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ZDARMA

Jsou informace a „informace“

Kdy se stalo, aby měli občané na výběr ze dvou informačních zdrojů, a to z Tišických rozhledů nebo z tiskoviny Naše společná obec? Ta druhá oplývá senzačními zjištěními, která mohou budit dojem, že všichni zodpovědní za tuto obec se snaží tutlat pravdu, plýtvat penězi z rozpočtu a prostě nic
nedělat. Tiskovina první jakoby vyčkávala a informovala s rozvahou, s časovým odstupem. Jak vidí pravdivost informací a způsob jejich prezentace
starosta obce Pavel Končel, si přečtěte v následujícím rozhovoru.
„Než začnu odpovídat na vaše otázky a vyjadřovat se
k jednotlivým informačním zdrojům,“ řekl úvodem starosta, „chci vyjádřit spokojenost nad tím, že se za poměrně krátkou dobu podařilo uskutečnit nebo alespoň
připravit několik důležitých akcí. Asi nejzásadnější je
podání žádosti o dotaci na rozšíření MŠ. Podklady pro
ni byly připraveny v rekordně krátké době. O dalších akcích, které připravujeme je zmínka na jiném místě těchto
TR (zprávy z OÚ), proto je tady všechny nebudu jmenovat. Ale žhavou novinkou je třeba pravidelné měření rychlosti a hmotnosti
vozidel v ulici Boleslavská se zaměřením na nákladní vozidla. Toto měření
bude každý týden provádět Policie ČR a připravují se další opatření ke snížení
rychlosti projíždějících vozidel.“
Zastupitelé nyní stojí před klíčovým úkolem – schválení rozpočtu na rok
2011. K připravovanému rozpočtu již pronikly některé informace prostřednictvím informačního plátku „Naše společná obec“. Můžete se k nim
vyjádřit?
Předně se chci ohradit před způsobem, jakým zastupitel Jiří Chobotský zneužívá informace z pracovních jednání předsedů komisí a výborů. Příprava
rozpočtu je v rozpracovaném stavu a není tudíž možné v této fázi odpovědně
předložit jakékoli výsledky jednání. Jako seriózní bych považoval informaci
o tom, že se na úpravách rozpočtu pracuje, že jsou položky, které jsou sporné,
a jejich výše je předmětem jednání. Chci zdůraznit, že jednání o rozpočtu vedu
i s ostatními členy zastupitelstva, nejsou všichni za jedno, ale hledáme cestu,
dohodu, řídíme se v některých případech nezvratnými fakty, v jiných rozumem.
Například již proběhla změna poskytovatele telefonních služeb s předpokládanou úsporou (OÚ, ZŠ, MŠ) minimálně ve výši 50 000,- korun.
A proč myslíte, že se Jiří Chobotský rozhodl informovat tímto stylem?
V tomto případě je to zřejmě pokus o zviditelnění. Svým počínáním zásadním
způsobem znevažuje a poškozuje práci celého zastupitelstva. Takovéto jednání
je neslučitelné s postem předsedy hospodářské komise!
Ale na každém šprochu…
Pokusím se tedy vyjádřit k těm“ senzačním informacím“. Nejprve je zapotřebí si uvědomit, že obec, se kterou se můžeme opravdu srovnávat a je s námi
porovnávána v plátku Naše společná obec je pouze Libiš. Tak jen pár faktů,
která nejsou populisticky vytržena a zneužita. Jsme v Čechách, tudíž největší
pozornost budou budit platy zaměstnanců OÚ. V rozpočtu obce Tišice je zahrnuto pět zaměstnanců OÚ, v rozpočtu obce Libiš čtyři. Obec Libiš si ale nají-

má účetní na výpočet mezd, my ne. Také jsme plátci DPH, což je další administrativní zátěž. Věkový průměr našich zaměstnanců je o generaci vyšší, tudíž
i tarify a třídy jsou u našich zaměstnanců větší. Určitě se k této problematice
konkrétně vyjádřím, až bude připraven relevantní návrh rozpočtu. Dále například pro porovnání celkové náklady na údržbu obce (návrh): Libiš 1.600.000,Kč a Tišice 780.000,- Kč. A mohu pokračovat a srovnávat třeba u nákladů na
MŠ. Libiš – nová zateplená školka s plastovými okny, 160.000,- Kč na energie
(vytápění plynem). Bez bytu pro učitele, bez jídelny, bez kuchyně. Obec Libiš
přispívá na kuchařku pro seniory, ale ta není zahrnuta v rozpočtu MŠ. A Tišice
– třicet let stará školka s původními okny – 330.000,- Kč na energie (vytápěno
elektrickou energií). Obec Tišice přispívá na kuchařku pro seniory, která je
v rozpočtu MŠ. Nebudu unavovat rozepisováním jednotlivých položek, ale po
odečtení zvýšených energetických nákladů a odečtení příspěvku na kuchařku
pro seniory je bilance MŠ Libiš a MŠ Tišice naprosto srovnatelná.
Je také nutné si uvědomit, že naše obec má větší rozlohu a ve svém katastru oproti obci Libiš navíc 220 chat, což jsou samozřejmě činnosti a náklady
navíc.
Pan Chobotský je ekonom, takže se ve svých výpočtech mýlí?
Bohužel je zcela zřejmé, že tu nejde o obec, ale jen o pokus vyvolat senzaci, což je přímo patrné na příkladu návrhu rozpočtu MŠ, takové polopravdy,
které použil pro porovnání, nemůže myslet vážně. Chci zdůraznit, že považuji
za naprosto nepřípustný a matoucí způsob, jakým jsou podávány informace
v plátku Naše společná obec. Speciálně článek J. Chobotského, kde není ani
jasně řečeno, kdy podává informace za občanské sdružení Naše společná obec
a kdy za sebe jako zastupitele, dokonce se některé výroky tváří, že jsou míněny
za další zastupitele, či dokonce celé zastupitelstvo!
Umíte se kriticky podívat na to, co bylo? Nebo jste přesvědčen, že chyby
prostě nejsou, je jen neoprávněná kritika?
Předně, konstruktivní kritiku jen uvítám. Nejsem ortodoxním zastáncem všeho, co se udělalo, ale je potřeba si uvědomit že, rozhodnutí minulých zastupitelstev byla učiněna v jiné době a s jinou mírou informací, než máme k dispozici dnes. Určitě i některé kroky současného zastupitelstva budou v budoucnosti
předmětem diskuzí, zkrátka po bitvě je každý generál. Nicméně já i většina
zastupitelů se snažíme řešit problémy obce s maximální odpovědností a ku
prospěchu občanů. Jsou věci, které se v minulosti povedly, a málo jich není.
Jsou věci, které se budou postupně měnit.
Děkuji za rozhovor.
Naďa Černá

Dva dny před Štědrým dnem někdo, koho možná pravidelně potkáváme, zničil, ukradl, uřízl stromek, který poklidně rostl čtyři roky u našeho Obecního úřadu. Vzal si ho dokonce „na míru“, a tak
nám po něm nechal torzo, snad aby připomínalo, že mezi námi nežijí jen normální slušní lidé, ale
i zlořádi, kteří nemají pražádné ohledy. Možná si jej takto necháme a dáme k němu tabulku, kde
neznámému „zahradníkovi“ poděkujeme za probuzení ze snů o Vánocích plných lásky a slušnosti.
Stejně si říkám, jak asi vypadaly ty jeho Vánoce? Ozdobil si doma svůj ukradený stromek a zazpíval
u něj s dětmi koledy? Pochlubil se jim, že jej ukradl a zničil tak kus něčeho, co mohlo zdobit a přinášet radost dalších 100 let? Dali si pod něj dárečky, zapálili svíčky a prskavky a předstírali radost
z Vánoc a říkali dětem, že toto vše přinesl Ježíšek, protože byli všichni hodní? Ale všichni hodní
nebyli, někdo byl velmi zlý. Udělejme ale jinou úvahu. Žije mezi námi někdo, kdo je tak moc chudý,
že nemohl dětem dopřát ani ten vánoční stromeček, a tak za cenu vlastního svědomí a slušnosti udělal tento odporný čin. Chtěl, aby děti měly alespoň něco z vánoční atmosféry, a tak se obětoval. Je
možné, že se jeho situace ani za rok nezlepší, proto mám pro něj návrh. Příště vhoďte do schránky
Obecního úřadu anonymní žádost o přidělení vánočního stromku z důvodů nouze a já osobně zajistím, že na místě, kde stával ten poničený, naleznete 23. 12. večer připravený vánoční stromek pro
Vaši rodinu. Jen prosím už neničte náš společný obecní majetek.
Jan Vojtěch Binder
Ještě dodejme, že vandalismu neunikl ani rozsvícený vánoční stromek. Opět po roce někdo zničil
světelný řetěz, takže nám moc dlouho nesvítil.

Vandalovy Vánoce…
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ZPRÁVY Z OZ

27. ledna 2011
OZ schválilo
• nový jednací řád
• pořadí místostarostů, prvním se stala ing. Radka
Staňková, druhým Pavel Veselý
• rozpočtové opatření č. 3/2010
• počet zaměstnanců OÚ pro rok 2011 – celkem
šest (5 pracovnic OÚ a jedna terénní sociální pracovnice) a jedno místo dotované Úřadem práce
• prodej pozemků p.č. 160/28 a 160/29 v k. ú. Tišice
• bezúplatný převod pozemků p. č. 641 v k. ú.
Chrást u Tišic od státu, resp. Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

TIKANAS připomíná vybírání
poplatku za využívání
kanalizace a ČOV pro rok 2011
Poplatek je možno uhradit buď celý do konce
března, nebo si platbu rozdělit nadvakrát a druhou polovinu zaplatit do konce září 2011. Platbu
můžete provést několika způsoby:
1. Hotovostně 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
si sjednat platbu individuálně s ing. V. Sedliakovou na telefonním čísle 724 596 163
2. Bezhotovostně - příkazem z vašeho bankovního účtu na číslo účtu: 0498891399/0800.
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 1 – Tišice,
2 – Chrást, 3 – Kozly a 4 – chaty. 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 nuly na začátku, pak jako variabilní
symbol například u chaty e. č. 099 bude uvedené
4099. Dále je nutné pro identifikaci platby
ještě uvést specifický symbol 222 – kanalizace,
kterým se určuje účel platby Ve „Zprávě pro
příjemce“ je možno pro upřesnění uvést jméno,
není to však údaj povinný.
3. Hotovostně složenkou, kterou si vyzvednete na poště nebo OÚ.
Ještě připomínáme výši poplatku - pro rok
2011 byla stanovena Obecním zastupitelstvem
na 1200,- Kč za osobu trvale žijící v obci (dle
čestného prohlášení v příloze č. 3 Smlouvy uzavřené mezi uživatelem kanalizace a ČOV a Obcí
Tišice) a 2000,- Kč za víkendový objekt.
Ing. Věra Sedliaková - jednatelka

TIKANAS informuje
V průběhu posledních měsíců jsme připravovali první reaktor odstavený v minulém roce
k opětovnému najetí. V prosinci byl důkladně
vyčištěn od usazeného kalu a mechanických
nečistot, v lednu byly vyměněny aerační (provzdušňovací) hadice, upraveno vzduchové
čerpadlo „mamutka“ a spodní část usazováku.
Hlavně čištění reaktoru byla velmi namáhavá a
nepříjemná práce a pracovníci obsluhy, kteří ji
prováděli, si zaslouží poděkování za obětavost,
s jakou k tomuto úkolu přistoupili.
Petr Brodský - vedoucí provozu a údržby
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ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU
Žádost o dotaci na přístavbu
mateřské školy podána

Dá se říci, že přímo v rekordním čase se podařilo
zajistit všechny potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci na přístavbu mateřské školy. Celková částka na realizaci této investice byla v konečné
fázi vyčíslena na 4.430.000,- Kč. U Fondu rozvoje
měst a obcí Středočeského kraje jsme podali žádost o dotaci ve výši 95 procent této částky, zbývajících pět procent by se financovalo z rozpočtu
obce. Přístavba mateřské školy by přinesla rozšíření kapacity až o 25 dětí. „Chtěl bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na shromažďování podkladů
potřebných pro podání dotace a stavebního povolení na tuto investiční akci, zvláště pak Václavu
Uhrovi,“ řekl k této bleskové akci starosta obce
Pavel Končel. V průběhu měsíce dubna až května
budeme znát konečné rozhodnutí, zda jsme s naší
žádostí uspěli.

Úpravy vodotečí pokračují i letos

První etapa čistění vodoteče vedoucí od silnice
Tišice – Přívory až k železniční trati byla dokončena v prvním týdnu prosince 2010. S druhou
etapou se začalo na přelomu roku a podařilo se
obnovit funkci vodoteče v úseku od železniční
tratě k domu pana Veselého, to je téměř k silnici

všechny majitele pozemků přilehlých k vodoteči,
že budou prováděny kontroly vypouštěných vod
do vodoteče, pokud bude zjištěno vypouštění odpadních vod, budou znečišťovatelé tvrdě potrestáni. Další problémovou lokalitou, jejíž špatný stav
měl za následek vzestup spodních vod, byl prostor
za Kalem v Kozlech. Pročištění této lokality spadá
do povinnosti Povodí Labe, které přislíbilo vyčištění až v průběhu měsíce dubna. Přistoupilo ale na
dohodu, kdy Obecní úřad zajistí samotné vyčištění
a náklady s ním spojené půjdou na vrub Povodí
Labe. Obě tyto akce realizovala firma Petra Kouby, která odvedla opravdu profesionální a vzornou
práci. V plánu je také čištění Tišického potoka.
Pro tuto akci jsme již zprostředkovali dohodu se
zástupci Povodí Labe Mladá Boleslav a dodavatelskou firmou, čištění bude provedeno v průběhu
února a bude plně financováno Povodím Labe.

Povolen odklad na realizaci zateplení
základní školy

V roce 2009 byla schválena Státním fondem pro
životní prostředí ČR dotace na zateplení budovy
Základní školy se spoluúčastí obce ve výši cca
1.400.000 ,- Kč a termínem realizace v roce 2010.
Z důvodu propadu obecních financí jsme i letos
opětovně žádali o odklad realizace. Uspěli jsme
a odklad realizace projektu do roku 2012 jsme
získali. Je to již poslední odklad, který nám byl
odsouhlasen a tak doufejme, že potřebný nemalý
obnos financí se nám podaří v příštím roce získat.

„Oranžové hřiště“ v Tišicích?

Chrást – Všetaty. Pro realizaci vyčištění celé vodoteče – až za poslední domy v Chrástu směrem
ke Kostelci – je zapotřebí sehnat potřebné finance,
ale hlavně povolení všech vlastníků ke vstupu na
jejich pozemky. Dne 29. ledna bylo provedeno vyměření výškových poměrů propojovaných míst od
domu pana Veselého k propustku u Horevajových
a nalezlo se řešení, jak propojení provést. Navržené vybagrování umožní odvodnění od Horevajových, Illičových, Svobodových a pana Terzieva,
od nichž už má obec souhlas k úpravám na pozemcích. Způsob financování úpravy vodoteče na
soukromých pozemcích bude předmětem jednání.
S dalšími majiteli budeme dále jednat a bude jim
umožněno připojení na vodoteč. Obec upozorňuje

POMÁHÁME AFRICE

Získání dotací je jednou z cest jak pomoci rozvoji
měst a obcí. Dlouhodobým projektem Nadace ČEZ
s názvem „Oranžové hřiště“ je dopomoci k výstavbě sportovních a volnočasových zařízení pro děti
a mládež ve vybraných městech a obcích v rámci
celé republiky. Této nadaci byla 30. ledna 2011
odeslána žádost o dotaci na výstavbu multifunkčního hřiště v areálu fotbalového hřiště v Chrástě.
Hřiště jsou dotována maximální možnou částkou
jeden milion korun, o kterou jsme v podaném
projektu žádali. Nadace ČEZ pomohla vybudovat
od roku 2006 celkem 162 dětských a sportovních
hřišť. Držme palce, aby v roce 2011 k nim přibyly
i Tišice!

Přeprava dětí do škol beze změny

Začátkem roku probíhala jednání mezi představiteli okolních obcí a firmou Veolia Transport
Praha s. r. o., která zajišťuje autobusovou dopravu
v Tišicích a okolí. Předmětem jednání byla i linka
250084 (Neratovice – Kostelec n/L – Všetaty), která měla být původně zrušena. Na žádost i představitelů obce Tišice, byla linka zachována, protože
slouží hlavně k přepravě dětí do škol v Neratovicích, Kostelci a Všetatech.
nač

Drazí sousedé – děkuji všem jménem pacientů v keňském Itibo, kteří dostanou od
nás dáreček v podobě vybraných starých lékárniček. Děkuji zejména humanitární
organizaci ADRA, která pomáhá a celou akci organizuje. Děkuji panu starostovi,
že akci podpořil a schválil. Děkuji úřednicím našeho obecního úřadu, že se zhostili
příjmu lékárniček a děkuji vám všem, kteří jste nebyli líní a tu svou starou lékárničku jste na úřad donesli. Akce dopadla nad očekávání dobře. Jednotlivci jich nanosili
na úřad několik desítek a poté se přidala Mateřská škola Všetaty a dodala více než
další stovku! Takže Adře předáváme dar, který opravdu pomůže. Aleš Bárta, projektový manager
ADRA v Keni o sběru lékárniček říká: „Zdravotnický materiál, který obdržíme, bude sloužit pro
naši práci při ošetřování zraněných a nemocných. Jen pro představu. Převaz jednoho těžce popáleného dítěte, kterých je nejvíce, spotřebuje až 50 ks sterilních mulových čtverců a okolo 10 ks obvazů.
Pro dospělého je to až 3x více. Ještě jednou díky za vaši spolupráci a pomoc.“ Více na www.adra.cz.
Díky, díky.
JVB

Okénko zastupitele
V následujících číslech Tišických rozhledů bychom vám postupně chtěli představit všechny
zastupitele. Jako první „okénko“ otvírá první
místostarostka obce Ing. Radka Staňková.
V minulém volebním
období jste byla předsedkyní komise územního
plánu, pro nadcházející
čtyři roky jste byla zvolena první místostarostkou
obce. Čemu se jako místostarostka věnujete?
Když porovnám minulé období a současné, pak
funkce místostarosty obnáší věnovat se v podstatě všemu, co souvisí s obcí. Okruh není omezený.
Jako místostarostové spolupracujeme se starostou,
ale i s jinými zastupiteli, pokud to úkol vyžaduje.
Teď například jsem pomáhala při zpracování podkladů pro možné změny ÚP a řeším legislativu.
Určitě se stalo, že ne všechno se v minulých
letech podařilo realizovat či odsouhlasit. Je nějaký projekt, ke kterému byste se chtěla vrátit
a pokusit se ho realizovat nyní?
Z finančních důvodů se odsunul projekt zateplení
školy, pokud bude možnost sehnat finanční částku
spoluúčasti obce k dotaci, určitě tento projekt podpořím.
Měla jste možnost spolupracovat s předchozími členy zastupitelstva. Od října nastoupilo do
funkcí šest nových zastupitelů. Změnila se ně-

jak v tomto směru spolupráce v zastupitelstvu?
Zastupitelé pracují každý v dané komisi a scházejí
se na porady stejně jako dřív. V minulém období
byla atmosféra na poradách více tvůrčí, jestliže
byly mezi zastupiteli spory, pak byly konstruktivní a všichni měli zájem o nejlepší řešení pro obec.
Dnes to zatím tak necítím, ale jsme na začátku.
Stojíme nyní před schválením rozpočtu na rok
2011. Vidíte vy sama možnosti úspor v rozpočtu, a jak byste chtěla případné úspory využít?
Rozpočet roku 2011 bude specifický v tom, že se
v jeho průběhu bude měnit systém některých činností, které obec zabezpečuje. Výsledný efekt bude
patrný až v příštím roce. Proto bych debatu co
s uspořenými prostředky nechala na příští rok.
Zapomeňme nyní na nevelké finance, kterými
obec disponuje. Co vše byste chtěla v obci změnit, vybudovat?
Když budu v úvahách stát při zemi, pak by se mi
líbilo nové označení ulic, je potřeba řešit rychlost
nákladních automobilů v ulici Boleslavská, údržbu v obci a špatný stav povrchu silnic. Líbí se mi
myšlenka využití Pastviček jako plochu pro mini
bikepark a úžasné by bylo třeba vybudování multifunkčního hřiště z dotace a přístavba mateřské
školky.
Co z toho vidíte jako reálné?
Měření rychlosti.V tom jsme již podnikli první
kroky a myslím, že i mateřská školka či mini bikepark by mohly být reálné.
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V letošním roce se uskuteční sčítání lidu, domů a bytů v České republice. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii se
budou sčítat všechny země EU z nařízení Evropské komise v jednom roce společně.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání, zejména nebude
ČSÚ žádným způsobem zjišťovat vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje, z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní
počítač a připojení k internetu. Dále například formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti
a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.
Nově také bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti
mezi nejbezpečnější vůbec. Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty
a právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím
datových schránek. V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní
centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
Kdy tedy máme koho očekávat? Od 26. února začíná fungovat call centrum pro veřejnost, na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi ohledně sčítání každý den
od 8,00 do 22,00 hodin. Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání. Zároveň s letákem vhodí komisař do schránky lísteček s návrhem
termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve schránce
letáček nejpozději 6. března, 7. března 2011 začínají sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů
dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Roznáška formulářů končí 25. března 2011. Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik. Například pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný
okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést. Od 26. března 2011 je
možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty – internet, předání
sčítacímu komisaři nebo odeslání poštou v obálce či odevzdání na kterékoliv poště. Podle zákona
mají tyto formuláře všichni odevzdat zvoleným způsobem do 14. dubna 2011.
V neděli 20. dubna 2011 pak skončí činnost call centra s bezplatnou linkou 800 87 97 02. Dále
bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které
je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační email info@scitani.cz.
oja

Otevřený dopis
ředitelce MŠ Tišice
Vážená paní ředitelko,
ráda bych se vyjádřila k článku otištěnému
v tiskovině Naše společná obec, ve kterém jsem si
přečetla porovnání rozpočtů našich mateřských
škol. Vůbec nechápu, jak je možné v naší době
otisknout takto kusé a naprosto demagogické
informace. Kdo se v problematice vyzná, tak se
diví, jak je možné porovnávat rozpočty bez znalostí všech proměnných. A pokud si autor článku
pokládá řečnickou otázku, proč u nás stojí provoz
MŠ o 600 000,- Kč méně, tak by na ni měl také
odpovědět. Pokud odpověď nezná, měl by se vyjadřovat jinak. Hlavní rozdíl mezi našimi rozpočty je v položkách nezbytných provozních nákladů,
které máme prostě odlišně nastavené.
Vážená paní ředitelko, velice Vás zdravím
a přeji pevné nervy se všemi pisálky, kteří publikují, aniž by se zajímali o podstatu toho, co píší.
Bc. Švecová Hana, ředitelka MŠ Libiš
Pozn. red.: Otištěno se souhlasem ředitelek
obou zmíněných Mateřských škol. Vyjmuty byly
pasáže, které doplňují argumenty uvedené v článku na str. 1 Jsou informace a „informace“. Plné
znění dopisu naleznete na webových stránkách
MŠ Tišice nebo u ředitelky MŠ.

Úřední hodiny také individuálně
Zaměstnanci Obecního úřadu zareagovali na četné připomínky na stanovené úřední hodiny, které
pro mnohé zaměstnané občany znamenaly brát si
volno či dovolenou na vyřízení plateb, a vyšli jim
vstříc. Úřední hodiny jsou sice stanoveny stejně,
ale po předchozí dohodě, nejlépe telefonické na
čísle 315 696 025, je možné sjednat si schůzku
na jiný termín jednání i mimo úředně stanovenou
dobu. „Pro občany jsme takto fungovali i v minulém období, ale mnozí o této možnosti nevěděli,
proto je dobře, že jsou nyní informování.“ řekla za
zaměstnance úřadu Alena Veselá.

Majitelé psů nesmí zapomínat
na obecně závaznou vyhlášku
Jedná se konkrétně o vyhlášku „O místních poplatcích“, která mimo jiné stanovuje výši poplatku ze psů. Podle ní je každý majitel psa s trvalým
bydlištěm v obci povinen nahlásit vlastnictví
psa nejpozději do 15 dnů a přihlásit se tak k poplatkové povinnosti. Na obecním úřadě budou
zaznamenány identifikační údaje o poplatníkovi
i o psu. Majiteli bude vydána evidenční známka, podle které bude pes v případě zaběhnutí
identifikován. Sazba poplatku ze psů činí ročně
120,- Kč za jednoho psa, za druhého a každého
dalšího psa téhož držitele činí poplatek 300,- Kč,
to znamená, že majitel dvou psů zaplatí 420,- Kč.
V případě, že se jedná o poživatele starobního,
invalidního, vdovského nebo vdoveckého důchodu je poplatek za jednoho psa stanoven ve
výši 60,- Kč. Poplatek za další psy takovéhoto
majitele je pro všechny stejný. Majitel psa je povinen poplatek zaplatit do 31. března v každém
kalendářním roce. Jistě nemusíme připomínat, že
ze zákona plyne pro každého majitele psa povinnost si ho řádně zabezpečit tak, aby nemohl nikoho napadnout a způsobit škodu na majetku. Ze
slušného jednání pak plyne povinnost po svém
mazlíčkovi uklízet výkaly a také nedopustit, aby
volně pobíhali po obci a naháněli strach dětem a
ostatním spoluobčanům.
nač
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Redakční rada se změnila

Zajímavé číslo TR vždy láká ke změnám, a tak při „stodvacítce“ se rozhodl opustit reakční radu Václav Kváček, v zásadě
„poslední mohykán“ ze zakladatelské generace. Patřil
mezi zasloužilé členy redakční rady, kdy na počátku se
jeho činnost v RR prolínala s funkcí v zastupitelstvu.
Svými články systematicky burcoval a vyzýval občany k ochraně přírody, k pořádku, úklidu a zlepšování
životního prostředí. Pomocí TR organizoval soutěž
o nejlépe upravený dům, soutěž v úpravě hrobových
míst, kontroloval pořádek po obci a upozorňoval v tisku na nedostatky. Byl prvním, kdo pro TR pořizoval fotografie, žezlo po něm
pak převzal jeho syn Pavel Kváček. V poslední době pracuje aktivně v Klubu
seniorů a stal se jeho zpravodajem v TR. Za jeho dlouholetou činnost mu patří
velký dík a věříme, že i nadále budeme jeho materiály o činnosti tišických
seniorů číst na stránkách TR.
Současně se novým členem redakční rady stal Jan Vojtěch Binder (1967).
S manželkou Míšou mají pět dětí a odchovali ještě Janovy sourozence, které
měl v pěstounské péči. Mezi jeho koníčky patří hlavně rodina, letecké modelářství, plavání, geocaching, fotografování, rybaření a pivo. Pracuje 26 let
v oboru informačních technologií. Mimo jiné byl také kameramanem, řádovým bratrem, generálním ředitelem, pedagogem nebo stavebním dělníkem.
Co ho tedy přivedlo do redakční rady? Na to jsme se zeptali přímo.
Co tě přivedlo mezi nás do redakční rady?
Nápad. Jojo – pořád mi u nás v obci chyběl ucelený přehled toho, co se
bude konat a co nechci promeškat. Nejvíc je toho asi na webových stránkách,
ale to není to pravé. Pořád jsem chtěl nějaký kalendářík, který si magnetem
přicvaknu na lednici a uvidím, že o víkendu hrají fotbalisti, v kině dávají nějaký žůžo film nebo si na poštu mohu zajít na šachy. Zkrátka jeden papír, kde
se potkají akce hasičů, baráčníků, fotbalistů, myslivců, chovatelů, klubkařek,
křesťanů, šachistů, ping-pongářů, školy, školky, úřadu… Ty jo – vidíte, co se
všechno u nás děje? Uvidím tam, že mám zaplatit za popelnici nebo za pejska
atp. Tak jsem chtěl dát dohromady takový kalendářík a zjistil, že pokud chci
všechny tyto informace získat, tak nejlépe se ochomýtnout kolem našich Rozhledů. A proto jsem tady.
Takže budeš takový hlavní kalendářník?
Přesně tak – takže tímto moc prosím všechny pořadatele čehokoliv, aby
mě s co největším předstihem posílali údaje o chystaných akcích. Nejlépe

na binder@tisice.cz . Kdo nemá internet, ať mě nechá informace na
našem Obecním úřadu.
Ale v tomto čísle Rozhledů máš
i jiné články
Jsou chvíle, kdy je psaní docela
vhodnou úlevou. Když pak vidím
uříznutý stromeček před úřadem
nebo zničenou zastávku, která má
chránit slušné čekající lidi před nepohodou, mám vztek a nechápu, jak
může být někdo tak zlý. V naší obci
je třeba každá koruna a opravování zničené výbavy letního kina, ukopané závlahy fotbalistů nebo nekončící opravy ucpané kanalizace, to jsou přesně ty
výdaje, které nemusely být, kdyby nebyli nějací kujóni bez mravních základů.
Naopak další článek o pomoci Adře jsem psal s dojetím. To je to teplo na
srdíčko, že se dají dělat takovéto super věci se super lidmi. Moc všem děkuji
a slibuji, že budu dál vymýšlet nějaké ohříváčky na naše srdíčka.
Mám moc rád naši obec a lidi v ní, a tak chci svou prací v redakční radě
trošku přispět k tomu, aby nám tu bylo ještě lépe.
rr

Tišické rozhledy ano či ne?
Celkem 215 občanů odpovědělo v naší
anketě na webových stránkách obce na
otázku: „Tišické rozhledy jsou pro občany zdrojem informací. Chtěli byste,
aby se v jejich vydávání pokračovalo?“
Ze tří možných odpovědí: Ano/Ne/Nezáleží mi na tom (v grafu NMNT) odpovědělo 132 ano, 41 ne a 42 nezáleží mi
na tom. Konkurence internetu je veliká a
tak jsme byli mile překvapeni, že právě
vyznavači této sítě, kteří navštěvují naše
obecní stránky, dali z celých 61% zelenou našim obecním novinám. Děkujeme
tedy za důvěru.
jvb

Nejen hasiči, ale i zdatní kuchaři
Kdo šel 15. ledna Hasičskou ulicí, mohl vidět
kolem zbrojnice naše hasiče v netradičním „pracovním“ oblečení. Místo montérek zástěry a utěrky, v rukách místo hadic a stříkaček vařečky. Tam,
kde jsme zvyklí vidět hasičské auto, kouřily kotle a
před nimi visely na trojnožce půlky prasete. Hasiči
splnili, co slíbili – pro naše obyvatele uspořádali
tradiční vepřové hody. V deset hodin byl již navařen guláš spolu s držkovou, na oběd přibyly výpečky, „prdelačka“ neboli černá polívka a ten, kdo si
chvilku počkal, mohl si dát k obědu jitrnici. Lucka
Majdanská nestačila nosit strávníkům jídlo a Zdeněk Holeček čepovat pivo. Myslelo se nejen na žaludky strávníků, ale i na to, aby bylo „čím spláchnout“. Jitrnice a jelítka nestačily ani vychladnout a
hned pod rukama mizely. Zapojili se mladí i starší
a měli se co ohánět, protože zabíjačka přilákala
opravdu velký počet ochutnávačů i kastrůlkářů.

poƎádá

15.dubna2011
od8,00do18,00

VELIKONONÍ
JARMARK

Jedno prase by opravdu nestačilo, „dokoupili jsme
další půlku prasete, šest hlav a vnitřnosti do jitrnic,“ řekl Milda Mrázek mezi tím, co kontroloval,
zda už jsou jelítka vařená. Mistr řeznický Lukáš
Kalibán dokázal, že je opravdu mistrem svého řemesla. O tom nejlépe svědčily doslova vymetené
hrnce a pekáče. Na dotaz, zda akci zopakují, opatrně dopoledne Karel Vojtěchovský pronesl „pokud
bude zájem, tak to určitě ano“. Za strávníky mohu
říci, že zájem byl a určitě bude, takže pokud ten
měl rozhodnout o dalších hodech, tak už nyní se
můžeme těšit na jejich opakování
nač

TR 120 4

ZákladníškolaTišice

Celýdensimohou
dĢtiidospĢlí
vdílnách školy
vyzkoušetrƽzné
technikyzdobení
kraslic,uplést
pomlázkunebo
vyrobit
velikonoēní
dekoraci.
OpĢtnebudou
chybĢtkprodeji
výrobkydĢtíi
šikovných
maminek.

Zápis do Mateřské školy bude v dubnu
V pondělí 18. 4. a ve středu 20. 4. 2011 proběhne v naší Mateřské škole zápis nových „studentů“. K zápisu se dostaví osobně zákonný zástupce s přihlašovaným dítětem a předloží rodný list dítěte, svůj platný
doklad totožnosti a odevzdá vyplněné dokumenty (Žádost o přijetí a Evidenční list). Před odevzdáním
počítejte s návštěvou lékaře, je třeba mít jeho vyjádření o zdravotním stavu dítěte a povinném očkování.
Na základě žádosti vyhotoví ředitelka školy rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (do 30 ti dnů), které
bude vydávat v pondělí 23. května 2010 od 7,30 do 16,00 hodin v MŠ. V případě, že si zákonní zástupci rozhodnutí v MŠ nevyzvednou, bude jim zasláno doporučeným dopisem s doručenkou na uvedenou
adresu. V této době, tj. od zápisu do vydání rozhodnutí, má zákonný zástupce právo kdykoli nahlédnout
do spisu dítěte, vyjadřovat se ke všem skutečnostem, týkajících se zápisu dítěte a doplnit ho ve vlastním
zájmu potřebnými doplňujícími dokumenty, které se k němu vztahují. Dokumenty k zápisu si zákonní
zástupci mohou vyzvednout v MŠ Tišice ve středu 6. dubna 2010 od 7,30 do 16,00 hodin v ředitelně školy
nebo výjimečně v jiném termínu po telefonické domluvě s ředitelkou školy (tel. 315 696 499). Zároveň se
zákonní zástupci v rámci zefektivnění průběhu zápisu rozhodnou, který den a hodinu se zápisu zúčastní a
zapíší se do připravené tabulky v ředitelně školy. Z tohoto důvodu nebude oproti minulému zápisu umožněno stahování dokumentů z webu školy.
Protože je opět předpoklad vyššího počtu dětí, než je volných míst, zveřejňujeme jednotlivá kriteria,
podle nichž bude postupováno, a jejich bodové ohodnocení:
Děti zaměstnanců Mateřské školy Tišice
10 bodů
Trvalý pobyt dítěte a jeho zákonných zástupců v Tišicích
10 bodů
Předškolní děti a dětí s odkladem povinné školní docházky s trvalým
bydlištěm dítěte a jeho zákonných zástupců v Tišicích.
(Dle § 34 odst. 4 školského zákona.)
10 bodů
Celodenní docházka dítěte do mateřské školy
8 bodů
Děti narozené od 1. 9. 2006 do 31. 8. 2007
7 bodů
Děti narozené od 1. 9. 2007 do 30. 8. 2008
6 bodů
Děti narozené po 1. 9. 2008
0 bodů
Nástup dítěte do mateřské školy od 1. 9. 2011
5 bodů
Prokazatelné zaměstnání zákonných zástupců dítěte (Zákonní zástupci dítěte
jsou ke dni nástupu dítěte do mateřské školy prokazatelně zaměstnáni nebo
studují v prezenčním denním studiu a současně nepobírají k datu nástupu
dítěte do mateřské školy rodičovský příspěvek)
2 body
Sourozenci již docházejících dětí
1 bod
Uchazeči o zaměstnání evidováni na Úřadu práce
1 bod
Děti, které se hlásily již v předcházejícím roce
1 bod
Pořadí přijatých dětí se řídí výsledným součtem bodů jednotlivých kriterií dle odevzdané přihlášky do
mateřské školy
A ještě malé upozornění:
1. Skutečnost, že rodiče nejsou schopni zajistit celodenní péči o dítě, prokazuji potvrzením zaměstnavatele, eventuelně jiným dokladem o trvání pracovního poměru (např. pracovní smlouva), předložením čestného prohlášení, dokladem o studiu, dokladem o tom, že jsou OSVČ, popř. jsou uchazeči o zaměstnání,
kteří v rámci rekvalifikace nejsou schopni celodenně pečovat o nezletilé dítě.
2. V případě rovnosti výsledného součtu bodů jednotlivých kriterií bude pro přijetí dítěte k předškolnímu
vzdělávání rozhodující datum narození dítěte (starší má přednost před mladším). Stejně tak budou k předškolní docházce přednostně přijati:
3. Předškolní zařízení je oprávněno přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, v platném znění).
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ

S tím, co umíme, se při
zápisu rádi pochlubíme

PLAVEME

Od 7. února se děti z naší mateřské školy
účastní plaveckého výcviku v Neratovicích.

Dětský
bál nebude
Vzhledem k tomu, že se z pracovních důvodů
omluvil Jiří Helekal, který měl bál moderovat, byli
jsme nuceni tuto akci zrušit. Všem se touto cestou
omlouváme. Pro děti v Mateřské škole však připravujeme náhradní akci, a sice Čarodějnický den.
Bližší informace budou uvedeny na webu MŠ a
nástěnkách.

Opět se uklízelo
Minulý rok nám Antonín Vobořil s několika
malými dětmi předvedl, jak mají vypadat uklizené škarpy u silnice směrem ke Kostelci. Tenkrát
nasbírali a vyvezli mnoho pytlů s odpadem, našli
tam dokonce dveře od ledničky a jiné zajímavosti. Bohužel brzy zjistili, že se vše vrací do starých
kolejí. A tak se se svými dvěma vnoučaty Nikolou
a Davidem Tůmovými rozhodli, že dají vše opět
do pořádku. Kdo někdy něco podobného dělal, ví,
kolik práce to dá. Tím obdivuhodnější je, když to
dokáží předškolní a školní děti. Ještě dodávám, že
pan Vobořil by rád věřil tomu, že nepořádek nedělají místní občané. A jestli se přece jen někdo takový našel, měl by se zastydět.
L. Nováková

Zápis nových školáků
Ve středu 26. ledna proběhl v naší škole zápis
dětí do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012.
Zpočátku jsme měli trochu obavu z očekávaného
počtu dětí pro příští první třídu, přesahoval totiž
třicítku. K zápisu se pak dostavilo ve stanoveném
termínu 31 dětí. U sedmi z nich rodiče požádali
o odklad školní docházky a bylo jim vyhověno.
Rodiče dalších čtyř dětí se ještě rozmýšlejí, zda
po doporučení Pedagogicko-psychologické poradny využijí možnosti odkladu školní docházky.
Letos v září tedy usedne do lavic první třídy opět
okolo 20 dětí.
ZŠ
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Výroční zpráva Klubu seniorů
Před několika dny se uzavřelo první desetiletí
tohoto století a také desátý rok existence Klubu
seniorů Tišice. Za toto desetiletí se jeho výbor z
poloviny vyměnil, ale na jeho počátečním elánu a
pracovitosti se nic nezměnilo. Všichni jeho členové
plní úkoly, které na sebe berou zodpovědně a beze
zbytku. Přesto se nám v roce 2010 nedařilo tak, jak
bychom si přáli. Všudypřítomná krize se podepsala i na Klubu. Na naše akce – Setkání, které přinášejí do pokladny peníze, potřebné k financování

další činnosti, přichází stále méně hostů. Chyběl i
příspěvek OÚ a podstatně se zvýšilo nájemné za
sál, či autobusy. Nepodařilo se nám proto připravit
za přijatelnou cenu hodnotný výlet nebo zájezdy
do divadla. Na tyto akce jsme vždy přispívali z výtěžku Setkání s Přívorankou. Z téhož důvodu jsme
byli nuceni vypustit i jedno toto Setkání.
Letošní rok jsme začali 20. ledna výroční schůzí
tj. zhodnocením minulého roku. Co se tedy v roce
2010 podařilo? Na Květnou neděli 28. března jsme
pozvali všechny naše příznivce na jarní Setkání s
Přívorankou. Donuceni okolnostmi jsme byli nuceni změnit předešlé dobrovolné vstupné na pevnou
částku 60,- Kč. V dubnu jsme podle plánu navštívili Tržnici Zahrady Čech v Litoměřicích. Na žádost
Diakonie Broumov jsme na starém obecním úřadě
uspořádali 7. a 8. května sbírku nepotřebného šatstva, prádla a textilu. Diakonie si z ní odvezla 90
plastových pytlů a několik velkých kartónových
krabic. Podzimní výstava Zahrady Čech v Litoměřicích byla cílem našeho výletu 21. září. Počasí
bylo i tentokrát vynikající a nabídka veliká, a tak
jsme pořádně provětrali naše peněženky. Přívoran-

ka se představila o týden později 3. října. Zpíval s
ní známý zpěvák Jiří Škvára, který byl jejím hostem. Poslední akcí roku bylo 28. listopadu opět Setkání s Přívorankou. Hlavně zásluhou přespolních
na ní byla poměrně dobrá návštěva, třebaže kolidovala s rozsvěcením Vánočního stromku, které
organizovalo Tišické klubko.
Zdá se, že pořádání Setkání s Přívorankou začíná
mít příznivý ohlas v širokém okolí, odkud přijíždějí návštěvníci opakovaně. Je to zásluha příjemného
prostředí, perfektní organizace a hlavně stoupající
popularity Přívoranky. Stává se z ní kvalitní hudební soubor s líbivým repertoárem, který nám dříve narozeným připomíná léta našeho mládí.
Závěrem zbývá snad jen slíbit, že se v příštím
roce polepšíme a vynasnažíme se uspořádat větší akci, třeba výlet či zájezd. Přáli bychom si ale
větší podporu ostatních členů Klubu, protože to
není Klub jen jedenácti členů výboru, ale také Váš,
téměř 300 seniorů naši obce. Očekáváme Vaši pomoc, podporu a nápady. Zveme Vás každý první
čtvrtek v měsíci na výborovou schůzi v klubovně
Na hřišti. Přijďte a zapojte se do práce klubu.
Václav Kváček, jednatel Klubu seniorů

Návrh plánu činnosti Klubu seniorů
Tišice v roce 2011
1. Uspořádat v březnu, květnu, září a v prosinci
Setkání s Přívorankou.
2. Zajistit zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
na její jarní část v dubnu a podzimní v září.
3. V měsíci červnu až červenci připravit celodenní autobusový výlet. Náplň výletu bude určena
dle možnosti a nabídky.
4. Zorganizovat v roce alespoň jeden zájezd do
divadla v Mladé Boleslavi.
5. V případě žádosti Diakonie Broumov uspořádat sbírku nepotřebného textilu a šatstva.
Zájezd na Tržnici Zahrady Čech
v Litoměřicích připravuje KS na 7. dubna 2011.
Odjezd v 8.00 hod z autobusových
zastávek. Přihlášky přijímá pan Černý
Boleslavská 197.

Tip na jarní výlet do historie
Podíváte - li se do mapy katastrálního území Kozly u
Tišic, zjistíte, že malý kousek kozelského území leží
na druhém břehu Labe. Asi uprostřed této odloučené
části naší obce jsou zbytky starého hradiště. Udělejte
si jarní výlet a prohlédněte si tuto nejstarší dochovanou památku na našem tišickém území. Najdete to
podle následujícího popisu snadno - na levém břehu
Labe a asi 100 metrů západně od břehu řeky, nedaleko od obce Jiřice, vystupuje z plochého terénu asi o
tři metry terasovitě převýšená plocha doposud nedatovaného blatného hradiště. Před regulací Labe na
konci 19. století leželo na pravém břehu v šíji meandru. Dnes již zaniklý labský meandr chránil plochu
hradiště od severu, západu a jihu. Jediný přístup asi umožňovala pouze haťová cesta od východu. Hradiště má rozlohu asi jeden hektar o délce 200 a šířce 60-80 metrů v severovýchodním až jihozápadním
směru. Celý obvod ledvinovitého tvaru byl opevněn a pozůstatkem této hradby je terénní vlna, lemující
obvod vyvýšeniny, občas přechází jen do tvaru terasy. Příkop je dnes patrný především na západním a
severozápadním obvodu. Nejlepším orientačním bodem je elektrické vedení vysokého napětí, které nedaleko přechází z pravého na levý břeh Labe a vede nad severním okrajem hradiště. Z okraje Jiřic vede ke
hradišti polní cesta, plocha hradiště je zemědělsky využívána, když jsem tam byl v minulém roce, bylo
na ní strniště po řepce. Poloha a tvar hradiště je nejlépe vidět na leteckých fotografiích. Stáří hradiště lze
jen odhadovat (není archeologický průzkum), podle povrchových nálezů se uvažuje o době halštatské
(1050 - 450 před n. l.), nebo raném středověku. Více fotografií nalezneta na: http://www.stredovek.com/
photos/hradiste/Kozly.
Petr BRODSKÝ - kronikář
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Zábavu ve stylu ABBY
chystají tišické baby
Plesová sezóna je
v plném proudu a Tišické KLUBko ji ani
letos nechce nechat
bez povšimnutí. Přispěje svou troškou do
mlýna a potřetí připraví pro obyvatele z blízka i dáli tematicky zaměřenou zábavu, tentokrát ve stylu muzikálu Mamma
Mia, a tedy v rytmu nezapomenutelných písniček
ABBY. Na co se mohou její návštěvníci těšit?
Zábava, která nese název Zábava ve stylu ABBY
– zatančí tišické baby, předesílá jeden z bodů programu - předtančení v podání holek z KLUBka.
Nebude chybět bohatá tombola s tradičními úkoly pro vylosované výherce hlavních cen. Parket
roztančí mimo jiné i diskotéka klubkařky Nadi,
která bude nejen plná písniček ABBY, ale i těch,
které plnily sály diskoték spolu s touto švédskou
skupinou. K dobré zábavě přispěje i překvapení večera a všechny tvrdíme, že to bude opravdu
NĚCO! Ale když překvapení, tak nevyzrazovat.
Tradicí KLUBkových zábav je i to, že mnozí z návštěvníků přichází ve stylovém oblečení. Co bylo
stylem diskoték let sedmdesátých a osmdesátých?
Určitě blýskavé oblečení, nápisy na tričkách z flitrů a kamínků, kombinézy s kanýry, krátké sukýnky a šaty. Nepostradatelné byly boty na vysokých
čtvercových podpatcích s řádně silnou podrážkou.
A když říkáme, že zábava je i ve stylu muzikálu
Mamma mia, tak po jeho zhlédnutí zjistíte, že na
sebe můžete vzít vše, v čem se procházíte po řeckých plážích.
Nakonec to nejdůležitější, to je termín zábavy!
Zábava se koná 16. dubna 2011 od 20 hodin v sále
restaurace na hřišti. Slosovatelné vstupenky v ceně
150,- Kč si můžete zakoupit v předprodeji u klubkařky Nadi na telefonu 723 022 945 od 20. března.
Snad jsme vás nalákaly tolik, že zaplníte stylově
vyzdobený sál. A pokud budete chtít akci podpořit
i jinak, tak do prodejního stánku či tomboly můžete přispět vším, co přinese potěšení pro žaludky
tančících a radost z výhry. To, že výtěžek z akce je
určen na realizaci dalšího z našich plánů pro rozvoj
obce snad nemusíme ani zdůrazňovat. S výtěžkem
a dalším plánem, na který budeme shánět finanční
prostředky, vás seznámíme v příštím vydání Tišických rozhledů.Za Tišické KLUBko Naďa Černá

Divadelní soubor LUNO
vstupuje na scénu
Divadelnictví mělo v naší obci bohatou minulost
a velkou tradici, ale je to již mnoho let, co bylo
odehráno poslední představení. Jsou ale mezi
námi tací, kdo si chtějí zažít pocit stát na prknech,
která znamenají svět. Nebojte se, žádný klasický
kus a herecké výkony na úrovni Dany Medřické
či Rudolfa Hrušínského neuvidíte. To spíš Vlastu
Buriana a jemu podobné, když vezmete v potaz,
že jádro souboru tvoří členové redakční rady Tišických rozhledů. Těm nechybí humor, smysl pro
recesi a parodii, tak se můžete těšit na divadelní
kus tohoto typu. V plánu je odehrát dvě vystoupení
– premiéru a derniéru a v případě úspěchu nastudovat jednu hru v roce. Ale to předbíháme. Počin je
zatím v plenkách. Známa je pouze hra a název souboru. A proč LUNO? Protože LUdmila NOváková
nedala tak dlouho pokoj, dokud nás nepřemluvila.
A to na úvod a představení stačí.
Za divadelní soubor LUNO
„pí ár“ manažerka Naďa

Fotbalisté v plné přípravě

Náš první tým začal s přípravou již 4. ledna v tělocvičně Gymnázia v Neratovicích. Tréninky v hale
jsou pravidelně každé úterý, ve čtvrtek probíhají
kondiční výběhy po Tišicích a poté fotbálek na našem hřišti. Od 8. ledna se mužstvo účastní zimního
turnaje na umělé trávě v Neratovicích, na kterém
hraje deset týmů. Našimi soupeři jsou dvě mužstva
hrající s námi krajskou I. B třídu - Záryby a Vysoká, čtyři týmy z čela okresního přeboru - Lobkovice, Byšice,Veltrusy a Kostelec, ze 3.třídy Čečelice
a Neratovice B a vše doplňuje neratovický starší
dorost, který hraje krajský přebor a je na druhém
místě. V dosud odehraných zápasech se nám zatím
daří na výbornou až na utkání s rezervou Neratovic.
V tabulce jsme zatím na druhém místě.
Dosavadní výsledky:
Tišice - Kostelec 3-0
(Brzoň, Svoboda, Temiak L.)
Tišice - Vysoká 6-3
(Rampouch 2x, Svoboda 2x, Brodský, Prejzek T.)
Tišice – Nerat./Byšk. st.dorost 2-0

Žádost podána

Dne 13. ledna jsme podali žádost o dotaci na
Středočeský krajský úřad. V dotaci žádáme o
finanční příspěvek na opravu a přeložení přívodního potrubí pro závlahu fotbalového hřiště.
Závlaha totiž byla v září při zemědělských pracích přerušena, a tak od té doby je automatické
zalévání hřiště mimo provoz.

(Prejzek T., Kaňovský)
Tišice - Čečelice 4-0
(Prejzek T.,Temiak L., Rampouch, Brodský)
Tišice – Nerat./Byšk. B 0-2
Tišice – Lobkovice 4-1
(Rampouch, Brodský, Temiak L., Svoboda)
Kromě turnaje máme dohodnuty ještě další tři
přátelské zápasy - 19. února s Pšovkou na umělce
na Mělníku, 13. března ve Velkém Borku a generálku před mistrovskými boji odehrajeme 19. března ve Velvarech. V prvním mistrovském zápase
přivítáme 27. března na našem stadionu mužstvo
SK Bělá pod Bezdězem.
S přípravou začali i ostatní družstva. Béčko má
tréninkové jednotky spojené s áčkem. Rezerva
odehraje v přípravě tři zápasy Českého poháru,
který začíná 6. března. Mladší přípravka začíná
trénovat od 24. února od 17,00 hodin v tělocvičně
ZŠ v Kostelci nad Labem. O den později 25. února
startuje přípravu starší přípravka od 18,00 hodin v
sokolovně ve Všetatech. Zhruba od poloviny března by měly přípravky začít trénovat už i na hřišti,
protože již 3. dubna zahajují mistrovské soutěže na
domácím hřišti.

Tradiční Maškarní sportovní ples
se koná 5. března 2010 od 20 hodin,
hrát bude hudební skupina
Druhej dotek.
Bohatá tombola a soutěž masek.

Šachisté se zlepšili

Dosaženými výsledky jsme potvrdili, že podzimní nezdary jsou pryč. V tabulce jsou Tišice třetí s dvěma
porážkami, ale už s pěti vítězstvími. Potvrdilo se, že šachy jsou především otázka koncentrace a postupně
jsme porazili Dobrovice F 3,5 : 1,5, Mělník C 4:1 a Bakov C 3,5:1,5. Z jednotlivců je pak potřeba vyzvednout výkony Utratila (zatím 100%), Stypy (80%) a Staňka (70%). Jen pro zajímavost - celé družstvo má
průměr 60%. V posledních dvou kolech hrajeme s prvním a druhým týmem tabulky. Ještě v únoru jedeme
do Dobrovice a v posledním kole 6. března přivítáme Čelákovice A. Všechny příznivce šachu zveme, aby
se zastavili první středu v měsíci v hrací místnosti na poště zhruba v pět odpoledne. Bohužel 6. března se
bude hrát zřejmě poslední utkání tišických šachistů, neboť není dostatek zájemců o tento sport.

Tříkrálová sbírka
také v Tišicích

Farní charita Neratovice uspořádala v letošním
roce v našem regionu poprvé Tříkrálovou sbírku.
Díky pochopení starosty obce Tišice P. Končela
bylo možní ji uspořádat i v Tišicích, kde se vykoledovalo 1943,- korun. Poděkování za tuto akci si
zaslouží děti, které se této charitativní akce zúčastnili – M. Mitošinková, E. Husáková a Š. Tomášek,
a samozřejmě jejich maminky V. Husáková a J.
Mitošinková, které obětovaly sobotní dopoledne 8.
ledna 2011, aby děti doprovodily. A v neposlední
řadě patří slůvko děkuji i občanům Tišic, kteří na
Tříkrálovou sbírku přispěli, a tím ukázali, že jim
není lhostejný osud jiných lidí i jak je důležitá a
potřebná solidarita a vzájemná pomoc. Doplňme
ještě, že Farní charita Neratovice přispěla do celostátní sbírky částkou 74.557,- Kč.
Za Farní charitu Neratovice Hana Jarská

NAROZENÍ
Rozálie Hanousková, Mariana Hütterová
Marek Tůma, Ema Tuzarová

ÚMRTÍ

Karolina Dlouhá
Katarina Koníčková
Hana Krulichová

96 let
68 let
78 let

Pomozte hledat!
Dne 31. prosince 2010 se nám v Kozlích ztratil
pes - kříženec hnědé barvy, bílá náprsenka, bílé
ponožky, kastrovaný, na krku měl modrý obojek
se psy. Slyší na jméno Džouk. Nálezci vyplatíme odměnu 1000,- Kč. Volejte prosím na tel.
608 229 201.

inzerce

Hledám práci hospodyně - úklid, žehlení, hlídání a vyzvedávání dětí. Serióznost,
diskrétnost, důvěra. Tel. 775 706 211.
Prodám levně přívěs za auto. Novotný,
Chrást 250, tel. 723 127 438.
Úprava psů – Eva Tůmová, Boleslavská 58,
Chrást, tel. 776 725 426.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem jednotlivcům a organizacím,
kteří přispěli sponzorským darem k úspěchu
tradičního chovatelského plesu.
ZO Tišice

TR 120 7

Sport

FOTBAL
rozpis jaro 2011

Vánoční turnaj o Pohár starosty pro Pavla Rubína

V tradičním termínu mezi vánočními svátky a
Novým rokem 28. prosince 2010 uspořádali stolní
tenisté Sokola Tišice svůj tradiční oddílový turnaj
o Pohár starosty. Přestože se hrálo jen na dva vítězné sety a začátek byl v 17,00 hodin, protáhnul
se konec až za devátou hodinu. Účastnilo se ho
čtrnáct hráčů a ze soubojů každý s každým vyšel
vítězně Pavel Rubín a zajistil si tak držení putovního poháru minimálně na jeden rok. Během celého
turnaje nenašel ani jednou přemožitele a potvrdil
tak pozici současné tišické jedničky, když i v hodnocení úspěšnosti v mistrovských zápasech RP I si
drží skvělé druhé místo z 52 hráčů. Velkými soupeři mu byli obhájce loňského vítězství Jirka Fabián,

tentokrát až třetí a Mirek Brodský, který obsadil
druhou příčku, když při stejném počtu získaných
bodů rozhodl výsledek vzájemného souboje, který
M. Brodský vyhrál 2:1. Tradice nebyla porušena
ani v tom, že nějakou věcnou cenu získal každý z
účastníků. Až na hlavní cenu, putovní pohár, který pro turnaj věnoval a vítězi předal nový starosta
Tišic Pavel Konšel, zbývající ceny přinesli sami
účastníci turnaje . Jak se říká „král je mrtev, ať žije
král“. Nezbývá než doufat, že se podaří i pro příští
sezónu zajistit sponzorské finance, aby nejen pohár, ale i celý krásný sport nejmenšího míčku zůstal i nadále živý pod hlavičkou Sokola Tišice.
J. Kratochvíl, ved. odd. stol. tenisu

27. března
2. dubna
10. dubna
17. dubna
24. dubna
1. května
7. května
15. května
22. května
29. května
4. června
12. června
18. června

15:00
10:15
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Tišice A
SK Bělá pod Bezdězem
TJ Sokol Dlouhá Lhota
TJ Sokol Kosořice
Slavoj Kropáčova Vrutice
FC Mělník
SK Kosmonosy
AFK Eletis Lužec
TJ Sokol Luštěnice
TJ Řepín
FK Vysoká
SK Rejšice
TJ Sokol Záryby
Dolnobousovský SK
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26. března
3. dubna
9. dubna
16. dubna
23. dubna
30. dubna
8. května
14. května
21. května
28. května
5. června
11. června
18. června

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Tišice B
Liaz Vehlovice
Slavia Velký Borek
FK Nerat./Byšk. B
Sokol Všetaty
TJ Sokol Záryby B
Start Mlékojedy
Lotos Neratovice
TJ Kly
TJ Řepín B
SK Liběchov
Sokol Dřísy
Sokol Horní Počaply
Sokol Čečelice
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3. dubna
10. dubna
17. dubna
23. dubna
1. května
8. května
15. května
22. května
29. května
5. června

Starší přípravka
9:30
FC Lobkovice B
14:00 Vltavan Chvatěruby
9:30
FC Mělník B
13:00 SK Velký Borek
9:30
FK Nerat./Byšk. B
15:00 FC Lobkovice B
9:30
Vltavan Chvatěruby
FC Mělník B
9:30
SK Velký Borek
9:30
FK Nerat./Byšk. B

3. dubna
10. dubna
17. dubna
24. dubna
30. dubna
8. května
11. května
15. května
18. května
21. května
25. května
29. května
1. června
4. června

Mladší přípravka
11:00 SK Labský Kostelec
9:30
TJ Neratovice
11:00 SK Mšeno
9:30
SK Velký Borek
10:00 Dynamo Nelahozeves
9:30
FC Lobkovice
17:00 SK Velký Borek
volno
17:00 Dynamo Nelahozeves
10:00 SK Labský Kostelec
17:00 FC Lobkovice
9:30
TJ Neratovice
volno
15:00 SK Mšeno

Jak si vedou stolní tenisté v rozehraných soutěžích?
Asi po třech čtvrtinách mistrovských zápasů si lépe vede A-mužstvo v Regionální přeboru I, kde si po
15. kole z celkových 22 drží páté místo z dvanácti účastníků. Ani B-mužstvo si nevede špatně, když po
témže kole je na sedmém místě jen s malou ztrátou na vyšší pozice. Je to vlastně příjemné zjištění, když
s ohledem na financování spotřeby elektrické energie musely být zcela zrušeny tréninky, což je oproti
soupeřům velké znevýhodnění. Jak se jednotliví hráči podílejí na výsledcích, je patrné ze zisku bodů v
jednotlivých zápasech, seřazených ve výsledcích jednotlivých utkání. Celkové hodnocení probíhajících
soutěží si necháme až do příštího vydání TR, kdy už budou soutěže ukončeny. Na dotazy občanů proč
zde nepracujeme s mládeží, aby se náš oddíl omladil, je jednoduchá odpověď – finance. Velkou výhodu
mají oddíly, které využívají pro svou činnost tělocvičny škol, což ale v naší obci, alespoň v této chvíli,
možné není.
Výsledky:
Tišice A - Mlékojedy B
11-7
Rubín 4,5, Fabián a Brodský 2,5, Veselý 1,5
Tišice A - Pšovka A
12-6
Rubín a Fabián 4, Brodský 3, Dudek 1
Dřínov A-Tišice A
14-4
Fabián 2,5, Habart 1, Kratochvíl I. 0,5, Kratochvíl M. 0
Tišice A- Mšeno B
9-9
Rubín a Brodský 3,5, Kratochvíl M. a Jelínek 1
Nelahozeves A- Tišice A
11-7
Rubín 4,5, Brodský 2,5, Kratochvíl J. a Turek 0
H. Počaply - Tišice B
13-5
Habart 2, Vais, Kratochvíl I. a Kratochvíl M. 1
Tišice B -Mlékojedy C
10-8
Dudek 3,5, Vais 3, Habart 2,5, Kratochvíl M. 1
Kralupy - Tišice B
8-10
Vais 3,5, Dudek 3, Kratochvíl I. 2,5, Habart 1
Tišice B- Nelahozeves B
6-12
Dudek 3,5, Veselý 1,5, Vais 1, Habart 0
Pšovka B - Tišice B
4-14
Habart, Vais, Veselý a Jelínek 3,5
Tišice B- Neratovice D
9-9
Habart 4, Dudek 3,5, Vais 1,5, Kratochvíl Jos. 0
Regionální přebor I.
1. Dynamo Nelahozeves „A“
2. Sokol Dřínov „A“
3. Sokol Dolní Beřkovice „A“
4. Sokol Mělník-Pšovka „A“
5. Sokol Tišice „A“
6. TJ Sokol Cítov
7. Start Mlékojedy „B“
8. SKST Sokol Veltrusy
9. SK Liběchov „A“
10. SK Mšeno „B“
11. SK Mšeno „A“
12. Sokol Dolní Beřkovice „B“

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
13
11
10
8
7
7
7
6
3
1
0

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

1
2
3
5
6
6
7
8
9
11
14
15

178:92 42
196:74 39
168:102 34
158:112 30
139:131 25
152:118 23
143:127 22
130:140 21
120:150 18
103:167 10
82:188 3
51:219 0

Regionální přebor II.
1. TJ Neratovice „E“
2. Dynamo Nelahozeves „B“
3. TJ Neratovice „D“
4. TJ Sokol Horní Počaply
5. Sokol Dřínov „B“
6. TJ Kralupy
7. TJ Sokol Tišice „B“
8. SK Liběchov „B“
9. Start Mlékojedy „C“
10. Sokol Mělník-Pšovka „B“
11. Dynamo Nelahozeves „C“
12. TJ Neratovice „F“

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
13
11
10
9
8
8
7
2
2
1
0

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

0
1
2
3
6
6
7
7
12
13
14
14

220:50 43
203:67 40
187:83 35
185:85 32
151:119 27
146:124 25
135:135 24
141:129 22
88:182 7
66:204 6
59:211 3
39:231 1
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Více o fotbale a dalším sportu čtěte
na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Binder Jan Vojtěch, Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., 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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