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ZDARMA

Noví zastupitelé zvoleni
V závěrečných volbách letošního roku jste zvolili ty, kteří usednou na další čtyřleté období do zastupitelstva obce. Po nezvykle bouřlivější volební
kampani nakonec dorazilo volit téměř 52 % obyvatel, což je nad celostátním průměrem (48,5 %), ale
o pár desetinek méně než v celém Středočeském
kraji (52,13 %). Pokud jde o jednotlivé části obce,
tak v Chrástu dorazilo k volbám nejvíce občanů –
53,48 %, následovaly Kozly s 51,25 % a nakonec
Tišice, kde volilo jen 49,3 % zapsaných voličů.
Je smutné, že v těchto volbách, kdy rozhodujeme
o těch, kteří budou řídit naší obec, je volební účast
mnohem nižší, než v jarních parlamentních. Je to
tím, že jsme již unaveni letošním volebním maratonem nebo celou politickou situací? Jak jinak si
vysvětlit, že téměř polovině občanů nezáleží na
tom, kteří občané zasednou do obecního zastupitelstva a budou za ně jednat, zastupovat jejich zájmy a rozhodovat o obci, ve které také žijí!
A jak tedy volící občané rozhodli, komu dali svůj
hlas? Pokud jde o zisk jednotlivých kandidátek, tak
vítězem se stala ta, na níž byla jedenáctka nezávislých – celkem získala 3125 hlasů, druhá skončila
ČSSD s 2838 hlasy a třetí ODS, která nasbírala
1637 hlasů. Tyto výsledky po přepočtech na mandáty znamenají, že nezávislí jich získali pět, ČSSD
čtyři a ODS dva. Pokud tyto hlasy převedeme do
konkrétních jmen, pak absolutním vítězem se stal
Pavel Jelínek (SNK) s 413 „křížky“ u svého jména před Radkou Staňkovou (SNK), která jich obdržela 399, a Bohuslavem Štolbou (ČSSD) s 384.
Pokud jde o největší posuny na jednotlivých kandidátkách, tak nejvíce nahoru se díky 357 hlasům posunul Zdeněk Novák (SNK), a to z 9. místa na kandidátce vystoupal na 3., v absolutním pořadí všech
33 kandidátů pak na čtvrté místo. Stejně úspěšný

posun ještě zaznamenal Jiří Horčík (ČSSD) – 355
hlasů ho posunulo z 8. místa kandidátky na 2., absolutně pak na 5. místo. Naopak největší sestup
v rámci kandidátky zaznamenal Pavel Končel
(ČSSD) – z 2. místa ho 225 hlasů umístilo až na 6.,
v absolutním pořadí pak na 15. místo.
Umístění všech kandidátů s počtem hlasů a další výsledky - viz str. 3.
Tolik pár zajímavých statistických údajů. Nicméně zajímavější jsou jména těch, kteří v brzké době
na ustavujícím veřejném zasedání OZ převezmou
na svá bedra řízení naší obce. Do zastupitelstva
byli tedy zvoleni (uvádíme v pořadí, jak se umístili
na své kandidátní listině, v závorce počet hlasů):
Sdružení nezávislých kandidátů
1. Mgr. Pavel Jelínek
(413)
2. Ing. Radka Staňková
(399)
3. Zdeněk Novák
(357)
4. Ing. Karel Pazdera
(343)
5. Pavel Veselý
(318)
Československá strana sociálně demokratická
1. Ing. Bohuslav Štolba
(384)
2. Jiří Horčík
(355)
3. Naděžda Černá
(346)
4. Miroslav Brodský
(308)
Občanská demokratická strana
1. Ing. Jiří Chobotský
(171)
2. Ing. Růžena Hoffmannová
(171)
(oja)
Vzhledem k tomu, že ustavující zasedání se uskuteční až po uzávěrce tohoto čísla TR, přineseme
další informace, zejména rozhovor s novým starostou, v příštím čísle, pokud nové zastupitelstvo
schválí další vydávání Tišických rozhledů.

Vážení spoluobčané,
dovolte nám, všem kandidátům do Obecního zastupitelstva za Českou stranu sociálně demokratickou, poděkovat vám za vyjádřenou důvěru ve volbách. Vaše hlasy dovolily čtyřem z
nás pracovat v nadcházejících čtyřech letech v zastupitelstvu. Této podpory si velmi vážíme
a vaši důvěru si chceme poctivým přístupem k celé problematice obce zasloužit. Věříme také,
že předvolební emoce, které vládly ve všech kandidujících stranách, utichnou a u jednoho
stolu se sejdou rozumní lidé přístupni diskusi, spolupráci i věcné kritice. Nevstupujeme do
zastupitelstva jako členové politické strany, jejíž zájmy chceme hájit, ale jako občané, kteří
chtějí hájit zájmy a potřeby obce, ve které žijí. Uvědomujeme si, že nadcházející volební
období bude vzhledem k ekonomické situaci velmi složité, přesto věříme, že se nám společně
s ostatními zastupiteli podaří realizovat projekty a akce, které povedou k rozvoji obce a zlepšení života nás, obyvatel Tišic, Chrástu a Kozel.
Kandidáti ČSSD do Obecního zastupitelstva
Vážení spoluobčané,
kandidáti ze Sdružení nezávislých kandidátů vám všem děkují za účast v komunálních volbách a za získané hlasy, které naší kandidátce přisoudily vítězství a zisk pěti mandátů v Obecním zastupitelstvu. Zejména oceňujeme ty občany, kteří se nenechali nalákat na laciná gesta,
a zvítězil u nich rozum nad populismem. Samozřejmě nás mrzí, že se voleb zúčastnilo méně
voličů než v minulosti, ale chápeme, že mnohé odradil nehezký předvolební boj. Doufáme,
že tyto nepříjemnosti jsou za námi a že všichni zvolení zastupitelé se ujmou svého mandátu
a budou v souladu se svými volebními programy pracovat ke spokojenosti naší obce a jejích
občanů bez rozdílů příslušnosti k nějaké kandidátce či straně tak, jak to u nás v Tišicích bylo
po mnoho let dobrým zvykem.
Kandidáti SNK do Obecního zastupitelstva

Volili jsme i do Senátu
Současně s komunálními volbami proběhly v naší
obci i volby do Senátu. O místo v dolní komoře Parlamentu ČR se v 1. kole ucházelo celkem šest kandidátů. Žádný z nich však nezískal ani u nás v obci,
ani celkově za celý okres potřebnou nadpoloviční
většinu, a tak nás čekalo ještě 2. kolo o týden později. Do něho už postoupili jen dva kandidáti s největším počtem hlasů – M. Němec (ČSSD), který v naší
obci zvítězil se 198 hlasy (34,49 %), a V. Vrecionová (ODS) na druhém místě se 159 hlasy (27,70 %).
V celém okrese se pak pořadí kandidátů prohodilo.
Ve 2. kole pak v naší obci uhájil nejtěsnější vítězství
kandidát ČSSD M. Němec s 157 hlasy (50,16 %), a
to o jeden jediný hlas před zástupkyní ODS V. Vrecionovou (156 hlasů, 49,84 %). Do Senátu za mělnický
okres však zasedne V. Vrecionová, protože celkově
získala 55,83 % hlasů. Pokud jde o volební účast, tak
v 1. kole byla 46,68 % a ve 2. kole méně než poloviční - 20,78 %.

Změna v úhradě poplatků
Možnost bezhotovostních plateb
Na základě řady připomínek našich občanů zavádí Obecní úřad bezhotovostní úhrady některých
poplatků. Jedná se o poplatky za svoz komunálního
odpadu (popelnice), psy a kanalizaci. Tyto poplatky je možné hradit buď v hotovosti do pokladny na
OÚ nebo bezhotovostním převodem na účet obce,
respektive TIKANASu. Věnujte proto pozornost
pokynům na straně 2, kde jsou uvedeny všechny
potřebné informace k možnosti využívat bezhoto-

vostní úhrady.

Proč občané, proč ?

Proč přes nesčetná vysvětlení, upozornění, žádosti a prosby se stále nacházejí jedinci (slovo spoluobčané se jaksi v této situaci příliš nehodí), kteří donekonečna zkoušejí obětavost a trpělivost pracovníků
obsluhy vakuové kanalizace. V pátek 8. října krátce
před desátou hodinou večer mi přišla SMS zpráva
o ztrátě vakua. Ihned jsem odjel na vakuovou stanici a na monitorovacím panelu zjistil, že je trvale
otevřen odsávací ventil ve sběrné šachtě CS 121
na trase C. Trasu jsem odstavil, ručním spuštěním
vývěv obnovil vakuum v trasách A a B, restartováním uvedl celou stanici do automatického provozu,
zkontroloval správné najetí a odjel. V sobotu brzo
ráno B. Hlaváček šachtu otevřel, ventil demontoval
a s údivem zjistil, že mezi kuželkou a sedlem ventilu je sevřena zmuchlaná půllitrová PET láhev (viz
foto). V 115. čísle TR jsem psal, že do záchodu se

smějí splachovat jen produkty lidského trávení, toaletní papír, voda a nic víc! A závěrem ještě malou
poznámku - na sběrnou šachtu CS 121 jsou napojeny domy č. p. 11 a 30 v Labské ulici. Děkujeme
některému z obyvatelů uvedených domů, který do
kanalizace spláchnul to, co tam nepatří, za hodinové „příjemné“ přerušení pátečního pozdního večera
a za zbytečnou práci v sobotu ráno.
Petr Brodský - vedoucí provozu a údržby
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ZPRÁVY Z OZ

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

23. 9. 2010
OZ schválilo
• navýšení počtu žáků ve školní družině ZŠ Tišice
ze stávajícího počtu 25 na 50 žáků
• přijetí daru od F. Vítovce, a to pozemku p. č.
470/27 o výměře 138 m2 v k.ú. Chrást, který bude
součástí budoucí místní komunikace
• prodej obecního pozemku p. č. 185/2 v k. ú. Tišice o výměře 44 m2 za cenu stanovenou dohodou
ve výši 100,- Kč/m2 D. Šandovi
• úpravu rozpočtu obce na rok 2010
• proplacení nedočerpaných dnů řádné dovolené
po skončení funkčního období stávajícímu starostovi Miroslavu Brodskému.
• uzavření smluv o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce, a.s. na umístění, provozování a údržbu
kabelových rozvodů NN v místních komunikacích
• uzavření smluv o zřízení věcného břemene s Povodím Labe, s.p. na umístění, provozování a údržbu plynovodů v místních komunikacích
OZ vzalo na vědomí
• informaci o společném postupu obcí Ovčáry, Tišice a Tuhaň ve věci řešení dopravy přes obce.
• nabídku firmy ASTRA služby,s.r.o. na likvidaci
biologických odpadů
• informaci o přípravě opravy propustku pod silnicí III/24421 z Tišic do Přívor.
• informaci o výstavbě nové haly v Tišicích firmou
F&N, kde se budou vyrábět umělá sladidla.

• Český statistický úřad bude v obci do 15. 11.
2010 provádět „Strukturální šetření v zemědělství“
• Správa dopravní cesty ČD provedla ve dnech 18.
- 19. 9. 2010 opravu přejezdu tratě v Tišicích
• Vodohospodářský úřad MěÚ Neratovice vydal
rozhodnutí ve věci sledovaných parametrů na ČOV
Tišice
• Dne 11. 10. 2010 se uskutečnilo jednání ve věci
výstavby výrobně obchodního areálu na místě bývalého kravínu v Chrástu
• MěÚ Neratovice oficiálně zveřejnil informaci
„O vydané změně č. 1 územního plánu obce Tišice“
• provozní náměstek SÚS zajistil opravu špatně
provedených prací na silnici v Chrástu
• Policie ČR zřídila pracovní skupinu, zabývající
se otázkou problematiky menšin
• firma SAPROS, s.r.o. zahájila práce na výstavbě výrobní haly a inženýrských sítí pro společnost
F&N sladidla, s.r.o. v Tišicích Na Pastvičkách
• SÚS se zabývá přípravou radikální opravy propustku na přívorské silnici, realizace se předpokládá na jaře 2011
• výstavba fotovoltaické elektrárny společnosti
VERNER servis, s.r.o.v Tišicích byla dokončena a
probíhá kolaudační řízení
• od 1. ledna 2011 nabude platnosti nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu
komínů. Podle druhu paliva budou mít majitelé nemovitostí povinnost čistit komíny - 1x až 3x ročně
dle použitého paliva

Pokyny k bezhotovostní úhradě poplatků
Poplatky za svoz komunálního odpadu (popelnice) a psy se hradí na účet Obce:

Poplatky za kanalizaci se hradí na účet společnosti TIKANAS, s.r.o.

číslo účtu: 3024171/0100

číslo účtu: 2312848309/0800

Při platbě je nutné uvést správný variabilní symbol, aby platba mohla být správně přiřazena. Ten
tvoří číslo popisné (u chat evidenční) nemovitosti,
k níž se platba vztahuje a jemu předchází číselné
označení jednotlivých částí obce z důvodu jednoznačnosti určení platby. Jednotlivé části obce jsou
pro tento případ označeny následovně:
Tišice - 1
Chrást - 2
Kozly - 3
Chaty - 4
Například tedy č. p. 299 v části obce Tišice uvede jako variabilní symbol 1 (Tišice) a 299 (číslo
popisné nemovitosti), takže celý v. s. bude 1299,
v Chrástu by to pak bylo 2299 a v Kozlech 3299.
V chatách je nezbytně nutné uvádět celé evidenční
číslo, tedy včetně 0 na začátku, pak vypadá příklad
variabilního symbolu následovně: chata evidenční
číslo 099 bude uvádět 4099.
Dále je nutné pro identifikaci platby ještě uvést
specifický symbol, kterým se určuje účel platby:
101 – poplatek popelnice
Vyzvednout známku na popelnici bude možné
během měsíce ledna v úředních hodinách. V případě bezhotovostní úhrady nutno respektovat období
1-3 dnů pro připsání platby na účet Obce (provedenou platbu lze doložit výpisem).
102 - poplatek psi
Předpokladem je předchozí přihlášení psa na
Obecním úřadě - tedy vyzvednutí psí známky.
Je samozřejmě možné využít i kolonku „zpráva
pro příjemce“, kde uvedete své příjmení pro rychlejší orientaci, ale tato informace není povinná.
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Při platbě je nutné uvést stejně jako u předchozí
variabilní symbol. Ten je tvořen naprosto stejně
jako u poplatků za popelnice a psy. Jediným rozlišujícím rozdílem je specifický symbol, který určuje účel platby. V tomto případě uvádějte
222 – kanalizace
Je samozřejmě možné taktéž uvést své příjmení
do kolonky „zpráva pro příjemce“, ale opět tato informace není povinná.
Pro úplnost celé informace ještě připojujeme
splatnost jednotlivých poplatků:
Poplatky je možné uhradit
a) jednorázově v plné výši – termín 31. 1. (popelnice)
b) jednorázově v plné výši – termín 31. 3. (kanalizace, psi)
c) ve dvou splátkách – termíny 31. 1. a 30. 6.
(popelnice)
d) ve dvou splátkách – termíny 31. 3. a 30. 9 (kanalizace)
Vše další potřebné - Obecně závazné vyhlášky
Obce a Stanovení Obce OZV č. 2/2010 (psi), OZV
č. 4/2010 (popelnice) a Stanovení č.6/2010 (kanalizace).
Jana Čemusová

Změny platných
vyhlášek
Jak jsme již informovali v minulém čísle TR,
proběhla pověřeným odborem ministerstva
vnitra na Obecním úřadě kontrola platných
dokumentů. Na jejím základě došlo k některým úpravám, jejichž stručný přehled uvádíme pro informaci občanů. Zrušeny byly:
• vyhláška stanovující postup pro poskytnutí úvěrů vlastníkům bytů a rodinných domů
z programu poskytování státních půjček na
opravy, modernizaci a rozšíření bytového
fondu v obci z roku 1999
• vyhláška o stanovení místního koeficientu
pro výpočet daně z nemovitosti z roku 2009,
a to z důvodu zákonného zvýšení poplatků
od roku 2010 na dvojnásobek
• vyhláška o stanovení výše úplaty za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod v roce 2010, kde pouze došlo
k formální nahrazení - místo dokumentu „vyhláška“ obec vydala dle zákona „stanovení“
s názvem „Stanovení výše úplaty za službu
spojenou s odváděním a čištěním odpadních
vod v roce 2010“
• dodatek o poplatku za svoz bioodpadu,
v tomto případě svozová firma AVE uzavírá
smlouvy samostatně s těmi, kdo chtějí využívat tuto službu
Dále byly některé vyhlášky upraveny a doplněny:
• vyhlášku o místních poplatcích doplnila
příloha s mapou vyznačených veřejných prostranství, za jejichž využití se vybírá poplatek, zároveň byl touto úpravou zvýšen poplatek za užívání veřejného prostranství
• vyhlášku o veřejném pořádku opět doplnila příloha s mapou vyznačených veřejných
prostranství, na nichž je možný pohyb psů
pouze na vodítku, dále příloha s mapou veřejných prostranství s vyznačením ploch dětských hřišť, pískovišť, parků a sportovního
areálu, kde je zakázáno vstupovat se psy
• vyhlášku o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů doplnila příloha o rozúčtování
nákladů obce na jednoho občana
Všechny platné vyhlášky jsou uveřejněny
k nahlédnutí na webových stránkách obce
www.tisice.cz/obecni-urad/vyhlasky-obce/

Voda opět hrozila

Nadměrné dešťové srážky vyvolaly možné ohrožení povodní, a proto byly postupně vyhlášeny tři
stupně povodňové aktivity. Povodňová komise
obce byla připravena, ale na našem katastru se
Labe udrželo po celou dobu v březích a k záplavám nedošlo.

TIKANAS informuje
Je smutné konstatování, že letos byla platební morálka podstatně horší, než v minulých letech. Ke dni
30. 9. 2010, což je řádný termín druhé splátky v případě jejího rozdělení, nezaplatilo druhou polovinu
poplatku za využívání veřejné kanalizace a ČOV dvacet uživatelů. Jejich seznam byl předán Obecnímu
úřadu k vymáhání.
Koncem září a v první polovině října prováděli pracovníci TIKANASU pravidelnou roční revizi sběrných šachet a odsávacích ventilů. Účelem revize je zajistit co nejspolehlivější provoz kanalizace v
nastávajícím zimním období.
Petr Brodský - vedoucí provozu a údržby
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Pořadí kandidátů podle počtu hlasů
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pořadí na
kandidátce
2
1
1
9
8
3
4
3
4
7
5
7
8
6
2
6
9
10
11
5
1
2
4
11
8
10
3
5
6
9
7
10
11

Jméno

Kandiduje
za
Jelínek Pavel Mgr.
NK
Staňková Radka Ing. NK
Štolba Bohuslav Ing.
ČSSD
Novák Zdeněk
NK
Horčík Jiří
ČSSD
Černá Naděžda
ČSSD
Pazdera Karel Ing.
NK
Veselý Pavel
NK
Brodský Miroslav
ČSSD
Hovorková Věra
ČSSD
Krejčí Michaela Bc.
NK
Bruner Ivan
NK
Pokorná Božena
NK
Šutová Jaroslava
NK
Končel Pavel
ČSSD
Vacek Jan
ČSSD
Růžička Bohuslav RSDr. ČSSD
Herclíková Marcela
ČSSD
Pazdera Jaroslav
ČSSD
Krajčová Jitka
ČSSD
Chobotský Jiří Ing.
ODS
Hoffmannová R. Ing.
ODS
Jarková Soňa Mgr.
ODS
Rohalová Jitka
NK
Chobotská Romana Bc. ODS
Bláhová Hana
NK
Jarská Hana
ODS
Stiborová Martina
ODS
Kolařík Luděk
ODS
Touš Čeněk
ODS
Marek Jiří
ODS
Červinková Ivana Bc.
ODS
Hoffmann Richard
ODS

Počet
hlasů
413
399
384
357
355
346
343
318
308
274
259
250
230
226
225
209
201
191
173
172
171
171
171
167
167
163
157
149
140
140
137
123
111

Výsledky voleb do Senátu – volební obvod 28 Mělník
Milan Němec - ČSSD
Veronika Vrecionova - ODS
Nina Nováková - TOP 09
Jiřina Fialová - KSČM
Petr Hannig - Suverenita
Libor Holík - VV

198
159
142
40
26
9

VOLBY 2010

VOLBY 2010

Volby do OZ - Chrást

34,49 %
27,70 %
24,74 %
6,97 %
4,53 %
1,57 %

ČSSD
1 Štolba B. Ing.
2 Končel Pavel
3 Černá Naděžda
4 Brodský Miroslav
5 Krajčová Jitka
6 Vacek Jan
7 Hovorková Věra
8 Horčík Jiří
9 Růžička B. RSDr.
10 Herclíková Marcela
11 Pazdera Jaroslav
Celkem

199
106
172
160
84
95
130
169
99
94
78
1386

SNK
1 Staňková R. Ing. 206
2 Jelínek Pavel Mgr. 220
3 Veselý Pavel
167
4 Pazdera Karel Ing. 181
5 Krejčí M. Bc.
138
6 Šutová Jaroslava 120
7 Bruner Ivan
135
8 Pokorná Božena 138
9 Novák Zdeněk
203
10 Bláhová Hana
95
11 Rohalová Jitka
87
1690

ODS
1 Chobotský Jiří Ing. 64
2 Hoffmannová R. Ing. 60
3 Jarská Hana
51
4 Jarková Soňa Mgr. 65
5 Stiborová Martina
54
6 Kolařík Luděk
45
7 Marek Jiří
43
8 Chobotská R. Bc.
62
9 Touš Čeněk
49
10 Červinková Ivana Bc. 44
11 Hoffmann Richard 38
575

Volby do OZ - Kozly
ČSSD
SNK
1 Štolba Bohuslav Ing. 77
1 Staňková R. Ing. 109
2 Končel Pavel
55
2 Jelínek Pavel Mgr. 105
3 Černá Naděžda
77
3 Veselý Pavel
83
4 Brodský Miroslav 72
4 Pazdera Karel Ing. 100
5 Krajčová Jitka
40
5 Krejčí M. Bc.
73
6 Vacek Jan
50
6 Šutová Jaroslava 62
7 Hovorková Věra
59
7 Bruner Ivan
64
8 Horčík Jiří
75
8 Pokorná Božena 58
9 Růžička B. RSDr. 39
9 Novák Zdeněk
83
10 Herclíková Marcela 35
10 Bláhová Hana
46
11 Pazdera Jaroslav
40
11 Rohalová Jitka
53
Celkem
619
836

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ODS
Chobotský Jiří Ing. 37
Hoffmannová R. Ing. 39
Jarská Hana
40
Jarková Soňa Mgr. 37
Stiborová Martina
32
Kolařík Luděk
32
Marek Jiří
34
Chobotská R. Bc.
37
Touš Čeněk
38
Červinková Ivana Bc. 25
Hoffmann Richard 20
371

Volby do OZ - Tišice
ČSSD
1 Štolba B. Ing.
2 Končel Pavel
3 Černá Naděžda
4 Brodský Miroslav
5 Krajčová Jitka
6 Vacek Jan
7 Hovorková Věra
8 Horčík Jiří
9 Růžička B. RSDr.
10 Herclíková Marcela
11 Pazdera Jaroslav
Celkem

108
64
97
76
48
64
85
111
63
62
55
833

SNK
ODS
1 Staňková R. Ing. 84
1 Chobotský Jiří Ing. 70
2 Jelínek Pavel Mgr. 88
2 Hoffmannová R. Ing. 72
3 Veselý Pavel
68
3 Jarská Hana
66
4 Pazdera Karel Ing. 62
4 Jarková Soňa Mgr. 69
5 Krejčí M. Bc.
48
5 Stiborová Martina
63
6 Šutová Jaroslava 44
6 Kolařík Luděk
63
7 Bruner Ivan
51
7 Marek Jiří
60
8 Pokorná Božena 34
8 Chobotská R. Bc.
68
9 Novák Zdeněk
71
9 Touš Čeněk
53
10 Bláhová Hana
22
10 Červinková Ivana Bc. 54
11 Rohalová Jitka
27
11 Hoffmann Richard 53
599
691

Územní plánování je zásadní pro to, jak bude vypadat naše okolí
Chtěla bych na základě připomínek z veřejného
zasedání reagovat tímto článkem a budu se snažit bez použití citace zákonů a nesrozumitelných
termínů přiblížit vám, občanům, funkci územního
plánu (ÚP) a proces vzniku jeho změn v naší obci.
Chtěla bych apelovat na stávající kupce či prodejce
pozemků, aby seznámení se s ÚP byla první cesta,
kterou před úkonem prodeje či koupě nemovitosti
projdou.
K čemu slouží územní plán?
Územní plánování je soustava činností, které mají
za úkol sladit zájmy všech a plánovitě hospodařit
s plochami na území obce. Přináší nabídku, jak
je možné území využívat, jaké činnosti, aktivity
a míry využití jsou tu přípustné. Z toho plyne, že
ne vždy lze využívat pozemek v souladu se zájmem
občana či firmy. Klíčovým prvkem ÚP je pojem
funkční využití území. To určuje jaké typy staveb
a jaké činnosti jsou v území přípustné. Platný ÚP
je k nahlédnutí na obecním úřadě a na webu obce
www.tisice.cz/obecni-urad/uzemni-plan-obce/
Změna územního plánu v naší obci
Potřeba změny územního plánu byla vyvolána
obcí a na základě podaných písemných připomínek
firem, následně se ke změně připojili i někteří vlastníci pozemků. Většinou šlo o změnu druhu plochy
(laicky - změna barev ve výkresu) na smíšené byd-

lení (ne všechny navržené plochy byly institucemi
schváleny ke změně), rozšířila se plocha těžby štěrkopísku a plocha průmyslové výroby, plocha občanské vybavenosti a upravily se trasy navržených komunikací, z návrhových komunikací vznikly místní
komunikace. Obsah ÚP byl při procesu změny několikrát řádně zveřejněn, kde ve stanovené lhůtě se
mohl každý k obsahu vyjádřit. Proces změny ÚP
trval více jak tři roky.
Kdy je vhodné se zajímat o územní plán
O územní plán bychom se měli zajímat vždy,
když chceme vědět, co je na pozemku povoleno
nebo naopak, co zde možné není. Dále vždy, když
chceme koupit dům, stavební parcelu nebo jakýkoliv jiný pozemek. Také při hledání vhodného místa
pro podnikání, při hájení zájmu ochrany přírody, zájmu o sportovní vyžití dané lokality, případně když
chceme zjistit další možné aktivity v území.
Rady pro budoucí stavitele
V souvislosti s výše uvedeným i stále častými dotazy našich občanů, uveřejňujeme několik základních rad a vysvětlení, co a jak.
Stavební pozemek - před koupí pozemku k výstavbě je potřeba zjistit na obecním úřadě či příslušném stavebním úřadě, zda je váš pozemek určen
k vámi požadované zástavbě a je přístupný z pozemní komunikace

Omezení, regulativa daná uzemním plánem
- před koupí či dělením pozemku se ujistěte, zda
se na pozemek nevztahují regulativa stanovená
v územním plánu. Jedná se o možnost zastavěnosti
pozemku, počet podlaží, výška objektu, možné tvary střechy, materiály, oplocení.
Sousedské a širší vztahy - zjistěte si, kdo bude
vaším sousedem. Sousedé vám můžou dosti znepříjemnit život nejen svojí činností v okolí, ale i v povolovacím řízení na stavbu.
Možnosti napojení na sítě - je třeba si ověřit,
v jaké vzdálenosti je možné se připojit na elektrické vedení, vodovod, kanalizaci či plyn, protože při
dlouhých vzdálenostech dlouhá vedení přípojek
stavbu prodražují. Je důležité, zda tato vedení také
mají dostatečnou kapacitu pro připojení.
Právní zatížení - ještě než zakoupíte pozemek,
ujistěte se, že na něj není vázáno nějaké právní zatížení (zástavní právo, věcné břemeno). Toto si můžete ověřit na územně příslušném katastrálním úřadě
prostřednictvím aktuálního výpisu z katastru nemovitostí.
Pokud máte pocit, že se v této problematice neorientujete, je dobré vše konzultovat s odborníkem
(právník, realitní kancelář, stavitel, stavební dozor
apod.).
Radka Staňková
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Mraky návštěvníky neodradily
Každá dosavadní akce Tišického KLUBka měla
velké štěstí na počasí. Prostě jednou to přijít muselo a my si tentokrát vybraly i tu jeho druhou
stránku – déšť a chlad. Ale ani nepřízeň počasí
neodradila naše příznivce, takže se jich schoulených pod deštníky či v pláštěnkách sešlo opravdu
hodně. Děti mezi kapkami deště ožily jak rybičky
a jsme přesvědčeny, že zápal v boji jim dal na déšť
zapomenout. Oběhnout čtyři stanoviště se soutěžemi, najít všechny lístečky potřebné do tajenky,
vyrobit si v dílničce strašáka a ještě se podívat na
zelnou pohádku – to jeden nemá o počasí opravdu čas přemýšlet. Pro zahřátí byla k prodeji káva,
zelňačka a zelňáky a v prodejním stánku spousta
studených dobrot, ve kterých se objevilo zelí. Návštěvníci nestačili ochutnávat zelný štrúdl, zelné
závitky, zelné karbanátky, zelný báč. Nejvíce ale u
nich zabodoval zelný salát. Podle tohoto vítězného
receptu (celý viz rámeček níže) si můžete rozšířit
svou domácí nabídku zeleninových salátů.
Akce se i přes nepřízeň počasí vydařila. Děti byly

Šlapání zelí byla pro děti ta nejzajímavější
soutěžní disciplína
nizačně zajistit a všem, kteří ji finančně či věcně
podpořili. A nebojte, že výstavbou hřiště naše činnost končí, plány jsou veliké, jen je společně realizovat!
Za Tišické KLUBko Naďa Černá
V pohádce se zajíčci i děti naučili, že pracovat
se vyplácí
spokojené, dospěláci také. A stejně tak KLUBková
kasička, ve které se shromažďují korunky na projekt S KLUBKEM – hřiště dětem. Již nyní přemýšlíme, kam nejlépe umístit lanovou dráhu pro starší
děti a máme také návrhy na poslední herní prvek
budovaného hřiště. O jeho podobě budete moci
hlasovat na našich webových stránkách.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli akci orga-

Vítězný recept
Zelný salát
Potřebujeme nakrouhané zelí, trochu mrkve,
kvalitní olej, ocet, cukr (tím nešetříme), sůl,
pepře (tím šetříme). Vše dobře promícháme a hlavně mačkáme a mačkáme, aby zelí
zkřehlo. Pak už jen podáváme.
Dobrou chuť přeje autorka receptu Zuzana
Capratová

TIŠICKÉ KLUBko
zve na další akce
Konec roku se blíží a s ním i naše dvě poslední, dá se říci – tradiční akce, s ním spojené. První
na řadě bude podvečerní akce pro děti s názvem
„S lampionem za Kozlouchem“. Ta se odehrává
na dvou místech: u rybníčku Kal, kde bydlí naše
kozelské strašidýlko a u místního kostelíku, odkud
děti vyráží se svými lampiónky za Kozlouchem.
Aby Kozlouch věděl, že má vyskočit z pelíšku,
tak mu děti k rybníčku přináší vyrobená světýlka,
která celý prostor krásně osvítí. A když pak od kostelíka doputují ke Kalu, mohou se těšit na setkání
s Kozlouchem a na malé odměny za jejich statečnost. Celá akce proběhne 6. listopadu 2010.
Od 15,30 hodin mohou děti ke Kalu přinášet vyrobená světýlka z jakýchkoli materiálů, ale taková,
která nepodpálí Kozlouchovi pelíšek. Od 17,00 hodin vyrazí od kostelíka průvod a jeho účastníky v
cíli přivítá nejen místní strašidýlko, ale i prodejní
stánek s cukrovinkami od našich pekařek a se svařákem, Kozlouchovým lomcovákem a Podzimním
opojením od klubkařek.
Poslední a mezi obyvateli oblíbenou akcí je již
4. rozsvěcení vánočního stromku, které je pořádané vždy na první adventní neděli. Ta letos vyšla
již na 28. listopadu, kdy se sejdeme tradičně před
obecním úřadem v 16,00 hodin. Pro ty, kteří chtějí
společně s ostatními vstoupit do adventního předvánočního času, bude připraven program, do kterého patří promítnutí filmu s průřezem všech akcí
pořádaných od posledního Rozsvěcení, vystoupení
dětí a snad i tentokrát překvapení, které neprozradíme (ostatně ho ještě nemáme vymyšlené). Bez
vonícího cukroví by nebylo pořádného setkání, a
tak i letos prosíme maminky a babičky, aby nám
zachovaly přízeň jako v minulých ročnících a jako
po celý rok a pomohly tak dotvořit tu správnou atmosféru. My slibujeme, že připravíme dost čaje,
svařáku, grogu, punče i Vánočního tajemství. Věříme, že další letošní předvánoční setkání bude milou tečkou za všemi akcemi pořádanými Tišickým
KLUBkem pro naše občany.
Na obě akce zvou holky z KLUBka.
(nač)

Noví občánci Tišic

I při letošním říjnovém vítání občánků byla tradice dodržena a starosta obce Miroslav Brodský naposledy ve své funkci opět přivítal jedna dvojčátka. Dvanáctka nových tišických občánků, přesně
na polovinu holky a kluci, se na malé slavnosti na
Obecním úřadě vyfotila spolu se svými rodiči, ti se
zapsali do pamětní knihy a všichni si odnesli malý
dáreček a nezbytnou květinu.
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Ze školního dění….

Tišické KLUBko pořádá
BURZU

První kroky do školy
Do první třídy letos nastoupilo 21 prvňáčků, tím se počet žáků ve škole „vyšplhal“ na 89 dětí. Kapacita
družiny je beznadějně naplněna dětmi z 1. a 2. ročníku. Požádali jsme tedy spolu s Obcí Tišice jako zřizovatelem o její navýšení a bylo nám vyhověno. Dál už záleží jen na rodičích, zda bude zájem o umístění
dětí dostatečně velký, abychom mohli pro žáky vyšších ročníků otevřít v družině ještě jedno oddělení.
Prozatím je přihlášených dětí málo.

dětského oblečení a
sportovních potřeb
v klubovně v budově
pošty
Příjem:
pátek 5. listopadu 2010
16,00 - 19,00 hodin
Prodej:
sobota 6. listopadu 2010
9,00 - 12,00 hodin
Výdej:
neděle 7. listopadu 2010
17,00 - 18,00 hodin
Připravte si seznam s popisem věcí
a cenou.
Nevyzvednuté věci budou odvezeny charitě.
Základní škola Tišice
pořádá
ve čtvrtek 2. prosince 2010
od 16,30 do 19,00 hodin v sále na hřišti

ADVENTNÍ JARMARK

Nabídka školních kroužků je široká
Počátkem října se ve škole tradičně rozbíhají zájmové kroužky, které jsou zaměřeny na nejrůznější
zájmové oblasti. Letos se mohou zájemci věnovat košíkaření z pedigu, hrátky s papíry, korálky a drátky
nebo kreslení a malování. Nechybí samozřejmě angličtina pro mladší žáky a sportovní kroužek.

Škola nezahálí, stále se něco vylepšuje
I když v polovině srpna bylo do začátku školního roku ještě daleko, ve škole se pracovalo, aby bylo vše
nachystáno, než prázdninám nadobro odzvoní. Nově se zrekonstruovala terasa, kterou do školy poslední
roky zatékalo. Také okna na terasu budou brzy vyměněna za nová, neboť i jimi při přívalových deštích
do třídy teče.
Nakoupily se také čtyři nové stoly k počítačům, protože počátkem příštího školního roku 2011/2012 se
v páté třídě začne poprvé učit podle školního vzdělávacího programu předmět Informatika.

Děti z naší školy mají pro vás připravené
krátké vystoupení a pak se už můžete potěšit
výsledky šikovných rukou našich dětí i jejich
maminek a babiček. Tradiční vánoční perníčky, adventní věnce a vazby, krásné šperky
z korálků, drátované ozdoby, košíčky pletené z pedigu i papíru, patchworkové ubrusy,
polštářky, nejrůznější doplňky a obrázky
zdobené ubrouskovou technikou můžete nejen obdivovat, ale také si je zakoupit, třeba
jako pěkný vánoční dárek.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Vánoční besídka tišické Mateřské školy se
koná ve středu 15. prosince 2010. I letos bude
z kapacitních důvodů rozdělena na dvě části.
Vystoupení malé třídy začne v 15,30 hodin
a vystoupení velké třídy v 16.30 hodin.
Srdečně zveme rodiče

Putování za kaštánkem

Koncem září jsme s dětmi uskutečnili projekt
„Putování za kaštánkem“. Děti se v rámci poznávání přírody seznámily se stromem jírovcem. Vycházka k Labi, kde se stromy nacházejí, jim přinesla mnoho poznatků. Dozvěděly se o tom, jak
jsou stromy napadeny klíněnou jírovcovou a jaká
je ochrana proti šíření této choroby. V naší školce
máme též jeden mladý kaštan, a tak zde děti uplatní
poznatky, jak se o něj postarat a jak zacházet se
shrabaným listím. Součástí vycházky byl také sběr
kaštanů, které uplatníme při výrobě zvířátek.
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Asankúra – alternativní medicína
Každého čas od času něco bolí – hlava, žaludek, záda. V tu chvíli má většina jedno řešení, stejné jako v nezapomenutelném polském filmu z osmdesátých let Sexmise -spolkneme prášek a oddychneme si, když bolest pomine. Nepátráme po příčině bolesti a spokojíme se s pocitem, že pilulka je
všemocná. Alternativní medicína se snaží odhalit příčinu bolesti a zdravotních problémů. Této medicíně, konkrétně reflexní terapii, se věnuje Asan
Ramiz Fryč, který již nejednoho svého klienta zbavil jeho potíží. A protože zdraví a bolesti trápí mnoho z nás, zašli jsme za Asanem Fryčem, aby čtenáře Rozhledů mohl seznámit s tím, v čem jim může pomoci.

Nebudu předstírat, že první otázka, která
mě napadla, byla – jak jste přišel ke svému
jménu?
„Úplně stejně jako všichni – v porodnici. Maminka je Češka, tatínek Turek, po každém mám
něco i ve svém jméně.“
A po kterém z nich jste zdědil vztah k alternativní medicíně?
„Tak ten jsem nezdědil, k tomu jsem postupně
došel sám. Přibližně v patnácti letech jsem se
začal věnovat bojovým uměním. Ta nejsou jen o
boji, zápolení, ale i o filozofii, která říká, že boj
je posledním, krajním řešením. Tady jsem získal

le“ navštívit, musí mu věřit, to je velký základ
úspěchu. Proto nechci nikoho přemlouvat nebo
přesvědčovat. Možná zklamání plynou také z
toho, že lidé čekají zázraky hned napoprvé a
mnohdy nejsou ochotni spolupracovat a řídit se
radami. Ale abych se vrátil ke své důvěryhodnosti. Proto, abych dostal povolení provozovat
tuto činnost, jsem se musel prokázat potřebnými
znalostmi, studoval jsem, mám uznané zkoušky
z anatomie, masérské kurzy. Je pravda, že se věnuji netradičnímu oboru, ale dobrodruh nejsem.
Mám oficiálně povolenou činnost, z daňového
hlediska jsem živnostník.“

nebo tenké střevo. Tato dysfunkce se projeví i v
bolestivosti hlavních kloubů – kyčlí, kolen, ramen… Je prokázaná spojitost mezi ledvinami a
epilepsií. Mnohé záchvaty jsou vyvolány špatně
fungujícími ledvinami a onemocněním močových cest. V praxi to mnohdy vypadá tak, že se
léčíte se špatně fungujícím dvanácterníkem, ale
přitom byste měli posílit činnost jiných orgánů,
které zatím nevykazují akutní problémy.“
Zní to velmi jednoduše – pomačkáte si body
na svém chodidle a budete jako rybička. To
je ale asi hodně zjednodušený pohled?
„To tedy je. Na stavu orgánů se projevuje životní styl, stres, to jak žijete, to co jíte. Mnohdy
mě udivuje s jakou láskou lidé pečují o svá auta,
vědí, jaký potřebuje olej či na jakou směs jezdí.
Jezdí s nimi na pravidelné prohlídky. Ale sami
mnohdy nevědí, která potravina jim dělá dobře
nebo naopak zle. Prostě jedí podle chuti a ne
podle rozumu a pak se diví, že se jejich „motor“
někdy zadře.
Jak tedy svým klientům pomáháte, v čem
jim návštěva u vás pomůže?
„Jak jsem řekl, na základě citlivosti reflexních
plošek, konkrétně na chodidlech, stanovím stav
jejich orgánů. V další fázi špatně pracující orgány stimuluji k jejich správné činnosti a pomáhám jim zregenerovat. Pochopitelně, že tato metoda neléčí jen měkké orgány, ale reflexní plošky
mají i jednotlivé části kostry. Takže mohu pomoci od bolestí ortopedických, například takových,
které způsobuje zablokovaná krční páteř.“

vztah k východní kultuře. Ale to pravé rozhodnutí
přišlo vlastně ze strachu. Začal jsem mít problémy s krční páteří a verdikt doktorů byl opravdu
krutý – operace páteře s nejasným výsledkem.
Podstoupit složitou operaci, která může přinést
i zhoršení mého zdravotního stavu, jsem odmítl a hledal jsem jiné řešení. Dostal jsem se
k uznávaným fyzioterapeutům, manželům Patakyovým, a ti mě bezezbytku mých problémů
zbavili. Připadalo mi naprosto neuvěřitelné, že
pohyby, cviky a masáže dokázaly takový zázrak.
Od té doby jsem se začal alternativní medicíně
věnovat.“
Jsem přesvědčená, že mezi čtenáři Rozhledů jsou i ti, kteří již „léčitele“ navštívili. Určitě jsou mezi nimi i ti, kteří měli pocit, že
„naletěli“. Jak byste čtenáře přesvědčil, aby
vás navštívili?
„Předně – když se někdo rozhodne „léčite-
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Pozvánku do vaší poradny bychom měli začít
vysvětlením, co to vlastně reflexní terapie je?
„Reflexní terapie je založena na tom, že každý
orgán má své zastoupení na povrchu těla, tzv.
reflexní plošku. Její stimulací zjišťujeme aktivitu
orgánu, jeho stav a zároveň působením na plošku ho uvedeme do optimální činnosti. Nespornou výhodou této terapie je velmi přesně stanovení diagnózy bez nepříjemných, zdlouhavých a
mnohdy bolestivých vyšetření.“
Takže vy klienta vyšetříte a sdělíte mu, které orgány mu nepracují optimálně?
„Ano, tak to je. Na základě citlivosti reflexních
plošek lze velmi přesně zjistit stav jednotlivých
orgánů a stimulací je probrat k činnosti, regenerovat je. Lze také zjistit, že když pracují některé
orgány v nepoměru, odnáší to orgán třetí. Tak
například když nebudou pracovat rovnoměrně
játra a žlučník, bude tím trpět dvanácterník

Jak často by za vámi měli klienti docházet?
„Nejraději bych byl, kdyby každému stačila jen jedna návštěva. Každý ode mě odchází
„vyzbrojen“ spoustou informací, jak pečovat o
své zdraví, jak sám provádět reflexní terapii.
Při špatné funkci některých orgánů doporučím
stravu, bylinné čaje, výtažky z bylin i jednoduchá cvičení. Ale z praxe vím, že lidé raději za
mnou znovu zajdou na „masáž“, jak oni nazývají terapeutické sezení, než aby o sebe pečovali sami. A to je velká škoda, protože každý
má opravdu své zdraví ve velké míře ve svých
rukou.“
Věřím, že nejeden čtenář si při čtení článku
vyjmenoval, s čím vším byste mu mohl pomoci nebo spíše od čeho byste mohl odpomoci.
Jak vás mají kontaktovat?
„Bydlím v Kozlech, ale v případě, že se věnuji
klientovi, tak nejsem jiným k dispozici. Proto je
nejlepší se objednat přímo telefonicky - 773 119
248 nebo e-mailem - asankura@gmail.com.
Rád vyšetřím každého a ještě raději pomohu
od případných problémů. Tak jako jsem pomohl
Vám od bolestí hlavy odblokováním krční páteře.“
Děkuji za rozhovor.
Naďa Černá

Naši hasiči součástí
fontány

Dary pro obec
V minulých měsících dostala obec dva milé dárky - shodou okolností jsou to v obou případech cizojazyčné knižní publikace.
První přišla od Heleny Aeschbacher - Sinecké,
naší bývalé spoluobčanky, která od roku 1973
žije ve Švýcarsku. V nakladatelství Impresum
vydala německy psanou sbírku básní, ilustrovanou vlastními fotografiemi pod názvem „Einsiedelei“ (Poustevna). Jedná se o velmi lyrické,
snové verše, ve kterých se autorka zpovídá z pocitu samoty a stesku po domově. O paní Heleně
jsme podrobně psali v 86. čísle TR, na tišických
internetových stránkách si mohou zájemci článek snadno vyhledat.
Druhou zcela odlišnou publikaci nám poslal pan
Stacey B. Day z USA. Rozhodl se do angličtiny
přeložit stať T. G. Masaryka „Problém malého národa - Problem of small nation“. Původní text přednesl
TGM na konferenci v Kroměříži v roce 1905. Profesor S. B. Day věnoval knihu památce svého tchána
Františka Podvala, který byl bratrem operní pěvkyně Marie Podvalové, byl v padesátých letech minulého
století odsouzen za protikomunistickou činnost a jako vězeň pracoval v uranových dolech v Jáchymově.
Rovněž o panu S. B. Day jsme podrobně psali v TR č. 101. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby se obě
publikace staly přílohami k zápisu do obecní kroniky. Samozřejmě, že případní zájemci mohou u mne do
nich nahlédnout.
P. Brodský - kronikář

U příležitosti oslav 160. výročí založení hasičského sboru SDH Zákupy zorganizoval tento sbor
na slavnostech 11. září 2010 velkolepou podívanou
- největší vodní, světelnou a hudební akci - Hasičská fontána 2010. Jejími účastníky byla kromě řady
dalších hasičských jednotek, i naše - SDH Tišice.
Během dvanáctiminutové skladby Bedřicha Smetany Vltava vystříkalo 26 hasičských stříkaček na
zákupském koupališti do vzduchu 76 proudy více
než 400 tisíc litrů vody. Naši hasiči tuto podívanou
podpořili fontánou v barvě modrého světla.

Nabídka občanům
Tišic
Potřebujete nové brýle a máte problém navštívit
nejbližší optiku a jste obyvatel Tišic, Chrástu
nebo Kozel? Pak můžete využít nabídku nově
otevřené prodejny MP OPTIK v Brandýse nad
Labem a optička za vámi přijede až domů. Stačí zavolat na telefon 603 722 751. Samozřejmě můžete navštívit přímo i prodejnu, která je
v Kralovické ulici 440 v Brandýse nad Labem
a v níž naleznete široký sortiment dioptrických
a slunečních brýlí, servisní služby, optickou
kosmetiku a nejrůznější doplňky.
V prodejně jsou připraveni vás obsloužit
v pondělí až pátek od 9,00 do 12,00 hodin
a od 13,00 do 17,00 hodin, v sobotu pak od
9,00 do 12,00 hodin.

Nabízíme návštěvu Mikuláše s andělem
a čerty u vašich dětí. V případě zájmu
volejte 728 453 275 nebo 775 248 242.

NAROZENÍ
Matěj Krbec, Vojtěch Blechta
Vojtěch Jaroš, Lukáš Kaňka
Natálie Kolářová, Vítek Rýdl
V neděli 3. října 2010 se rozloučil Klub seniorů společně s Přívorankou s létem. Na hojně navštíveném
setkání byl hostem Přívoranky všem milovníkům dechovky dobře známý zpěvák Jiří Škvára.
Pěkné nedělní odpoledne chce zopakovat Klub seniorů v neděli 28. listopadu 2010 ve14,00 hodin v sále
Na Hřišti v Chrástě. Všichni přátelé dobré muziky jsou seniory srdečně zváni.

ÚMRTÍ
Ladislava Šťastná
Dominik Plundr

68 let
8 let

Výsledky
Tišice A
SK Bělá p. Bezdězem – Tišice A
Tišice A - TJ Sokol Dlouhá Lhota
Temiak K., Karlík, Svoboda
TJ Sokol Kosořice - Tišice A
Tišice A - Sl. Kropáčova Vrutice
Kaňovský 2x, Březina
FC Mělník - Tišice A
SK Kosmonosy - Tišice A
Tišice A - AFK Eletis Lužec
Temiak L.
TJ Sokol Luštěnice - Tišice A
Temiak K.
Tišice B
Liaz Vehlovice – Tišice B
Tišice B - Slavia V. Borek
FK Nerat./Byš. B - Tišice B
Tišice B - Sokol Všetaty
Měřička, Rampouch, Krupička V.
J S. Záryby B - Tišice B
Pešák, Shánil

1:0
3:2
3:0
3:3
3:0
3:0
1:5
1:1

2:0
0:6
1:0
3:5
2:2

Start Mlékojedy - Tišice B
1:1
Terziev
Tišice B - Lotos Neratovice
7:0
Ryba 3x, Rampouch, Krupička, Hořánek, Klouček
Tišice B - TJ Kly
1:1
Pečuk
Starší přípravka
FK Nerat. /Byšk. A
0:6
Sokol Čečelice
13:0
Prodan 5x, Štráchal R. 3x, Adámková 3x,
Duchoslav V., Terziev
Sokol Záryby
3:1
Štráchal R, Duchoslav V., vlastní
SK Labský Kostelec
1:4
vlastní
FC Merkuria Lobk. A
0:1
Sokol Čečelice
21:1
Adamek 6x, Prodan 5x, Jíra 5x, Tomášek 2x,
Duchoslav V., Polívka, Sovány Andrea
SK Labský Kostelec
1:2
Jíra

FK Nerat. /Byšk. A
Mladší přípravka
FC Mělník
Slavia Velký Borek
Krajč Ondřej
Slavia Velký Borek
FK Pšovka Mělník
FK Pšovka Mělník
Sovány Andrea
Vitana Byšice
SK Mšeno
Oplt Tomáš
SK Mšeno
Sokol Ovčáry
Krajč Ondřej
Sokol Ovčáry
Tůma Aleš

0:4
0:21
1:8
0:11
0:20
1:7
0:12
1:4
0:2
1:11
1:7

Sportovní stránky
připravil A. Kravcov
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Sport
Nepříliš vydařený vstup do nové sezóny
Muži A
Začátek nové sezony se pro naše mužstvo nevyvíjí příliš růžově. Pravidelné porážky na venkovních
hřištích a zbytečné ztráty v domácím prostředí řadí tišické první mužstvo až na předposlední pozici v tabulce I. B třídy skupiny B. Ale pěkně po pořádku. K prvnímu zápasu jsme jeli do Bělé pod Bezdězem, kde
nás přivítal nádherný areál. Soupeř už tak příjemný nebyl a ve vyrovnaném utkání nás pokořil brankou,
která padla hlavou po rohovém kopu až tři minuty před koncem. V prvním domácím zápase jsme hostili
Dlouhou Lhotu a už v poločase jsme po zbytečných chybách prohrávali o dvě branky. K nečekanému
obratu a výhře 3:2 nám pomohl i divoký karetní mariáš rozhodčího, který vyloučil našeho Klímu a tři
hostující hráče. Zápas v Kosořicích začal opět naší zbytečnou chybou a již ve 20. sekundě zápasu jsme
prohrávali. Po vcelku vyrovnaném průběhu soupeř opět skóroval na začátku druhého dějství po doražení
trestného kopu. Následně jsme otevřeli hru ve snaze o snížení náskoku, ale tím jsme dali soupeři šanci k
brejkům. Po jednom z nich se kopal roh, který znamenal další gól v naší síti. V dalším domácím zápase
s Kropáčovou Vruticí jsme zažili hromadnou bitku hostujících fanoušků, kteří napadli rozhodčí. Vše se
seběhlo v 85. minutě poté co hlavní rozhodčí na pokyn svého asistenta odpískal penaltu za ruku hostujícího obránce. Po uklidnění vášní se utkání dohrálo, Kaňovský penaltu proměnil a vítězství 3:2 bylo na
dosah. Jenže pan rozhodčí se nám odměnil za to, že neutrpěl žádný úder od hostujících fanoušků tím, že
nařídil vzápětí penaltu proti nám za zcela vymyšlený faul. Po jednání disciplinární komise v Praze byl
konečný výsledek 3:3 ponechán, náš oddíl potrestán důtkou a Kropáčova Vrutice pokutou 10.000,-Kč.
Pro nás to jsou ale ztracené dva body. Následné dva zápasy na Mělníku a v Kosořicích měly bohužel jak
stejný výsledek, tak i průběh. Velmi brzy první branka v naší síti, a když už se hra vyrovná, soupeř nás
dorazí z brejkové situace. Domácí utkání s Lužcem jsme měli velmi nadějně rozehrané, v poločase jsme
vedli gólem Lukáše Temiaka a i herně jsme soupeře přehrávali. Ovšem na začátku druhého poločasu se
po zkratu nechal vyloučit Jirka Štráchal a oslabil tím naši obrannou činnost. Během 18 minut nám Lužec
nasázel pět banánů a bylo po zápase. V zápase o nelichotivou poslední příčku v tabulce jsme zajížděli do
Luštěnic. V tomto utkání jsme tahali za kratší konec i zásluhou pánů rozhodčích. Během první půle jsme
nasbírali 5 žlutých karet a hned po přestávce se po druhé žluté šel sprchovat Marek Březina. Po následné
standartní situaci jsme dokonce i prohrávali. Hráči se ovšem nevzdali, navíc poprvé nás podržel i brankář
a v 86. minutě bratři Temiakové zařídili vyrovnání. Doufáme, že tento výsledek konečně mužstvo nakopne k lepším výsledkům a posunu v tabulce do vyšších pater.
Muži B
Po počátečních čtyřech porážkách přišlo výsledkové zlepšení v podobě třech remíz a jednoho vysokého
vítězství nad Lotosem, které však mohlo být ještě vyšší, možné i dvouciferné!
Dorost
Mužstvo dorostu jsme bohužel museli ještě před začátkem soutěže odhlásit z důvodů malého počtu
hráčů. Ti, kteří měli zájem a zůstali, se zapojili do B mužstva. Jen pro zajímavost - tato „sranda“ nás
stála 5.000,- Kč.

Získali jsme dotaci

V říjnu letošního roku jsme obdrželi dotaci na údržbu areálu od Okresního tělovýchovného sdružení Mělník v částce 25.000,- korun. Tyto peníze budou použity na rekonstrukci
zábradlí kolem hrací plochy.

Tišice A
1. Řepín
2. Záryby
3. Kosmonosy
4. D.Lhota
5. Bělá
6. Kosořice
7. Vysoká
8. Rejšice
9. K.Vrutice
10. FC Mělník
11. Lužec
12. D.Bousov
13. Tišice
14. Luštěnice

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

4
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
1
1
1

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

0
2
3
2
3
3
4
2
3
4
4
4
5
6

15:6
17:10
23:18
22:13
17:17
12:13
18:16
11:11
23:21
19:18
17:24
13:15
8:21
12:24

16
16
15
14
13
13
12
12
11
10
10
6
5
4

Tišice B
1. Ner. - Byš. B
2. V. Borek A
3. Hor.Počaply
4. Mlékojedy
5. Liběchov
6. Čečelice
7. Kly A
8. Řepín B
9. Vehlovice
10. Všetaty A
11. Záryby B
12. Tišice B
13. Dřísy
14. Lotos

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
7

7
6
6
5
4
4
2
2
3
3
1
1
1
0

1
2
1
2
2
0
3
3
0
0
3
3
0
0

0
0
1
1
2
4
3
3
5
5
3
4
7
7

30:4
32:5
22:11
23:5
17:13
26:14
10:10
12:16
8:13
20:30
11:10
14:18
10:35
2:53

22
20
19
17
14
12
9
9
9
9
6
6
3
0

Starší přípravka
1. Neratovice
8
2. Lobkovice
8
3. Kostelec
8
4. Tišice
8
5. Záryby
8
6. Čečelice
8

8
6
5
3
2
0

0
0
0
0
0
0

0
2
3
5
6
8

67:9
83:13
42:25
39:19
33:61
4:141

24
18
15
9
6
0

Mladší přípravka
1. FC Mělník
11
2. Ovčáry
11
3. Pšovka
10
4. Byšice
10
5. Lobkovice
10
6. V. Borek
11
7. Mšeno
11
8. Tišice
10

10
8
6
5
4
4
2
0

1
2
0
1
1
0
1
0

0
1
4
4
5
7
8
10

91:10
65:31
52:27
39:27
36:43
38:62
18:41
5:103

31
26
18
16
13
12
7
0

Stará garda
V srpnu zvítězila naše stará garda na prvním ročníku turnaje v Lobkovicích. Turnaje se zúčastnili
kromě našeho týmu ještě domácí Lobkovice, které
jsme porazili 2:0, dále Kostelec, nad nímž jsme
zvítězili také 2:0 a Byškovice s remízou 1:1. Příští rok bychom jako vítězové měli tento turnaj se
stejným obsazením pořádat my na našem domácím
hřišti.
Další zápasy staré gardy:
Lobkovice – Tišice 3:5
Tišice – Kostelec 1:5
Tišice – Fajfka Brázdim 2:3.
V přestávce utkání s Lužcem předal radní Středočeského kraje pro školství a sport Milan Němec
Petru Koubovi nové bezpečné tréninkové branky pro naše žáčky. Toto vybavení je rozdělováno v rámci
akce Středočeského kraje „Bezpečné branky“.

Výsledky jednotlivých fotbalových
mužstev na strane 7

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, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.
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