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Vybrán znak obce

Vybraný znak vychází z polohy obce na břehu řeky Labe,
kterou symbolizuje trojice vlnitých břeven a v dolní části
jsou umístěny tři lipové listy jako symbol stromu slovanského a českého. Ztrojení symbolů pak přdstavuje spojení
tří původních obcí – Chrástu, Kozel a Tišic.
Jak už jistě všichni víte, rozhodla se naše obec díky sponzorskému daru mít svůj znak a vlajku. Jejich
pořízení představuje poměrně dlouhý proces, který je rozdělen do několika fází. Po práci heraldika, který
připravil několik návrhů, přišla na řadu další – vybrat ten, který na mnoho desítek a možná stovek let bude
reprezentovat Tišice. Proto v mimořádném květnovém vydání Tišických rozhledů dostali občané možnost
seznámit se s navrženými variantami a prostřednictvím hlasovacích lístků otištěných právě v tomto vydání vybrat ten, který by měl naší obec zdobit. Stejně tak měli občané možnost o svém favoritovi hlasovat na
našich webových stránkách. Celkem se sešlo 251 hlasů, z toho 119 prostřednictvím tišických webových
stránek a 132 hlasovacích lístků bylo vhozeno do hlasovací urny na OÚ. A jen jeden hlas byl neplatný,
kdy občan hlasující prostřednictvím webových stránek zapomněl vybrat jeden ze znaků. A jak to dopadlo? Nejvíce hlasů získal znak č. 2 – celkem 74 a ten také odsouhlasilo zastupitelstvo na svém zasedání
16. června 2011 (pořadí ostatních znaků viz graf níže). V tuto chvíli však stále ještě není znak oficiálním
symbolem obce. K dokončení celého procesu musí ještě následovat schválení Podvýborem pro heraldiku
a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a jako tečka nakonec bude vlastní „udělení“ znaku předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky při slavnostním aktu konaném
v prostorách Poslanecké sněmovny. Dokladem o právu znak užívat bude udělovací dekret.
-oja-

Uzavírka silnice v Kostelci!

Upozorňujeme na nepříjemnou prázdninovou dopravní situaci v Kostelci nad Labem, která postihne
také řadu tišických občanů dojíždějících za prací do Prahy. Od 1. 7. do 31. 8. 2011 bude uzavřena silnice
v úseku od křižovatky s ulicí Na pískách až po výjezd z čerpací stanice PHM, a to z důvodů budování
kanalizace. Objízdná trasa povede obousměrně přes Kly a Neratovice. Více informací na OÚ Tišice.

ZDARMA

Schválena dotace
na přístavbu
Mateřské školy
Podařilo se! Žádost o dotaci na přístavbu naší
mateřské školy z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje byla schválena. Vzhledem
k tomu, že v současné době není nikde financí nazbyt, potěší, když se podaří uspět s žádostí o dotaci, o to více. Cesta k ní však nebyla jednoduchá.
Vše začalo koncem minulého roku, kdy se začaly
vyhodnocovat investiční priority obce. Zjištění,
že počet odmítnutých žádostí o umístění dětí do
tišické mateřské školy výrazně převyšuje dvacítku a předpoklad podpořený demografickou studií,
že dětí v naší obci bude minimálně do roku 2021
přibývat, byly dost pádnými argumenty. Zároveň
je výstavba základních a mateřských škol prioritou
Středočeského kraje na rok 2011. „Z tohoto důvodu
jsem inicioval podání žádosti o dotaci na přístavbu MŠ z Fondu rozvoje obcí a měst středočeského
kraje. Tento návrh zastupitelstvo obce schválilo
a za rekordní čas byla připravena žádost i veškeré potřebné podklady“, řekl starosta obce Pavel
Končel,“ a jsem velmi rád, že vše dobře dopadlo.“
Obec tedy získala dotaci ve výši 4.130.000,- Kč,
respektive 95% uznatelných nákladů nepřesahující tuto částku, zbylých 5% musí jako svoji spoluúčast uhradit obec. Přístavbou se zvýší kapacita
o 25 dětí, což je i přibližně počet neuspokojených
žádostí o přijetí.
Jaký je tedy další vývoj a kdy se dočkáme dokončení celé akce? V době uzávěrky tohoto čísla
TR vrcholilo výběrové řízení na zhotovitele této
stavby s tím, že vše by mělo směřovat k tomu, aby
na přelomu června a července započaly stavební
práce. Jestliže ty budou postupovat dle harmonogramu, nastoupí první děti do nové třídy začátkem
příštího roku.
„Chci zdůraznit, že
jsem si vědom naléhavosti dalších potřeb
obce, zvláště dobudování kanalizace. V současné době se připravují žádosti o dotace právě na
vybudování části kanalizačního řadu, ale i na
další investiční akce,
obec ovšem musí disponovat  prostředky na spolufinancování, které je zvláště u výstavby kanalizace
velmi náročné. Jelikož dotace jsou přiznávány jako
účelové, nelze je použít na jakoukoli potřebu obce,
ale jen k účelu v rámci vyhlášeného dotačního titulu. To jen na vysvětlenou, proč nelze dotační peníze využít vždy na všechny nejpalčivější problémy.
Jinak doufám, že nové prostory naší MŠ se budou
líbit a sloužit ke zvýšené spokojenosti dětí, rodičů,
ale i zaměstnanců,“ dodal závěrem starosta obce
Pavle Končel.
-oja-
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ZPRÁVY Z OZ

16. června 2011 OZ schválilo:
• záměr převedení kanalizačního řadu na pozemcích 669/44 a 669/45 v k. ú Kozly u Tišic do vlastnictví obce, a to za předpokladu, že převod bude
bezúplatný
• přijetí daru od o. s. Tišické KLUBko - herního prvku Lanovka Poletucha v účetní hodnotě 85.494,- Kč.
• názvy nových ulic - U Cihelny, U Dráhy, Duhová,
V Pískách, Rovná, Akátová, Šeříková a Jarní
• Statut Tišických rozhledů
• návrh znaku a vlajky Obce, a to s ohledem na výsledky ankety znak č. 2
• na základě výsledků výběrového řízení prodej
budovy bývalého OÚ č.p. 89 J. Kudrnovskému za
částku 3.500.000,- Kč
• jako zhotovitele přístavby MŠ Tišice stavební firmu Neumann s.r.o., Mělník
• odvolání jednatelky společnosti TIKANAS s.r.o.
V. Sedliakové s okamžitou platností, a to ze zdravotních důvodů
• jmenování O. Janouškové jednatelkou firmy TIKANAS s.r.o s okamžitou platností
• záměr výstavby nového zdravotního střediska za
předpokladu, že bude pro tento účel schválena dotace
z Fondu rozvoje obcí a měst Stč. kraje a částka pro
spolufinancování obcí nepřesáhne 500.000,- Kč.
• žádost o zřízení věcného břemene k pozemkům
p. č. 470/16, 470/5, 470/19 a 468/14 v k.ú. Chrást u
Tišic z důvodů rozšíření distribuční soustavy
• pronájem přízemních prostor domu U Kapličky 35
S. Rendekové jako služební byt, nájemné je stanoveno ve výši 1.500,- Kč měsíčně a poplatky za odběr energií
• rozpočtové opatření č. 1

Změna ordinačních hodin

Od 1. června letošního roku došlo ke změně ordinačních hodin praktického lékaře v naší obci. Na
základě dosavadních zkušeností MUDr. Jitka Klemanová zrušila odpolední ordinaci ve Lhotě, protože nebyla dostatečně vytížena, a naopak rozšířila
ordinační hodiny v úterý a ve čtvrtek včetně času
pro objednané pacienty. Zároveň nás informovala,
že má stále ještě volnou kapacitu pro nové pacienty.
Nové ordinační hodiny:
Pondělí 8 – 12 a 14 – 17, 17 - 18 objednaní Chrást
Úterý 8 – 12 12 – 14 objednaní Lhota
Středa 8 – 11 11 – 13 objednaní Chrást
Čtvrtek 8 – 12 12 – 14 objednaní Chrást
Pátek 8 – 11 11 – 13 objednaní Chrást

Když technika selže…

Jsou věci mezi nebem a zemí, které člověk neovlivní. Jakmile
si počítačová technika
postaví hlavu a prostě
„nenajede“ tak jak má, je nad síly běžného uživatele s tím cokoli udělat. Když nepomůže „restart“,
vypnutí, přátelské poklepání, výhružné poklepání
ani prásknutí do stolu, je 99 % uživatelů odkázáno vyčkat na spojení s IT odborníkem. V polovině
června došlo k výpadku sítě Czech point, a proto
zaměstnankyně obecního úřadu nemohly vyhovět
požadavkům našich spoluobčanů na tuto službu.
Situace pro obě strany nepříjemná, ale snadno pochopitelná. Naštěstí se téměř ve všech případech
podařilo situaci vysvětlit. Pracovníci obecního
úřadu se za vzniklé problémy omlouvají a věří, že
připojení k síti bude v budoucnu fungovat bez problémů tak, aby mohli našim občanům vždy zajistit
požadovanou službu.
(nač)
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Budova bývalého obecního
úřadu doporučena k prodeji

Do 31. května 2011 do 12,00 hodin mohli zájemci
o koupi budovy bývalého obecního úřadu podávat
své nabídky. K tomuto termínu ji podal jeden zájemce – současný nájemce J. Kudrnovský. Komise
pro vyhodnocení nabídek ve složení K. Pazdera, R.
Hoffmannová a N. Černá doporučila zastupitelstvu
nabídku ke schválení. Navrženou minimální cenu
zájemce akceptoval a v případě schválení prodeje zastupitelstvem je potěšující zprávou pro naše
obyvatele to, že prodejna masa a uzenin a jejich
výroba bude v obci zachována. Získané finanční
prostředky jsou určeny na financování plánovaných investičních akcí, kdy prioritou je zateplení
budovy základní školy. Jak jsme již informovali
– na tuto akci získala obec již v minulosti dotaci,
ale nemohla ji uskutečnit pro nedostatek financí ze
strany obce. Pokud nebude tato investice zahájena,
hrozí v roce 2012 propadnutí celé částky dotace.

Nové názvy ulic

Současně s rozvojem výstavby rodinných domů
přichází i potřeba budování nových příjezdových
komunikací a v neposlední řadě i pojmenování
těchto vznikajících ulic. V některých případech
jsou komunikace pojmenovány dodatečně, tak
jako v případě ulice U Cihelny vedoucí kolem firmy FaN, jindy pojmenování vychází z územního
plánu a výstavba je teprve v počátcích. V Tišicích
dostává své jméno ulice vedoucí těsně podél trati – ulice U Dráhy a další ulice vedoucí souběžně s ulicí U Trati – ulice Duhová. Tři nové názvy
jsou přiděleny ulicím v nové zástavbě v lokalitě od
Křížku k restauraci Pohoda, a to ulice Šeříková,
Jarní a Akátová. Těsně za obecním úřadem ve směru od Křížku k základní škole vzniká ulice Rovná
a ulice V Pískách povede od ulice Ke Křížku směrem k fotbalovému hřišti.

Společnost AVE podpořila obec

Mnohé společnosti mají ve svém programu podporu obcí, v jejichž regionu se nacházejí nebo se
kterými spolupracují. Stejným způsobem se své
partnery z řad obcí snaží podpořit společnost AVE,
která u nás zajišťuje svoz odpadu. Částkou 3.000,Kč podpořila aktivity KLUBka a přispěla tak na
právě budovaný areál Bike parku Na Pastvičkách.

Údržba obce přestěhována

Velkých změn doznala v letošním roce údržba
obce. Po mnoha letech ukončil spolupráci s obcí
Tišice Z. Berka a zastupitelstvo muselo řešit otázku zajištění údržbářských prací. Ty částečně zajišťoval M. Soukup a nově údržbu převzal J. Fürst.
Elektroúdržbu pro obec externě nadále provádí
M. Jelínek. Zajistit pracovníky údržby byla věc
jedna a druhou, neméně důležitou, byly prostory
pro zázemí údržby obce, protože ty současné v souvislosti s prodejem celého areálu původního
obecního úřadu - musí být vyklizeny. Vhodné zázemí se našlo v budově č. 35 po bývalé prodejně

Máte vše v pořádku?

Připomínáme občanům, kteří využívají službu sezónního svozu bioodpadu, že stanovený poplatek měl být uhrazen do 30. června
2011. Pokud tedy tak ještě neučinili, je nutné
příslušnou částku dle typu objednané služby
okamžitě uhradit.

zahrádkářských potřeb. „S velkou radostí a úlevou
mohu konstatovat, že spolupráce s oběma pracovníky je více než příkladná. Zajištění potřeb obce,
vystěhování údržby a likvidace obrovského množství nepotřebného materiálu probíhá doslova na
jedničku,“ řekl k celé akci „údržba“ starosta obce
P. Končel. Nové prostory jsou dostačující a vládne
v nich pořádek, což ocenili i zastupitelé.

Nové číslo mobilního telefonu

Opětovná upozornění našich občanů na skutečnost, že v době výpadku elektrické sítě se nelze telefonicky dovolat na obecní úřad, vedla k rozhodnutí zakoupit mobilní telefon, který bude sloužit ke
komunikaci občanů s úřadem, a to nejen v těchto
případech. Pokud se nedovoláte na pevné linky
obecního úřadu, můžete využít číslo mobilního
telefonu 777 863 809. Věříme, že tak nedojde k situaci, kdy by se občan nacházel ve složité situaci
a nebyla by mu ze strany úřadu z důvodu nefunkčnosti pevné telefonní linky poskytnuta pomoc.

Schválení statutu
Tišických rozhledů

Změnami prošly i Tišické rozhledy, které se od
tohoto čísla řídí novým statutem. Ten stanovuje
poslání Rozhledů, jejich rozsah, spolupráci šéfredaktora a redakční rady se zastupitelstvem a nově
pak za jakých podmínek a s jakou tématikou budou
otištěny příspěvky od občanů, rozsah inzerce a poplatky za ni. Posláním Občasníku je informovat
občany Tišic o činnosti orgánů obce, o společenském, kulturním, sportovním a spolkovém životě,
o historii, tradicích, rozvoji a dalším dění v obci.
Veškeré příspěvky by se měly bezprostředně týkat
obce a okolí. Další novinkou je umístění nového
odkazu na webu obce, kam bude redakční rada
umisťovat příspěvky, které se z důvodu jejich rozsahu nevešly do vydání nebo musely být kráceny.
Celé znění Statutu Tišických rozhledů najdete na
webu obce pod odkazem „Tišické rozhledy“.

Opravy obecních komunikací

Již koncem května se začalo s opravami komunikací, které jsou ve správě obce. Jako nejkritičtější
byly vyhodnoceny úseky v ulici Na Pastvičkách,
kde odlétající velké kameny hrozily úrazem. Pro
opravu komunikací byla vybrána firma Neumann
z Mělníka. „Zjišťovali jsme spokojenost se spoluprací a kvalitou práce od společností, kterým
firma Neumann realizovala některé z jejich projektů. Reference byly velmi pozitivní, tak věříme,
že ke spokojeným zákazníkům budeme patřit i my,“
řekl k výběru zhotovitele starosta obce. V současné době jsou vytipovány další úseky komunikací,
které se budou opravovat. Bohužel úzký objem financí, určený na opravu komunikací, nedovoluje
zlepšit stav cest v celé obci.
(nač)

„Popeláři“
jsou ranní ptáčata

Už se vám stalo, že jste v pondělí odpoledne
našli nevyvezenou popelnici s komunálním odpadem? Pokud ano, tak jako první lamentujeme na
nespolehlivé popeláře. Nicméně v poslední době
se několikrát ukázalo, že všechno je jinak. Pracovníci svozové firmy totiž v naší obci zahajují své
pravidelné kolečko ve velmi brzkém ránu, takže
„vystrčit“ popelnici v pondělí ráno při odchodu do
práce může být již pozdě. Proto všem doporučujeme připravit vše v neděli večer, pak se vyhnete
výše uvedeným problémům.

Okénko zastupitele
Ve stodvacátém čísle Tišických rozhledů jsme
poprvé přinesli novou rubriku, v níž bychom
chtěli naším občanům představit jednotlivé zastupitele. V tomto vydání otevíráme okénko podruhé a tentokrát se ptáme druhého místostarosty Pavla Veselého.
Začněme stejnou otázkou jako
minule – i vy jste byl již v minulém zastupitelstvu, kde jste měl
na starosti komisi životního prostředí, pro toto volební období
jste byl zvolen místostarostou.
Co tedy spadá do vaší kompetence nyní?
„Vzhledem k tomu, že v současném zastupitelstvu není ustanovena komise životního prostředí,
byla její problematika delegována na místostarostu, takže se všem otázkám týkajících se životního
prostředí věnuji i nadále. Kromě toho řeším i vše,
co souvisí s praktickým chodem obce, na rozdíl od
první místostarostky, která se věnuje především záležitostem v rovině legislativní.“
Tím se ihned nabízí další otázka – více jak půl
roku fungují v zastupitelstvu dva místostarostové.
Můžete již nyní říci, zda tento krok byl správný?
„Určitě, varianta dvou místostarostů se ukazuje
jako dobré řešení. Spolu se starostou tvoříme jakýsi minitým, který se schází pravidelně dvakrát
týdně a probírá aktuální záležitosti a operativně
řeší vzniklé problémy. Stejně tak si společně stanovujeme úkoly na další týden. Jsme prakticky v každodenním telefonickém kontaktu“
Před vámi je však ještě větší část volebního
období. Co byste rád během něho samozřejmě
ve spolupráci s ostatními zastupiteli zvládl?
„Obecně bych byl rád, abych až za čtyři roky
skončím a ohlédl se za svou prací, mohl vidět kus
dobré práce, ať to bude cokoliv. Třeba záležitost
kolem vodoteče, jež už máme za sebou a které jsem
se hodně věnoval. Podařilo se nám i to, že značná
část finančních prostředků na tuto akci byla hrazena z prostředků Povodí Labe. Zbylou část vodoteče
na soukromých pozemcích musí řešit jejich majitelé v součinnosti s obcí. Také jsem rád za dotaci pro
dostavbu naší školky, snad zvládneme i vybudování
nového zdravotního střediska nebo zateplení školy.
A samozřejmě všichni si přejeme hlavně dokončení
kanalizace. To jsou však velké akce, já budu rád
i za zpříjemnění našeho každodenního života například snahou podporovat aktivní spolky v obci
jako jsou KLUBko, senioři, sportovci, hasiči, myslivci, baráčnící, chovatelé a další, kteří svou činností udržují naší obec živou.“
Máte nějaké své přání jako místostarosta, čím
by vás spoluobčané potěšili?
„To víte, že mám. Byl bych rád, aby občané
věděli, že jsem tu pro ně a vždy připraven je vyslechnout, ať už přijdou s nápadem, problémem či
stížností. Že se nemusí bát za mnou přijít na úřad,
domů či mi jen zavolat. Určitě se těším na jejich
náměty, s kterými zatím jen přicházejí členové
zastupitelstva, především N. Černá a R. Hoffmannová, za což jim děkuji. A ještě bych na závěr rád
řekl, že jsem překvapen ze způsobu, jakým se zhostil své funkce nový starosta. Vždyť přebírat funkci
po panu Brodském, který byl, ať se to někomu líbí
nebo ne, osobností a pro obec mnoho vykonal, není
opravdu lehké. Ač Pavel Končel neměl žádné zkušenosti, přesto začal ihned naplno pracovat a vše
za pochodu řešit a není toho opravdu málo. Starosta má lidský přístup a pochopení pro problémy
občanů a snaží se být objektivní.
Děkujeme za rozhovor.
-oja-

Schválen záměr výstavby
nového zdravotního střediska

Naše obec se stále rozrůstá, což samozřejmě klade
zvýšené nároky na občanskou vybavenost. Jednou
ze součástí obce, která těmto nárokům přestává
dostačovat, je zdravotní středisko. Již v minulém
volebním období byla zpracována studie na rekonstrukci současného, ale bohužel ani po náročné
přestavbě by tento objekt nesplňoval všechny zásadní požadavky kladené na toto zařízení. Po zvážení všech okolností bylo konstatováno, že bude
efektivnější vybudovat zdravotní středisko zcela
nové. Z tohoto důvodu byl obecním zastupitelstvem schválen záměr výstavby nového zdravotního střediska.
Financování této stavby chceme uskutečnit prostřednictvím krajské dotace, která v případě kladného vyřízení naší žádosti pokryje 95% nákladů.
Zda dojde v rámci nových prostor i k rozšíření
zdravotní péče nebo služeb, bude vyhodnoceno až
na základě zpracované finanční kalkulace. Umístění stavby je zamýšleno v těsné blízkosti Obecního
úřadu, kde obec vlastní pozemek o potřebné výměře, včetně dostatečného počtu parkovacích míst.
Zároveň je tímto krokem podporována myšlenka
soustředit občanskou vybavenost do středu obce.
Obec Tišice byla v tomto roce úspěšná při většině
žádostí o dotaci, a tak věřím, že díky kvalitní přípravě projektu budeme v tomto trendu pokračovat
a v roce 2013 otevřeme nové zdravotní středisko.
Pavel Končel, starosta obce

Změna pravidel
ukládání odpadů

V obci Tišice se ukládání odpadu řídí obecní vyhláškou, která beze změn platí po několik let. Zastupitelstvo obce se rozhodlo změnit tato pravidla,
což je v jeho pravomoci. K rozhodnutí vedlo zneužívání ukládaného odpadu některými z místních
(ale nejen místních) obyvatel, kteří zvláště v případě železného šrotu vše pojali jako vlastní výdělečnou činnost. Snad nevědomky tak rozkrádají majetek obce, protože železný šrot (ale i papír a ostatní)
se po uložení na sběrné místo stává majetkem obce
a té z něho plyne zisk. Protože v současné době
nelze této „aktivitě“ zabránit a sběrné místo se tak
stává terčem nájezdů nepoctivě smýšlejících obyvatel, rozhodli zastupitelé o zrušení možnosti ukládání železného šrotu. Svoz železného šrotu několikrát ročně zajišťují v obci dobrovolní hasiči, takže
naši obyvatelé nezůstanou bez možnosti lehce šrot
ze svých domácností odklidit.
Další změnou je regulace množství ukládané suti
na domácnost, která rovněž plyne z vyhlášky o odpadech. Toto množství, dané vyhláškou, bylo mnohými
občany neúnosně překračováno, což mělo za následek značnou finanční zátěž obce. Nyní bude množství ukládané suti evidováno. Do budoucna budou
omezeny i kusy ukládaných pneumatik. Po analýze,
kterou zastupitelstvo učiní na základě zapisovaného
množství suti a pneumatik, se od roku 2012 určí i výše
poplatků. Stejná pravidla se budou vztahovat také na
vlastníky chat v katastru naší obce.
(nač)

Třináctka nových „přírůstků“ byla pozvána na tradiční vítání nových občánků naší obce.
V úterý 10. května tedy starosta obce Pavel Končel přivítal nadvakrát jedenáct dětí, které
se tohoto aktu se svými rodiči a dalšími blízkými zúčastnili.

TIKANAS informuje
V sobotu 21. 5. krátce po 22. hodině nám zavolal všímavý občan, že ze sběrné šachty před kozelskou
hospodou vytékají splašky. Povolal jsem B. Hlaváčka, který měl pohotovost, a společně jsme zjistili,
že ručním spuštěním ventilu šachtu nelze odsát, že závada bude z jiné příčiny. Protože nátok do šachty
v nočních hodinách je minimální a také z bezpečnostních důvodů, jsem rozhodnul, že závadu najdeme
a odstraníme v časných ranních hodinách za denního světla. V neděli ráno v 5,00 hodin, kdy celá
obec ještě dospávala, pan Hlaváček fekálním vozem šachtu odsál. Zjistili jsme, že odsávací potrubí je
ucpáno tukem a hrubými nečistotami, tedy opět tím, co do kanalizace nepatří. Potrubí se nám podařilo
vyčistit a po preventivní výměně ventilu šachtu zprovoznit.
V souvislosti s tímto případem bych rád vysvětlil, že smyslem a úkolem pohotovosti není opravit závadu ihned a za každou cenu, ale učinit taková opatření, aby nedocházelo k dalším ztrátám a potížím.
Dojde-li ke ztrátě vakua při selhání ventilu, automatická řídící jednotka na vakuové stanici postupně
spustí všechny tři vývěvy (3 x 11 kW) ve snaze vakuum obnovit nebo udržet na hodnotě, postačující
pro funkci celé sítě. Kdyby nebyl k dispozici pracovník, schopný v kteroukoliv denní hodinu na výzvu
zasáhnout, znamenalo by to mnohahodinový chod všech vývěv, a tedy velmi vysoké náklady na elektrickou energii. Během dne za denního světla odstraňujeme závadu ihned. V nočních hodinách buď
odstavíme vadnou šachtu, nebo celou větev, na které se závada nachází, a opravu provedeme ráno.
Jedná-li se o delší časový úsek, například v zimě od 19,00 do 7,00 hodin, dostaví se pracovník kolem
22. hodiny na vakuovou stanici a ručně jednorázově odstavenou větev odsaje tak, aby nebyla její funkce ohrožena.
Petr BRODSKÝ - vedoucí provozu a údržby
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Poletucha předána dětem
Bolavé nohy i ruce, spálená ramena od sluníčka, žízeň, i to je tvář dětského dne.
Takto končí „směna“ klubkařek, které již od časných ranních hodin připravují na
fotbalovém hřišti pro děti zábavné odpoledne a přejí si, aby se vše vydařilo. Aby
si děti z indiánského dne odnesly spoustu jedinečných zážitků a jejich rodiče pocit z pěkně stráveného
odpoledne, kam se zase
za rok rádi budou vracet. To se nám, klubkařkám, myslím povedlo. „Slunce paří, vyrazíš s
dětmi na indiánskou stezku?“, ptám se Renaty Pasovské. „Jasně, jestli tam bude indiánská
kanoe, určitě jdeme“. A to už byly děti ozdobené indiánskou
čelenkou, obličej
pomalovaný válečnými barvami
a na krku měly
vlastnoručně vyrobený amulet.
Ještě jim chyběl malý totem. „Líbil se mi opravdový indián i indiáni na
koni a lanovka“, povídá Filip Janoušek. A právě lanovka Poletucha byl
dárek pro děti od KLUBka. Podařilo se nám lanovku vybudovat díky vám
všem, co na naše akce chodíte, co zaplatíte vstupné, zakoupíte si dobroty,
napečete dobroty či přímo finančně podpoříte. Všem vám za děti moc děkujeme. Na závěr to podstatné, zisk z dětského dne je necelých 30.000 - Kč
a půjde na projekt Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně.
Za TIŠICKÉ KLUBko Radka Staňková

LUNO vstoupilo na tišickou scénu

Zvonek, který v minulém století ohlašoval začátky představení tehdejšího divadelního souboru, se na
dlouhá desetiletí odmlčel. Po svém dědečkovi ho spolu s režisérstvím „zdědil“ Pavel Kváček, a tak zvuk
zvonku mohl opět zaznít na prknech, která znamenají svět, při premiéře hry Příběh o Ivanovi z Malakojed. Jedenáct členů divadelního souboru se po několika měsících příprav představilo divákům a všichni
očekávali reakce publika. Pro herce nemůže být nic horšího, než když hrají před publikem, které netečně
přijímá hru a nereaguje. Toho se zdaleka místní ochotníci nedočkali. Od prvních minut obou odehraných
představení diváci v sále přijímali hru přesně tak, jak byla myšlena – netradiční ztvárnění některých
postav, upravené texty, vložené poznámky na to naše, tišické. Diváci bez zaváhání vše rozeznávali a
odměňovali smíchem a potleskem. To se to hrálo!!!

Téměř čtyři stovky diváků si nenechaly první nastudovanou hru nového souboru ujít a podle reakcí si
troufáme říci, že neodcházeli zklamáni. Jsme si vědomi rčení „samochvála smrdí“, ale nelze napsat nic
jiného, než že se hra líbila. Dlouho trvající závěrečné ovace a reakce, které se dají shrnout do několika
slov – tohle jsme nečekali, fakt úžasné!!! – nám dovolují tvrdit, že jsme se trefili divákům do noty a nezklamali. Ze slov bylo zřejmé, že diváci ocenili nejen herce, ztvárnění hry, ale i přípravu scény, výrobu
kulis, rekvizit, osvětlení i ozvučení, prostě divadlo se vším všudy.
Pro ty, kteří by chtěli hru vidět ještě jednou, nebo kteří zaváhali a neodhodlali se přijít, máme dobrou
zprávu. Tuto hru se chystáme odehrát pro naše diváky koncem tohoto roku. V tu dobu již budeme ve fázi
příprav a studování hry druhé. Která to bude, nemůžeme zatím prozradit a to z jednoduchého důvodu –
sami to nevíme. Co ale víme je to, že se budeme snažit diváky nezklamat a připravit pro ně přinejmenším
tak kvalitní hru, jakou shlédli tento měsíc. Prožít spolu s nimi příjemné chvíle, přitom se pobavit, potěšit a
zasmát se, je naším přáním a předsevzetím do dalších představení. Věříme, že spolu s LUNEM se budete
vždy dobře bavit. Všichni členové souboru pro to udělají vše, co bude v jejich silách.
Za divadelní soubor LUNO Naďa Černá
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Pod pokličkou Tišického KLUBka
aneb jak se vařil dětský den

Původně jsem chtěl napsat jen stručné povídání
o proběhnuvším dětském indiánském dni našeho
Tišického KLUBka, ale nedá se to nevzít trochu
šířeji. KLUBko tu máme už od konce roku 2007
a za tu dobu se stalo samozřejmou součástí naší
obce. Bereme to tak, že jsou nějaké ty dílničky,
zábava, stromeček… ale až když jsem nahlédl
coby spolupachatel jedné z akcí více do KLUBkové kuchyně, tak jsem viděl kolik práce je zatím,
i když vše vypadá tak hravě a lehce. Takže pro
představu přípravy na Indiánský den, plánovaný
na  4. června, začaly naplno už 27. dubna kdy se
na celoKLUBkové poradě odsouhlasil program
Od tohoto data se piloval každý detail akce. Desítka párů rukou doma chystala zuby, které byly
odměnou malých stopařů, barvily se pravé zlaté
valouny na rýžování, polepovala se kánoe, obcházeli se sponzoři. Jednalo se s dalšími účastníky – fotbalisty, indiánem, majitelem skákací ho
hradu . Koordinovali se všichni tak, aby byli ve
správnou chvíli na správném místě a se správnými věcmi. Řezaly se roury na totemy, vymýšlely
se a šily kostýmy, tentokrát i pro koně. Proběhly
stovky telefonátů, mailů a SMSek. Dokončily se
texty, grafické symboly, webové stránky, plakátky.
Domluvila se montáž posledního prvku dětského
hřiště a zajistila pomoc pánů KLUBkařů. Znovu
se kontrolovalo s každým klíčovým človíčkem
zvlášť, že ví, co má dělat. Pekařky napekly a nasmažily ňamky na prodej. Sponzoři dodali dary
a zapůjčili techniku. A proto to opětovně klaplo.
Jako pouhému pomahači mě nedocházelo, kolik
práce je za tím vším, ale tuto akci jsem prožil od
začátku až do konce naplno a tleskám! Kolik jich
už bylo a vždy vše klaplo. A celé je to veliké dílo.
Vždyť dokončené hřiště s originálními prvky od
Tomových parků stálo více než 350.000,- korun!
Koho by to před čtyřmi lety napadlo?
Takže na tomto místě mi dovolte poděkovat
všem, kteří neváhají dělat něco pro druhé, pro
naši obec, pro děti, které jsou naší budoucností.
Poděkovat všem, kteří nejsou pohodlní a lhostejní. Nejsou to jen KLUBková děvčata, ale i jejich
tiší společníci. Fotbalisti, živnostníci a tišické firmy, které akce sponzorují a spoluobčané.
Díky všem i těm, kteří se k nám teprve připojí.
Váš JVB

Zpráva z čarodějnického sletu
Dne 27. dubna se do naší školky slétlo více než čtyřícítka čarodějnických učňů a učnic. Mezi nimi
nechyběl Harry Potter, Brumbál, Homo Matax, Kačaba, baba Jaga, Kočkovína, Belzebuba, Kozluše, Barbuška i proslule známá Saxana a Hermiona. Během sletu se snědlo 75 myší, 6 hadů, 190 žab, 45 červů
a nespočetně pavouků. Vypilo se 5 litrů kouzelného lektvaru posilujícího sílu a odvahu (recept na požádání zašleme). K těmto pochutinám byla jako hlavní chod servírována „Polévka z netopýřích hlaviček“,
dále „Maso baby Jagy“ a dezert „Překvapení od dvou čarodějnic“. Z místního šetření vyplynulo, že hygiena je nejslabší stránkou čarodějnických rodů. Nekoupou se vůbec, v lepším případě jednou za několik
let, k čemuž využívají kaluže, déšť, bláto, popřípadě sprchu z náhodně projíždějícího kropicího vozu.

V trojboji úspěšně

Ve sportování pokračovali žáci naší Základní školy
i v červnu, kdy se vybraní zástupci zúčastnili dalšího
ročníku atletického trojboje. Soutěžilo se v běhu na
60 metrů, skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem. Žáci naší školy byli úspěšní a obsadili v celkovém součtu pěkné třetí místo hned za oběma školami z Neratovic. Zejména skvělé výsledky v běhu,
kterých dosáhli Filip Janoušek a Ondřej Krajč, dávají velké šance do budoucna.
-pj-

Další ročník je již minulostí

Za krásného slunečného počasí se počátkem
května uskutečnil 2. ročník závodu v přespolním
běhu O pohár starosty Tišic, který pořádá naše základní škola. Běželo se v pěti kategoriích - mladší
žákyně a žáci, starší žákyně a žáci a ostatní. Startovní výstřel zazněl krátce po čtvrté hodině, kdy na
trať vyběhla skupina nejmladších dívek. Poslední
závodníci z řad rodičů, sourozenců a dalších sportovců dobíhali něco před pátou hodinou. Poté byli
vyhlášeni nejlepší tři běžci v každé kategorii, kteří
obdrželi medaile a vítězové ještě převzali z rukou
starosty obce Pavla Končela hlavní cenu – pohár
pro vítěze. Zároveň také získali z rukou zastupitele
ing. Jiřího Chobotského věcné ceny od občanského
sdružení Naše společná obec.
Ještě zbývá poděkovat rodičům za přípravu trati
a organizaci celého závodu a Pavlu Janouškovi za
fotodokumentaci.

Čarodějnice a čarodějové vlastní 87 hadů, 2 draky, 1620 pavouků sklepních, 16 sov, 138 koček černých
a 15 koček zrzavých, 278 ropuch, 90 žabiček zelených, much a blech nepočítaně, 42 ještěrek, leguána,
padoucha kozelského a 11 plyšounů. Zdatnost a odvahu dokazovali přítomní lovením drobných předmětů
ve slizu a jiných nechutnostech. I zavěšené mouchy v obří pavučině byly pro ně snadnou kořistí. Kalorie
spálili při velkém čarodějnickém rejdění. Na závěr si vysloužili letecký průkaz pro košťata klasická a motorová s platností na několik desítek let.

Výsledky zápisu

Letošní zápis proběhl v podobném duchu jako
v letech minulých. K zápisu se přihlásilo celkem
47 uchazečů, z nichž bylo přijato 20 nových dětí.
Požadavky na místa ve školce jsou každým rokem
větší, a tak počet těch nepřijatých stoupá – letos
se nedostalo na celkem 27 dětí. A to je v naší obci
ještě dost dalších, které se k zápisu vůbec nedostavily. Proto všichni určitě s radostí uvítají přístavbu
školky, která se uskuteční v letošním roce.

Dětský den
na zámku

U příležitosti Dne dětí navštívily naše děti ze
školky zámek Choltice u Přelouče. Prohlédly si
zde nádhernou výstavu pohádkových postaviček,
představení vodního černého divadla a park se
zahradou a rybníky. Počasí bylo bez mráčků, děti
se osvěžily zmrzlinou a celý den si pěkně užily.

Víte, co je družorodinka?

Jen v tichém úžasu kroutíme hlavou nad tím, že si některé děti mohou myslet, že maso se vyrábí v
Tescu a krávy jsou fialové, jako ta Milka z Alp. Větší pochopení máme pro ty, kteří neznají hodnotu
peněz a neví, kolik úsilí stojí vydělat na běžný nákup.
S naprosto ojedinělým projektem přišla učitelka z družiny naší základní školy Hanka Jelínková, která
nenásilnou formou umožnila dětem nahlédnout do života dospělých, do starostí jejich rodičů. „Přibližně po dobu čtyř týdnů probíhal v naší družině projekt „Družorodinka“, kde děti plnily stejné úkoly, jako
jejich rodiče,“ vysvětlila prvotní záměr H. Jelínková. Každý žák na začátku obdržel svůj „občanský
průkaz“ a dvě děti – plyšáky, o které se musel starat. Nesměl je zapomenout odvést do školy, do školky,
zaplatit obědy, družinu, navštěvovat s nimi kroužky. K povinnostem patřilo i zaplacení elektřiny a běžných poplatků. „Velmi oceňuji, že se do projektu zapojili i zaměstnanci školy, protože kde jinde zaplatit
obědy než v jídelně,“ ocenila spolupráci družinářka. A protože peníze na poplatky nerostou na stromě,
musely si je děti vydělat. Každé z nich si založilo svou podnikatelskou činnost, kde si peníze vydělávaly. A tak rázem byly v družině služby kadeřnické, masérské, prodejna potravin, doktor, ke kterému se
chodilo s „dětmi“ na povinná očkování. A pokud někomu přeci jen peníze došly, mohl si půjčit v bance.
Zde ale musel doložit potvrzení o stálém příjmu s ověřeným podpisem. A ten získal na obecním úřadě.
„Dohodla jsem s pracovnicemi obecního úřadu návštěvu dětí a všechny ochotně souhlasily se dnem
pro děti. S naprosto vážnou tváří dětem ověřovaly podpisy u smluv, vystavovaly doklady o zaplacení
poplatku za popelnici, psa či kanalizaci, dožadovaly se patřičných dokladů z rukou dětí. Pro děti to byla
obrovská zkušenost v komunikaci a schopnosti vyřídit si něco sám,“ ocenila spolupráci H. Jelínková.
Přibližně tři desítky dětí z naší školy od prvňáčků po třeťáky získalo naprosto reálnou představu a starostech mámy a táty, o tom, kolik toho musí denně stihnout a zařídit. Tyto děti si již určitě nemyslí, že se
všechno „nějak“ zařídí, ale ví, že za vším stojí kus práce jejich rodičů.
(nač)

Výsledky:
1. - 3. ročník – dívky
1. Kristýna Javorská (II. třída)
2. Alexandra Havlíčková (III. třída)
3. Kateřina Tůmová (III. třída)
1. – 3. ročník – chlapci
1. Filip Janoušek (II. třída)
2. Jan Sochor (III. třída)
3. Ondřej Krajč (I. třída)
4. -5. ročník – dívky
1. Anna Šimonková (IV. třída)
2. Tamara Pospíšilová (IV. třída)
3. Michaela Zvelebilová (IV. třída)
4. -5. ročník – chlapci
1. Taras Prodan (IV. třída)
2. Radek Štráchal (IV. třída)
3. Zdenek Hron (IV. třída)
rodiče + ostatní
1. David Šanda
2. Matěj Uher
3. Jan Skála
Pavel Jelínek
Základní škola Tišice přijme od srpna 2011
uklízečku na zkrácený úvazek (2 hodiny denně), vhodné i pro důchodkyni. V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy na telefonu
736 629 484.
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Čtenáři nám píší…
...aneb všechno bylo jinak

Naše čtenářka Marie Svobodová, rozená Bukovská z Tišic nám tentokrát nenapsala, ale zavolala. Upozornila mne, že tragický příběh mladých milenců, který jsem popsal v minulém čísle TR, se odehrál jinak,
jen ten smutný konec je pravdivý. Věděl jsem z dětství, že rodina Bukovských měla v Tišicích známé
pekařství, ale že to souvisí s popsanou tragédií, mne nenapadlo. Doslova jsem citoval text v kronice pana
Šulce, přesto se paní Svobodové i čtenářům omlouvám. Zašel jsem za paní Svobodovou a dozvěděl se,
že mladý voják Jan Bukovský byl bratrem jejího otce, neboli její strýc. Do války odešel hned na jejím
začátku, zúčastnil se jedné z bitev a byl raněn. Po uzdravení dostal na jeden týden zdravotní dovolenou.
Hned po příjezdu domů prohlásil, že se do toho pekla již nevrátí. Po uplynutí povoleného týdne se krátký
čas skrýval v okolních lesích a vojenská c. k. policie po něm brzy začala pátrat. Uvědomil si, že když ho
chytnou, zastřelí ho jako zběha. Bezvýchodnou situaci vyřešil tak, jak jsem popsal. Zdejší lidé si mysleli,
že nejdříve oběsil svou milou a potom sebe. Policejní lékař však při prvním ohledání mrtvých zjistil, že
nejdříve zemřel on a Anička se velmi dlouho rozmýšlela, zda ho má následovat.
Petr BRODSKÝ, kronikář

Jede vláček kolejáček

Dne 1. května 2011 po desáté hodině zavítal do naší vsi nádherný
parní vláček. Přijel v rámci oslav Karla I. ve Staré Boleslavi. Táhla
ho vyšperkovaná a udržovaná lokomotiva Šlechtična. Naleštil jsem
tedy své objektivy a chtěl jsem pořídit co nejpěknější fotografie pro
naše Rozhledy. Nejlépe ji vyblejsknout proti nápisu TIŠICE na naší
zastávce. Když jsem dorazil na nádraží, tak se mi ale chtělo brečet.
Nějací vandalové z naší zastávky dělají místo hrůzy. Poničili přístřešek a celý jej počmárali a nezastavili se v devastaci ani před označením naší zastávky. Takže návštěvník naší obce, který dorazí vlakem, má hned jasno kam přijel. Do obce,
kde řádí kazisvěti. Vláček dojel a já viděl ten kontrast. Krásný stoletý udržovaný stroj a naše donekonečna
opravovaná zastávka, která vedle vypadala jako po světové válce. Ještě, že vlak hodně kouřil a alespoň na
chvilku skryl nemravnost a necit vandalů dýmem. Odjel, dým se rozplynul a zůstala jen otázka – proč?
jvb

Lodí napříč naším krajem
Poplujte s Klubem seniorů Tišice 15. července 2011 lodí z Mělníka do Čelákovic a zpět. Odjezd v 8,45 hodin autobusem z autobusových zastávek v obci
do přístavu Mělník, kde loď vyplouvá proti proudu v 9,30 hodin. V Čelákovicích otáčíme a bez zastávky pokračujeme zpět po proudu do přístavu Mělník,
kde plavba v 18,00 hodin končí. Autobus nás doveze zpět do Tišic.
Cena tohoto výletu je 200,- Kč včetně dopravy autobusem. Občerstvení a
oběd na lodi si hradí každý účastník sám dle výběru a konzumace. Celou plavbu nás bude provázet hudba, která je též v ceně. Závazné přihlášky přijímá do
30. června 2011 Milan Černý, Boleslavská 197, telefon 721 382 260.
Na šťastnou plavbu s Vámi se těší výbor Klubu seniorů Tišice
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Sladký život v Tišicích

Nová výrobna sladidel firmy F&N v Tišicích
vyrostla doslova jako houba po dešti. Stavební
ruch ustal a kdo očekával ruch výrobní, ten se
nedočkal. Výroba sladidel běží tiše, bezprašně,
jako by tu ani nebyla. O představení nové firmy
působící v naší obci, jsem požádala Ing. Milana
Němečka, jednatele firmy F&N.
Když si vyhledáme firmu F&N sladidla na internetu, zjistíme, že její sídlo je v Jiřicích. Areál
v Tišicích je rozšířením výroby nebo své aktivity
přesouváte do naší obce?
V současné době je již sídlo firmy v Tišicíc, Jiřice
jsme definitivně opustili. Tišice, kde dnes máme výrobní i skladové kapacity, se tímto stávají významným střediskem nekalorických sladidel v ČR.
Mohl byste vaši společnost našim obyvatelům
představit?
Společnost F&N dodavatelé, s.r.o. se od roku
1991 specializuje na výrobu a prodej nekalorických
a nízkokalorických sladidel. Zaujímá v této kategorii vedoucí místo v ČR a výrobky jsou k disposici ve
většině supermarketů, s vyjímkou diskontních řetězců typu Lidl a Penny, kde nabízejí levná sladidla
dovážená z Německa.
Přírodní cukr nebo umělá sladidla? To bude asi
věčný důvod k dohadům. Kde vy sám vidíte nezastupitelnost umělých sladidel?
Nezastupitelnost umělých sladidel vidím v tom, že
jsou součástí moderních trendů zdravé výživy. Výživa zaměřená na prevenci závažných civilizačních
chorob, na úsilí netloustnout a být fit znamená snižovat spotřebu cukrů, tuků a soli. Neboť nejenom
mladí lidé, ale i středního a staršího věku si chtějí
užívat života.   
Vyrábíte celou škálu sladidel. V čem se jednotlivé výrobky liší a předně proč je potřeba tolik
druhů?
Naše společnost dodává na trh široký sortiment
sladidel. V principu by možná stačil jeden typ,
ale chcete žít ve společnosti, která vyrábí jeden
typ aut, jeden typ domů a jeden typ rohlíků? Naše
sladidla jsou umělá i přírodní, mají různé chuťové
vlastnosti, různou sladivost a jsou v různých cenových kategoriích. Všechna bez vyjímky jsou nízkokalorická, bezpečná a dokonale prověřená.
Ze strany obyvatel zazněly obavy, zda výroba
nepřinese zvýšení prašnosti nebo hluku. Máme
se z vaší strany na něco takového „těšit“?
Jsme v obci od začátku března a všichni obyvatelé se již mohli přesvědčit, že veškeré obavy tohoto
typu jsou bezpředmětné.  
Působení nové firmy může znamenat rozšíření
pracovních příležitostí v obci. Budete nabírat
nové zaměstnance?
Trochu nás trápí, že jsme dosud nemohli přijmout žádné nové zaměstnance. Všichni stávající
se s námi přestěhovali z Jiřic. Jsme však připraveni ihned rozšířit výrobu, jakmile se zvýší odbyt.
Myslíme si, že v naší společnosti zatím panují neodůvodněné předsudky vůči sladidlům.
Nejste firmou o stovkách zaměstnanců se stamilionovými obraty, navíc máte za sebou nemalé investice do nového areálu. Přesto bude naše
obyvatele zajímat, jaký postoj zaujmete k naší
obci?
Vybrali jsme si obec Tišice a obyvatelé nás přijali
kladně. Jsme připraveni být otevřenou a vstřícnou
firmou, která bude pravidelně informovat o svých
záměrech, a v rámci svých možnost chceme být
obci prospěšní. Budeme rádi, když si občané budou pozitivně uvědomovat, že Tišice jsou nyní obcí,
odkud vychází průkopnický trend nekalorických
sladidel.  
Naďa Černá

Fotbale jak dál?

Toto povídání je o našem tišickém fotbalu a nejen
o něm. Je to již nějakou dobu, co jsem podnikal, a
když za mnou přišli fotbalisté, jestli bych nepřispěl,
tak jsem jim v rámci možností  jako firma  něco dal.
Podotýkám, že fotbalu nerozumím a ze sportů mám
rád tenis, squash a cyklistiku. Každopádně jako TišicoChrásteckoKozlák vím, že v obci fungují na plné
obrátky masově dva spolky – fotbalisté a KLUBko.
Proto si myslím, že je povinností nás všech si hýčkat vše, co pomáhá zlepšit situaci. Zejména fotbalisté
chrání naši mládež od zhoubného nicnedělání. Kdo
chce, aby se naši mladí jen tak poflakovali, kouřili,
pili a kdovíco dalšího, tak dál číst nemusí. Koho však
tyto věci trápí, toho poprosím o kratičké zamyšlení.
Zamyšlení na téma, nemohu nějak pomoci já? Týká
se mě to, že fotbalisté těžce shánějí každou korunu
a kvůli nedostatku peněz a aktivních lidí se možná
rozpadnou? Týká se mě to, že pingpongáři a aerobičky nemají kde v zimě trénovat, když nájemce obecní
restaurace žádá úhradu za vytápění sálu, na kterou

nemají? Myslím si, že týká. A týká se to i těch, kteří
nemají doma žádného fotbalistu. Až se ze znuděných
mladíků vylíhne jen smečka opilých vandalů, pak to
rázem bude problém nás všech. Právě proto je třeba si hýčkat všechny spolky a všechny ty obětavé
osoby, které tráví svůj volný čas službou ostatním.
Drazí spoluobčané, moc Vás tímto prosím o pomoc.
Přispějte sami nebo vaše firmy fotbalistům, KLUBku, hasičům, chovatelům, myslivcům, pingpongářům,
šachistům…. Darujte jim třeba jen pár korun nebo
pár minut svého času. Nebuďte slepí, když jim nějaký
vandal ničí majetek. Zvažte svou aktivní účast v těchto spolcích a sdruženích. Podporujte je pochvalou.
Níže naleznete spojení, na kterých se můžete na
spolky obrátit s nabídkou pomoci:
Fotbalisté fotbal@tisice.cz  606 354 328
KLUBko klubko@tisice.cz 607 807 009
Spolek dobrovolných hasičů Tišice cornyes@seznam.cz 604 874 996
Chovatelé Lucie Flíčková 773 100 369             jvb

Tradiční srpnové
turnaje před námi

Nové zábradlí na hřišti

Zveme všechny fanoušky a příznivce tišického
fotbalu na tradiční turnaj O pohár starosty obce,
který se letos uskuteční 6. srpna 2011. O týden
později pak proběhne turnaj starých gard za účasti domácího mužstva a dále Lobkovic, Kostelce
a Neratovic. Oba turnaje budou odehrány na našem
hřišti v Chrástě.

Stará garda

Stará garda odehrála koncem května další zápas,
v kterém se po bojovném výkonu mohla radovat
ze zaslouženého vítězství, kdy zvítězila nad mužstvem Fajfka Brázdim 2-0 góly Peka.

Program letního kina

2. července – Králova řeč
9. července – Odcházení
16. července – Hlavně nezávazně
23. července – Rio
30. července – Láska a jiné závislosti
6. srpna - Medvídek Pú
9. srpna - Lidice
13. srpna - Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
20. srpna - V peřině
27. srpna - Ženy sobě

Marný boj s vandaly

Jak jsem již informoval, obdrželi jsme koncem
roku 2010 od Okresního tělovýchovného sdružení
Mělník dotaci na údržbu ve výši 25.000,-Kč. Tyto
finance byly určeny na nové zábradlí oddělující
hrací plochu od diváků. Vzhledem k povětrnostním podmínkám se akce realizovala až v průběhu
května. Zámečnické práce provedl pan Ilič, kterému děkuji za všechny fotbalisty a jejich příznivce. Stavební práce jsme si zvládli svépomocí. Zde
bych chtěl především poděkovat Jirkovi Štráchalovi, Petru Koubovi, Tomáši Opltovi, Michalu
Vítovcovi, Martinovi a Honzíkovi Preislerovým,
Standovi Rajskému, Jirkovi Svobodovi st., Petru
Machovi a Mirkovi Zralíkovi za jejich pomoc při
realizaci této akce.

Smutná zpráva

V pondělí 6. června se uzavřena jedna velká kapitola
tišického šachu, tedy sportu,
který nevyžaduje velké svaly
a bojovný křik zanícených fanoušků. V šachu jde především
o čest a cílem je zvítězit nad soupeřem v přímém otevřeném boji. Takový byl František
Staněk, člověk, který svou mírností, slušností
a především ctí byl vzorem. Jako hráč v letošní
sezóně nepoznal porážku. Bohužel jako člověk
prohrál nerovný boj s věkem a nemocí. Nemocí,
s níž se učil žít trpělivě a s pokorou tak dlouho,
že odchod překvapil. Nelze vyjádřit zármutek
za všechny, s kterými kdy šachy hrál a kteří si
Frantu oblíbili. V našich srdcích a vzpomínkách
zůstane s námi dál.
Miloš Partl

Před zahájením letošní filmové sezóny proběhla kompletní údržba letního kina, včetně opravy
všech laviček. Bohužel ihned po jejím skončení
stačili během víkendu vandalové okamžitě nové
lavičky poškodit a opravená prkna polámat. Proto rozhodlo zastupitelstvo obce o zákazu vstupu
do prostor letního kina, pokud zde nebude probíhat promítání či případně jiná akce.

Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým
za slova útěchy a vyjádření upřímné soustrasti nad
úmrtím pana Františka Staňka.
Manželka, syn a dcera s rodinami

INZERCE

NAROZENÍ

●● Prodám truhlářský ponk 190x60 cm - 400,- Kč.

Volejte 737 389 708
●● Daruji štěňata křížence, odběr možný koncem července 2011. Volejte 774 250 339 nebo 721 342 467.
●● Doučím angličtinu nebo pomohu s konverzací,
především žákům ZŠ a nižšího gymnázia. Volejte
733 691 199 nebo 733 691 196.

Poděkování

Dávid Grüger

ÚMRTÍ

Růžena Černá
ing. Martina Bubeníčková
Jiří Čuba
František Staněk

97 let
45 let
63 let
72 let
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Sport

Fotbalisté sestupují
Žádné dobré zprávy - tišické áčko po třech letech
v krajské I. B třídě sestupuje do okresního přeboru! V dosavadním průběhu jarní části mistrovských
soutěží jsme získali pouhých šest bodů za stejný
počet nerozhodných výsledků. V tomto směru na
nás nikdo v naší skupině nemá. Z vítězství jsme se
na jaře zatím neradovali, a to je ten největší důvod,
proč sestupujeme do nižší třídy. S Mělníkem jsme
sice prohrávali brzy o dvě branky, ale ještě do poločasu mužstvo zabojovalo a vyrovnalo stav. Jenže
pak jsme v závěru poločasu a hned na začátku druhé
půle inkasovali a bylo rozhodnuto. Proti Kosmonosům odevzdali hoši dobrý výkon, ale neproměněná
penalta Kaňovského a inkasovaný gól v závěru nám
nedovolil sáhnout na body. V Lužci, kde se hrálo
o všechno, jsme odehráli zápas snů, jenže velmi
ovlivnění rozhodčí nám opět nepřáli a v 93. minutě
odpískali proti nám vymyšlenou penaltu a tím nás
velmi poškodili. Remíza byla pro nás vlastně jako
prohra a ještě jsme ztratili Karla Temiaka, který se v
zápase zranil.Vdomácím zápase s Luštěnicemi jsme
inkasovali opět v posledních minutách a zase jen
remizovali.V Řepíně jsme šli do vedení, ale z protiútoku jsme inkasovali a navíc během jedné minuty
přišli o dva hráče základní sestavy - Jirku Svobodu
a Milana Kaňovského. S Vysokou i ve slabší sestavě jsme měli opět na vítězství, ale gól, který jsme
dostali v posledních minutách znamenal znovu jen
dělbu bodů. Poslední tři zápasy jsme měli problémy
se sestavou, proto tak divoké výsledky. Proto si jen
přejme, aby se příští sezóna v Tišicích povedla a fotbal opět rozdával radost z vítězství! A ještě připojme
nejlepšího střelce áčka jara – stal se jím Jan Blahut
s 5 góly.
Jak si vedla ostatní mužstva
B mužstvo
Naše rezerva na jaře nezískala ani bod, krčí se na
posledním místě III. třídy a stejně jako áčko končí na posledním místě. Paradoxně nejblíže bodům
Tišice A - FC Mělník
Temiak L., Svoboda
Tišice A - SK Kosmonosy
Kaňovský
AFK El. Lužec - Tišice A
Brodský, Blahut, Štráchal
Tišice A - TJ S. Luštěnice
Svoboda, Máca
TJ Řepín - Tišice A
Blahut
Tišice A - FK Vysoká
Brzoň, Temiak L.
SK Rejšice - Tišice A
Tišice A - TJ Sokol Záryby
Dolnobous. SK - Tišice A
Blahut 2x
Tišice B - TJ S. Záryby B
Priatka
Tišice B - Start Mlékojedy
Rampouch 2x
TJ Kly - Tišice B
TJ Řepín B - Tišice B
Rampouch 2x
Tišice B - SK Liběchov
Sokol Dřísy - Tišice B
Tišice B – S. Hor. Počaply
Weishäupl

2-6
1-2
3-3
2-2
4-1
2-2
9-0
0-4
5-2
1-2
2-5
1-0
5-2
0-4
4-0
1-3

byla v zápase s lídrem soutěže neratovickým béčkem, ale inkasovala v nastaveném čase. Nejlepším
střelcem béčka (a skoro jediným) v jarní části byl
Láďa Rampouch se 4 brankami. Do nového ročníku již B mužstvo nebude přihlášeno.
Béčku se ovšem nečekaně dařilo v Českém poháru, v němž se dostalo až do semifinále po vítězství
ve čtvrtfinále nad Dynamem Nelahozeves B 3-7,
kdy skórovali Brzoň 2x, Hořánek, Holec, Rampouch, Kočí a Weishäupl! Zde už ovšem nestačilo na mužstvo Sokola Dolany, se kterým prohrálo
1-4. Nový ročník mistrovských soutěží dospělých
začíná 28. srpna 2011.
Starší přípravka
Starší přípravka pod vedením dvojice trenérů
Martina Terzieva a Jiřího Štráchala je nejúspěšnějším týmem Tišic v letošním ročníku. V celé sezóně
odehrála 20 utkání při celkovém poměru branek
102:29. Mužstvo si připsalo13 vítěztví a 7 porážek, celkem získalo 39 bodů a obsadilo 8. místo z
19 mužstev na okrese. Nejlepšími střelci celé sezóny jsou Radek Štráchal (27 branek), Taras Prodan (26) a Jakub Terziev (8). A jak hodnotí sezónu
jeden z trenérů Martin Terziev? „Jaro nám vyšlo
velice dobře, z 10 utkání jsme dosáhli 9 vítěztví a
jen jedné porážky a obsadili tak první místo v naši
skupině o 8. -13. místo. Kluci se zlepšují každým
tréninkem a doufám, že se ukážeme v dobrém světle i v příští sezoně, ale již v mladších žácích.“
Do příští sezóny se celé mužstvo posouvá věkem
do mladších žáků, proto starší přípravku nebudeme
obsazovat.
Mladší přípravka
Mladší přípravka obsadila v celkovém hodnocení
soutěže 13. místo. Mužstvo trénují Michal Vítovec
a Tomáš Prejzek. S nejmenšími adepty jim vypomáhá ještě Michal Pasovský. Nejlepší střelci jarní
sezóny byli Ondřej Krajč (9 branek), Tomáš Oplt
(3) a Adam Himl (2).

Výsledky

Sokol Čečelice - Tišice B
9-2
Vlach, Hořánek
SK V. Borek – St. přípravka
0-6
Tomášek 2x, Terziev, Štráchal R., Prodan, An. Sovány
St. přípravka – S. Libiš
12-0
Štráchal R. 6x, Prodan 3x, Terziev 2x, Tomášek,
FC Lobk. B – St. přípravka
1-5
Štráchal R. 3x, Prodan 2x
St. přípr. - Vltavan Chvatěr.
1-0
Prodan
FC Mělník B – St. přípravka
0-5
Štráchal R. 2x, Prodan 2x, Adámek
St. přípravka - SK V.Borek
15-2
Štráchal R. 6x, Prodan 6x, Terziev 2x, Polívka
Sokol Libiš – St.přípravka
0-5
Duchoslav 2x, Andrea Sovány 2x, Polívka
SK Velký Borek - Ml..přípravka 8-1
Krajč Ondřej
Dyn. Nelahozeves - Ml..přípravka 8-0
Ml.přípravka - SK Velký Borek
2-1
Krajč Ondřej, Červinka Jakub
Ml. přípravka - Dynamo Nelahoz. 1-11
Krajč Ondřej
SK Lab. Kostelec - Ml..přípravka 9-0
Ml. přípravka - TJ Neratovice
3-3
Oplt Tomáš,Lukášek Jaroslav, Himl Adam
SK Mšeno - Ml. přípravka
5-0

Tabulky
Tišice A
1. Sokol Dlouhá Lhota 26 17
2. TJ Řepín
26 12
3. SK Kosmonosy
26 14
4. Sokol Luštěnice
26 12
5. SK Rejšice
26 11
6. SK Bělá p. B.
26 11
7. Sokol Záryby
26 10
8. FC Mělník
26 10
9. Dolnobous. SK
26 10
10. FK Vysoká
26 10
11. AFK Eletis Luž. n.V. 26 10
12. Sokol Kosořice
26 10
13. Slavoj Kr. Vrutice 26 8
14. TJ Sokol Tišice A 26 3

5
9
2
5
6
4
6
5
4
3
3
2
4
10

4
5
10
9
9
11
10
11
12
13
13
14
14
13

75:39
48:25
57:48
59:42
48:39
50:53
43:52
58:61
49:49
44:50
49:66
38:45
49:63
31:66

56
45
44
41
39
37
36
35
34
33
33
32
28
19

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

1
5
3
6
5
3
2
8
4
7
2
4
4

3
1
3
6
7
9
13
10
14
12
16
15
20

78:15
66:15
73:32
48:29
44:33
49:41
32:39
25:31
39:53
35:60
35:78
42:77
18:81

61
59
57
42
41
39
29
26
22
22
20
19
4

1
3
3
6
8
9

58:5
62:18
48:13
22:33
13:71
21:84

27
21
21
12
6
3

Mladší přípravka (o 9. -15. místo)
9. SK Lab. Kostelec 10 9 0 1
10. Dynamo Nelah.
10 8 0 2
11. SK Mšeno
10 5 1 4
12. SK Slavia V. Borek 10 4 0 6
13. TJ Sokol Tišice
10 2 1 7
14. TJ Neratovice
10 0 2 8

84:16
75:21
34:23
34:53
16:58
27:99

27
24
16
12
7
2

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

20
18
18
12
12
12
9
6
6
5
6
5
0

Starší přípravka (o 8. -13. místo)
8. TJ Sokol Tišice
10 9 0
9. FC Lobkovice B
10 7 0
10. Vltavan Chvatěruby 10 7 0
11. FC Mělník B
10 4 0
12. TJ Sokol Libiš
10 2 0
13. SK Slavia V. Borek 10 1 0

Nábor mládeže

Fotbalový oddíl TJ Sokol Tišice pořádá nábor
dětí ročníků narození 2005 a 2006 (je možno i
starší pro doplnění současných týmů). Tréninky začnou 23. srpna 2011 a budou pravidelně
každé úterý a čtvrtek od 17,00 hodin na hřišti
v Chrástě. Případné dotazy u Michala Vítovce
na telefonu 723225942.

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov
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