidmi komunikovat. Pomocí webových stránek chceme občanům zjednodušit proces
stížností např. na nepořádek v obci se zpětnou
vazbou od zastupitelů, chceme okamžitou nápravu rizikových dopravních míst a ve spolupráci
s policií podpořit častější měření rychlosti v ulici
Boleslavská. Důležitá je důsledná informovanost
občanů, v dnešní době tolik preferované komunitní plánování založené na spolupráci obce a občana od samého počátku vzniku problému nebo
vyjednávání o budoucí podobě služeb či realizaci
konkrétních kroků. Uvědomujeme si, že je potřeba obec rozsvítit, při hledání cest pro její rozvoj
využít nabízeného potenciálu, kterým je například
společenský sál, okolí řeky Labe. Je potřeba využít
účelně dotací a připravit opatření k úspoře rozpočtu. Neslibujeme zázraky, ale to, že naše obec bude
fungovat podle pravidel.
V těchto volbách by prostor měli dostat slušní
lidé, co dokáží prezentovat svůj názor, ale hlavně
ruku v ruce s kritikou přicházejí i s tvůrčím nápadem, řešením, které prosadí a za podpory kolegů
dopracují do zdárného konce. Je to někdy složitá
cesta, musíte bojovat s pravidly nastavenými naším českým úředníkem, s napnutým rozpočtem,
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a ne vždy se podaří dojít ke konci tak, jak jste si
na začátku představovali. To si uvědomíte, až když
jste zastupitelem. Z ulice můžete desetkrát volat,
že problémy zvládnete lépe než ti před vámi. Na
druhou stranu je potřeba těchto kritických hlasů
k tomu, aby obec nezaspala a získávala nové podněty například kritikou nebo připomínkami.
O budoucím složení zastupitelstva rozhodnete vy,
občané. Vy posoudíte, kdo a jak splnil vaše očekávání a na koho se s důvěrou můžete obrátit. Chceme, aby každý občan bez ohledu na politické vyznání mohl říci, že členové nezávislých kandidátů
jsou lidé, kteří mají skutečný zájem o rozvoj a růst
obce a není jim budoucnost obce lhostejná.
Ing. Radka Staňková

Tišické bejvávalo...
...tentokrát volební
V tomto vydání TR se dozvídáte vše o blížících se
volbách do Obecního zastupitelstva. Budeme společně rozhodovat o jedenácti spoluobčanech, kterým
svěříme nejbližší budoucnost naší obce. Při častém
nahlížení do starých kronik jsem zjistil, že naši otcové a dědové měli rozhodování mnohem těžší. Před
2. světovou válkou a po ní až do roku 1960 měly naše
obce svá vlastní Obecní zastupitelstva (OZ) a Obecní
úřady. Podle zápisů v kronikách mělo každé zastupitelstvo 15 členů, občané tedy museli mezi sebou
vybrat 45 moudrých, ochotných a obětavých spoluobčanů, přičemž celkový počet obyvatel byl přibližně
stejný jako dnes. Po roce 1945 se OZ přeměnila na
Místní národní výbory (MNV). Měly opět po 15 poslancích, kteří byli do funkcí jmenováni bez voleb
Národní frontou, která pod vedení KSČ sdružovala
všechny politické strany a společenské organizace.
Po roce 1948 se výběr vhodných kandidátů ještě zúžil, kromě výše uvedených kladných vlastností musel
být poslanec buď členem KSČ a nebo mít alespoň
„kladný poměr k socialistickému zřízení“. A je pravda, že ti nejschopnější občané tuto politickou podmínku často nesplňovali. První „volby“ do místních
samospráv se po válce konaly až v roce 1954. Moc
se toho však nezměnilo, voličům byla předložena
„Jednotná kandidátka Národní fronty“, takže nebylo z čeho vybírat. Voliči mohli jen škrtat kandidáty,
s kterými nesouhlasili. Ještě v tomto roce toho voliči
bohatě využívali, například v Chrástě bylo pro kandidáty odevzdáno 458 hlasů a proti 110 hlasů, zvoleni však byli všichni. Volby v roce 1957 dopadly již
jinak - vedoucí KSČ velmi záleželo na tom, aby účast
byla co nejvyšší a kandidáti obdrželi pokud možno
100% hlasů. Volební komise tedy bedlivě sledovala
a zapisovala, kdo z voličů měl odvahu a šel za plentu
upravit opět jednotnou kandidátku NF. Očekávaný
výsledek se dostavil - pro kandidáty bylo odevzdáno
578 hlasů a proti jen 3 hlasy. Po sloučení našich obcí
v roce 1960 měl nový MNV 26 poslanců. Výsledky
voleb nejsou v kronikách zaznamenány, třídní složení však ano. Mezi poslanci MNV bylo 13 dělníků,
6 členů JZD a 7 ostatních povolání. Vysokoškolské
vzdělání neměl žádný, většina ani středoškolské. Ve
stejném duchu probíhaly volby až do roku 1989.
Účast voličů vždy více než 99,5%, počet škrtnutých
jmen minimální. Zajímavý je ovšem postupný nárůst počtu poslanců MNV. V roce 1971 jich bylo 29,
v dalších volbách roku1976 již 31 a v letech 1981
a 1986 dokonce 35. Když to porovnáme s dnešními
11 zastupiteli, napadá nás otázka, co asi dělali.
Přijďte tedy volit na základě svobodného rozhodnutí
a zájmu ovlivnit život naší obce a ne ze strachu z kádrového postihu, vyberte si z kandidátek jednu, která
vás nejvíce oslovila, zakroužkujte jméno spoluobčana, kterého znáte a věříte mu. Více než 40 let jsme
tuto možnost neměli!
Petr Brodský, kronikář
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Nebylo to jednoduché období
dokončení ze str. 1
Zde je namístě poděkovat pracovnicím obecního
úřadu – pracovitým ženám, ochotným vždy pomoci, poradit a zařídit nutné věci i nad rámec svých
povinností a které mi byly při plnění funkce starosty vždy velkou oporou.“
I pro další období jste na kandidátce ČSSD.
Budete se ucházet i dále o funkci starosty?
„V minulosti jsem se vyjádřil, že bych rád dokončil rozdělanou práci. To jsem měl na mysli hlavně
dokončení kanalizace v obci, protože tento systém,
který jsme před 10 lety připravovali, je pro naši
obec nejvhodnější. Domníval jsem se, že jako starosta k tomu budu mít možnost pomoci nejvíce.
Bohužel zajišťování finančních prostředků z EU na
takovouto akci je velice náročné a komplikované.
Naše žádost o dotaci byla letos Státním fondem ŽP
zamítnuta a nezbývá nic jiného, než připravovat
žádost novou. Už si však nemyslím, že je nutné,
abych kandidoval na starostu. Vzhledem k mému
věku a zdraví jsem předpokládal, že během stávajícího volebního období předám informace a zkušenosti svému zástupci starosty a ten pak v tom příštím období na starostu kandidovat bude. Na řadě
jsou zkrátka mladší!!!“
Jak byste tedy uzavřel své dlouhé starostování
a co byste popřál novému, který vzejde z říjnových voleb?
„Jak jsem uvedl, patnáct let jsem starostoval
a převážné většině našich občanů děkuji za projevenou dlouhotrvající důvěru. Starostu jsem však
dělal rád i těm občanům, kteří mě nevolili, neboť
i jejich kritické postoje a protinázory mne vždy
posouvali dál. Bohužel jsou mezi nimi i tací, kdy
jejich averze vůči mé osobě vyústila do takových
rozměrů, které vedly až k poškozování naší obce.
Je známo, že o všech finančních a majetkových záležitostech vždy rozhoduje celé zastupitelstvo i že
všechny audity a finanční kontroly nikdy neshledaly žádné porušení rozpočtové kázně. Přesto byly
z obce posílány dopisy i telefonáty na různé instituce a úřady a v nich popisována moje neschopnost
hospodařit s přidělenými finančními prostředky
obce. V těchto případech nadřízené orgány reagují
jednoznačně - okamžitě zastaví platby. Tak se stalo,
že jsme měli například vrátit dotaci na plynofikaci
a k tomu zaplatit pokutu 2,5 milionu korun, protože
ministerstvo financí prošetřovalo udání.
A samozřejmě to, co nejvíce bolí - na základě obdobného dopisu z obce nám byla odebrána dotace
v polovině stavby kanalizace, a proto ji nemáme
do dneška dodělanou. Mám proto jediné přání, aby
nové zastupitelstvo a nový starosta neměli takové
„příznivce“ jako já a nemuseli se potýkat s podobnými problémy. Byl bych rád, aby občané s lidmi,
které si do zastupitelstva zvolí, jednali přímo, vše
se řešilo doma a nepsali se na úřady nesmyslné
a mnohdy mylné informace. Věřte, že obci tyto věci
velice škodí.
V souvislosti s nastávajícími volbami doporučuji našim občanům, aby si do čela obce zvolili lidi
pracovité, zodpovědné, s nefalšovaným vztahem
k naší obci, ochotné pracovat pro její blaho a kteří
svou obec nemají pouze jako přestupní stanici na
politickém žebříčku. Zamyslete se nad každým jménem, volte dle svého přesvědčení a společně věřme,
že se novému zastupitelstvu podaří v příštích letech zajišťovat rozvoj obce Tišice ke spokojenosti
občanů.“
Děkujeme za rozhovor a za redakci TR i za
podporu nás všech, kteří se na přípravě obecních novin za Vás jako starosty podíleli.
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Pasování na školáky

Školní rok nám utekl jako voda a zas je tu měsíc
červen, kdy jsme se slavnostně rozloučili s dětmi, které nám v září odcházejí do Základní školy.
Letos jsme připravili „Pasování na školáky“. Kašpárek s Hejkalkou vyzkoušeli všechny děti, jestli
jsou řádně připraveny na školu a poté je pasovali
na školáky pasovací formulkou:
Dnes jste dosáhli jednoho vrcholu vysokého
pohoří, do kterého jste se vydali v náručí svých
rodičů. Začali jste doma objevovat svět plný
malých i velkých dobrodružství, lezli jste po čtyřech po zemi a oťukávali si všechno, na co jste
dosáhli. Jednoho dne jste prošli poprvé dveřmi
naší školky, kde jste našli další malé objevitele
a s nimi jste se vydali na dlouhou cestu poznávání
a učení. Dnes už se ušlá cesta nezdá tak dlouhá.
Byla to cesta vzhůru, stoupali jste, občas se zastavili a odpočinuli si nebo se kousek vrátili. Tady
jste poznali kamarády a naučili se první číslice
a písmena. Tady jste byli vědci, sportovci, kosmonauty, tanečnicemi, zpěváky nebo zvířátky, vším,
co nám fantazie umožnila. Na tenhle kopec jsme
stoupali spolu, my jsme vás doprovázeli. Snažili
jsme se být správným průvodcem, všímat si vašich
potřeb, udržovat vás v bezpečí a vždy vám podat
ruku v cestě za poznáním. Doufáme, že jsme vás
nezklamali a byli vám vždy nápomocny. Konečně

V září začíná nový školní rok a my s radostí
uvítáme novou paní učitelku, která bude do naší
školky dojíždět z nedalekých Neratovic. Jmenuje se Markéta Machýčková, vystudovala střední
školu do června pracovala v jeslích a nyní má
před sebou dva roky studia, obor učitelka MŠ.
Ve školce bude učit starší děti, baví jí výtvarná
výchova a věnuje se výuce angličtiny, takže v případě zájmu povede kroužek angličtiny ve školce.
Má ráda turistiku a výlety na kole. Také se jí velice líbí místo, kde se školka nachází. Všichni jí
přejeme, aby se jí u nás líbilo a aby byla v naší
školce a v naší vesnici spokojená.
L. Nováková

jsme dorazili na vrchol, do cíle této etapy vašich
životů a tak se rozloučíme. Víme, že vás čekají jiní
průvodci na další cestě k vrcholům, kteří vám nabídnou pomocnou ruku. Jste připraveni posunout
se dál a výš, otvírá se před vámi tisíce cest, tak
šťastně pokračujte. Když se ohlédnete zpátky, uvidíte naší školku s otevřenými dveřmi a dolehnou

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme panu J. Litterovi za opravu a
nátěr laviček, houpaček a dřevěného hrak vám písničky, které jsme společně zpívali.
Nakonec všechny děti ozdobili šerpou. Kdo
u toho byl, viděl, že jsme si to všichni patřičně
užili.
L. Nováková

Tradičně na Svatou Annu

V neděli 25. července jako každý
rok pořádalo Myslivecké sdružení
Tišice na své střelnici závody o pohár starosty „Na loveckém kole“. I
když jím tentokrát počasí nepřálo,
létaly asfaltové kotouče stejně rychle jako za sluníčka. Samotná soutěž
byla letos mnohem dramatičtější než
jindy. Stejný nejvyšší počet bodů
(38) nastříleli čtyři závodníci a o vítězi musel rozhodnout rozstřel. V
něm uzvítězil a pohár získal pan Prokop, druhý skončil pan Kudrna
a pan Mareš třetí. Bramborová medaile za čtvrté místo patří panu
Kučerovi. V kolektivní soutěži vyhrálo družstvo Vašků ve složení
Kučera, Koubek ml. a Koubek st. Soutěž zvanou „Druhá chyba“ vyhrál Jiří Průcha z Děčína. Závody skončily a my se můžeme těšit na
další o Velikonocích.
kv
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Mladá posila v MŠ

cího domku na školní zahradě. Jsme velice
rádi za každou pomoc a podporu rodičů,
kterou věnují ve prospěch našich dětí.
L. Nováková

Loučení s prázdninami
Loučení s něčím hezkým bývá smutné a pro prázdniny to u dětí školou povinných platí dvojnásob. Pro většinu z nich platí, že škola je to poslední, na
co se koncem srpna těší. Důvod k těšení se na začátek září jim poskytnou naši
dobrovolní hasiči, kteří již podruhé chystají den plný soutěží, hasičské techniky i poučení. Oproti minulému roku, kdy se veřejnosti představila historická hasičská technika, bude letošní akce ve znamení moderního vybavení.
Vstupy profesionálních jednotek s ukázkami různých druhů zásahů budou
jistě velkým lákadlem i pro dospělé návštěvníky. Pro děti jsou připraveny soutěže se zaměřením na hasičské dovednosti, diplomy i odměny, pro všechny
pak občerstvení. Loni se akce těšila velkému zájmu veřejnosti a podle slov
pořadatelů bude ta letošní minimálně stejně zajímavá. Ten, kdo si nechce nechat akci ujít, ať si již nyní zaškrtne v kalendáři datum jejího konání, a to 4.
září od 11,00 hodin, tentokrát na náplavce u Labe v Kozlech (blízko hřbitova). Na všechny návštěvníky se těší členové Sboru dobrovolných hasičů Tišice.
(nač)

Návraty
Kdysi...

UPOZORNĚNÍ
Věra Hovorková upozorňuje své klienty na změnu pracovní doby:
Po, Út zavřeno
St, Čt, Pá 8.00 - 12.00 13.30 - 17.00
So 8.00 - 11.00

MED
Český med přímo od včelaře
Petr BRODSKÝ
Sportovní 182, TIŠICE

Pizza až domu zdarma

Opět musím poděkovat Libuši Šamberové z Kozel, která mi již několikrát poskytla staré fotografie,
doklady či vzpomínky. Tentokrát mi půjčila snímek zachycující původní podobu domu č. p. 11 v Labské
ulici. Dům má bohatou historii - první písemný doklad o něm je z roku 1654, kdy jej vlastnil Šimon z
nedaleké Rudče. Potom se vystřídalo několik majitelů, nejdéle zde hospodařil rod Slavíčků - od roku
1722 až do roku 1906, kdy statek koupil Eugen Pícha. Přibližně z této doby pochází stará fotografie,
protože jedno z malých dětí je otec bratrů Arnošta a Vladimíra, které mnozí z nás dobře pamatují. Před
2. světovou válkou to byl jeden z největších statků u nás. V roce 1956 celý objekt převzalo nově založené
kozelské JZD. Byly zde kanceláře i sklady všeho možného, družstvo provedlo i rozsáhlé stavební do
dnešní podoby, v zásadě však celý objekt zdevastovalo.
P. Brodský, kronikář

Hospoda Bludička v Mlékojedech rozšiřuje
svůj sortiment, a to o nabídku pizzy. Vybrat
z přibližně 15 druhů si můžete přímo v restauraci nebo si
ji můžete nechat
doručit až k vám
domů. Tato služba bude fungovat
od 1. září 2010.
Vyberte si tedy
svou oblíbenou
pizzu na webových stránkách www.pizzazvesnice.cz a její
dovoz objednejte na telefonu 776 324 100.
Pro obyvatele Tišic je tato služba zdarma.

Senioři připravují…

...dnes

Klub seniorů Tišice připravuje pro vás po prázdninách v úterý 21. září autobusový zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic. Cena 150,- Kč a přihlášky
přijímá pan Černý. Setkání s Přívorankou a přáteli
je připraveno na neděli 3. října ve 14,00 hod v sále
Na hřišti v Chrástě. Těší se na vás pořadatelé.

NAROZENÍ
Vandalové na hřišti
V loňském roce se nám podařilo získat dotaci na automatickou závlahu. Je to velký pomocník, který
nám ušetří spoustu času a starostí se zaléváním hřiště. Jenže ouha! Vše funguje dobře do té doby, než
kačenky začnou někomu vadit. Nejprve v době vysokých teplot bylo potřeba zalévat i přes den. I dětem v
areálu hřiště přišlo osvěžení pod proudem vody vhod, až na jedno, které šlapalo na kačenku tak dlouho,
až ji ohnulo. Když se podařilo závadu odstranit, tak se našel další „dobrák“, který dokonce postřikovač ukopnul nebo něčím urazil. Stalo se tak ve středu v noci, tedy v době kdy je restaurace na hřišti
zavřená. Aby toho nebylo málo, tak zřejmě další silák utrhl kabel od snímače vlhkosti. O nepořádku
na tribuně a v prostorech letního kina nejen po promítání ani nemluvím. Oplocení areálu je další věc,
která někomu zřejmě vadí. Pletivo u vchodu je již roztrhané delší dobu, ale zničená branka za letním
kinem je z letošního roku. Tyto okolnosti nás nutí k tomu, abychom všechny přístupové cesty uzavřeli.
Doufám, že se vztah všech našich spoluobčanů k obecnímu majetku v brzké době zlepší! A nemusí to
být jen na hřišti.
A. Kravcov

Nenad Václav Ilič
Adéla Korbelová
Adam Kušniarik
Fedor Pokropyvnyj

ÚMRTÍ
Květoslava Kozlovcevová

76 let

Vladimír Turek

88 let

Antonie Vavreinová

75 let

inzerce
Hledám soukromého učitele anglického jazyka
pro mírně pokročilé. Tel.: 602 363 568.
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Sport

Nová sezóna před námi
V nové fotbalové sezóně se mužstvo Tišice
A vrací do skupiny, kde jsou převážně mužstva
z Mladoboleslavska a Mělnicka. Tato mužstva většinou hrají technický fotbal a i kratší vzdálenosti
by nám měly více vyhovovat než v loňské sezoně.
Ale nepodařilo se nám prozatím posílit kádr, naopak mužstvo opustil J. Langmajer, kterému skončilo hostování z Neratovic. Příprava A-mužstva
začala již 20. července a zatím všechny tréninky
probíhají v našem areálu. V přípravných zápasech
se mužstvu zatím nedaří, všechny jsme těsně prohráli. Snad nejlepší utkání odehrálo áčko na turnaji
v Lužci proti Pšovce Mělník, kde jsme ale stejně
obsadili poslední čtvrtou příčku. Zápas s Byšicemi i náš tišický turnaj jsme byli nuceni zrušit pro
nepřízeň počasí. První utkání nového ročníku nás
zavede 22. 8. do Bělé pod Bezdězem, doma se divákům představíme v neděli 29. 8. v 17 hodin proti
Dlouhé Lhotě.
Z dalších mužstev jsme pro novou sezonu vzhledem k věku hráčů nemohli přihlásit předpřípravku,
ale již vyšší kategorii - mladší přípravku. Trenérem
zůstává Michal Vítovec a tréninky začínají v úterý

Rozlosování podzim 2010

31.8. od 17,00 hodin, dále pokračují každé úterý
a čtvrtek od 17,00 hodin.
Přípravná utkání
Brandýs-St. Boleslav B – Tišice A
Prejzek T. 2x, Temiak L., Svoboda
Miškovice - Tišice A
Prejzek T., Temiak L.
Chlumín – Tišice B
Rampouch 4x, Klouček 3x, Hořánek
Dřísy - Tišice B
Krupička 2x, Pešák, Vlach
Tišice A - Lobkovice
Svoboda, Prejzek T.,
Ostrá - Tišice A
Temiak K., Priatka,
Kochánky - Tišice B
Priatka, Fencák
Turnaj v Lužci
Pšovka - Tišice A
Novák
Lužec - Tišice A

5:4
3:2
4:8
1:4
2:3
6:2
4:2

2:1
2:0

Stará garda

Tišice A
5. září
17:00 TJ Sokol Kosořice
12. září
17:00 Sl. Kropáčova Vrutice
18. září
10:30 TJ Sokol Záryby
25. září
16:30 SK Kosmonosy
3. října
16:00 AFK Eletis Lužec
9. října
16:00 TJ Sokol Luštěnice
17. října
15:30 TJ Řepín
23. října
15:30 FK Vysoká
31. října
14:30 SK Rejšice
6. listopadu 14:00 FC Mělník
14. listopadu 14:00 Dolnobousovský SK
Tišice B
5. září
17:00 FK Nerat./Byšk. B
11. září
17:00 Sokol Všetaty
19. září
16:30 TJ Sokol Záryby B
26. září
10:15 Start Mlékojedy
2. října
16:00 Lotos Neratovice
9. října
16:00 TJ Kly
16. října
15:30 TJ Řepín B
23. října
15:30 SK Liběchov
30. října
14:30 Sokol Dřísy
6. listopadu 14:00 Sokol Horní Počaply
13. listopadu 14:00 Sokol Čečelice
Okresní přebor - dorost
5. září
10:00 AFK Vraňany
11. září.
11:00 AFK Veltrusy
18. září.
14:00 Vltavan Chvatěruby
10:00 Sokol Dolany
25. září.
28. září.
10:00 FC Merkuria Lobk.
2. října
11:00 S. Dolní Beřkovice
10. října
10:15 SK Labský Kostelec
16. října
11:00 TJ Řepín
24. října
10:00 SK Liběchov
28. října
10:00 Liaz Vehlovice
30. října
11:00 FK Vysoká
7. listopadu 10:00 SK Mšeno
13. listopadu 11:00 Eletis Lužec

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

Ještě k minulé sezóně
Během letošního roku se zásluhou Karla Temiaka dala dohromady i stará garda, která během
jara odehrála čtyři zápasy. V brzké době budou známé i podzimní termíny a soupeři, a tak rádi víc
přineseme v příštím čísle TR.

Fotbalový turnaj o pohár Starosty obce Tišice
Letošní turnaj měl být obsazením nejlepší z celé
své historie. Účast přislíbili Sokol Kosořice, AFK
Eletis Lužec a Junior Praha. První dvě mužstva,
spolu s naším týmem, hrají krajskou I. B třídu, Junior pak pražskou I. A třídu. Bohužel nám nepřálo
počasí a v den turnaje se na hřiště snášely nekonečné provazy vody. Terén byl nezpůsobilý (viz
foto vpravo), a tak nám nezbylo než turnaj zrušit.
Jedenáctý ročník turnaje se tedy přesune až na srpen 2011.

Přijďte mezi nás!
Stále probíhá nábor dětí do přípravek s
roky narození 2000 až 2004. Možnost přihlásit se je buď přímo při tréninku, nebo
telefonicky na čísle 723 225 942.

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

V minulých TR jsme uveřejnili tabulky všech
tišických fotbalových mužstev s výjimkou starší
přípravky a mladších žáků, které ještě dohrávaly
po uzávěrce.
Starší přípravky
1. FK Neratovice A
2. Sokol Libiš
3. FK Neratovice B
4. FC Lobkovice
5. FC Mělník
6. AFK Veltrusy
7. FK Pšovka Mělník
8. Eletis Lužec
9. Vitana Byšice
10. Sokol Ovčáry
11. Junior Kralupy
12. Jiskra Kojetice
13. Vltavan Chvatěruby
14. AFK Hořín
Mladší žáci 7+1
1. FK Neratovice
2. FC Mělník
3. Sokol Ovčáry

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

25
21
18
18
16
16
11
11
9
7
6
5
2
2

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

1
4
4
6
6
9
14
14
14
14
16
18
23
24

263:11
157:46
86:43
104:43
81:36
115:70
51:91
52:100
44:93
41:80
57:87
39:124
18:141
11:154

75
64
58
56
52
49
34
34
30
26
22
18
7
6

8
8
8

6
3
1

1
1
2

1
4
5

37:20 19
24:33 10
18:26 5
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