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ZDARMA

Ohlédnutí za volbami

Nový starosta zvolen z Zastupitele
čeká nelehké volební období

V minulém vydání Tišických rozhledů jsme přinesli řadu podrobných informací o uplynulých říjnových volbách do Obecního zastupitelstva, včetně jmen nových zastupitelů, přesto stále chybělo
řešení té nejdůležitější tajenky – kdo usedne pro

Štolba (ČSSD) navrhli stejného kandidáta – Pavla
Končela (ČSSD) a ing. J. Chobostký (ODS) navrhl
sám sebe. Většinou hlasů byl zvolen Pavel Končel
a ihned se ujal řízení zasedání (rozhovor s novým
starostou si můžete přečíst v tomto čísle). Dalším

Zleva: J. Horčík, R. Staňková, P. Veselý, P. Jelínek, Z. Novák, K. Pazdera, N. Černá, B. Štolba, P.
Končel, J. Chobotský a R. Hoffmannová.
příští čtyřleté období do křesla starosty naší obce.
Proto se k této dva měsíce staré události vraťme
ještě jednou tak, jak jsme to právě v minulém čísle
slíbili.
Vezměme to ale pěkně popořádku. Ustavující
zasedání svolal do té doby úřadující starosta Miroslav Brodský na čtvrtek s datem plným jedniček
– 11. 11. 2010. V zasedací síni OÚ se sešlo několik
desítek občanů, někteří to měli jen k stání a někteří se dokonce ani nevešli dovnitř a postávali na
chodbě. Důvodem tohoto nebývalého zájmu byla
především bouřlivá předvolební kampaň kandidátů
ODS, a tak byli všichni zvědaví, zda tyto nepříjemnosti skončí a jedenáctka nových zastupitelů začne
pracovat společně tak, jak to v Tišicích bylo doposud dobrým zvykem.
Ustavující zasedání v souladu se zákonem od
slibu až po zvolení starosty vedl věkem nejstarší ze zvolených zastupitelů Zdeněk Novák, který
hned v úvodu svého vystoupení vyslovil přání, aby
všechno nehezké z volební kampaně skončilo a veškeré další počínání vedlo už jen ku prospěchu obce.
Pak už se postupovalo dle schváleného programu
zasedání, kde asi nejsledovanějším bodem byla
volba starosty, která probíhala veřejně. Hlasovalo
se o dvou návrzích – P. Jelínek za SNK a ing. B.

bodem byla volba místostarosty. Zastupitelé pro
nadcházející volební období odhlasovali dva s tím,
že o odměnu stanovenou zákonem se oba podělí.
Většinou hlasů byli zvoleni ing. Radka Staňková
a Pavel Veselý (oba SNK). Dalším důležitým bodem bylo schválení ustavení výborů – finančního
a kontrolního a jejich předsedů – ing. Karla Pazdery, resp. ing. Bohuslava Štolby. Samozřejmě byly
projednány a schváleny další důležité organizační
záležitosti (více v naší pravidelné rubrice Zprávy
z OZ na str. 2). Pro nás je ještě důležitá a potěšující informace, že zastupitelstvo také schválilo další
vydávání Tišických rozhledů.
A v neposlední řadě ještě připojme poděkování
odstupujícímu zastupitelstvu za jeho práci pro obec
a zejména pak starostovi Miroslavu Brodskému,
který po mnoho let stál v jejím čele a nesmazatelně
se zapsal do její historie. Ostatně toto poděkování
vyslovila také řada nových zastupitelů i občanů
právě na ustavujícím zasedání OZ a vyjádřili tak
obrovskou podporu jeho práci.
Závěrem ještě malá poznámka – vzhledem k velkému zájmu o ustavující zasedání OZ se další přesunou do sálu na hřišti, takže přijďte, místa bude
dost.
oja

Přišel, viděl, zvítězil…

Přesně v duchu tohoto caesarovského hesla
usedl do starostenského křesla pro další volební
období Pavel Končel. Do zastupitelstva obce se
dostal totiž až jako první náhradník za odstupujícího dosavadního dlouholetého starostu Miroslava Brodského, který po volbách odstoupil
z vážných zdravotních důvodů. O tom, jak se to
vše seběhlo, co ho vedlo k rozhodnutí tuto funkci přijmout, co vše plánuje a co očekává – o tom
všem jsme si povídali krátce po jeho usednutí do
křesla starosty.
Jak jsme v úvodu již uvedli, vaše cesta do křesla
starosty obce vedla de facto z pozice náhradníka.
Bylo to pro vás velké překvapení? Co vás nakonec vedlo k tomu, že jste se rozhodl kandidaturu
přijmout?
Určitě to překvapení bylo. Odstoupení M. Brodského ze zastupitelstva bylo nečekané, ale všichni jsme respektovali jeho zdravotní problémy. To
nastolilo velice složitou situaci v povolebním vyjednávání. Uvědomil jsem si, že hašteření o tom,
kdo usedne do křesla starosty a oddalování jeho
zvolení, by mohlo přinést značné ekonomické škody a samozřejmě ostudu celé obci. Tyto důvody
převážily onen pověstný zobáček vah na stranu,
kdy jsem řekl ano kandidatuře s tím, že opustím
své zaměstnání a budu starostou na plný úvazek.
V této souvislosti bych ještě rád poznamenal, že
jsem dvanáct let pracoval u jedné firmy v dobrém
postavení, takže jsem neměl potřebu svým uvolněním pro výkon funkce starosty řešit nějaký svůj
pracovní problém. Naopak, zaměstnavatel z mého
rozhodnutí příliš nadšený nebyl. A v neposlední
řadě to nebyly ani finanční důvody, za svou práci
pro firmu jsem byl solidně odměňován.
Jak to přijala vaše rodina? Určitě to bude časově
náročnější, než chodit do práce od-do, kdy mám-li
vše hotovo, mohu nechat starosti v práci a doma se
věnovat rodině. Tady v obci budete v práci vlastně
pořád, i když třeba půjdete jen na pivo.
Samozřejmě i z hlediska rodiny to nebylo rozhodnutí jednoduché, plně si uvědomuji časovou náročnost
tohoto rozhodnutí.
pokračování na str. 3

POZOR!

POZOR!

Změna čísla účtu pro bezhotovostní
převod!
V minulých TR jsme vás informovali o
možnosti hradit některé poplatky bezhotovostním převodem. Bohužel u poplatku za
využívání kanalizace došlo z vážných důvodů ke změně čísla účtu.

Poznamenejte si proto nové číslo
účtu: 0498891399/0800.
Samozřejmě variabilní symboly a specifický symbol (222) zůstávají v platnosti.
Ještě připomínáme, že Úhradu poplatků
za svoz komunálního odpadu, psy a kanalizaci je možné také hradit složenkou,
kterou si můžete vyzvednout buď předvyplněnou na OÚ nebo na poště, kde vám
také poradí s typem a vyplněním.
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

OZ schválilo:
11. listopadu 2010
• zprávu o ověření platnosti volby členů OZ
• zvolení nového starosty Pavla Končela
• zvolení místostarostů ing. Radky Staňkové a
Pavla Veselého
• výkon funkce starosty obce Pavlem Končelem
do 30. 11. 2010 jako neuvolněným a jeho uvolnění
od 1. 12. 2010
• výplatu odměny za výkon funkce starosty obce
Pavlu Končelovi v úrovni stanovené zákonem
č. 128/2000 Sb. zákon o obcích a nařízením vlády
č. 37/2003 Sb. v platném znění
• výplatu odměn za výkon funkce neuvolněných
místostarostů ing. R. Staňkové a P. Veselému v
úrovni stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. zákon
o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění s tím, že každý místostarosta bude pobírat jednu polovinu stanovené odměny
• ustavení finančního a kontrolního výboru, volbu předsedů těchto výborů a výplatu odměn za výkon funkcí
předsedů výborů, nových komisí a členů OZ v úrovni
stanovené zákonem č. 128/2000 Sb. zákon o obcích a
nařízením vlády č. 37/2003 Sb. v platném znění
• vydávání Tišických rozhledů

• vyplacení odměny při skončení funkčního období odstupujícímu starostovi M. Brodskému, která
mu dle zákona o obcích č. 128 Sb. a Občanského
zákoníku náleží do 31. 12. 2010
• provedení inventur majetku obce k 31. 12. 2010 a
ustavení inventarizační komise a předsedou byl ustanoven ing. K. Pazdera, předseda FV
• termín ukončení inventur majetku obce ke dni
31. 1. 2011

15. prosince 2010
• provizorní rozpočet na rok 2011
• úpravu rozpočtu obce na rok 2010
• přesun agendy přestupkové komise na MěÚ Neratovice
• záměr požádat o dotaci na přístavbu MŠ ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst
• zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce na
pozemku p. č. 986/3, k. ú. Kozly
• pokračování nájemní smlouvy na obecní pozemek s I. Šebkovou
• záměr výstavby bioplynové stanice v obci
• záměr výstavby mostku přes Košátecký potok
• pověření starosty k jednání s ÚP s cílem vytvoření dotovaného pracovního místa

TIKANAS informuje o úhradě poplatku v roce 2011

Navazujeme na informace ze strany 1. Samozřejmě je možné poplatek za právo na využívání kanalizace hradit i nadále osobní platbou v kanceláři společnosti TIKANAS s.r.o., a to od 17. ledna do 28. března
2011 vždy v pondělí od 15,30 do 17,00 hodin. V opodstatněném případě je možné sjednat si individuálně
jiný termín. Stejně jako v předcházejícím období bude možné úhradu poplatku rozdělit na dvě části. Pokud vás zajímá jeho výše, nabyla do uzávěrky tohoto vydání TR odsouhlasena zastupitelstvem.
Ráda bych vám, vážení spoluobčané, jménem svým i jménem pracovníků údržby systému popřála,
aby rok 2011 byl dobrým rokem pro Vás a Vaše blízké.
Ing. Věra Sedliaková, jednatel

Zastupitelé mají
oficiální e-mailové
adresy

Pro větší pružnost a operativnost v řešení námětů a připomínek občanů byla každému zastupiteli
přidělena oficiální e-mailová adresa, na kterou
může každý občan vznést svůj dotaz k jednotlivým zastupitelům. Adresy usnadní i práci všem
zastupitelům, kteří se mohou touto cestou seznamovat s jednotlivými body jednání pracovních
schůzek i zasedání zastupitelstva. Základ e-mailové adresy je utvořen z příjmení každého zastupitele (pozor - výjimka pouze v adrese Zdeňka
Nováka) a pokračuje jménem obce.

Kompletní seznam e-mailových
adres zastupitelů obce Tišice:
Pavel Končel – koncel@tisice.cz
Pavel Veselý – vesely@tisice.cz
Radka Staňková – stankova@tisice.cz
Karel Pazdera – pazdera@tisice.cz
Bohuslav Štolba – stolba@tisice.cz
Jiří Horčík – horcik@tisice.cz
Zdeněk Novák – znovak@tisice.cz
Naděžda Černá – cerna@tisice.cz
Pavel Jelínek – jelinek@tisice.cz
Růžena Hoffmannová – hoffmannova@tisice.cz
Jiří Chobotský – chobotsky@tisice.cz

Zastupitelé obce se představují

Zvolení zastupitelé zasedli pro čtyři nadcházející roky ke společnému stolu. Některým z nich jsme položili dvě otázky, v nichž nastínili své představy o
práci v obecním zastupitelstvu.
1. Jak si představujete své působení v OZ? 2. Přijal/a jste funkci předsedy komise. Co v této oblasti vidíte jako svou prioritu?
Pavel Jelínek, komise školská a sportu
1. Rád bych působil minimálně další čtyři roky v obecním zastupitelstvu. Chtěl bych poděkovat všem za podporu a hlasy,
které jsem ve volbách obdržel. A že jich nebylo málo.
2. Jako předseda Školské komise se budu zabývat zejména
věcmi týkajícími se právě tohoto tématu, jak to půjde, například výstavba nové tělocvičny je v současnosti téměř utopií,
ale kdo ví…
Růžena Hoffmannová, komise veřejného pořádku
1. Ráda bych byla po dobu volebního období aktivním členem obecního zastupitelstva, prosazujícím volební program,
založený hlavně na úsporách v rozpočtu obecního úřadu, například úspory ve svozu odpadu, snížení výdajů na provoz
OÚ, zvýšení příjmů ze sběrného dvora, lepší evidence odpadu, zvýšení počtu úředních hodin pro občany, a chci se také
zaměřit na další získání dotací od ÚP atd. Budu rozhodovat
na základě platných zákonů ČR a vyhlášek obecního úřadu.
2. Přijala jsem funkci předsedy Komise veřejného pořádku. Prioritou bude seznámení s pracovní náplní této funkce, prostudování všech obecně závazných
vyhlášek, a zda jsou v souladu s platnými zákony ČR.
Naďa Černá, komise sociální a kulturní
1. V den voleb jsem před volební místností v Tišicích zaslechla od jedné spoluobčanky tuto odpověď na otázku své
kamarádky, proč také nekandidovala do zastupitelstva – Já
přece mezi tu sebranku nepolezu! - Ráda bych ve spolupráci
s ostatními zastupiteli dokázala, že jsme lidi, kteří z minima
prostředků chtějí pro tuto obec udělat maximum. Aby místo
despektu některých spoluobčanů se mluvilo o zastupitelích s
respektem.
2. V oblasti sociální bych se chtěla zaměřit na staré obyvatele, kteří potřebují
pomoc. V oblasti kulturní pak na sounáležitost našich občanů s obcí. Aby se
lidem zde nejen dobře bydlelo, ale byli schopni i pro obec něco udělat.
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Jiří Chobotský, komise hospodářská
1. Jak bylo řečeno v našem volebním programu, hlavní prioritou při mém působení v zastupitelstvu bude zajištění hospodárného nakládání s obecními prostředky. Velmi rád budu
pracovat s ostatními zastupiteli na zvelebení naší společné
obce, bohužel musím konstatovat, že spolupráce zatím není
ideální, protože mám velmi omezený přístup k potřebným informacím. Věřím, že se situace brzy zlepší a budu moci zastupitelstvu předložit tolik potřebné návrhy úspor. Druhá hlavní oblast, které se
chci věnovat, je podrobné informování občanů o záležitostech obce. Prosazuji
zveřejňování informací jak obecními prostředky, tak i vydáváním občasníku
Naše společná obec. Věřím, že občané se díky tomu více zapojí do řízení obce a
nebudou se bát představit své myšlenky a názory na jednáních zastupitelstva.
2. Jsem obecně proti zřizování komisí, obec je mít ze zákona nemusí a jejich
fungování stojí obec nemalé peníze. Souhlasil jsem s nabídkou pana starosty
na předsednictví Hospodářské komise. Avšak s ohledem na výše uvedené jsem
se rozhodl vzdát se finanční odměny za tuto funkci ve prospěch obce. Prioritou pak bude, jak jsem již řekl několikrát, zajištění a kontrola hospodárného
využívání finančních prostředků obce a hledání úspor, aby obec získala peníze
na potřebné investice jako je rozšíření mateřské školky, zateplení základní
školy a další.
Zdeněk Novák, komise územního plánování
1. Jako dlouholetý občan Tišic, který, jak se domnívám, je celkem dobře obeznámen s děním v obci, se budu snažit pracovat v OZ v komisi územního plánování tak, abych využil své
dlouholeté zkušenosti v tomto oboru.
2. Funkci předsedy komise ÚP jsem převzal po Ing. Radce
Staňkové a prioritu vidím ve včasném informování stávajících
i budoucích obyvatel naší obce v oblasti využití ploch pozemků v závislosti na nově schváleném Územním plánu obce.
Závěrem bych chtěl znovu požádat některé zvolené zastupitele o společnou
spolupráci v zastupitelstvu a o ukončení nechutných předvolebních soubojů tak, aby tato spolupráce v následujících čtyřech letech byla prospěšná pro
všechny občany obce Tišice.
(nač)

Přišel, viděl, zvítězil…
dokončení ze str. 1

A to navíc k tomu ještě studuji čtvrtým rokem VOŠ
sociální, takže opravdu se asi nudit nebudu. Znovu
však musím zopakovat, že vzhledem k tomu, že v této
obci jsem prožil celý svůj dosavadní život a příjemně,
nechtěl jsem, aby byla obec poškozena nekonečným
dohadováním o funkce.
Do své funkce jste plně nastoupil 1. prosince.
S jakými plány a představami? Co bude například
prvním vaším krokem?
Nastupovat po starostovi, jaký v této obci byl,
není vůbec jednoduché, laťka je opravdu vysoko.
V zásadě mým prvním krokem bude celkový vnitřní
personální i finanční audit, abych se co nejdříve
se vším seznámil. Určitě velký důraz budu klást na
rozpočet obce pro příští rok s cílem hledat možné
úspory, protože finanční situace státu není příznivá
a bude mít určitě dopad i na naši obec. Samozřejmě k tomuto kroku chci vyzvat i ostatní zastupitele,
aby totéž učinili každý za svou svěřenou oblast.
Stejně tak mohou s náměty přijít i občané, pokud
mají možnost i chuť nám pomoci. A na řadu přijde i tolik diskutovaný TIKANAS. Zkrátka chci se
seznámit podrobně s celou škálou věcí, jež obec
spravuje.

úkolů a rozhodnutí. Co byste za toto období rád
dosáhl, abyste, až budete tuto nelehkou a mnohdy
i nevděčnou misi končit, mohl říci s čistým svědomím, že byla úspěšná?
V tom mám jasno. Za úspěch bych považoval,
kdyby se podařilo v nadcházejícím volebním období zvládnout alespoň jednu větší investiční akci,
jako například přístavbu školky, zateplení školy,
napojení dalších domácností na kanalizaci a další.
Bohužel tu není prostor, abych vyjmenoval vše, co
je potřeba zainvestovat. Ale asi ten největší úspěch
bude spokojenost občanů s prací zastupitelstva
a Obecního úřadu.
Jsou před námi vánoční svátky a vstup do nového
roku, což je období bilancování i plánování na další
období. Na bilancování je brzy, o plánech jsme již
hovořili. Co byste popřál sobě i našim občanům?
Všem občanům bych rád popřál příjemné prožití
vánočních svátků a dobrý vstup do nového roku. Pro
sebe bych si od všech tišičáků přál trochu trpělivosti
a času na rozkoukání a seznámení se se vším potřebným. Také bych jim rád vzkázal, že jsem připraven
jednat s kýmkoliv, kdo bude chtít v dobrém pomoci naší obci. Za sebe bych pak ještě rád poděkoval
odstupujícímu starostovi i zastupitelům, kteří mají
nemalý podíl na tom, co vše se v této obci dosud
udělalo.
Pavel Končel (*1974)
V Tišicích žije od svého narození, vyučený
automechanik, posléze
absolvent nástavbového
studia ukončeného maturitou. V současné době
studuje čtvrtým rokem
Vyšší odbornou školu sociální. Z důvodů nástupu
do funkce uvolněného
starosty naší obce odešel
od svého zaměstnavatele
Dopravní podnik hl. m.
Prahy, kde dvanáct let
působil v různých technicko-hospodářských
funkcích.

Zmínil jste se o očekávání nepříjemných dopadů
ekonomické situace státu na obecní rozpočet. Bude
tedy jediná cesta k investičním akcím přes dotace
z Evropské unie? Nebo existují i jiné možnosti?
Mou snahou a doufám i zastupitelů bude hledat
všechny možnosti, jak získat finanční prostředky
pro obec. Dotace z EU jsou jistě dobrá věc, ale je
nesnadné na ně dosáhnout.
Chci se zaměřit spíše na možnosti dotace z některého ministerstva nebo krajského úřadu.
Kamenem úrazu většiny dotací je nutnost spolufinancování a na to při větší investiční akci peníze
chybějí. Moje představa je vytvořit jakýsi zvláštní
fond, kam budou směřovat peníze například z prodeje obecního majetku či z úsporných opatření
a v něm shromažďovat prostředky na účast obce
v případě získání nějaké dotace. Obec vůbec potřebuje zefektivnit svou práci, prvním krokem je
určitě převedení agendy přestupkové komise do
Neratovic. Pro těch 5 až 8 případů, které komise
u nás v obci ročně řeší, není nutné platit celý rok
právníka a práci komise. Rád bych ale v této souvislosti poznamenal, že tato myšlenka není moje,
připravilo ji ještě původní zastupitelstvo a doufám,
že současné to dokončí. Ale v tomto trendu chci
pokračovat.
Čekají vás čtyři roky práce v horkém křesle, kde
před vámi stojí řada očekávaných i nečekaných

I my za redakční radu se připojujeme k poděkování odstupujícímu starostovi a zastupitelům,
kde jsme vždy nalezli podporu a pochopení.
Pevně věříme, že stejně tak budeme pokračovat
i s novým vedením obce, což náš rozhovor určitě
naznačil. Novému starostovi pak přejeme hodně pochopení, zejména nyní, na začátku. Vždyť
i nová vláda, má vždy právo na stodenní hájení,
než předstoupí před poslance se žádostí o důvěru. Nevíme, zda to bude zrovna sto dní, ale určitě
v některém z příštích čísel se za starostou vypravíme znovu a budeme v započatém rozvoru pokračovat, abychom se dozvěděli další konkrétní
věci. Děkujeme za rozhovor.
oja

PROHLÁŠENÍ
Na základě dotazů našich čtenářů sdělujeme, že jediným občasníkem vydávaným
Obecním úřadem Tišice jsou Tišické rozhledy.
Občasník Naše společná obec není v žádném
případě aktivitou Obecního úřadu.
Redakční rada TR
Našim čtenářům, příznivcům i všem občanům Tišic přejeme
krásné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví,
osobní spokojenosti, vzájemné úcty a splnění všech novoročních
předsevzetí i přání. Naopak Tišickým rozhledům přejeme co
nejvíce spokojených čtenářů.
Vaše redakční rada

ZPRÁVY Z OÚ

Nově jmenovaní předsedové komisí

Na první pracovní schůzce zastupitelů byli zvoleni předsedové komisí. Jednotlivým zastupitelům
byla přidělena komise, která nejvíce odpovídá jejich odbornosti a zaměření. Předsedové komisí byli
stanoveni následovně:
Komise výstavby: Jiří Horčík
Komise územního plánování: Zdeněk Novák
Komise sociální a kulturní: Naděžda Černá
Komise školská a sportu: Pavel Jelínek
Komise veřejného pořádku: Růžena Hoffmannová
Komise hospodářská: Jiří Chobotský
Všichni předsedové jednotlivých komisí uvítají
náměty a připomínky pro práci komise z řad našich spoluobčanů.

Úklid sněhu bude zajišťován
po celou zimní sezónu
Letošní sněhové přívaly na sebe nenechaly dlouho
čekat. Sněhová pokrývka kolem 20 cm pokryla celou
obec a mohla způsobit značné problémy v místní dopravě. Hned s první nadílkou vyjel do tišických ulic
a na veřejná prostranství se svou technikou Karel
Hradec a postaral se o protažení všech komunikací.
Klíčové místní komunikace jsou v úklidu posíleny
i posypem, který zajišťuje Zbyněk Berka obecním
sypačem. S úklidem sněhu v užších a slepých ulicích pomáhá Bořek Hlaváček, který vyjíždí s radlicí
s menším záborem. O chodník při hlavní silnici Mladoboleslavské se stará Karolína Strnadová. Pokud
jste se v době největší sněhové nadílky pohybovali
po okolních obcích, pak jste mohli sami posoudit, že
naše obec patří k nejlépe uklizeným v okolí.

První etapa odvodňování dokončena
Nezvykle vydatné srážky v letních měsících měly
za následek enormní zvýšení hladiny spodních vod,
která trápila hlavně obyvatele v blízkosti vodoteče vedoucí od Chrástu (silnice z Chrástu do Všetat) až k ústí do potoka při silnici z Tišic do Všetat.
S rekonstrukcí a pročištěním se začalo proti směru
toku vodoteče, a to úsekem od železniční tratě Praha – Turnov ke vtoku do potoka. Práce se ujal Petr
Kouba, který se svou technikou prohloubil stávající koryto vodoteče a vytěženou zeminu v terénu
upravil. Součástí projektu bylo i prořezání dřevin
a odstranění náletů. První etapa odvodňování byla
dokončena ve druhém prosincovém týdnu. Současně došlo i k provizorní opravě propusti pod silnicí
Tišice – Všetaty.

Kontrola obnovených komunikací
po povodni
Na obnovu komunikací po povodni v roce 2002
obdržela naše obec dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve výši 23 miliónů korun. Tato částka byla v řádném termínu proinvestována na účely
v souladu s poskytnutím dotace. Dne 2. prosince
2010 proběhla veřejnosprávní kontrola podle zákona o finanční kontrole ve veřejné správě. Kontrola
pod vedením Ing. Jaroslava Vojáčka neshledala žádné rozpory s podmínkami, které byly pro tuto akci
stanoveny, a bylo konstatováno, že přidělené finance byly proinvestováníy v souladu s podmínkami
pro přidělení dotace.
(nač)

Ocenění pro dárce z Tišic

Tradičně vždy v závěru roku pořádá Český červený kříž, oblastní spolek Mělník ve spolupráci s
městskými a obecními úřady benefiční večer, na
němž oceňují dobrovolné dárce krve. Většinou při
tomto slavnostním okamžiku na mělnickém zámku
nechybí zástupce Tišic, a tak ani letos nebyla tradice porušena. Bronzovou plaketu profesora Jana
Janskeho za deset dobrovolných odběrů obdržela
spolu s malým dárkem tišická občanka Tereza Sinecká. I my blahopřejeme k ocenění a děkujeme.
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Společně prožitá první adventní neděle TIŠICKÉ KLUBko
První opravdu mrazivá neděle v nadcházející
zimě byla ta první adventní. Naštěstí zahřeje práce
a elán. Naštěstí obojího je vždy dostatek. Jen toho
svařáku je každoročně málo.
Teplé oblečení vyndal ze skříně každý, kdo přišel na letošní poslední akci KLUBka. Spolu s navařenými teplými nápoji návštěvníkům pomohlo
k příjemnému společnému prožití prvního večera
adventního času. Již počtvrté se před Obecním

dekové ztvárnily starší školní děti, celý příběh
zakončil.
Tradicí není jen samotné rozsvícení, ale i prodej
napečených cukrovinek, teplých nápojů a vánočních dekorací. Zatímco sladkostí bylo tak akorát,
svařák opět v průběhu programu došel, ač holky
z klubka slibovaly, že letos ho bude určitě dost.
Snad nám to naši příznivci prominou, protože to je
snad jediná věc, kterou jsme nesplnily. Důležité je,

úřadem sešlo několik stovek našich občanů, aby
se při kalíšku něčeho teplého spolu zaposlouchali do vánočních koled. Letos se do připraveného
programu zapojily děti z Mateřské a Základní
školy spolu s klubkařkami. Krátké vánoční pásmo
koled bylo doplněno mluveným slovem připomínajícím návštěvníkům betlémský příběh. Toho se
s profesionalitou sobě vlastní zhostila herečka Jana
Andresíková. Její přednes byl v něžném kontrastu
s bezprostředním vystoupením nejmenších dětí. Ty
se ve svém tanečku představily jako pasáčci, radující se nad narozením Ježíška. Vánoční koledy,
zpívané dětmi a klubkařkami, svými texty příběh
doplňovaly a popisovaly. Živý betlém, který pro
návštěvníky pod vedením učitelky Simony Ren-

že spolu s vámi budujeme a děláme naši obec hezčí a vybavenější. Tak jako by se závěrečná letošní
akce neuskutečnila bez spolupráce s učitelkami ze
školy a školky, bez podpory rodičů a obecního úřadu, tak by se nám bez podpory obyvatel nepodařilo
dotáhnout realizaci hřiště ke zdárnému konci. Věříme, že u toho pátého rozsvěcení se sejdeme opět
v hojném počtu a že za námi opět bude vidět kus
poctivé práce nás všech ve prospěch lepšího vyžití
v naší obci.
Tišické KLUBko přeje všem klidné vánoční svátky plné rodinné pohody a porozumění. Do nového
roku pevné zdraví a optimismus, bez kterého jsou
všechny plány jak rodinné i ty pracovní těžko realizovatelné

Kozlouch letos nebyl sám
Předposlední akcí pořádanou v tomto roce
KLUBkem bylo putování S lampionem za Kozlouchem. Bohužel letos se stalo tradicí, že nám na
našich akcích nepřálo příliš počasí, a to platilo i
tentokrát. Zima a déšť daly tušit, že návštěvnost
nebude nijak vysoká, ale nadšení účastníků tuto
domněnku nepotvrdilo. U kostela Všech svatých
se sešla stejně početná skupina jako v předchozích
ročnících, ale tentokrát s velkým překvapením pro
děti. Mezi nimi se objevila další strašidla – tišický
Ticháček a chrástecký Chrástal. Ti spolu s dětmi šli
pozdravit Kozloucha, který čekal u rybníčku Kal.
Prostor krásně osvětlený světýlky vyrobenými dětmi ukázal všem směr, kde Kozloucha mají hledat.
Prodejní stánky osvětlené za pomoci Pavla Kváčka
už čekaly na první návštěvníky, kteří zde hledali
hlavně něco na zahřátí. O teplé nápoje se postaraly
klubkařky o něco k zakousnutí pečící maminky a
babičky. Všechny holky z KLUBka vyjádřily svůj
obdiv nad nadšením malých i velkých návštěvníků, kteří přišli ve velkém počtu na tuto akci. Vyzbrojeni deštníky a pláštěnkami si akci užili stejně
jako při teplém a sluncem prohřátém podzimním
odpoledni. Všem děkujeme za jejich podporu.
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bilancuje a plánuje

Čtvrtým rozsvěcením vánočního stromu vstoupilo KLUBko do čtvrtého roku svého působení
v naší obci. Před čtyřmi lety jste se vy, naši spoluobčané, začali s jeho činností seznamovat, začali
jste sledovat co těch, v té době sedm „statečných“
holek, chce dokázat.
V únorovém čísle
TR roku 2008 všem
KLUBko slíbilo následující: „Jako TIŠICKÉ
KLUBko mám cíle
nemalé – spolupracovat s obcí i s jinými
kluby v obci, aktivně se podílet na volnočasových
aktivitách pro děti, organizovat kurzy pro děti i dospělé, vytvářet prostředí, kde se setkají děti, mládež, rodiče i prarodiče a vytvořit projekty, na které
se pokusím získat nějaké prostředky z nadačních
fondů či grantů.“ Za tři roky poctivé práce nyní
čtrnácti „holek“ z obce do písmene výše slibované
KLUBko splnilo. Klubkařky uspořádaly celkem
15 akcí. Od ryze dětských - Dětský den a Putování
s lampionem za Kozlouchem přes akce pro všechny, kterými jsou bezesporu sportovní odpoledne
s „pěstitelskou“ tématikou, kde mezi sebou soutěží
družstva všech věkových kategorií, a Rozsvěcení
vánočního stromu, až po ty pro dospělé - taneční zábavy. Kurzy keramiky, drátkování, tvoření
z pedigu, svícnování, korálkování, ale třeba také
pletení pomlázky prošla hezká řada malých i velkých, takže slib o pořádání kurzů je splněn také.
Jako svůj největší cíl si klubkařky vytyčily realizaci projektu S KLUBkem – hřiště dětem - vybudování dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště.
Za pomoci občanů, podpory místních podnikatelů
i Obecního úřadu, získáním finančního příspěvku od společností T-Mobile a RWE stojíme před
jeho závěrečnou etapou – umístěním posledního
herního prvku pro starší děti. Před třemi roky šly
klubkařky do projektu s hotovostí 1.400,- Kč, která
byla výtěžkem z prvního rozsvěcení stromu. Nyní
za nimi stojí investice v desítkách tisíc korun do
zdárně zrealizovaného projektu.
Tišické KLUBko má opravdu plány nemalé.
Ukončením jednoho projektu již přemýšlí o dalších, ještě náročnějších. Co KLUBko plánuje do
budoucnosti, na to jsem se zeptala jeho předsedkyně, Radky Staňkové:
„Rozhlížíme se kolem sebe, tipujeme, co by se
dětem i ostatním líbilo. Dětské hřiště chceme ještě
doplnit lanovkou pro starší děti, chceme vytvořit
přírodní bikepark nebo bruslařům, cyklistům či pěším zpříjemnit užívané okruhy o lavičky, informace
k cestám užívaným pro sport a vycházky nebo je
doplnit o naučné prvky. V těchto projektech očekáváme spolupráci obyvatel, formou ankety nebo
diskusí je vyzveme k součinnosti. Budeme i nadále
hledat finanční prostředky a musíme zajistit podmínky pro realizaci, spolupracovat s obcí nebo
s jinými subjekty. Za nemalou práci při naplňování
těchto „snů“ bych chtěla poděkovat všem holkám
z KLUBka, každá vyniká jinou tvůrčí aktivitou,
každá přiložila ruku k dílu a ukrojila si kus volného
času pro vás. Určitě to dělají rády. Holky - děkuji vám. Poděkování patří i dalším dobrovolníkům,
kteří při velké akci nabídnou pomocnou ruku.“
KLUBko má opravdu cíle nemalé, ale bez velkých cílů není velkých projektů. Věříme, že všichni spolu velké věci dokážeme realizovat.

Stránku připravila Naďa Černá

Adventní jarmark
v režii školáků

Vánoční besídka

Potěšit se s našimi dětmi a chvilku vysadit z předvánočního shonu bylo cílem adventního jarmarku,
který ve čtvrtek 2. prosince připravila pro všechny
v sále na hříšti naše Základní škola. V připraveném programu se představili prvňáčci s koledami,
druháci se zimními básničkami a třeťáci zahráli
pohádku. Také svým zpíváním připomněli, že se
blíží vánoční prázdniny. Paťáci všem vysvětlili, jak
to bylo s přeměnou vody ve víno. Taneční kroužek

Vánoce dorazily do naší Mateřské školy ve středu 15. prosince, kdy proběhla tradiční vánoční besídka.
Děti si pro své nejbližší připravily básničky, tanečky a dvě pohádky - O řepě a O vodníkovi. Jejich píli
a umění ocenili všichni velkým potleskem.
si připravil trochu moderny a nechyběli ani břišní
tance. Zkrátka každý mohl v programu najít to, co
má rád.

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola děkuje Haně
Horčíkové z místní tišické
cukrárny za sladkosti, které věnovala našim dětem do školky.

Pozvánka do lesního světa

Mateřská škola Tišice pořádá 26. února 2011 v 15,00 hodin v sále
Na hřišti DĚTSKÝ BÁL. Tentokrát se děti mohou převléknout za
lesní strašidla, zvířátka a vůbec za všechno, co je s lesem spjato. Opět
vás čekají soutěže, písničky a tombola. Srdečně zveme všechny příznivce dětské zábavy.

Zdobení perníčků

Nastávající vánoční
čas si děti ve školce připomněly také zdobením
tradičních
perníčků.
Díky šikovné mamince
paní Heřmanová z Tišic,
která je pro všechny napekla, vyrobila polevu a
dodala vše potřebné na
zdobení. Navíc přidala i
svíčky a mašličky. Tak si
děti domů odnesly krásná srdíčka, hvězdičky v
podobě svícnů, koníky a
sněhuláky. Děkujeme jí
za tento milý dárek pro
naše děti.

Pak už začal samotný jarmark, který byl po celé
vystoupení potěšením pro oči všech. Stoly kolem
sálu byly plné krásných výrobků maminek či babiček dětí z naší školy. Všichni si tu mohli koupit
obrázky tvořené ubrouskovou technikou, adventní
věnce, šperky z korálků, košíčky pletené z papíru
a pedigu, patchworkové polštáře, ubrusy a jiné doplňky, vánoční malované perníčky, voňavé medovníky a samozřejmě nechyběly ani výrobky dětí.
Přestože tentokrát Mikuláš s čerty mezi nás nezavítal, malí o svou nadílku nepřišli. Každé z přítomných dětí si odnášelo adventní kalendář, dárek od
obecního úřadu, kterým si jistě těšení na Vánoce
zpříjemní.
Simona Rendeková, foto K. Ž. Janoušková

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Tišice
pro školní rok 2011/2012 se koná
ve středu 26. ledna 2011
od 14.00 do 18.00 hodin
v budově školy.
Rodiče přinesou k zápisu rodný list
dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.
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A Vánoce přicházejí…

Letošní první adventní víkend byl v obci bohatý
na společenské události. V sobotu 27. listopadu se
místní Obec baráčníků sešla Na Rychtě (klubovna
na poště) ke svému Výročnímu sedění. I když se
k hodnocení své celoroční činnosti sešlo jen málo
sousedů a tetiček a několik hostů, bylo to příjemné
odpoledne, o kterém se více dočtete na jiném místě
TR. V neděli odpoledne se rozezvučel sál na hřišti

dechovkou pana Valenty. Klub seniorů tu pořádal
další ze svých Setkání s přáteli a Přívorankou. Za
mírné účasti místních a mnoha hostí z blízkého
i vzdáleného okolí se všichni dobře bavili a také
tančili. Že se jím u nás líbí, dokazují tím, že přicházejí opakovaně a přivádějí další své známé. Za
dobu pořádání si tato setkání vytvořila tradici a jejich úroveň získává díky Přívorance vysoký kredit
daleko za hranicemi naši obce. V podvečer pak za
veliké účasti dětí a dospělých rozsvítilo Tišické
KLUBko u Obecního úřadu vánoční stromeček.
Přáli bychom si, aby takovýchto víkendů s podporou tak široké veřejnosti bylo v příštím roce co
nejvíce.
Na závěr letošního roku přeje výbor Klubu seniorů Tišice všem čtenářům Tišických rozhledů
krásné a spokojené vánoce a v roce 2011 hodně
zdraví, životního optimismu, odvahy a žádné problémy či nepříjemnosti a „ slunce v duši“.
Kv

Baráčníci seděli

V sobotu 27. listopadu se sešli „Na Rychtě“ (v klubovně na poště) naši baráčníci k Valnému hodnotícímu sedění. Pro nedostatek finančních prostředků bylo tentokrát skromnější - bez účasti delegací spřátelených okolních obcí. I našich baráčníků se dostavilo méně, hlavně z důvodů nemocí, chyběl i rychtář Jiří
Šedivý. Také je mrzelo, že se nedostavil žádný ze zastupitelů obce.
Vedení sedění se tedy ujal pantatínek Ota Kejř, tetička berní Kubíková přednesla zprávu o stavu penízků
v truhle a na účtu, slídilové účtů potvrdili, že hospodaření zkontrolovali a že je vedeno řádně. Následovala
zpráva o činnosti za rok 2010, s níž všechny přítomné seznámila syndička Semkovičová. Nejvýznamnější
událostí tohoto roku však v naší baráčnické obci je ocenění medailí „Za dlouholetou a obětavou práci ve
prospěch Českého baráčnictva“, kterou našemu pantatínkovi Otovi Kejřovi udělila Veleobec sdružení
obcí baráčníků se sídlem v Praze u příležitosti sedění rychtářů a panímaminek v Lysé nad Labem v říjnu
tohoto roku. Ocenění si Ota Kejř zasloužil, funkci rychtáře vykonával 24 let a má hlavní zásluhu na tom,
že po více než deseti letech útlumu se baráčnický život u nás obnovil.
Petr Brodský

Zima vládne

GaPa pro vás
připravuje
Jako minulý rok, tak i letos společnost GaPa pro
vás z Kostelce nad Labem připravuje spoustu zajímavých programů pro děti i dospělé.
Pro dívky a ženy od října probíhají lekce zumby
se skvělou lektorkou Petrou Plutnarovou. Cvičení
probíhá v malém počtu, takže každá z cvičících má,
i díky zrcadlům, dokonalý přehled o cvičené sestavě. Pro nejmenší děti je na 29. ledna 2011 naplánován karneval na téma Pohádky a večerníček. Spolu
s asistentkami si děti masky vyrobí a předvedou se
v plné parádě na závěrečném plese masek. Akce
proběhne v odpoledních hodinách. Na konec února (26. 2. 2011) je připravena diskotéka pro dámy
v příjemném prostředí Klášterní vinárny ve Staré
Boleslavi. Dámský večer s názvem Oldies for Ladies bude naplněn hudbou 80. let, videoprojekcemi
i půlnočním představením Travesti show. Všechny
vstupenky budou slosovatelné o pět hodnotných
cen. Vstupenky budou v předprodeji ve společnosti Gapa pro Vás. Pro velký zájem bude zopakován
v jarních měsících víkend se zumbou. Ten se, tak
jako v prosinci minulého roku, bude pořádat v krásném prostředí rodinného hotelu v Krkonoších. Čtyři
lekce zumby budou doplněny o masáže, manikúru,
služby pedikérky. Každá z účastnic se doví, co udělat pro svůj ještě krásnější zevnějšek.
Podrobné informace najdete na: www.gapaprovas.cz nebo na telefonech 724 313 269,
723 022 945.
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Zima v letošním roce drží
svou vládu pevně v rukou. Pro
děti z naší školky to znamená
příjemné zpestření programu
venku, kde hlavním námětem
je stavění sněhuláků. Méně
spokojeni s tímto stavem jsou
řidiči, pro něž to znamená mnoho komplikací a zdržení a tato
situace také vyžaduje velkou
přizpůsobivost zimním podmínkám. Někteří nepoučitelní,
co hodně spěchají, pak mohou
skončit podobně, jako dva vozy
na fotce, která dokumentuje dopravní nehodu na zledovatělé
vozovce v sousední obci.

Jak si vedou šachisté
Podle výsledků letos dobře nehrajeme. V tabulce
jsou Tišice až čtvrté s bilancí dvě vítězství a dvě
porážky. Porážky jsou částečně nefér, ale prohráli
jsme si zápasy sami. Soupeře většinou v partiích
přehráváme, avšak chybí klid potřebný pro lepší
výsledky. V prvním kole přijeli zástupci Šachového klubu města Dobrovice G, v naší soutěži
mají ještě družstva E a F. Prostě začátek jak má
být, Staněk, Utratil a Stypa vyhráli, remízy přidali Cvrček a Bartoň. Vítězství 4:1. Jenže pak přišel
výlet do Benátek, kde jsme vyměnili dva hráče
a po vítězství Stypy a remíze Cvrčka a Bartoně,
nedokázali navázat na předchozí dobrý výsledek.
První dvě šachovnice neměly svůj den. Na první
Partl po nevídané chybě v 17. tahu brzy prohrál,
na druhé hrál Kliment jeden z nejdelších zápasů a
v těžké poziční bitvě prosadil soupeř pěšce do výměny. Takže s Benátkami 2:3 a mysleli jsme si, že
horší to už být nemůže. V třetím kole přijeli hosté
z Tělocvičné jednoty Sokol Brandýs nad Labem a
vzali s sebou to nejlepší, co mohli. Remízy Staňka
a Stypy nestačily na lepší výsledek než 1:4. A tady
se projevil nedostatek soustředění v plné míře. Po
rychlé prohře Cvrčka na čtvrté šachovnici přišly
krize na první, třetí a páté. Na první Partl po drobné chybě odevzdal partii soupeři, tentokrát „až“ v
18. tahu. Jasná převaha Stypy na páté směřovala k
vítězství, ale po odevzdání věže byl z toho nakonec boj o remízu. Ještě hůř mohl dopadnout Staněk, který z časových důvodů neuplatnil převahu
pěšce a v podstatě měl štěstí, že vyměnil soupeři
veškerý materiál před pádem praporku, kdy takřka
do vteřiny spotřeboval celé tři hodiny a už mu nezůstal čas na dovedení partie až do matu. Jediná
klasická partie na druhé šachovnici vedla Klimenta
opět po těžkém pozičním boji k prohře. Takže psychicky nalomeni, leč odhodláni jsme jeli do Lysé
nad Labem, která byla v té době druhá. Koncert je
slabé slovo, ale když se daří, tak se daří a výsledek
3,5:1,5. První remíza Cvrčka po patnácti minutách
v nejasné pozici se dá nazvat velmistrovskou. Poté
Bartoň získal jezdce za dva pěšce, spokojeně mířil
k vítězství, měnil a v rozhodujícím okamžiku ztratil jezdce a soupeř jej přehrál. Rychlým útokem do
rošády nedal protihráči šanci Stypa. Partl v partii
vedené s cílem neprohrát získal ve 20. tahu malou
výhodu, která vedla ke vzdání soupeře v bezvýchodné pozici v 71. tahu. Největší bojovnost předvedl Utratil, který při naprosto vyrovnané pozici
dvou věží a třech pěšců vsadil na aktivitu krále,
nepřijal nabídku remízy a nekompromisně vyhrál.
Ještě pochvala nejlepším - Utratil dva body ze
dvou možných, podobně Staněk vítězství a remíza,
takže bod a půl a nejlepší Stypa hrál vše a má 3,5
bodu ze čtyř partií.
Do příštího roku hráčům lepší koncentraci, všem
přání spokojených svátků vánočních a v novém
roce 2011 pevné zdraví.

Tišičtí chovatelé zvou srdečně
všechny občany na společenský
ples, který pořádají
dne 21. ledna 2011
v sále Na hřišti v Chrástě.
Začátek tradičního Chovatelského
plesu je ve 20,00 hodin.
K tanci a poslechu hraje
skupina BONUS a připravena
je i bohatá tombola.

Tišický stolní tenis pokračuje
Díky sponzorskému daru na poslední chvíli před losováním soutěží se mohli stolní tenisté i tentokrát
přihlásit do soutěží – A mužstvo do Regionálního přeboru I a B mužstvo do Regionálního přeboru II.
Hráčský kádr zůstal téměř stejný, jaký naši obec reprezentoval v minulé sezóně. Na soupiskách jsou sice
stejní hráči, ale z pracovních, zdravotních, či jiných důvodů je ze čtrnácti hráčů schopno do soutěží zasáhnout jen deset. I tato skutečnost ovlivnila některé výsledky zvláště áčka, které by mohlo být minimálně o
dva stupínky výš. Z přehledu dosavadních výsledků je snadné vyčíst, kdo se jak zasloužil o získané body.
U A mužstva je pro dobrý výsledek zcela nezbytná účast tří nejlepších – Rubín, Fabián a Brodský, protože
čtvrtý hráč z řad béčka nedosahuje jejich úrovně. Z finančních důvodů je nutné omezovat tréninky, tedy
situace známá i z předešlých ročníků. V týdnu před Vánocemi končí 11. kolem první část soutěží, takže
vzhledem k uzávěrce Tišických rozhledů nejsou výsledky, a tím i tabulky úplné. Mezi Vánocemi a Novým rokem chystá oddíl stolního tenisu tradiční vánoční turnaj o Putovní pohár starosty Tišic.
Stolní tenisté přejí všem svým příznivcům i všem občanům sportovní i životní úspěchy, hlavně pak
zdraví i v nastávajícím roce 2011.
Josef Kratochvíl, vedoucí stolního tenisu
VÝSLEDKY
Tišice A
Pšovka A -Tišice A
13-5
Rubín 4, Brodský 1, Veselý 0, Kratochvíl I. 0
Tišice A - Dřínov A
5-13
Brodský 3, Rubín 2, Veselý 0, Kratochvíl I. 0
Mšeno B - Tišice A
6-12
Fabián 4,5,Rubín 4,5, Brodský 3, Veselý 0
Tišice A - Nelahozeves A
10-8
Fabián a Rubín 3,5, Brodský 3, Veselý 0
Veltrusy - Tišice A
10-8
Fabián a Rubín 3,5, Kratochvíl I. 1, Dráb 0
Tišice A - D. Beřkovice A
8-10
Rubín 4,5, Fabián 2,5, Brodský 1, Veselý 0
Cítov - Tišice A
7-11
Rubín a Fabián 4,5, Brodský 2, Vais 0
Tišice A - Liběchov A
11-7
Rubín a Brodský 3,5, Fabián 2,5, Veselý 1,5
Mšeno A - Tišice A
7-11
Rubín a Fabián 4,5, Kratochvíl I. a Veselý 1
Tišice B
Mlékojedy C- Tišice B
Tišice B - Kralupy

7-11
7-11

Nelahoz. B - Tišice B
Tišice B - Pšovka B

15-3
15-3

Neratovice D - Tišice B

16-2

Tišice B - Dřínov B
Neratovice E - Tišice B
Tišice B - Neratovice F

3-15
14-4
18-0

Liběchov B - Tišice B
Tišice B - Nelahozeves C

4-14
13-5

Veselý 4,5,Vais 3,5, Kratochvíl I. 2, Kratochvíl J. 1
Vais 2, Veselý a Kratochvíl I., 1, Kratochvíl. M. 0,
WO 3-0
Vais 2, Kratochvíl M. 1, Kratochvíl I. 0, WO 5-0
Habart a Veselý 4,5,Vais 3,5, Kratochvíl I.2,
Kratochvíl J. 0,5
Vais 1, Veselý, Kratochvíl I. a Kratochvíl M. 0,
WO 0-1
Vais 2, Kratochvíl I. 1, Kratochvíl M. a Habart 0
Vais, Kratochvíl I. a Habart 1, Kratochvíl M. 0
Vais, Kratochvíl I., Veselý 4,5, Habart 4,
Kratochvíl J.. 0,5
Vais 4,5, Habart 3,5, Veselý a Kratochvíl I. 3
Veselý 4,5, Kratochvíl M. 3,5, Kratochvíl I. 3,
Habart 2

TABULKY
Tabulka RP I.
1. Nelahozeves A
2. Beřkovice A
3. Dřínov A
4. Pšovka A
5. Veltrusy
6. Tišice A
7. Cítov
8. Mlékojedy B
9. Liběchov A
10. Mšeno B
11. Mšeno A
12. Beřkovice B

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
7
6
5
5
4
4
4
2
1
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0

1 108-54
2 97-65
2 113-49
3 91-71
4 82-80
4 81-81
4 93-69
4 85-77
5 80-82
7 58-104
8 52-110
9 32-130

24
21
21
18
15
15
13
13
12
6
3
0

inzerce
z Hledám chůvu na dlouhodobé hlídání
ročního chlapečka v době Po – Pá od 8,00 do
15,00 hodin. Cena dohodou. V případě zájmu
volejte 737 109 158.
z Hledáme brigádnici na roznos pošty.
K doptání na poště Tišice, tel. 315 696 020.
z Koupím nebo pronajmu pole v této lokalitě pro zemědělskou výrobu. Platba ihned.
Volejte 725 188 888 nebo 724 322 535.

Tabulka RP II
1. Neratovice E
2. Nelahozeves B
3. Dřínov B
4. Neratovice D
5. Kralupy
6. Počaply
7. Tišice B
8. Liběchov B
9. Pšovka B
10. Mlékojedy C
11. Nelahozeves C
12. Neratovice F

9
9
9
9
9
9
10
9
9
9
10
9

8
7
7
6
6
5
5
4
2
1
1
0

1
1
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0

0
1
2
1
3
2
5
5
7
8
9
9

128-34
114-48
106-56
112-50
99-63
103-59
90-90
81-81
47-115
50-112
36-144
24-138

25
22
21
20
18
17
15
12
6
3
3
0

Sportovní stránky připravil A. Kravcov

NAROZENÍ
Oliver Částek
Matyáš Michael Křížek

ÚMRTÍ

Jiřina Krulichová
Emanuel Šmíd

79 let
86 let
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Tabulky a výsledky

Sport
Podzimní část fotbalové sezóny je za námi

Muži A
Druhá polovina podzimní části I. B třídy byla
výsledkově přeci jen lepší té první. Po osmém
kole mělo naše první mužstvo pouhých pět bodů,
zatímco v následujících pěti utkáních nasbíralo
celých osm bodíků. Bohužel pro nás je skupina
natolik vyrovnaná, že i přes tento bodový zisk
přezimujeme na předposlední 13. příčce. Již v
Luštěnicích hráči prokázali bojovnost a začali
pracovat pro tým, a to se odrazilo i v následujících zápasech. V domácím utkání proti v té
době vedoucímu Řepínu se zlepšila především
obranná činnost všech hráčů a zaslouženě jsme
získali další bod. K následujícímu zápasu jsme
zajížděli do Vysoké, kde jsme na jaře vyfasovali
„bůra“. Tentokrát kluci zahráli opravdu výborně.
Je pravda, že i trochu pomohla nemohoucnost
domácích, ale to rozhodně nesnižuje výkon mužstva. Tato nečekaná výhra byla hodně povzbuzující do závěrečných kol, především proto, že jsme
dohrávali oslabeni o dva vyloučené hráče Karla

si dokážeme připravit, ale proměňování je naší
velkou slabinou.Doufejme tedy, že v zimní přestávce hráči naberou potřebnou formu a na jaře
budou dobře připraveni na záchranu v soutěži.
K tomu by jim měl pomoci i dobře obsazený
zimní turnaj na umělé trávě v Neratovicích.
Muži B
Stejně jako áčko je i naše rezerva na předposlední pozici ve III. třídě s pouhými sedmi body
za jedno vítězství a čtyři remízy. V posledních
pěti zápasech získalo jen pouhý bod za domácí
remízu s béčkem Řepína. Nejlepší střelec mužstva je Jan Ryba se třemi brankami, které navíc
vstřelil v jediném utkání proti Lotosu Neratovice.
Starší přípravka
Starší přípravka je momentálně nejlepším
týmem tišického klubu. V tabulce skončila na
pěkném čtvrtém místě a dala nejvíce branek ze
všech našich mužstev. A co na to trenér Martin
Terziev? „Chtěl bych poděkovat všem dětem,

Starší přípravka

Temiaka a Pavla Klímu. Doma s Rejšicemi bylo
nutné potvrdit zlepšující se formu, což se také
povedlo. Výhra 2:0 byla zasloužená. Do Záryb
jsme jeli díky červeným kartám a zraněním ve
velmi oslabené sestavě, ale výsledek nás hodně
potěšil. Remíza byla odměnou za dobrý výkon,
a to se hrálo ve velmi nepříjemném větru a na
konci zápasu jsme měli šanci i vyhrát! Škoda jen,
že se nepovedlo bodovat doma v posledním podzimním zápase proti Dolnímu Bousovu. Případné vítězství by nás totiž posunulo v tabulce až o
čtyři příčky nahoru.
V počtu obdržených branek (23) jsme na výborném šestém místě, takže směrem dozadu to
docela jde, především v druhé polovině soutěže se nám podařilo zlepšit obrannou činnost a
začalo se dařit i brankáři Němečkovi, který vychytal ve čtyřech zápasech čisté konto. Opačným směrem už je to o poznání horší. Třináct
vstřelených branek (téměř o polovinu méně
než poslední Lužec) nám vyneslo titul nejhůře
střílejícího mužstva. Nejlepší střelec mužstva je
Karel Temiak se třemi brankami. V této činnosti
máme velké problémy již několik sezón.Šance

jelikož v průběhu sezony chyběly minimálně jak
na trénincích, tak na utkáních. Čtvrtým místem
v první skupině po podzimní části jsme se pro
jaro dostali do skupiny, ve které se utkáme o
konečné 7. až 13. místo. Jelikož máme velice
úzký kádr, považuji to za slušný výsledek. Nejlepší střelcem podzimu se stal Taras Prodan s 11
góly. Doufám, že s příchodem Vítka Tomáška a
návratem po uzdravení Radka Štráchala budeme ještě silnější než v podzimní části.“ Nezbývá
než popřát co nejlepší umístění.
Mladší přípravka
Mladší přípravka se postupem času zlepšovala
a i výsledky tomu napovídají. Jen škoda, že se
jí nepovedlo alespoň jednou zvítězit, určitě by
to našim nejmenším dodalo ještě větší chuť do
hry. Nejlepšími střelci byli Ondřej Krajč a Andrea Sovány s pěti brankami. Především Andrea
svými výkony pomohla ke zlepšené hře týmu.V
mladší přípravce je 13 hráčů, ale bylo by třeba
doplnit ji ještě o další šikovné děti. Proto pokud
chcete přihlásit své ratolesti ročník 2004 a starší
do našeho oddílu, neváhejte a kontaktujte trenéra Michala Vítovce.

Tišice A
13 8 2 3
13 6 6 1
13 7 3 3
13 8 0 5
13 6 2 5
13 6 1 6
13 5 3 5
13 5 3 5
13 5 1 7
13 5 1 7
13 4 2 7
13 4 2 7
13 3 4 6
13 3 2 8
Tišice B
1. Velký Borek
13 10 3 0
2. Nerat./Byšk.
13 10 1 2
3. Horní Počaply 13 10 1 2
4. Mlékojedy
13 8 3 2
5. Liběchov
13 8 2 3
6. Čečelice
13 8 0 5
7. Kly
13 5 4 4
8. Řepín B
13 3 4 6
9. Záryby B
13 3 3 7
10. Vehlovice
13 4 0 9
11. Dřísy
13 3 3 7
12. Všetaty
13 3 1 9
13. Tišice B
13 1 4 8
14. Lotos Nerat.
13 0 1 12
Starší přípravka
1. Nerat./Byškovice 10 10 0 0
2. FC Lobkovice A 10 8 0 2
3. Labský Kostelec 10 6 0 4
4. Sokol Tišice
10 4 0 6
5. Sokol Záryby
10 2 0 8
6. Sokol Čečelice 10 0 0 10
Mladší přípravka
1. FC Mělník
14 13 1 0
2. Sokol Ovčáry
14 8 2 4
3. Pšovka Mělník 14 8 1 5
4. Vitana Byšice
14 7 2 5
5. FC Lobkovice 14 5 3 6
6. Velký Borek
14 5 1 8
7. SK Mšeno
14 4 1 9
8. Sokol Tišice
14 0 1 13
1. Sokol Dl. Lhota
2. TJ Řepín
3. S. Záryby
4. SK Kosmonosy
5. FC Mělník
6. Sokol Kosořice
7. Dolnobous. SK
8. SK Rejšice
9. FK Vysoká
10. SK Bělá p. Bez.
11. Sokol Luštěnice
12. Krop. Vrutice
13. Sokol Tišice
14. AFK Lužec

Tišice A – Řepín
Vysoká - Tišice A
Tišice A – Rejšice
Záryby - Tišice A
Tišice A – D. Bousov
Tišice B – Řepín B
Liběchov - Tišice B
Tišice B – Dřísy
H. Počaply - Tišice B
Tišice B – Čečelice
Záryby – st. přípravka

0:0
0:2
2:0
0:0
1:2
1:1
2:0
1:4
8:0
1:2
4:1

st. přípr. – Lobkovice
ml. přípr. – Byšice
ml. přípr. – Lobkovice
Lobkovice – ml. přípr.
ml. přípr. – Mělník

1:4
1:4
4:5
2:2
1:11

32:19
25:10
26:19
33:27
27:26
23:24
24:20
17:20
23:24
28:30
24:29
29:35
13:23
24:42

26
24
24
24
20
19
18
18
16
16
14
14
13
11

46:8
40:9
42:15
31:9
33:17
38:21
20:14
17:25
19:26
16:23
21:41
24:49
17:35
10:82

33
31
31
27
26
24
19
13
12
12
12
10
7
1

100:9
91:14
53:29
44:24
34:81
4:169

30
24
18
12
6
0

126:14
68:57
61:31
48:33
45:55
44:67
25:48
13:125

40
26
25
23
18
16
13
1

Temiak K., Štěpánek
Prejzek T., Štěpánek
Brodský
Shánil
Vlach
Pečuk
Terziev 2x,
Tomášek, Kárník
Prodan
Sovány A.
Sovány A., 3x, Krajč
Krajč O.
Červinka J.

TJ Sokol Tišice, oddíl kopané přeje všem příznivcům a spoluobčanům krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a spokojenosti v příštím roce.
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