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ZDARMA

Dotace již nyní účelně zhodnocena ROZHODNUTO!
Vysoká hladina spodních vod začala naše občany trápit již v minulém roce, kdy stav v některých
oblastech byl doslova kritický. Jednou z takových
lokalit byla Tišická „Olšinka“ (oblast za železniční
zastávkou). V rámci řešení této situace podal bývalý starosta v říjnu loňského roku žádost o dotaci
na výstavbu dešťové kanalizace pro tuto oblast.
Žádost byla podána do Fondu hejtmana Středočeského kraje. Bohužel v té době nebyla dotace
schválena.

ním čtyř revizních šachet upravených jako uliční
vpustě k odvádění povrchové vody z ulic, trvala
neuvěřitelně krátkou dobu – pouhé tři dny. Opravdu je zde namístě vyzvednout spolupráci s firmou
Petra Kouby, která byla pověřena celou realizací
zemních prací a Tomášem Bohatou, provádějícím
vlastní pokládku potrubí a uličních vpustí. Přístup
a zručnost těchto pracovníků přispěly k rychlému
a bezproblémovému zakončení výstavby. Celá realizace proběhla bez omezení provozu, hrubá úpra-

Jelikož se situace na přelomu roku dále zhoršovala, vyvolal nový starosta Pavel Končel další kolo
jednání. Po návštěvě radního Středočeského kraje
Milana Němce, který se se situací na místě seznámil, se věci daly rychle do pohybu a v polovině
března krajští zastupitelé schválili dotaci na tuto
akci v plné výši. Tišice z Fondu hejtmana obdržely
částku 286.000,- Kč!
Stejně rychle jako se po apelaci starosty začala
situace řešit na kraji, pokračovali i v rychlém postupu tišičtí zastupitelé. Přípravné práce se rozjely
ve spolupráci se zastupiteli Jiřím Horčíkem, ten obstaral potřebná povolení, a Pavlem Veselým, který
byl pověřen zajištěním potrubí a vpustí a se kterým jsme před zahájením samotné akce vyměřovali, zda u dešťové kanalizace bude zajištěn funkční
spád pro napojení na řád vybudovaný firmou FaN.
Tato firma v rámci výstavby svého výrobního provozu zařadila i výstavbu dešťové kanalizace, která
se nachází na jejím pozemku a ústí do kanalizace
zabudované podél ulice Mlékojedská. FaN úzce
spolupracoval s obcí tak, aby posléze byla celá trasa kanalizace plně funkční.
Při měření bylo zjištěno převýšení 8 mm na metr
trasy kanalizace, které se muselo dodržet po celé
její délce, což je řádově 185 metrů. Z toho je patrné, že celá výstavba kladla velké nároky na přesnost provedených prací umocněné skutečností, že
v těsné blízkosti se vyskytují podzemní sítě (osvětlení, voda, plyn, elektřina, telefony), které před zahájením výstavby byly přesně vytýčeny. Výstavba
kanalizace, se kterou se započalo 5. dubna 2011
v délce již zmíněných 185 metrů, se zabudová-

va terénu byla prováděna okamžitě tak, aby nebyl
omezen provoz na přilehlých komunikacích.
V současnosti zbývá finální dokončení celé trasy vybudované dešťové kanalizace. Po zhutnění
a urovnání terénu dojde na úpravu povrchu včetně
uliční části. Oprava komunikací spolu s parkovou
výsadbou, kterou realizuje firma FaN před svým
areálem, a budovaným bikeparkem na Pastvičkách
(více o něm na str. 3) přispějí k celkovému zvelebení této části obce.
Zdeněk Novák

Budova bývalého Obecního
úřadu se prodá

Zastupitelé na pravidelných schůzkách předsedů komisí řešili otázku prodeje budovy starého
obecního úřadu. Ta by totiž v nejbližší budoucnosti vyžadovala značné investice do údržby, kterými obec v současné době nedisponuje. Naopak,
potřebuje zajistit finance na rekonstrukci klíčových budov, jakými jsou škola a školka. Velmi
podrobně se také zvažovala možnost pronájmu
celé budovy, ale o ten již v minulosti neprojevil
nikdo zájem. Pronájem by nijak nevyřešil otázku
potřebných financí do objektu. Nepodařilo se ani
nalézt další smysluplné využití budovy pro obec.
Rozhodnutí o prodeji nebylo jednoduché, ale nakonec se zastupitelé jednoznačně shodli a tento
záměr schválili na zasedání obecního zastupitelstva dne 31. března 2011. Současně byly zveřejněny podmínky prodeje a stanovena minimální
cena k podání nabídky – 3.500.000,- Kč. Termín
k podání nabídky je do 31. května 2011 do 12,00
hodin v budově Obecního úřadu, kde jsou k dispozici podrobné podmínky prodeje pro případné
zájemce.
O prodeji vybranému uchazeči rozhodne zastupitelstvo na svém zasedání, a to nejdříve po
1. červnu 2011, kdy tříčlenná komise jmenovaná
starostou obce otevře obálky s nabídkami uchazečů. Otevírání se mohou zúčastnit i uchazeči, kteří
podali nabídku v řádném termínu. Ve prospěch
prodeje některému z uchazečů bude hovořit nejen
nejvyšší cenová nabídka, ale zvýhodněn bude ten,
kdo se zaváže zachovat v budově prodejnu masa
a uzenin po dobu minimálně pěti let. Jak zaznělo
na zasedání zastupitelstva – finance získané prodejem budovy bývalého obecního úřadu budou
použity hlavně na investiční akce v rámci obce
(zateplení základní školy) a na správu ostatního
majetku obce.
(nač)

Obec bude mít znak i vlajku

Znak má pro každou obec několik významů - je to její symbol, který by měl přispět k určité hrdosti
či sounáležitosti jejích občanů. Dále jde o vizitku obce při její prezentaci navenek a v neposlední řadě
plní čistě praktický význam, jako například na razítku obce či v záhlaví obecních dokumentů. Proto
jsme rádi, že i naše obec bude patřit k těm, které svůj symbol mají. Na posledním zasedání OZ byl
totiž schválen záměr vytvoření znaku a vlajky obce. V životě obce jde o zásadní historický krok a není
pochyb, že naše obec si svůj znak opravdu zaslouží. V současné době již heraldik pracuje na několika
návrzích, ze kterých zastupitelstvo ve spolupráci s občany vybere a schválí vítězný návrh. Celý proces
od schválení záměru po samotné „přidělení“ znaku bude trvat přibližně do konce letošního roku a má
několik fází.
Po schválení obecním zastupitelstvem následuje schválení Podvýborem pro heraldiku a vexilologii
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Obecní symboly uděluje předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Vlastní „udělení“ je slavnostním aktem konaným v prostorách
Poslanecké sněmovny a jeho hmatatelným dokladem je udělovací dekret.
Důležitou okolností tohoto procesu je, že většinu nákladů na vytvoření návrhu znaku a vlajky pro naši
obec se rozhodl uhradit formou finančního daru jeden náš spoluobčan. Jelikož si nepřál publicitu, chtěl
bych mu alespoň touto formou poděkovat a zároveň popřát všem, kteří se budou na výběru podílet, šťastnou ruku při volbě symbolu obce, který se stane její nedílnou součástí.
Pavel Končel, starosta
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ZPRÁVY Z OZ
31. března 2011 OZ schválilo
• návrh rozpočtu Obce Tišice na rok 2011 (více na
str.4)
• celoroční hospodaření obce a závěrečný účet
Obce za rok 2010, včetně Zprávy o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010 s výsledkem bez
výhrad
• převedení zlepšeného hospodářského výsledku
ZŠ Tišice ve výši 179.642,03 Kč do rezervního fondu a fondu odměn (rezervní fond 159.642,03 Kč,
fond odměn 20.000,- Kč)
• převedení zlepšeného hospodářského výsledku MŠ Tišice do rezervního fondu ve výši
136.649,03 Kč
• záměr pronájmu obecního pozemku p.č. 139/2
v k.ú. Tišice o výměře 438 m² ZO chovatelů Tišice
a pověřilo starostu obce sepsáním nájemní smlouvy.
Platnost této smlouvy bude maximálně dvacet let
s roční výpovědní lhůtou, bude obsahovat jasně definovaný účel využití a podmínky předání zpět obci.
V rámci podpory spolků je stanovena symbolická
výše - 1,- Kč/rok
• záměr pořízení znaku a vlajky obce a pověřilo
starostu obce jednáním v této záležitosti s tím, že
náklady pro obec nepřesáhnou 2.000,- Kč
• příjem finančního daru ve výši 15.000,- Kč, který bude určen k spolufinancování pořízení znaku
a vlajky obce
• záměr prodeje budovy bývalého Obecního úřadu
č.p. 89 a vedlejších staveb včetně příslušenství na
pozemku parc. č. St. 12/2, k.ú. Chrást u Tišic a pozemku parc. č. St. 12/2, k.ú. Chrást u Tišic a pověřilo starostu obce přípravou prodeje dotyčného areálu
včetně vypracování a zveřejnění nového záměru
prodeje dle stanovených podmínek (jejich přesné
znění je k dispozici na OÚ)
• vybudování mini bike parku na hřišti na Pastvičkách, souhlas je udělen za předpokladu, že výstavbu
mini bike parku bude financovat občanské sdružení
KLUBKO a bude se minimálně pět let podílet na
jeho údržbě.

TIKANAS informuje
a OÚ připomíná

Bohužel musíme konstatovat, že platební morálka uživatelů kanalizace a ČOV byla a je letos podstatně horší. K prvnímu termínu splatnosti stanoveného poplatku, tj. k 31. březnu 2011, nesplnilo
svou povinnost více než 40 uživatelů. Nepomohla
ani dříve tak naléhavě požadovaná možnost bezhotovostní platby. Tento výhodný způsob využilo
jen 60 uživatelů. Nechce se věřit, že se jedná jen
o zapomenutí. Vždyť kanalizaci, a tedy povinnost
zaplatit, si každý připomíná při spláchnutí WC,
spuštění pračky, pravidelném zapískání sběrné
šachty pod oknem či cestě na hřbitov kolem vakuové stanice a čistírny. Bude to spíše lhostejnost
a spoléhání se na to, že systém neumožňuje dlužníky od kanalizace odpojit tak, jak by to bez pardonu
udělaly elektrorozvodné závody, plynárenská společnost nebo provozovatel vodovodu.
Upozorňujeme všechny dlužníky, že je naprosto
nutné uhradit poplatek nejpozději do 31. května
2011. Úhradu je možno provést v pokladně Obecního úřadu u Magdy Bělochové v úředních hodinách (pondělí a středa 8 - 17 hod.), nebo bezhotovostně. Způsob bezhotovostní platby je podrobně
popsán v Tišických rozhledech č. 119 a 120 a na
internetových stránkách obce Tišice www.tisice.cz
v rubrice AKTUALITY. Ve výjimečných případech je možno zaplacení telefonicky dohodnout
s jednatelkou společnosti TIKANAS ing. Věrou
Sedliákovou na telefonu 724 596 163.
Petr BRODSKÝ, vedoucí provozu a údržby
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Přejete si dostávat důležité informace z obce
pomocí SMS zpráv?
Tato služba byla pro občany zavedena krátce po
povodni v roce 2002. Od té doby ji mnozí využívají. V posledních letech naštěstí není důvod k rozesílání krizových zpráv, ale slouží například k tomu,
aby byli občané informováni o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie a velmi se osvědčila v případě nebezpečí přepadení starších občanů
podvodníky. Pokud si chcete tuto službu aktivovat,
stačí pro registraci napsat z daného mobilu SMS
zprávu ve tvaru: tisice obcan P a poslat na číslo
736 300 736 (mezi slovy tisice, obcan a P je mezera). Pokud zprávy již nechcete přijímat, musíte
se stejným způsobem odhlásit, jen místo písmene
P napíšete O.

a žádosti budou nadále podávány. Záměr vybudovat
hřiště z vypsaných dotací nevzdáváme!

Dohodnuty výhodnější ceny energií
Poplatky za energie a jejich nárůst trápí snad
každý právní subjekt či jednotlivého občana. Pro
období let 2012 a 2013 se podařilo dohodnout pro
naši obec snížení poplatků za platby ČEZ. Týká se
jednotlivých tarifů energií a pro letošní rok platí
ještě ceny dříve dohodnuté, ale v dalších dvou letech můžeme počítat s úsporou v řádech desetitisíců korun.

Změna operátora
telekomunikačních služeb
Začátkem roku vstoupili zástupci obce do jednání
s provozovateli telekomunikačních sítí s cílem snížit poplatky za tyto služby. V minulosti tyto služby obci poskytovaly společnosti O2 a Volny a.s.,
od února letošního roku je podepsána smlouva
s Fayn cz. Po zkušebním provozu v rámci Obecního úřadu bude služba rozšířena na Základní
i Mateřskou školu. Po převedení všech subjektů
na nového operátora se úspora projeví ve snížení
poplatků za provolané minuty bez poplatku za paušál. Dále je služba rozšířena o volání zdarma mezi
všemi zmíněnými organizacemi.

Oprava komunikací v obci
Letošní zima se opět neblaze podepsala na již
špatném stavu některých cest. Obec bohužel nedisponuje takovými prostředky, aby mohly být dány
do pořádku veškeré komunikace, proto v nejbližší
době dojde k opravě těch nejkritičtějších úseků.
V současné době probíhá výběr zhotovitele na
opravu místních komunikací. Rozsah oprav bude
proveden v objemu financí, který dovoluje rozpočet obce.
Oranžové hřiště? Zamítnuto!
Jen na chvíli svitla pro naši obec naděje, že by byla
zařazena do projektu Nadace ČEZ, v rámci které by
mohlo být v naší obci vybudováno hřiště pro volnočasové aktivity. Bohužel v měsíci dubnu přišla
zamítavá odpověď na obcí podanou žádost o dotaci.
Neznamená to ale, že obec nebude sledovat vypsání dotací na podobné projekty jinými společnostmi

Dvojnásobný úspěch pro chovatele
Šťastným měsícem pro tišický svaz chovatelů byl
měsíc březen. Nejprve byla kladně vyřízena jejich
žádost podaná prostřednictvím obce o dotaci z fondu hejtmana Středočeského kraje ve výši 10.000,Kč, kterou organizace použije na nákup nových
výstavních klecí. Druhým důvodem k radosti bylo
rozhodnutí zastupitelů o pronájmu pozemku za
poštou v Tišicích sdružení chovatelů. Na zasedání zastupitelů řekl předseda svazu Pavel Purnoch:
„O pronájem jsme žádali i v minulých letech, ale
uspěli jsme až nyní, děkujeme současnému zastupitelstvu za podporu naší činnosti.“

Ekologická likvidace kalů
Snaha snížit náklady na ekologickou likvidaci
kalů byla řešena již v minulosti a nyní je velká snaha o dovedení této problematiky do konce. Kaly
z ČOV musí být ekologicky likvidovány, což se
řeší jejich odvozem na likvidaci do Spolany a.s. To
přináší náklady cca 70.000,- Kč ročně. Nyní jsou
podnikány kroky k vyřešení problematiky v rámci
obce. Současná měření a odběry vzorků nasvědčují
tomu, že by se mohlo podařit náklady na likvidaci
snížit na nulu. Změny by si vyžádaly pouze jednorázové náklady v částce 10.000,- korun. Vše záleží
na výsledcích odebraných vzorků, které se nyní
zpracovávají.
(nač)

Každý může přispět svou trochou do společné kasy
Žijeme v Tišicích od svého narození, a tak jsme si oprávněně myslely, že svou obec dobře známe. Ve
chvíli, kdy jsme se staly zastupitelkami, jsme začaly obec a její problémy vnímat úplně jinak, než jako její
pouhé obyvatelky. Od té chvíle jsme chtěly vědět, o čem opravdu rozhodujeme, co budujeme, jaké jsou
skutečné stavy věcí. A tak jsme se rozhodly, že si tu naši obec prostě projdeme. Prošly jsme upravenou
vodoteč, dešťovou kanalizaci v Olšinkách, doporučily jsme k pokácení další stromy ve špatném stavu,
které hrozily zraněním dětí nebo poničením nově budovaného bike parku. Podařilo se zajistit odstranění
vraku automobilu, který majitelé „odložili“ na obecní pozemek a po dalším takovém majiteli pátráme.
Zjistily jsme však i jinou skutečnost - naše obec je v neutěšeném stavu co se pořádku týče. Množství
černých skládek, špatný stav pozemků pronajatých občanům, parky a cesty plné odpadků… Ve schváleném rozpočtu je finanční částkou pamatováno na údržbu zeleně a pořádku. To má v obci na starosti M.
Soukup a říkáme – klobouk dolů před odvedenou prací, ale jeden člověk nemůže obsáhnout rozsáhlou
plochu celé obce a obec nemá finanční prostředky na více zaměstnanců. Pravdu má každý, kdo říká, že zastupitelé mají zajistit vše pro to, aby se zde dobře žilo, pravdu mají i ti kdo říkají, že likvidovat nepořádek
po jednotlivcích je zbytečným mrháním obecních financí. A tak můžeme házet zodpovědnost z jednoho
na druhého nebo můžeme udělat něco úplně jiného. Nepořádek po jarním úklidu zahrady či opravě domu
odvézt na místo k tomu určené, papír od sušenek či pet lahev dát do batohu a následně do správného kontejneru a ne jimi ozdobit příkop či les. A při sekání trávníku na své zahradě můžeme vjet také před svůj
plot a posekat i ten proužek trávy, který ho dělí od cesty. To vše můžeme a nebude nás to stát nikoho ani
korunu, jen trochu času. Je prostě na nás všech, jak se nám tu bude žít a jak bude ves vypadat. Na našich
toulkách obcí narážíme na skutečně zajímavé odložené exponáty, na neutěšené stavy „před plotem“, ale
i na krásně upravené předzahrádky. Proto jsme se rozhodly, že se s vámi o některé zajímavé kouty podělíme. Není naším cílem někoho pranýřovat, to opravdu ne, protože není povinností občanů postarat se
o společné prostory, ale možná, že se v někom pohne smysl „pro obec krásnější“ a přispěje svou trochou
do mlýna. I když tady platí - do společné kasy.
Naďa Černá, Růžena Hoffmannová

Občané, pozor!

Nabídka levné energie by se mohla
v konečném součtu prodražit

V posledních dnech opět některé občany oslovila
velmi seriózně vypadající dvojice mladých mužů
s nabídkou přechodu od stávajícího dodavatele
elektrické energie a plynu k levnějšímu dodavateli.
Radíme důvěřivým a starším občanům, aby se neukvapili a nepodepisovali smlouvy bez podrobného
seznámení se se smluvními podmínkami. Nabízené
ceny mohou platit jen po omezenou dobu, na což
nejsou občané upozorněni a v konečném vyúčtování může být nový dodavatel značně nevýhodný.
Rovněž rizikové může být předložení vyúčtování
za energie, ze kterého si mohou dealeři ofotit číslo
smlouvy a zneužít ho.
Radíme nevpouštět neznámé osoby do domu
a pouze si vyžádat informační leták, který si v klidu prostudujete, případně budete mít možnost
poradit se a vyhledat si reference na firmu, která
vás oslovila. Firma nabízející seriózní službu nikdy nebude chtít podepsat smlouvu hned s tím, že
nabídka je jen krátkodobá a k podpisu musí dojít
okamžitě. Již takový nátlak nevzbuzuje důvěru
v nabízené služby.

Opatrnosti není nikdy dost!

Na základě velmi nepříjemné události v naší
obci z března letošního roku upozorňujeme naše
zejména starší občany na velkou obezřetnost při
jejich oslovení neznámými lidmi. Na svou důvěřivost a snahu vyhovět doplatila naše osmasedmdesátiletá občanka, kterou dva muži a jedna žena
romské národnosti požádali o informace o sousedce, se kterou se údajně nemohou spojit. Když
jim tato paní chtěla vyhovět, odešla do domu pro
telefonní číslo na sousedku a s ním se vrátila,
dva muži ji zabavili a žena vnikla nepozorována
do domu.
Po jejich rychlém odchodu zjistila seniorka, že
byla okradena o finanční hotovost. Je tak jednou
z mnoha, kteří byli takovouto „fintou“ připraveni o své životní úspory.
Buďte proto velmi opatrní, koho pouštíte na
svůj pozemek či do svého domu. Pokud jste se
setkali s podobným případem okradení seniorů,
oznamte toto na linku 974 876 720. Je možné, že
totiž nešlo jen o tento jediný případ.
(red)

Na výzvědách v Kojeticích
Po zveřejnění plánů KLUBka na rok 2011 v TR
jsme na Obecní úřad dostali dopis s nápadem
od Matěje Uhra a Jana Skály z Tišic. Líbil by se
jim bikepark pro náctileté a nabídli, že park pomohou udržovat. To je hozená rukavice, která se
musí chytit. Zastupitelé dali bikeparku zelenou.
Hlavní finanční tíhu a koordinaci v budování nese
KLUBko za podpory Obce Tišice. Minibikepark
bude umístěn v Tišicích na Pastvičkách. Oslovili
jsme Martina Kocuru z o.s. KOLORÁDO, který
má za sebou zkušenosti s minibikeparkem v Kojeticích a jeli jsme tam na výzvědy. Držte nám palce
- spolupráce, která vzniká, je od počátku postavená na vlastní iniciativě mládeže, vstřícnosti a chuti
v té naší obci zase společně něco udělat.
Věříme, že za pomoci vás všech, kteří akce
KLUBka podporujete a přispíváte, se nový minibikepark podaří vybudovat.
Radka Staňková

Poděkování tišickým občanům
Vážení,
velmi si ceníme Vaší podpory, kterou jste vyjádřili zasláním lékárničky na podporu zdravotnického zařízení v keňském Itibo. A s radostí
oznamujeme, že ADRA úspěšně zakončila sbírku
vyřazeného materiálu z autolékárniček. Lékárniček se sešlo přes 50 000 z více než 200 sběrných
míst po celé České republice. Report o praktickém využití Vašeho daru si můžete přečíst na
našich webových stránkách www.adra.cz. Hlavní
část lékárniček bude expedována do Itibo v červenci tohoto roku.
Děkujeme.
René Urbanský

Divadelní soubor LUNO
zve na představení
V minulém vydání Rozhledů jsme vás informovali, že se parta nadšenců rozhodla navázat na
ochotnickou minulost naší obce a založila divadelní soubor, v jehož názvu nehledejte skrytá tajemství, ale počáteční písmena jména iniciátorky
a ředitelky divadla. Po dlouhém a pečlivém výběru
ze seznamu klasických divadelních kusů Shakespeara, Tyla a bratrů Mrštíků jsme sáhli po klasice
filmové z dílny našich bývalých bratrů a nechali se
inspirovat příběhem o Nastěnce, Ivánkovi a dědovi
Mrazíkovi. Nastudovaný divadelní kus pod režijní
taktovkou Pavla Kváčka s názvem Příběh o Ivanovi z Malakojed je pohádkou, ve které se snoubí klasika s tišickým naturelem. Filmové osoby zůstaly
zachovány, nikoli text. Ten se v některých pasážích
rozchází s doslovným překladem, aby se posléze
vrátil. Stejně tak se chovají i herci, u kterých může
být rozchod s původním i upraveným textem způsoben výpadkem paměti.

Tady jsme se inspirovali...

Amatérský malíř mezi profesionály
Asana Ramize Fryče jsme
vám v jednom z čísel Rozhledů
představili jako člověka zabývajícího se reflexní terapií, ale
jak o něm zaznělo v úvodním
slově jeho vernisáže „pan Fryč
je takovým zvláštním zjevem
mezi výtvarníky“. Jeho obrazy
byly vystaveny po šest týdnů
v galerii Geofyzikálního ústavu
v Praze, kde vernisáže obrazů
výtvarníků – profesionálů mají
dlouhou tradici. Asan Fryč je
Autor obrazů před svým autoportrétem
nejmladším z třicítky vystavujících a pouze druhým amatérem, který byl osloven, aby zde své obrazy pod názvem „Barevná pole“ vystavil. Malování se věnuje od
roku 2008. Jiří Hůla, který výstavy již několik let pořádá a vydal několik katalogů vystavujících autorů,
o jeho tvorbě řekl: „Zpočátku se snažil o realistické zachycení skutečnosti, brzy si ale uvědomil své výjimečné schopnosti, zvýšenou citlivost, vztah k barvě a k barevné energii. Jeho malby nejsou ovlivněny
výtvarnými vzory a zaznamenávají cosi, co někde zřejmě existuje, co vidět nemůžeme. Jsou a zároveň to
nejsou obrazy skutečnosti.“ Asan Fryč není „jen“ reflexním terapeutem a malířem, ale v současné době
se připravuje na koncert s pěveckým sborem, který doprovází na tradiční bubny. Opravdu „zvláštní zjev“
mezi kozeláky.
(nač)

Pohádkový příběh se odehraje v sále restaurace
Na hřišti v Chrástě v těchto termínech:
Premiéra: pátek – 17. června 2011 od 19,00 hodin
Derniéra: neděle – 19. června 2011 od 15,00 hodin
Jsme přesvědčeni, že nejen výběr hraného kusu
naláká spoustu malých i velkých diváků, ale i samotné herecké obsazení bude velkým lákadlem.
Vždyť pozvánku k účasti na vystoupení LUNA přijaly takové herecké osobnosti, jakými jsou Antonín
Kravcov, Ludmila Nováková, Jan Vojtěch Binder,
Naďa Černá nebo Oja Janoušková. Vstupné na
představení je dobrovolné (myslíme, že by nemělo
být nižší než padesát korun) a budou z něho uhrazeny náklady s vystoupením spojené. Přebytek
bude věnován buď na akci pořádanou LUNEM
nebo k nastudování hry příští. Obojí závisí na vás,
návštěvnících. Na obě představení zvou malé i velké návštěvníky z blízka i z dáli ochotníci z Tišic.
Za divadelní soubor LUNO
Naďa Černá, píár manažerka
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Návrh rozpočtu na rok 2011

Příjmy :
Sdílené daně
Místní poplatky (odpady,psi, VHA)
Správní poplatky (CzechPoint,VHA)
Daň z nemovitosti
Ost. daňové příjmy (odnětí ZPF,ulož. odpadů, VHA)
Splátky půjček (fond rozv. Bydlení)
Dotace ze stát. rozpočti (školství, st.správa)
Dopl. dotace úroky z úvěru
Elektřina od nájemců
Příjmy z pronájmů (byty,nebyt.,poz..stavby,mov.majetek)
Poplatky z hrobů
Příjmy z tříd. odpadu
Přísp. na změnu územ. plánu
Splátky DEZA (povodně)
Úroky
Výnos z pokuty
Ostatní příjmy (dobýv.prostor,senioři,ost.)

12.205.000,1.165.000,50.000,1.600.000,330.000,160.000,552.400,125.000,123.000,476.000,9.000,190.000,50.000,200.000,30.000,21.000,69.000,-

Celkem příjmy :

17.355.400,-

Několik slov k novému rozpočtu obce

Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům zastupitelům za práci, kterou při sestavování nového rozpočtu odvedli, zejména pak R. Hofmannové,
ing. J. Chobotskému a N. Černé a rovněž M. Trčkové za trpělivost, se kterou
odpovídala na naše dotazy.
Při sestavování rozpočtu jsme vycházeli ze dvou základních požadavků
– co největší reálnost a zároveň snaha o maximální možné úspory v rámci
téhož. Proto byl jako základ vzat závěrečný účet obce za rok 2010. Částky
v jednotlivých položkách rozpočtu pak byly zaokrouhleny tak, aby se s nimi
snáze pracovalo. Následně jsme se v několika kolech snažili najít položky,
ve kterých by bylo možné ušetřit. Tyto úspory pak byly promítnuty do výsledného návrhu.
Po vyvěšení rozpočtu na úřední desce obce byli všichni zastupitelé osloveni s tím, aby rozpočet byl zpracován a předložen v podrobnější formě. Rád
bych proto uvedl, proč byl návrh rozpočtu předložen v paragrafovém členění.
Toto členění považuji za dostatečně podrobné, aby byl vidět způsob, jakým
bude obec nakládat s penězi, kterými disponuje. Podrobnější členění na jednotlivé položky by způsobilo, že jakoukoliv úpravu rozpočtu v průběhu roku
(i přesun jednoho tisíce korun českých mezi jednotlivými položkami) by bylo
nutné zvlášť schvalovat na veřejném zasedání zastupitelstva, čímž by se práce s obecními financemi stala velmi nepružnou. Podrobná verze je nicméně
k dispozici na Obecním úřadě, kde je možné si ji vyžádat.
Sestavený rozpočet je kompromisem, byl bych nicméně rád, aby byl vnímán jako rozpočet úsporný v takové míře, v jaké to jen bylo možné.
Ing. Karel Pazdera, předseda finančního výboru

Výdaje :
Hospoda – spotř. energie
Místní komunikace – opravy
Zastávka ČD – elektřina
Kanalizace – úroky z úvěru
MŠ – provoz + přístavba
ZŠ – provoz + neinv. nákl. za dojížd. děti
Knihovna – knihy + odměna
Kronika
Tišické rozhledy (tisk + odm.)
Kultura (elektř.sál,letní kino, odm.)
Sbor pro obč. zál. (jubilea,vítání,soc.přísp.)
Tělovýchova (elektř.,dotace na provoz)
Příspěvky spolkům
Zdravotní středisko (elektř.)
Rehabilitace (elektřina)
Nebyt. prostory (elektř. kadeř.)
Posk. půjčky z FRB
Veřejné osvětl. (elektř.,opravy)
Hřbitov
Plynofikace – úroky z úvěrů
Techn. sl. (údržba obce + elektř. CH 89)
Nebezpečný odpad – svoz
Komunál.odpady(sběr.dvůr+popel.,kont.)
Tříděný odpad – odvoz
Veřejná zeleň – údržba
Pečovatelská služba
Hasiči
Zastupitelstvo
Vnitřní správa
Poplatky z účtu
Platby daní stát. rozpočtu /DPH+DPPO…)
Celkem výdaje :
Rozdíl příjmy a výdaje

55.000,500.000,15.000,715.000,1.357.000,1.520.000,15.000,12.000,70.000,151.000,30.000,110.000,25.000,38.000,15.000,41.000,50.000,468.000,16.000,153.000,318.000,100.000,1.782.000,325.000,200.000,311.000,26.000,1.399.000,3.683.840,40.000,100.000,13.640.840,-

zisk

Financování:
Splátky úvěrů
Rezerva

3.714.560,2.195.050,1.519.510,3.714.560,-

KLUBko končí...

Myslivecké sdružení stále aktivní

Letošní zima opět prověřila aktivitu členů mysliveckého sdružení Tišice.
S krmelci plnými zvířecích dobrot se zima zvěři přečkala daleko lépe, než
kdyby se musela spolehnout jen na zdroje z přírody. Myslivci také každoročně pořádají tradiční střelecké závody Velikonoční a Svatoanenské, které
opět přilákají mnoho diváků a strávníků. Celoroční provoz střelnice vyžaduje neustálou aktivitu všech členů sdružení. Vždyť zde pořádají své přebory
čtyři myslivecká sdružení z okolí, dále přebory Prahy 7 a 9, které zde dělají
i zkoušky adeptů. Jak řekl Josef Pokorný, sdružení hospodaří výlučně s finančními prostředky získanými vlastní činností. Předseda sdružení Pavel
Čech dodal: „Jsme rádi, že svou aktivitou přispíváme k oživení života v obci
a nezatěžujeme obecní kasu, která potřebuje investovat do daleko důležitějších akcí.“
(nač)

Indiánský den s TIŠICKÝM KLUBkem

Náčelník Sedící býk prokáže svou štědrost a pozve
děti 4. června od 13,00 hodin na fotbalové hřiště
v Chrástě mezi indiány a indiánské babičky. Dlouhou
cestu prérií si malí indiáni zpestří indiánským během
a prokáží svou dobrou mysl při rozšifrování vzkazu
od samotného náčelníka. V dílničkách si zapletou indiánský copánek nebo vyrobí amulet. Šamanky Klubkařky se těší na naše
milé kuchařky, které dobrotami přispějí do prodejního stánku. Výtěžek z celé
akce půjde tentokrát na nový projekt s názvem „Na bikeparku statečně, na
silnici bezpečně“, který vám KLUBko představí v tisku i na webových stránkách.
(rs)

TR 121 4

Na takovouto lanovku Poletuchu
se můžeme už těšit
Nebojte, činnost KLUBka nekončí, pouze končí projekt „S KLUBkem hřiště dětem“. V jarních měsících nás čeká vybudování posledního herního prvku
určeného pro školní děti, a tím bude lanovka Poletucha. Cena pouze samotné
lanovky je 70.800,- Kč, a proto bychom rády i tentokrát využily „šéfmontáže“, a tím ušetřily nemalé peníze za montáž prvku. Tento způsob stavby se
nám osvědčil a věříme, že i tentokrát se najdou ochotní tatínkové s nabídkou
pomoci. Zájemci o pomoc se mohou hlásit na telefonním čísle 731 535 766
nebo mailem na klubko@tisice.cz. Lanovku dětem předáme na dětském dni,
který se bude konat v sobotu 4. června 2011.
(rs)

Projekt „Přátelská školka“
Pedagogičtí pracovníci z naší MŠ se zapojili
do projektu „Přátelská školka“ podpořeného EU
a akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Projekt je průběžně realizován až do
30. 4. 2013 a je určen pro 18 předškolních zařízení
z Pardubického a 18 ze Středočeského kraje. Cíle
projektu jsou zaměřeny na vyhledávání a definici
rozvojových potřeb mateřských školek a poskytnutí vzdělávacích programů učitelům a vedení předškolních zařízení. Pedagog v předškolním zařízení
je první, kdo přichází v rámci školského systému
do kontaktu s dítětem a jeho rodiči. Vzrůstající
počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
v předškolním věku klade velké nároky na pedagogy z hlediska komunikace a práce s dětmi. Projekt přispívá k posilování kompetencí vedoucích
pracovníků, zvyšování dovedností v oblasti komunikace s rodiči i dětmi a v neposlední řadě k prevenci syndromu vyhoření a přípravě inkluzívního
prostředí v mateřských školách. Aktivity projektu
jsou zaměřeny jednak na vzdělávání pedagogů
a potom na práci s rodiči a dětmi. Konkrétní témata v rámci vzdělávacích modulů jsou přizpůsobena potřebám jednotlivých předškolních zařízení.
Vzdělávací programy budou zaměřeny zejména na

prevenci syndromu vyhoření, komunikaci a práci
v týmu, práci s heterogenitou dětských skupin, práci s dětmi z odlišných etnik, s dětmi se zdravotním
oslabením (alergie, astma, vadné držení těla, predilekce poručení, logopedické vady apod.) případně
kombinované s nějakou formou postižení.
Cíle projektu:
Zlepšení úrovně odborného vzdělávání pedagogů
MŠ
Zajištění výměny osobních zkušeností pedagogů
Realizaci interaktivní práce s dětmi s důrazem na
jejich individuální potřeby
Podporu rodičů děti v MŠ
Vytvoření interaktivní sítě spolupráce v daném regionu
Vytvoření podkladů pro standardizaci práce MŠ.
Co získá naše školka:
Individuální a skupinovou podporu a konzultace
celého týmu
Program uceleného akreditovaného vzdělávání pro
celý tým
Certifikát “Školka přátelská k dětem a jejich rodičům”, který umožní danému zařízení získat statut
metodického centra a předávání příkladů dobré
praxe.
L. Nováková, ředitelka MŠ

Velikonoční jarmark

V pátek 15. dubna zavládla ve škole pravá velikonoční nálada. Celé dopoledne se děti věnovaly
v jednotlivých dílnách tradičním i méně tradičním
aktivitám. Tvořily figurky z vizovického těsta, voskem zdobily kraslice a vyráběly velikonoční dekorace. Všemu předcházelo vyprávění o Velikonocích a různých lidových zvycích. Odpoledne si pak
všichni, kdo se přišli podívat, mohli prohlédnout
výsledky jejich snažení a na malém „jarmarku“
i koupit třeba malované perníky, pomlázku, šperky
z korálků, ozdůbky a jarní dekorace, patchworkové
výrobky a košíčky z pedigu z dílny dětí a našich
šikovných maminek.
Akce se vydařila a určitě ji znovu zopakujeme.

Běh o pohár starosty
Tišic

Dne 5. května 2011 pořádá ZŠ Tišice II. ročník
běžeckého závodu O pohár starosty Tišic (v případě nepříznivého počasí se termín posune).
Poběží se v pěti kategoriích - mladší žákyně
a žáci, starší žákyně a žáci a v kategorii ostatní.
Přihlásit do kategorie „ostatní“ se může každý nehledě na věk, pohlaví či sportovní zdatnost. Sraz
bude v 16,00 hod. v Kozlech „ U KALU“. Trasa
závodu bude stejná jako v loňském ročníku. Vítězové všech kategorií převezmou poháry z rukou
pana starosty. Těšíme se na Vaši účast. ZŠ TIŠICE

Na školu v přírodě nově

Koncem března byly děti z naší Mateřské školy na škole v přírodě v Lučanech nad Nisou v penzionu
Kitty. Z pobytu přijely nadšené, plné krásných dojmů a zážitků. Shlédly divadelní představení a výstavku bižuterie, svezly se na koních a užily si tamní nádherné přírody. Počasí jim přálo, a tak se mohly
plně věnovat procházkám a hrám venku. Velkým zážitkem byla také návštěva liberecké ZOO, která se
stala námětem několika výtvarných děl. A tak můžete porovnat skutečnost z fotky s obrázkem Lucie
Žákové.

Letní tábory pro děti

Pokud ještě nemáte program pro své děti na letošní prázdniny, jsou zde nabídky od Centra volného
času GaPa pro Vás z Kostelce nad Labem a Domu dětí a mládeže Neratovice.
GaPa pro Vás připravuje v termínu od 23. 7. do 30. 7. 2011pro děti ve věku 5 – 10 let Sportovně pohybový tábor v Rokytnici nad Jizerou. Hlavní náplní týdenního pobytu je pohyb v různých podobách.
Táborový program je velmi pečlivě připravený jak pro slunečné, tak pro méně příznivé počasí. Děti se
mohou těšit na spoustu zajímavých her a zábavných soutěží, malování v přírodě, vytváření drobných
dárků z přírodních materiálů, táborové hry, výlety apod. Pro dívky program doplňujeme tanečními
aktivitami, pro kluky bude program doplněn sportovními činnostmi. Bližší info najdete na www.
gapaprovas.cz v sekci příměstské tábory nebo na tel: 724 313 269, G. Kvasničková.
Dům dětí a mládeže Neratovice připravuje ve spolupráci s provozovatelem Bílá Skála – Jiřím Matějkou od 3. 7. – 16. 7. 2011 letní tábor s tématem „Indiánské léto“. Bližší informace v DDM Neratovice,
telefon 315 68 21 87, mobil 733 129 667.

Dlouhá léta vyjížděly všechny děti na školu
v přírodě společně. V posledních letech ale počet
žáků na naší škole stále stoupá, a tak se při každoročním výjezdu na školu v přírodě začal objevovat
problém s výběrem objektu s tak velkou kapacitou.
Letos jsme tedy přistoupili ke změně obvyklého
způsobu, jedeme ve třech skupinách. Jako první
vyjedou žáci 1., 3. a 5. ročníku, mají namířeno do
Krkonoš. Po nich se druháci vypraví do Českého
ráje a nakonec pojedou čtvrťáci poznávat krásy
Českého Švýcarska. Vzhledem k tomu, že po celou
dobu bude probíhat řádná výuka ve škole, odpadne i druhý nešvar, který se v minulosti objevoval,
a sice to, že žáci, kteří na školu v přírodě nejeli, na
náhradní výuku zajištěnou na ZŠ Všetaty nedocházeli. Všechny děti se už teď těší, protože na škole
v přírodě vždy poznají další krásná místa a zažijí
spoustu legrace a dobrodružství.

Máje opět budou

Opět po roce se konají v naší obci tradiční Staročeské máje. Májovnický průvod vyjde ráno
7. května 2011 z fotbalového hříště, projde obcí
a vyzve k tanci všechny svobodné dívky do pětadvaceti let. Jako vždy je zakončí zábava od 20,00
hodin v sále restaurace Na Hřišti, kde k tanci
i poslechu bude hrát kapela Tomáše Kindla.
Prosíme dívky, které si nepřejí být vyvedeny,
nechť to včas oznámí na telefonních číslech
777 965 453 nebo 728 426 834.
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Tišické bejvávalo….

Kdo jste v poslední době jeli z Kozel do Kostelce nad Labem, jistě jste si všimli na levé straně u začátku
lesa nově opraveného křížku s informační tabulkou. Je to sice mimo katastr naší obce, přesto jsem přesvědčen, že to do tišických návratů patří.

Kronikář pan Josef Šulc zapsal při popisu události z doby 1. světové války:
„Začátkem prosince 1915 vzrušila obec tragédie mladých lidí. Jan Bukovský z Kostelce nad Labem
přišel navštívit svoji milou do Tišic se smutnou zprávou, že musí narukovat na vojnu, do války. Vyzval
sedmnáctiletou Annu Jizbovou, aby se šli projít do lesa „Na Kopě“, než se na dlouhý čas rozloučí. Druhý
den je našli lidé oba na stromech oběšené“.
Podle pamětníků si milenci vzali život dále, v hloubce lesa. U silnice na viditelném místě nechali křížek
postavit jejich nešťastní rodiče. Nikdy se oficiálně nezjistilo, proč k tragédii došlo. Lze se jen domnívat,
že důvodem byl odchod na vojnu, strach z dlouhého, možná trvalého odloučení. Křížek téměř sto let chátral a hrozilo, že se zcela rozpadne. Naštěstí se našel kostelecký občan, který si přál zůstat v anonymitě,
dal dohromady několik dalších obětavých a ochotných spoluobčanů a křížek zrestaurovali. Hrob obou
mladých lidí je na hřbitově v Kostelci nad Labem ve třetí řadě naproti vchodu do kostela.
Petr Brodský, kronikář
Český svaz chovatelů Tišice pořádá
ve dnech 29. - 30. dubna 2011
výstavu králíků, drůbeže
a holubů v objektu hasičské zbrojnice
v Tišicích.
Otevřeno je v pátek od 13,00 do 19,00
hodin a v sobotu od 08,00 do 15,00 hodin.
Občerstvení a tombola pro děti.
Vstupné 25,- Kč, děti zdarma.

Sbor dobrovolných hasičů Tišice
pořádá dne 30. dubna 2011
od 17,00 hodin na náplavce
v Kozlech u Labe
Pálení čarodějnic.
Špekáčky a další občerstvení
zajištěno. Nejlepší převlek
čarodějnice bude odměněn

Představujeme…

Firma HYDRO ALUMINIUM PRAGUE s. r. o.

Asi před 40 lety postavilo JZD Všetaty při silnici z Chrástu
do Všetat velkou halu, kterou dlouho používalo jako sklad zemědělských produktů a strojů. S útlumem zemědělské výroby
počátkem 90. let minulého století JZD halu přestalo využívat
a několik let byla prázdná a chátrala, proto ji prodalo. Postupně
se v ní vystřídalo několik majitelů, až v roce 2005 ji koupila firma HYDRO ALUMINIUM PRAGUE s. r. o. TIŠICE. Protože
se jedná o největší průmyslový podnik u nás a předpokládáme,
že čtenáře TR bude zajímat, co se pod cizojazyčným názvem
skrývá, požádal jsem ředitele Miloše POSPÍŠILA o základní informace o firmě. S velkou ochotou mi je
poskytnul a souhlasil s uveřejněním v TR i v kronice obce.
Mateřská společnost Norsk Hydro ASA má sídlo v norském Oslo a byla založena v roce 1905. V současné době se zabývá výrobou hliníku a elektrické energie. Má pobočky ve 40 zemích na celém světě a zaměstnává kolem 19 000 pracovníků. V České republice má dvě pobočky - v Praze a v Brně. Jak již z názvu vyplývá, tišická výrobna patří pod pražskou pobočku. Spolu s Hydro Aluminium Chrzanow v Polsku
tvoří strategickou obchodní jednotku protlačovaných hliníkových profilů. Z Polska dovezené profily se
v hale řežou, obrábějí, svařují, lisují. Konečnými výrobky jsou lešenářské systémy, lodní antény, komponenty pro stavební výrobu i automobilový průmysl a kolejová vozidla. Většina výrobků - 90% - jde
na export do Švýcarska, Německa, Rakouska, Polska, Nizozemska a dalších zemí. Ve zdejší provozovně
pracuje kolem 50 zaměstnanců, z toho asi třetina jsou obyvatelé Tišic a přilehlých obcí. Na společenském
životě obce se firma podílí sponzorováním akcí pro děti.
Petr Brodský
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Letní kino zve již nyní
na připravovanou sezónu 2011

V loňském roce se podařilo sestavit nabídku filmů tak, že nalákala opravdu velký počet diváků.
Věříme, že i letos bude nabídka stejně zajímavá.
Můžete ostatně posoudit již nyní:
23. června – Pouta
Český thriller o temnotě a lásce, zničení a osvobození, věznění a útěku. Film oceněn pěti Českými lvy. Hrají: Ondřej Malý, Kristína Farkašová, Martin Finger, Luboš Veselý, Oldřich Kaiser
a další
30. června – Rango
Animovaná komedie pro všechny. Možná vypadají divně, ale nikoho jiného nemají.
Film v českém znění
2. července – Králova řeč
Oscarový film roku. Vystrašená země potřebuje
pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele. Film s titulky
9. července – Odcházení
Filmová verze celosvětově úspěšné hry Václava
Havla. Hrají: Josef Abrhám, Dagmar Havlová,
Eva Holubová, Vlasta Chramostová, Oldřich
Kaiser, Jaroslav Dušek, Tatiana Vilhelmová
a další.
Dále připravujeme:
16. července – Hlavně nezávazně
americká komedie
23. července – Rio
animovaná komedie pro všechny
30. července – Láska a jiné závislosti
merická romantická komedie
Začátky představení od 21,30 hodin.

Klub seniorů Tišice pořádá
pro přátele Přívoranky setkání
v neděli 12. června 2011
ve 14,00 hodin
v sále restaurace Na hřišti v Chrástě.
Kapela pana Valenty bude hrát všem
seniorům a příznivcům
dobré dechovky.
Těší se na Vás muzikanti
a pořadatelé.

Svoz biodpadu zahájen

I v letošním roce bude v naší obci probíhat svoz
biodpadů, a to každé sudé pondělí od 4. dubna do
28. listopadu 2011. A tak pro všechny občany, kteří
tuto službu využívají, připomínáme ceník služeb
pro letošní rok:
Nádoba 120 l (240 l)
- nájem a svoz 682,- (1043,-) Kč/rok
Nádoba 120 l (240 l)
- pouze svoz 418,- (731,-) Kč/rok
Pořízení nové nádoby pak vyjde u objemu 120
litrů na 1020,- Kč a u 240 litrů 1200,- Kč. Ti občané, kteří již svoz biodpadů využívali dříve, uhradí
příslušnou platbu do 30. června 2010. Noví zájemci se pak mohou hlásit na Obecním úřadu u Lenky
Daňhelkové, telefon 315 698 237.

NAROZENÍ
Kateřina Brabencová
Michal Baja

ÚMRTÍ

Libuše Šlamberová
František Vanke
František Zoubek

87 let
60 let
73 let

Stolní tenisté Tišic čtvrtí

Dobojováno. Soutěžní ročník 2010/11 v obou nosti jednotlivců s 87,18%. J. Fabián skončil pátý
okresních soutěžích je minulostí a hned na začátku s 80,30%, M. Brodský 20. s 62,12% a M. Veselý
možno říci, že pro tišické zástupce úspěšnou. V nej- 46. s 19,61%.
V nižší okresní soutěži RP II se naše B-mužstvo
vyšší okresní soutěži RP I se hráčům áčka Tišic podařilo vyšplhat až na čtvrtý stupínek. Je to sice ta umístilo na sedmém místě, na které jej odsunula
nepopulární bramborová medaile, ale s ohledem na až remíza v posledním kole s H. Počaply. Střed
podmínky, za jakých se hrálo, je to výborný výsle- této tabulky byl ale velmi vyrovnaný a rozhodoval
dek. Hrací místnost máme sice krásnou, ale energe- prakticky každý získaný bodík. Je velkou škodou,
ticky tak náročnou (zvláště vzhledem k letošní tuhé že Pavel Dudek mohl z pracovních důvodů zasáhzimě), že se v novém roce uskutečnil z finančních nout do soutěže až v druhé polovině, kdy byl jasně
důvodů jen jeden trénink o pololetních prázdninách. nejlepším. Neodehrál ani polovinu z celkového
To je zvláště frustrující pro ty, kteří nejsou nomi- počtu utkání, ale s úspěšností 75,00%. Většina
nováni pro mistrovský zápas a pro něž je trénink ostatních spoluhráčů byla velmi vyrovnaná – M.
jedinou možností, jak se alespoň na chvíli dostat ke Veselý 59,57%, J. Vais 56,96%, P. Habart 54,84%,
stolům. Bohužel tato situace není nová, opakuje se I. Kratochvíl 42,03%, a M. Kratochvíl 32,56%
prakticky každý rok, ale je nutno pochopit, že obec (také až v druhé polovině). Hráčský kádr prakticky
nemá peníze na zateplení budovy, případně změ- opustil M. Dráb, který se odstěhoval na Benešovnu vytápění. O tom, že se A-mužstvo probojuje na sko a z pracovních či zdravotních důvodů nezasáhčtvrtou příčku, rozhodlo až poslední kolo, když Be- li do hry J. Válek a P. Turek.
Příznivějších klimatických podmínek, kdy neřkovice prohrály a našim stačila remíza k jejich přeskočení. Právě místo této remízy se očekávalo naše bude nutné topit, chtějí stolní tenisté využít k trévítězství na stolech Mlékojed, ale v tomto zápase si ninku alespoň od dubna do června. Naše obec se
vybrala svůj den „blbec“ naše opora, Jirka Fabián, rozrůstá o stále nové občany, mezi nimiž jsou možkterý bodoval jen jednou. Měl však „napracováno“ ná i ti, kteří sport nejmenšího míčku třeba někde
z řady předchozích zápasů, které díky jeho přítom- provozovali. Kdo by měl zájem se zapojit a přijít
nosti skončily naším vítězstvím. V právě skonče- mezi nás, ozvěte se na telefon 737 389 708, nebo
ném ročníku byl naší jedničkou jednoznačně Pavel na e-mai kratochvil@tisice.cz.
J. Kratochvíl
Rubín, což dokazuje druhé místo v RP I v úspěšVýsledky:
RP I
Nelahozeves A- Tišice A
11-7
Rubín 4,5, Brodský 2,5,
Tišice A – Veltrusy
13-5
Rubín a Brodský 2,5, Vais 2, Habart 1, WO 5-0
Beřkovice A - Tišice A
9-9
Rubín a Fabián 3,5, Brodský 2,
Tišice A-Cítov
11-7
Rubín a Fabián 4,5, Brodský 2,
Liběchov A-Tišice A
7-11 Fabián 4,5, Brodský 3,5, Veselý 2,5, Rubín 0,5
Tišice A-Mšeno A
12-6
Fabián 4,5, Brodský 3,5, Rubín 3,5, Kratochvíl I. 0,5
Tišice A- D. Beřkovice B
14-4
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Veselý 2,5, Krat. I. 1,5, WO 2-0
Mlékojedy B - Tišice A
9-9
Rubín 4,5, Brodský 3, Fabián 1,5,
RP II
Tišice B- Nelahozeves B
Pšovka B - Tišice B
Tišice B- Neratovice D
Dřínov B - Tišice B
Tišice B- Neratovice E
Neratovice F - Tišice B
Tišice B - Liběchov B
Nelahozeves C- Tišice B
Tišice B- H. Počaply
Tabulka RP I
1. Dřínov „A“
22
2. Nelahozeves „A“ 22
3. Mělník-Pšovka „A“ 22
4. Tišice „A“
22
5. D. Beřkovice „A“ 22
6. Cítov
22
7. Veltrusy
22
8. Mlékojedy „B“
22
9. Liběchov „A“
22
10. Mšeno „B“
22
11. Mšeno „A“
22
12. D. Beřkovice „B“ 22

6-12
4-14
9-9
6-12
4-14
4-14
11-7
7-11
9-9
20
19
15
13
13
11
10
8
7
5
4
0

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

2
2
7
6
7
9
12
10
14
16
18
22

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dudek 3,5, Veselý 1,5, Vais 1,
Habart, Vais, Veselý a Jelínek 3,5
Habart 4, Dudek 3,5, Vais 1,5,
Dudek 4,5, Vais 3,5, Veselý 2,5, Kratochvíl I. 1,5
Dudek 1,5, Habart a Vais 1, Kratochvíl I. 0,5
Dudek 4,5, Vais a Kratochvíl M. 3,5, Kratochvíl I. 2,5
Vais 3,5, Kratochvíl I. 3, Kratochvíl M. 2,5, Habart 2
Habart 4,5, Kratochvíl M. 3,5, Kratochvíl I., Veselý 1,5
Dudek 3, Kratochvíl I. 2, Vais a Veselý 1,5, Habart 1
Tabulka RP II
287:109 60
1. Neratovice „E“
22 20 1 1 0 316:80 61
259:137 58
2. Nelahozeves „B“ 22 18 1 3 0 282:114 55
224:172 45
3. Neratovice „D“
22 15 3 4 0 264:132 48
218:178 42
4. Horní Počaply
22 14 3 5 0 258:138 45
232:164 41
5. Kralupy
22 13 1 8 0 221:175 40
222:174 35
6. Dřínov „B“
22 13 0 9 0 222:174 39
187:209 30
7. Tišice „B“
22 12 2 8 0 205:191 38
201:195 28
8. Liběchov „B“
22 8 1 13 0 184:212 25
175:221 22
9. Mlékojedy „C“
22 6 1 15 0 146:250 19
157:239 16
10. Mělník-Pšovka „B“ 22 3 0 19 0 101:295 9
140:256 12
11. Nelahozeves „C“ 22 3 0 19 0 108:288 9
74:322 0
12. Neratovice „F“
22 0 1 21 0 69:327 1

INZERCE
● ● Nabízím administrativní práci z domova
- podklady pro účetnictví, zpracování tabulek - Outlook, Excell. Spolehlivost a zodpovědnost zaručena. V případě zájmu mě kontaktujte na tel.:723 882 790 nebo na mailu
uhrova.andy@seznam.cz.
●● Nabízím krejčovské práce. Miloslava Holečková, Přívorská 63, tel. 723 550 877
●● Provádím úpravu psů. Eva Tůmová, Boleslavská 58, tel. 776 725 426

●● Nabízím pedikúru a další služby. Pedikúra
Hanka, M. Podvalové 384, tel. 739 396 142
●● Provádím úpravy oděvů, přešívání, šití záclon a závěsů a ruční žehlení prádla. M. Podvalové 384, tel. 739 396 142
●● Smíšené zboží „U Vacků“ přijímá objednávka na nosné kuřice, housata, káčata, kanadská
krůťata a brojlery. Informace o termínech odběru přímo v prodejně. Dále nabízí prodej propanbutanových lahví.
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Sport
Tak už nám to opět začalo!
Po skoro čtyřech měsících půstu začínají fotbalové mistrovské soutěže, což je jinak řečeno doba
jarních odvetných utkání. Ale pěkně popořadě.
Jak už jsme informovali v minulém vydání Tišických rozhledů, účastnili jsme se zimního turnaje
v Neratovicích. Zde jsou zbývající výsledky: Tišice - AFK Veltrusy 1-1 (Rampouch), Tišice - Vitana
Byšice 1-3 (Prejzek T.) a Tišice - Sokol Záryby 0-3
kontumačně.
V posledních zápasech se nám až tak mnoho nedařilo. V kombinované sestavě jsme byli nuceni
zařadit i několik hráčů z béčka, a tak souhra trošku
vázla. K poslednímu utkání jsme z důvodu nemoci
několika hráčů ani nemohli nastoupit, a proto jsme
prohráli kontumačně. V konečném pořadí turnaje
jsme tak skončili na čtvrtém místě. Turnaj vyhrály
Záryby před Byšicemi a Kostelcem.
Áčko odehrálo ještě dvě přípravná utkání. Na
mělnické umělce jen těsně prohrálo 0-1 s Pšovkou
hrající I. A třídu. Ve velmi kvalitním zápase se ale
bohužel zranil Michal Vítovec, který bude delší
čas mužstvu chybět. Druhé utkání jsme odehráli
již na přírodní trávě ve Vehlovicích proti lídrovi
III. třídy V. Borku a vyhráli 2-1, když se trefili Svoboda a Karlík.
Béčko odehrálo tři zápasy Českého poháru, v tabulce skupiny skončilo na pěkném druhém místě
a postoupilo do vyřazovacích bojů. Ve čtvrtfinále,
které se hraje na jedno utkání, se ve středu 13. dubna utkalo s Dřínovem (IV. třída) na jeho hřišti a po
vítězství 3-4 díky dvěma trefám Hořánka a po jedné Brzoně a Priatky postoupilo do čtvrtfinále, kde
se utkalo s Dynamem Nelahozeves (výsledek byl
znám až po uzávěrce).
A teď už se dostáváme k mistrovským kláním.
V posledním březnovém víkendu jsme jarní boje
začali na domácím trávníku, bohužel všechny
body si odvezla hostující mužstva. V sobotu béčko
prohrálo za velkého přispění vehlovického rozhodčího laika s Vehlovicemi a v neděli áčko odešlo
poraženo od Bělé pod Bezdězem, ačkoli ještě v poločase vedlo. Soupeř dvakrát skóroval z trestných
kopů během dvou minut. V dalším kole naopak
áčko přivezlo zlatý bodík ze hřiště vedoucího týmu
soutěže Dlouhé Lhoty gólem z 95. minuty, na který
domácí už neměli čas reagovat. Béčko hrálo také
s prvním týmem a odneslo si bohužel velmi vysokou porážku. Proti Kosořicím nastoupily v našem
týmu i nové posily, ale výsledek opět moc radostný
nebyl. Remíza pro nás v boji o záchranu moc neřeší. Rezerva měla bezbrankovou remízu s béčkem

Neratovic na dosah, ale inkasovala v 93. minutě
a bylo po nadějích. Áčko vybojovalo třetí remízu
v řadě na hřišti Kropáčovy Vrutice. Áčko je zatím
na sestupové pozici, věříme, že se posune na vyšší
příčky tak, aby se zachránilo. Béčko kleslo v tabulce na poslední příčku i díky tomu, že Lotos Neratovice odstoupil ze soutěže (je prvním sestupujícím)
a všechna jejich utkání byla anulována.
Během zimní přestávky se pozměnil kádr mužstev. V prvním týmu skončili Němeček a Štěpánek
(konec hostování), Krupička a Holomek (ukončili
činnost), Vítovec a Karda (dlouhodobé zranění)
a Klíma (přestup Kostelec). Naopak tým byl doplněn o nové tváře – Šimek (hostování z Brandýsa),
Kuti (hostování z Lovosic), Machka a Rampouch
(přeřazeni z B mužstva) a na poslední chvíli mužstvo doplnili Máca (hostování z Neratovic) a Blahut (hostování z Lobkovic). Další zápasy teprve
napoví, zda nebude nutné ještě kádr doplnit o nějaké hráče z B mužstva. A začátkem dubna začaly
soutěže i pro naše nejmenší naděje
Výsledky:
Tišice A - SK Bělá p. Bezdězem
1-2
Temiak L.
TJ S. Dlouhá Lhota - Tišice A	
1-1
Kaňovský
Tišice A - TJ S. Kosořice
2-2
Kaňovský, Temiak L.		
Slavoj Krop. Vrutice - Tišice A	
1-1
Blahut		
Tišice B - Liaz Vehlovice
0-2
Slavia V. Borek - Tišice B
8-0
Tišice B - FK Nerat./Byšk. B
0-1
Sokol Všetaty - Tišice B
2-0
St. přípravka - FC Lobkovice B
1-2
Sovány An.
Vltavan Chvatěruby – St. přípravka
0-3
Štráchal R., Vítek		
Starší přípravka - FC Mělník B
5-0
Štráchal R. 2x, Sovany An., Tomášek, Prodan
Ml. přípravka - SK L. Kostelec
3-11
Krajč O. 2x, Himl A.
TJ Neratovice - Ml. přípravka
1-5
Krajč O. 3x, Oplt T. 2x
Mladší přípravka - SK Mšeno
1-2
Krajč O.		
Kostelec – Tišice (stará garda)
3-2
Pauzer, Temiak

Tabulky
Tišice A
1. Dlouhá Lhota
17 11 3
2. Řepín
17 9 7
3. Kosmonosy
17 11 1
4. Záryby
17 7 6
5. Kosořice
17 8 2
6. Mělník
17 7 2
7. Rejšice
17 6 4
8. Bělá p.Bezdězem
17 7 1
9. Luštěnice
17 6 3
10. Dolnobousovský SK 17 6 3
11. Krop. Vrutice
17 5 4
12. Vysoká
17 6 1
13. Tišice
17 3 7
14. Lužec n.Vl.
17 4 2

3
1
5
4
7
8
7
9
8
8
8
10
7
11

48:25
36:14
45:29
30:25
29:29
35:39
21:27
33:40
36:33
30:30
34:43
25:37
18:29
30:50

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

0
2
2
3
4
6
7
9
9
7
10
12
12

48: 10 39
51: 20 38
42: 9 37
30: 16 31
32: 20 28
27: 22 25
14: 20 17
19: 24 16
26: 29 15
21: 35 15
26: 53 12
21: 61 10
10: 48 4

Starší přípravka (o 8. -13. místo)
1. Tišice
3 2 0
2. Lobkovice B
3 2 0
3. Chvatěruby
3 2 0
4. V. Borek
3 1 0
5. Mělník B
3 1 0
6. Libiš
3 1 0

1
1
1
2
2
2

9:2
9:3
5:4
7:9
7:11
5:13

6
6
6
3
3
3

Mladší přípravka (o 9. -15.místo)
1. Labský Kostelec
2 2 0
2. Nelahozeves
2 2 0
3. Mšeno
2 1 0
4. Tišice
3 1 0
5. Velký Borek
1 0 0
6. TJ Neratovice
2 0 0

0
0
1
2
1
2

21:5
6:1
3:4
9:14
0:3
3:15

6
6
3
3
0
0

15
16
15
16
16
15
16
15
16
16
16
16
16

12
12
12
9
8
8
4
5
4
3
3
3
0

3
2
1
4
4
1
5
1
3
6
3
1
4

36
34
34
27
26
23
22
22
21
21
19
19
16
14

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

Šachisté skončili
Regionální soutěž skončila pro šachisty Tišice celkovým čtvrtým místem.
Oproti loňsku jsme se polepšili o dvě příčky a předvedená hra dávala většinou smysl. Měli jsme i na víc, ale vyrovnané týmy zpopředí tabulky a pomalejší start na podzim jasně řekly, kam patříme. Poslední dvě kola nebyla
neúspěšná a výhru v Dobrovicích jsme nečekali. Ani průběh zápasu nenaznačoval, že bychom mohli uspět. Tradičně skončil jako první Cvrček, takže
jsme prohrávali 0:1. Druhý nabídl remízu soupeři ve složité pozici kapitán
Bartoň, ale to už se blýskalo na lepší časy na čtvrté šachovnici, kde Stypa
potvrdil letošní formu a soupeře porazil. Na první šachovnici to vypadalo
s našimi vyhlídkami všelijak a ruku na srdce, kdyby soupeř nechtěl tak moc
vyhrát a přemýšlel a přemýšlel, až se dostal do časové krize, musel odehrát
několik rychlejších tahů a odevzdal pěšce. Poziční hru neudržel, překročil

časový limit a ve složitém postavení Partl vyhrál. Poslední dohrával Kliment, měl o dva pěšce méně, ale pak získal aktivitu, soupeř se začal bránit,
postupně vrátil materiál a náš hráč takticky podržel remízu, kdy soupeřům
zbyli jen králové. Jeli jsme domů s vítězstvím 3:2 a pocitem dobře odvedené
práce. V závěrečném kole jsme narazili na Čelákovice a tímto jim blahopřejeme k postupu bez ztráty jediného bodu. Ani my jsme pro vítěze skupiny
nebyli překážkou a převahu Čelákovice potvrdili při třech remízách a dvou
vítězstvích celkovým skórem 3,5:1,5. Příště se vrátím k jednotlivcům, ale už
nyní prozradím, že celkově jsme uhráli víc jak 50% možných bodů.
Všechny příznivce šachu zveme od 17,00 hodin první středu v měsíci do
hrací místnosti na poště.
M. Partl
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