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ZDARMA

Přístavba mateřské školy slavnostně otevřena
Třetí třída Mateřské školy Tišice a její zázemí
pro děti a učitelky byly financovány za podpory
Středočeského kraje, obec se spolupodílela pouhými pěti procenty. Přístavba mateřské školy
byla předána do užívání 2. prosince 2012 za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje Davida
Ratha a starosty obce Pavla Končela.
Davida Ratha a Pavla Končela přivítala při příjezdu ředitelka mateřské školy Ludmila Nováková. Všichni tři pak společně přestřihli pásku, která
symbolizovala předání přístavby mateřské školy
do užívání. Starosta obce a ředitelka školky krátce hejtmana informovali o vývoji celé akce, která
proběhla v rekordním termínu pouhých třech měsíců. Hejtman našeho kraje velmi ocenil začlenění
nové přístavby ke stávající budově, ale i informaci o hladkém průběhu celé výstavby a maximální
spolupráci všech zúčastněných stran, sám k tomu
řekl: „Je dobře, když vše funguje tak, jak se předem
dohodne. Jsem rád, že finanční prostředky byly tak
účelně využity.“ V době návštěvy hejtmana nebyly
z časového důvodu položeny podlahové krytiny.
„Bylo by nerozumné uspěchat dokončovací práce,
mám příjemný pocit z toho, že technologie výstavby
jsou dodržovány,“ řekl hejtman k omluvnému vysvětlení stavu interiéru. Při rozloučení popřál ředitelce mateřské školy, aby přístavba sloužila hlavně
ke spokojenosti dětí.
Poté se oba pánové za doprovodu Milana Němce,
radního Středočeského kraje, přesunuli do budovy
obecního úřadu ke krátkému posezení. Zde informoval starosta obce o nejbližších záměrech rozvoje
obce i o problémech, které musí zastupitelé řešit.
„Sotva se nám podařilo vyřešit dostatek míst v mateřské škole, tak musíme řešit kapacitu základní školy, kde počet žáků každoročně přibývá. V podstatě již
nyní rozbíháme další akci, kterou je zateplení školy
a v neposlední řadě doufáme ve výstavbu nového

Pásku slavnostně přestřihli (zleva) hejtman D. Rath, starosta obce P. Končel, ředitelka MŠ
L. Nováková a radní M. Němec
zdravotního střediska.“ řekl starosta obce. V této
souvislosti vyjádřil naději v další možnou podporu ze strany Středočeského kraje. „Pokud to bude
možné, rádi podpoříme vaše záměry. Každý rok se
dotace na rozvoj obcí Středočeského kraje pohybuje
v částce půl miliardy korun, čímž se od současného volebního období řadíme mezi kraje s nejvyšší
finanční podporou ve prospěch obcí.“ řekl D. Rath
a Milan Němec pokračoval ve vysvětlení systému
dotací. Ten se oproti minulému volebnímu období
značně zjednodušil. Osmnáct dotačních titulů bylo
rozděleno do sedmi fondů. Pro všechny platí stejný
termín podání žádosti, takže obce nemusí po celý
rok sledovat vypsání dotací. Pro všechny také platí pětiprocentní spoluúčast obce a 95% spoluúčast
kraje. „Obce přesně vědí, s jakou finanční částkou

na spoluúčast mají počítat. Dostanou buď devadesát pět procent nebo nic.“ vysvětlil M. Němec. Celý
systém dotací je i zpřehledněn, protože každý spolek,
organizace či sdružení musí ke své žádosti připojit
i identifikační číslo obce. „Víme pak, že jsme přispěli
nejen samotné obci na některý z jejích projektů, ale
že jsme v té obci podpořili například svaz chovatelů
či sportovce. V minulosti bylo velmi složité dohledat
kolik projektů se v dané obci podpořilo.“
Celé setkání proběhlo v přátelské a velmi uvolněné atmosféře. Zúčastnění zastupitelé se s představiteli kraje rozešli s poděkováním za podporu
přístavby mateřské školy a s přáním, aby se další setkání uskutečnilo při příležitosti dokončení dalšího
projektu ve prospěch rozvoje obce. Věříme, že tomu
tak bude.
Naďa Černá, zastupitelka obce

Je to málo nebo moc?

Co znamená jeden rok? Nic nebo vše. Záleží na úhlu pohledu. Třeba v lidském životě to může být moc, kdy z nově narozeného bezbranného tvorečka
vyroste malý člověk, nebo moc, když při realizaci něčeho nového, zajímavého to tak strašně utíká… Co však znamená rok v životě starosty obce? Málo
nebo moc? Opět záleží na úhlu pohledu. Podle těch, kteří si jeho práce váží,
se podařilo moc, z pohledu věčných nespokojenců a kritiků samozřejmě
málo. A jak uplynulý rok hodnotí sám starosta? Na to jsme se Pavla Končela
zeptali v zásadě po roce, kdy usedl do křesla starosty naší obce. Přesně tak,
jak jsme v Tišických rozhledech 119 slíbili.

Když jsme spolu hovořili před rokem, směřovala první
otázka k vaší ne úplně obvyklé cestě do křesla starosty.
Tehdy jste tento krok hodnotil jako nutnost v danou chvíli.
Jak se na to díváte dnes, s odstupem jednoho roku?“
Svého rozhodnutí rozhodně nelituji. Přijal jsem tehdy určitou výzvu a musím říci, že mne zcela pohltila. Je to velké zadostiučinění, když se práce daří a současně výzva, když zrovna něco nevyjde
podle představ. Jen asi trochu více trpí rodina, mám na ní ještě méně času,
než jsem si před rokem myslel. Starostou totiž nejste od-do, ale v zásadě 24
hodin denně.
Vraťme se ještě k loňskému povídání. Řekl jste, že by vás uspokojilo, kdyby se vám za volební období povedla alespoň jedna větší investiční akce
a jako příklad jste uvedl také přístavbu mateřské školy. Ta už stojí a velmi

záhy začne sloužit. Máte tedy splněno. Ale jsou před vámi ještě další tři
roky…
Samozřejmě z toho mám radost, ale nehodlám spát na vavřínech. Naopak,
motivuje mne to k dalším aktivitám. Již teď víme, že díky úspěšnému prodeji
budovy bývalého OÚ můžeme využít dotace na zateplení budovy ZŠ, kdy je
schválen zhotovitel a jsme těsně před podpisem smlouvy s FŽP. Tady je však
nutné poznamenat, že toto se podaří jen díky tomu, že celá akce byla připravena bývalým zastupitelstvem, takže se jen plynule na připravené navázalo. Podobně tomu bylo i u rekonstrukce dešťové kanalizace v Tišicích v Olšinkách.
Vůbec je dobře, že bývalí zastupitelé byli tak prozíraví, že i když naděje na
dotace byla malá, nevzdali se a připravovali tyto žádosti i s vědomím menších
šancí a dnes toho můžeme využít. Rád bych také zmínil pořízení znaku a vlajky obce, což se povedlo díky dotaci našeho občana.
Před vámi všemi stojí ještě další obtížný úkol, který vyžaduje okamžité
řešení – vysoký počet žáků v základní škole.
Ano, dostavbou mateřské školy jsme vyřešili z větší části jeden problém související s růstem počtu obyvatel Tišic. A okamžitě před námi stojí další – už víme,
že stejná situace pravděpodobně nastane v novém školním roce v naší základní
škole. Dle všech signálů počet žáků převyšuje maximální kapacitu a v dalších
letech to nebude lepší. Výstavba nové budovy je finančně nedostupná a mobilní přístavba problém neřeší v delším horizontu. Je to tedy problém, který má
prioritu a po zápisu v lednu příštího roku budeme trochu moudřejší. Nicméně
Dokončení na str. 3
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15. prosince 2011 OZ schválilo
• jednací řád
• závěrečné vyhodnocení a náklady na přístavbu
MŠ Tišice
• na základě výsledků výběrového řízení a s ohledem na závěry komise pro posuzování nabídek
zhotovitele zateplení ZŠ Tišice, a to stavební firmu
ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o.
• pro rok 2012 šest pracovníků OÚ
• pro rok 2012 hospodaření v režimu Rozpočtového provizoria, a to až do doby schválení řádného
rozpočtu
• zrušení hospodářské činnosti obce k 31. 12. 2011
• pronájem pozemku p.č. 108/1 k.ú. Chrást u Tišic
o výměře 2173 m² J. Veselému, nájemné 500,- Kč/
rok, doba trvání nájemní smlouvy 5 let s výpovědní
lhůtou třech měsíců
• záměr spolupráce s firmami ASEKOL s. r. o.
a ELEKTROWIN a. s. v oblasti nakládání s elektro
odpadem
• záměr pořízení komunálního malotraktoru pro
potřeby obce za předpokladu, že náklady na pořízení nepřekročí 340.000,- Kč bez DPH. Zároveň
schvaluje záměr požádat k tomuto účelu o dotaci ve
výši 200.000,- Kč ze Stč. Fondu hejtmana a zmírnění následků živelných katastrof
• OZV č.1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Tišice s účinností od 1. 1.
2012
• záměr pronájmu obecního bytu č. 2 v ulici U Kapličky 35 a podmínky a průběh celé akce
• Rozpočtové opatření č. 3/2011
• záměr zabezpečení požární ochrany prostřednictvím města Neratovice s tím, že náklady za tuto
službu budou činit 20.000,- Kč/rok

Budoucnost pošty
v Tišicích

V deníku Právo vyšel článek o možnosti zrušení
poboček České pošty v některých obcích se seznamem těch, kterých by se to mělo týkat. Mezi nimi se
objevila i naše obec. Jaká je tedy budoucnost pobočky České pošty v Tišicích?
Již od počátku se většina členů OZ snaží podporovat zkvalitnění občanské vybavenosti. Její podstatnou součástí jsou služby České pošty, vedu již od
srpna letošního roku jednání o zkvalitnění poštovních služeb v naší obci. V této souvislosti je potřeba
uvést několik důležitých čísel. Tišická pobočka České pošty je každý rok ve ztrátě zhruba 400 000,- až
500 000,- Kč. To je samozřejmě velká suma a jen
dokresluje celorepublikový stav, kdy výdělečných
poboček je asi 20% (ve městech) a zbylých 80% je
ve ztrátě. Z této skutečnosti vychází snaha České
pošty o přesunutí svých služeb na obce nebo soukromé subjekty. Jelikož se ale připravuje privatizace
České pošty, je třeba do budoucna počítat s větším
tlakem na efektivitu i úpravu poskytovaných služeb.
Nejdůležitější informací, je však postoj nezrušit pobočku, pokud s tím nesouhlasí místní samospráva
(zastupitelé).
Co to znamená pro nás? Zastupitelé obce Tišice
ve své většině nesouhlasí se zrušením pobočky České pošty v naší obci. Takže dobrá zpráva na konec,
Česká pošta zde bude fungovat i v roce 2012. Navíc pokračují jednání o úpravě pracovní doby tak,
aby se některé dny prodloužila a byla tak k dispozici i občanům, kteří se vracejí ze zaměstnání déle.
K úpravě pracovní doby by mělo dojít od ledna nebo
února 2012.
Pavel Končel, starosta obce
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Pronájem obecního bytu

Současný nájemník obecního bytu U Kapličky
35 ukončil k 31. 12. 2011 nájemní smlouvu. Zastupitelé rozhodli o pronájmu bytu za tržní cenu. Jedná se o byt 4 + 1 v prvním patře rodinného domu.
V přízemí domu se nachází byt 2 + 1, který je
v současné době pronajat. Podrobnosti a podmínky pronájmu najdete na webových stránkách obce
a vývěsní desce OÚ. Podrobnosti vám poskytnou
i zaměstnanci obecního úřadu.

Reklamace stavebních částí ČOV

Na jaře tohoto roku došlo ke kontrole stavu ČOV
a vakuové stanice. Byly sepsány závady, které se
následně řešily s firmou Červenka s. r. o. V minulém
měsíci došlo v rámci reklamovaných nedostatků
k částečné opravě stavebních částí ČOV, konkrétně
byla opravena celá fasáda na vakuové stanici a zadním štítu ČOV, byl odvezen nepotřebný stavební
materiál, stavební buňky a odpad. Další jednání na
odstranění závad jak stavebních, tak nedostatků na
technologickém zařízení budou pokračovat.

Obec podepsala
smlouvu o požární ochraně obce

Podle zákona o požární ochraně je každá obec
povinna zřídit jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je zahrnuta do požárního poplachového
plánu kraje. Tato jednotka se řídí přísnými pravidly danými zákonem a musí být zajištěna její akceschopnost to je potřebný početní stav, vybavení,
každý člen jednotky musí mít odbornou způsobilost,
jednotka musí být schopna kdykoli vyjet deset minut po vyhlášení poplachu v minimálním složení
– řidič (strojník), velitel a dva hasiči. Pokud obec
není schopna zajistit vlastní jednotku, pak musí podepsat smlouvu s obcí, která tuto jednotku má a je
v časovém dosahu. Obec Tišice uzavřela smlouvu
s městem Neratovice, které bude poskytovat službu
o ochraně dané zákonem za částku 20.000,- Kč ročně. Tím obec dostála své zákonné povinnosti.

Výběrové řízení
na zateplení budovy ZŠ

Již několikrát jsme informovali, že zastupitelstvo
od svého nástupu do funkce hledá cestu, jak využít
v minulosti získanou dotaci na zateplení budovy
ZŠ. Tato cesta se ubírá ke svému cíli, kdy prvním

krokem bylo zajistit potřebné finanční prostředky
(z prodeje budovy starého obecního úřadu). Dalším krokem je vybrat firmu, která by byla schopna
zhotovit celou zakázku nejen kvalitně a za příznivou cenu, ale i v poměrně krátkém termínu. Bylo
osloveno pět firem, z nichž pouze tři splnily podmínky dané výběrovým řízením. Na základě výběrového řízení a doporučení hodnotící komise
schválili zastupitelé zhotovitele zateplení ZŠ, a to
firmu ŠNAJDR stavby Mělník s.r.o. Práce na zateplení by měly být zahájeny s koncem školního
roku, tedy v červnu 2012, kdy se započne s vnitřními pracemi, které musí být hotovy do konce srpna
tak, aby nebyla narušena školní výuka.

Bezpečnostní prvky
v ulici Boleslavská

V červenci začali zastupitelé řešit dopravní situaci před prodejnou masa a uzenin v Chrástě v ulici
Boleslavské. Zaparkované automobily před vchodem bránily ve výhledu při výjezdu z boční ulice
na hlavní a ty parkující v boční ulici bránily v průjezdu touto komunikací. Tato nepřehledná doprav-

ní situace byla vyřešena umístěním zábran před
prodejnou a dopravními značkami se zákazem zastavení v boční ulici. Bohužel musíme konstatovat,
že lenost vítězí nad bezpečností a někteří nakupující se neostýchají parkovat své automobily v prostoru obou autobusových zastávek. Proto starosta
obce jednal s Policií České republiky, aby v tomto
úseku častěji kontrolovala parkování automobilů.
Doufáme, že po této informaci nebude mezi platiči
pokut za špatné parkování žádný z místních obyvatel.
(nač)

Přípravy na nadcházející zimní sezónu

Nadílka sněhu minulou zimu zaskočila nejednu z okolních obcí, ale i větší města zůstala beznadějně
na dlouhou dobu zasypána. Naše obec patřila mezi ty, které se s přívalem sněhu dokázaly vypořádat.
Tento trend chceme zachovat pro nadcházející sezónu. Proto se zastupitelstvo rozhodlo pro koupi multifunkčního malotraktoru, který by v zimní sezóně významně pomohl se zabezpečením úklidu komunikací a veřejných prostranství. S tím pomáhají i místní občané – K. Hradec, B. Hlaváček a K. Kaucký.
V této věci se obracíme na naše občany s prosbou, aby v zimním období s rozmyslem parkovali své
automobily při krajnicích. Špatně zaparkovaná auta brání v protažení komunikací a při velké nadílce
sněhu může dojít k jejich poškození.
nač

Holobytům NE!

Poté, co se v průběhu měsíce září informoval občan z nedaleké obce na možnost výstavby bytového domu v naší obci, konkrétně v sousedství „bytovek“ v ulici Boleslavská, kde již koupil přilehlý
pozemek, dle některých informací vznikla důvodná
obava, že by tento bytový dům mohl případně sloužit k sestěhování problematických občanů. Aby se
do budoucna předešlo případným problémům, začal tuto situaci OÚ Tišice neprodleně řešit. Jako
jediná možnost vyřešení takovéto situace je změna
územního plánu, protože v této lokalitě je dosud
jediné místo v naší obci, kde je podle územního
plánu možná výstavba bytových domů.
Proto zástupci Obce ihned začali s majitelem
předmětného pozemku jednat a po složitých de-

batách vzešla dohoda na konkrétních změnách
územního plánu, která zde zabrání výstavbě bytových domů.
Změnu územního plánu v tomto smyslu odsouhlasilo Obecní zastupitelstvo na svém zasedání
20. října 2011. Na tomto zasedání mi byla předána i petice od občanů, kde vyjádřili nesouhlas
s výstavbou holobytů v naší obci. Reakce byla
pochopitelná, protože například kritická situace
v severních Čechách jasně ukázala, kam až může
vést sestěhování nepřizpůsobivých občanů. Věřím, že občané naší obce ocení fakt, že byla tato
nelehká situace vyřešena velmi rychle a nezávisle
na existenci již zmíněné petice.
Pavel Končel, starosta obce

Je to málo nebo moc? Odpadové hospodářství čekají velké změny
Dokončení ze str. 1
s rodiči těch, jež se to týká, jsme už s ředitelkou školy jednali a doufám, že se najde schůdné řešení pro
všechny zúčastněné. Věřte, že to opravdu není jednoduchá situace i v rámci výhledu do budoucna.
(Pozn. red.: Více v rozhovoru s ředitelkou ZŠ na
straně 4)
Na co vše se můžeme těšit v dalších letech? Co
obec připravuje?
V tuto chvíli žádáme o dotaci z prostředků Středočeského kraje na výstavbu nového zdravotního střediska. Samozřejmě budeme pokračovat ve
snaze odkanalizovat celou obec. Nyní zastupitelé
odsouhlasili podání žádosti o dotaci na výstavbu
kanalizačního řadu v ulici Boleslavské. I když větší
šanci by mělo propojení mezi Chrástem a Tišicemi,
prioritu má ovšem hlavní silnice - ulice Boleslavská vzhledem k její plánované rekonstrukci. Pak by
měla následovat Mělnická ulice (oba úseky nelze
vybudovat současně), která se napojuje z jiné větve.
Ale je to zase o závislosti na dotacích. Také v příštím roce počítáme s novým označením ulic (první
etapa), pokračováním oprav komunikací a v neposlední řadě by mělo padnout rozhodnutí, jak dál
s provozovatelem kanalizace. I když s novou jednatelkou přišly kýžené úspory a další ještě budou,
čeká nás strategické rozhodnutí, jak dál. Zkvalitní se
i služby odpadového hospodářství, o tom si můžete
přečíst více v článku paní místostarostky.
Touto odpovědí jste mne hezky nasměroval
na další otázku. Dva místostarostové – správná
volba? A vůbec co spolupráce zastupitelů?
Dva místostarostové byli rozhodně dobrá volba. Poctivě se dělí o práci a stejně tak o odměnu.
Navíc jejich zkušenosti z minulého zastupitelstva
byly v počátku mého starostování k nezaplacení.
Jsem moc rád, že jsme si „sedli“ nejen pracovně,
ale i lidsky. To vše je záruka, že naše smělé plány
můžeme převést na skutečnost. Ale i ostatní zastupitelé se dle svých možností snaží pomoci. Výborná je i spolupráce v rámci obecního úřadu.
Je před vámi konec roku a to je období ohlédnutí za tím minulým i nahlédnutím do toho příštího. Co byste sobě, zastupitelům i všem tišickým
občanům popřál?
Byl bych moc rád, kdyby ten příští byl úspěšný
alespoň tak, jako ten letošní. Sobě a zastupitelům
bych rád popřál dobrou spolupráci a vzájemnou
toleranci, všem občanům pak krásné prožití vánočních svátků a do nového roku vykročení správným
směrem. Ještě bych rád při této příležitosti poděkoval všem těm, co mi v mé náročné práci pomáhají
a podporují mne, hlavně mé rodině za trpělivost
a pochopení. A samozřejmě platí to, co jsem říkal
již loni – jsem tu pro všechny, kteří přicházejí podat pomocnou ruku.

Od příštího roku se naše obec dočká velkých
změn v odpadovém hospodářství. K možnosti využívat sběrný dvůr a biopopelnice přibudou další.
Co tedy nás čeká?
Obec Tišice uzavřela smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společnostmi
ELEKTROWIN a.s., ASEKOL
s.r.o. Tyto smlouvy zajistí obci
financování zpětně odebraných
elektrozařízení
pocházejících
z domácností včetně jejich odvozu ze sběrného dvora, zpracování a recyklaci,
a tím dojde k úspoře finančních prostředků vynaložených každoročně na separovaný sběr. Jen např.
v roce 2010 obec za odvoz elektrozařízení zaplatila
firmě REO 80.000,- Kč. Tato firma není součástí
kolektivního systému, tudíž nedostává od výrobců
recyklační příspěvek, kterým se financuje zpětně
odebrané elektrozařízení. Firma bude v naší obci
nadále zajišťovat jen svoz nebezpečného odpadu barvy, ředidla, léky.
Změní se tedy něco pro občana? V zásadě ne, ti
budou, stejně jako doposud, elektrozařízení zdarma odvážet na sběrný dvůr. Tam ho dle instrukcí zatřídí do správného uzavřeného kontejneru.
Po nashromáždění elektrozařízení provozovatel
sběrného dvora – obecní úřad objedná jeho odvoz. Dle vytříděného množství budeme získávat
zpět do obce motivační poplatky, např. za 1 kg
odevzdaných domácích velkých elektrospotřebičů
dostaneme zpět 1,30 Kč. Pro představu z odevzdané 60 kg pračky pomůžete obci získat 78,- Kč, za

1 kus televize nebo monitoru pomůžete obci získat
3,- Kč. Jedinou podmínkou pro odevzdání je kompletní stav – zařízení musí obsahovat všechny konstrukční části a součástky, aby bylo možné zajistit
jeho kompletní ekologické zpracování, využití
nebo odstranění tak, aby se zabránilo úniku nebezpečných látek. Firma ASEKOL
nabízí také tzv. E-box, kontejner
na drobná elektrozařízení, který
bude umístěn v budově obecního
úřadu a v základní škole. Co a jak
přesně, najdete v přehledné tabulce na webových
stránkách obce.
Další změnou od roku 2012 je sběr rostlinného
oleje. Sbírejte použitý rostlinný olej do uzavřených
1,5 litrových PET lahví a noste je do základní školy nebo je dejte školákům a oni je vymění za body
a můžou získat odměnu. Stanoviště sběrných nádob bude na sběrném dvoře a v základní škole.
Také jednáme o možnosti navýšení počtu sběrných
kontejnerů na tříděný odpad. Jednotlivá stávající
stanoviště jsou nově přehledně rozepsaná na webu
Tišic. Na webových stránkách obce jsme připravili
novou rubriku ODPADY, kde informuje podrobně
občany o možnostech třídění v obci, o umístění kontejnerů, o termínech svozových dnů, o platbách, atd.
Tímto chceme občany nejen lépe informovat a motivovat k třídění, ale umožnit jim i kontrolu vyvážení kontejnerů se zpětnou vazbou na obec.
Problematice třídění se budeme věnovat i v některém dalším čísle Rozhledů.
Radka Staňková, místostarostka obce

Podzimní vítání občánků neporušilo tradici. Starosta obce přivítal do naší obce opět dvojčátka – tentokrát holčičky. Spolu s nimi ještě sedm dalších nových „přírůstků“ – dvě holky a pět kluků. A protože
za poslední půlrok přibylo celkem dvanáct nových obyvatel, konalo se vítání opět nadvakrát. Bohužel
ne všichni se tohoto slavnostního aktu zúčastnili.

A nám za redakční radu ještě dovolte
připojit jednu důležitou informaci – před
rokem jsme se v rozhovoru se starostou
zmínili, že mu chybí poslední rok k dokončení studií na VOŠ sociální. S radostí sdělujeme, že vše se povedlo a my připojujeme
k tomuto povídání blahopřání k úspěšnému dokončení studia. Samozřejmě také
přejeme příští rok přinejmenším stejně
úspěšný jako ten letošní.
Děkujeme za rozhovor a třeba zase za rok nashledanou.
oja

TR 125 3

V základní škole začíná být těsno

Když Mgr. Jiřina Slámová nastoupila v roce
1990 do zdejší základní školy coby učitelka,
měla ve třídě 11 dětí. Těžko by uvěřila tomu, že
o dvacet let později bude žádat o zvýšení kapacity školy na 150 žáků. Ale za poslední roky se
naše obec rozrůstá závratným tempem a po vyřešení kapacity mateřské školy stojí obec před
řešením dalšího oříšku – kapacita školy základní. A protože to je problém, který se dotýká či
bude dotýkat každé mladé rodiny, požádala
jsem v rozhovoru ředitelku ZŠ Mgr. Jiřinu Slámovou o vysvětlení složité situace.

Vraťme se ale o těch dvacet let zpět a zavzpomínejte, jak tehdy škola fungovala?
Nastupovala jsem „po revoluci“, tedy v době,
která přála všem změnám. Základní škola do té
doby byla třítřídní, učilo se v odděleních, čili ve
„spojených“ třídách. V té době měl základní stupeň čtyři ročníky a mým příchodem se zakládala
samostatná čtvrtá třída. Počet žáků ve třídách nenasvědčoval tomu, že bychom mohli mít někdy
více než sto dětí. Já učila 11 čtvrťáků, což byl pro
mě absolutní nezvyk. Přišla jsem ze ZŠ v Neratovicích, kde třicet dětí ve třídě bylo naprosto běžné.
V roce 1996, kdy jsem se stala ředitelkou, se změnil vzdělávací program a 1. stupeň měl pět ročníků.
Žádala jsem o povolení na pátou třídu, počet žáků
ve škole se pohyboval kolem 50 – 60 dětí. Pokud
si dobře vzpomínám, tak zhruba v roce 1997 jsme
zahajovali školní rok s počtem 42 žáků a ten navíc
v průběhu roku klesl na 39. Za těch několik let došlo k takovému nárůstu dětí, že v lednu přijde k zápisu stejný počet dětí, jaký tehdy měla celá škola.
Ale abych byla přesná – přijde jich ještě o jednoho
více – 43.
Pokud si dobře vzpomínám, poměrně nedávno se žádalo o zvýšení kapacity školy?
Ano, to bylo v roce 2007. Od 1. září 2008 byla
kapacita školy navýšena z 90 na 120 žáků. Pro úplnost uvádím, že nedávno – 1. 10. 2010, byla navýšena i kapacita školní družiny, z 25 na 50 dětí.
Jaký je tedy současný stav?
Škola má kapacitu 120 dětí, do družiny může do-

cházet 50 dětí. Učíme v pěti třídách a dvou odděleních školní družiny. Kapacita třídy je maximálně 30 žáků. Jak jsem již uvedla výše – k zápisu
k přijetí do základního vzdělávání pro školní rok
2012/13 může, podle data narození, přijít až 43
dětí. V příštím školním roce bude celkový počet
žáků v ostatních čtyřech ročnících 82. Připustíme-li, že všechny děti, které mohou v lednu přijít
k zápisu, budou přijaty, pak překračujeme kapacitu
školy o 5 žáků a kapacitu třídy o 13 žáků. A to je
stav doslova alarmující!
Když si tato čísla přečtou naši čtenáři, pak asi
nevidí žádné možné řešení situace. Dá se vůbec
tento problém v tak krátkém termínu vyřešit?
Plně věřím, že ano. V posledních měsících pro
vyřešení dělám všechny potřebné kroky. Prvně
jsem o situaci informovala starostu obce a zastupitelstvo, takže to již nezávisle na mě činí potřebné.
Dotazovala jsem se na MŠMT, jak řešit zápis dětí
pro školní rok 2012/13. A v neposlední řadě jsem
v jednání s Krajskou hygienickou stanicí, která se
bude vyjadřovat k tomu, zda lze kapacitu školy navýšit na 150 žáků, což je maximální možný počet.
V listopadu proběhla schůzka s rodiči, jejichž děti
přijdou v lednu k zápisu, a o celé situaci jsem je
podrobně informovala. Již na této schůzce vyplynulo, že někteří z rodičů chtějí své dítě přihlásit do
jiné základní školy, někteří zvažují odklad školní
docházky. V tomto směru bych apelovala na rodiče
těchto dětí, aby k zápisu, pokud to je možné, přišli
již s představou, zda budou žádat o odklad či nikoli.
Pro odklad školní docházky je potřebné doporučení odborného lékaře, kterým je i dětský pediatr,
nebo pedagogicko-psychologické poradny. Rodiče
mohou též požádat o názor učitelku mateřské školy, která děti velmi dobře zná. Ředitel školy je totiž
povinen dát rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu
vzdělání do jednoho měsíce od zápisu, ale rodiče
mohou požádat o odklad až do 31. května. Teprve
potom budeme vědět, které děti skutečně nastoupí.
Může dojít tedy k situaci, kdy já měsíc po zápisu
vydám rozhodnutí o nepřijetí některého dítěte, ale
rodiče již přijatého dítěte přinesou doporučení o odkladu až v květnu. To jim zákon prostě dovoluje
a mě naopak ukládá, že musím rozhodnout měsíc po
zápisu. Proto opravdu prosím, aby rodiče případný
odklad školní docházky zvážili v době zápisu. Ten
je stanoven na 31. ledna a 1. února 2012.
Podle Vámi zjištěných předběžných informací
se dá doufat, že kapacita školy nebude tím bolavým místem, ale připusťme situaci, že ano, že
její kapacita nebude navýšena, všichni rodiče
budou chtít přihlásit své dítě do naší školy. Pak
budeme nuceni řešit, které děti přijmeme k nám
a které bude muset dojíždět do jiné obce...
Pak je řešení následující - přijímané dítě bude

muset splnit kritéria pro přijetí, která jsem konzultovala s MŠMT. Dítě musí mít trvalý pobyt v naší
obci, zohledněn bude starší sourozenec již zdejší
školu navštěvující a v případě, že by počet podaných žádostí převýšil stávající kapacitu školy, rozhodl by o přijetí dítěte los. Obec pak musí zajistit
smlouvu s jinou školou pro děti, které nebyly umístěny. Škola musí být v dopravním dosahu, pokud
ne, pak ji při dojíždění nad 4 km zajišťuje krajský
úřad. Ale já věřím, že k této situaci nedojde.
Pro tento školní rok asi ne, ale jaké jsou prognózy pro roky následující, kolik dětí se bude
hlásit za rok, za dva?
I to jsme již zjišťovali. Podle současného počtu dětí, které se budou hlásit v nejbližších letech
a které budou již v ostatních ročnících, by kapacita
školy zvýšená na 150 žáků měla být dostačující.
Podle statistiky by ve školním roce 2016/2017 byl
počet žáků 142. Ale tato čísla se opravdu mění
a někdy až nečekaně rychle podle přistěhovaných
rodin a to vůbec neodhaduji, kolik školáků se může
nastěhovat do již rozestavěných rodinných domů.
Doufejme, že kapacita školy bude dostačující,
ale jak je to s kapacitou třídy? Ta bude s vysokou pravděpodobností překročena, protože by se
musel počet podaných žádostí snížit ze 43 na 30.
Ano, tady je taková pravděpodobnost malá. Pak
dojde k tomu, co zde již bylo a co je naprosto běžné pro celou řadu malotřídek. Některé děti budou
přeřazeny do oddělení, to je do spojených tříd.
Myslíte si, že kvalita výuky je v oddělení stejná jako v samostatné třídě, kde jsou děti pouze
z jednoho ročníku?
Podle vlastních zkušeností jsem přesvědčena, že
ano. Nároky jsou zde kladeny hlavně na učitele,
ale děti to jako problém nevnímají. Opravdu nevím, co je lepší, zda třída se třiceti prvňáčky nebo
oddělení, kde budou sice i děti z jiného ročníku,
ale třeba jen 6 prvňáčků, kterým se bude učitel věnovat 20 – 25 minut. Tento styl výuky vede k větší
samostatnosti a toleranci starších k mladším.
Děkuji Vám za rozhovor.
V době, kdy jsem já navštěvovala tišickou školu nás bylo ve třídě 15. Samostatně jsme chodili
pouze do první třídy, ostatní čtyři roky jsme byli
„spojení“. Jako problém jsem to opravdu nevnímala. Když jsme byli spojení s nižším ročníkem,
připadali jsme si děsně důležití, že jsme mohli radit těm „malým“ a když jsme byli spojeni s vyšším
ročníkem, rádi jsme přijali nápovědu od starších,
nehledě na to, že jsme si připadali stejně velcí
jako oni. To jsou zase mé zkušenosti se spojenými
třídami, ty nepedagogické. Je ale pravda, že když
učitelka vykládala látku starším ročníkům, pak
jsme si spoustu věcí zapamatovali.
Naďa Černá

TIŠICKÉ BEJVÁVALO aneb plná i poloprázdná škola
Na říjnovém zasedání OZ informovala ředitelka ZŠ Jiřina Slámová o tom, že
počet žáků neustále narůstá a že v nejbližších letech nebude již naše škola stačit.
Rozpoutala se živá diskuse, padaly různé návrhy, jak situaci řešit. Podíval jsem
se do našich kronik, jak to bylo s počtem žáků v dávné i nedávné minulosti.
Všechny, i ty nejstarší údaje, se týkají celých dnešních Tišic. Jen připomínám,
že v TR 116 jsem citoval úryvky ze školní kroniky z roku 1878, kdy do jednotřídní školy bylo zapsáno 137 žáků, v roce 1880 již 190, a proto se vyučovalo
v kozelských soukromých domech č. p. 10 a 56. První zápis ve farské kronice
z roku 1898 uvádí, že zde žilo 1139 obyvatel, do školy bylo zapsáno 203 dětí
školou povinných. Proto byla v roce 1899 postavena a otevřena nová škola se
třemi učebnami a bytem pro ředitele. Mnoho to nepomohlo, protože již v roce
1907 si farář v zápise postesknul, že “v první třídě se 99 dětí tísní“. Z dalších
let, až do roku 1960, údaje o počtu žáků v naší škole v kronikách nejsou, ani
v celé „Pamětní knize obce Kozlí“ z let 1923 - 1958. Kronikáři kozelští byli
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většinou zemědělci, a tak psali o počasí, úrodě, cenách obilí a dobytka, škola je
příliš nezajímala. Hodně se dá vyčíst z farské kroniky, na konci každého ročního zápisu je „statistika“, ve které faráři uváděli počet narozených a pokřtěných,
počet zemřelých i počet svateb. V letech 1920 - 1938 se počet narozených pohyboval od 33 do 46 dětí, které tedy za šest let nastoupily do první třídy. Při pěti
ročnících se ve třech třídách mačkalo kolem 200 dětí. Topilo se v každé třídě
ve velkých násypných uhelných kamnech, školní jídelna ani tělocvična nebyly.
Tato neutěšená situace se zlepšila teprve v roce 1930, kdy byly přistavěny další
dvě třídy. Můj otec, který téměř celý život učil na zdejší škole, si vedl přesný
seznam žáků, které učil - bylo jich 660. Díky tomu jsem si mohl spočítat, že
učil 34 dětí narozených v roce 1940, 31 v roce 1942, 37 v roce 1952, ale jen
19 v roce 1958. V 40. a 50. letech minulého století tedy do zdejší školy do pěti
ročníků a pěti tříd chodilo opět kolem 150 žáků.
dokončení na str. 5

Kynologové mezi dětmi
Policisté ze skupiny základních kynologických
činností Krajského ředitelství správy Středočeského kraje a policistka z preventivně informační
skupiny Mělník navštívili naši základní školu. Na
policisty čekalo již zhruba 80 dětí ze všech ročníků se svými učiteli. Policisté dětem vysvětlili,
v čem spočívá jejich práce. Na co se specializují,
k jakým případům vyjíždějí, jak probíhají výcviky jednotlivých psů a další. Děti zajímalo, jak
vybírají psi, jak často s nimi musí policista denně
cvičit, od jaké doby policisté psi dostávají a kde
je berou a v neposlední řadě se děti ptaly, jestli
v rámci ukázek pejsky nebolí některé zákroky.
Dětem také vysvětlili, že pejsci musí být zvyklí
na jakýkoliv pohyb – prudký či nečekaný. Zvířata musí být připravena i na údery, které mohou
během zákroku utržit. Ovšem ze strany cvičitelů,
tedy policistů, nejsou používány žádné tvrdé pro-

Den otevřených dveří

Pro mateřskou školku nastal velmi sváteční den.
V sobotu 17. prosince se všichni občané při Dnu
otevřených dveří mohli podívat na nové prostory.

středky pro výcviky. Na závěr ukázky si děti měly
možnost sami vyzkoušet něco z výcviku.
S využitím tiskové zprávy red

Školní akce očima žáků naší školy

Návštěva divadla

Děti z čtvrté a páté třídy jely ve čtvrtek 24. 11.
2011 do divadla v Mladé Boleslavi na hru Strakonický dudák od Josefa Kajetána Tyla. Divadlo bylo
hezké. Vypadalo to tam jako na zámku. A bylo tam
hodně dětí. Představení bylo o dudákovi, který se
zamiloval do Dorotky, ale její táta jí ho nedovolil,
protože je chudý. A tak se Švanda vydal do světa, aby si vydělal zlaťáky. Jeho máma byla lesní
panna. Zaklela mu dudy, aby hrály samy. Cestou
potkal Vocílku, který ho podváděl. Dorotka za ním
přišla s Kalafunou. Sultán ho nechal dát do vězení, protože si odmítl vzít princeznu a osvobodila
ho jeho matka. Pak už šel domů a jednou v lese
dudy zahodil. Nakonec ho před smrtí zachránila
Dorotka a všechno dobře dopadlo. Divadlo se mi
moc líbilo. Byla to pohádka vtipná, veselá, napínavá, trochu strašidelná, ale i smutná.
Společná práce žáků 4. ročníku
(Tomášek, Staněk, Adámek, Sochor, Křikava,
Mitošinková, Viková)

Návštěva Terezína

Prvního prosince ve čtvrtek jsme se jeli se školou
podívat do Terezína. Terezín se jmenuje podle Marie Terezie a založil ho její syn Josef II. Průvodkyně nás vzala do studovny a povídala o tom, jak

se před mnoha lety děti tady v Terezíně měly a jak
to všechno společně zvládaly. V muzeu na stěnách
byla jména dětí seřazená podle abecedy, a že jich
teda bylo! Po prohlídce jsme se vrátili do studovny. Ve studovně nám paní vyprávěla příběh: Byla
jedna panička a ta měla psa jménem Bruto. Když
si pro ni přijelo gestapo, tak jí všechno sebralo
a jejího Bruta také. Gestapo Bruta vycvičilo a on
měl hlídat vstup a vlastně i výstup. Vlak zastavil
a lidi se začali hrnout ven. Jedině panička Bruta
vyskočila oknem a utíkala směrem domů. Bruto
se za ní rozeběhl, paničce ujela noha a zakopla.
Bruto ji zatím dohnal, párkrát ji očichal a poznal
svou bývalou paničku. Ona ale svého psa nepoznala, a tak ji chytili a odvedli zpátky.
Tamara Pospíšilová, 5. ročník
Ve čtvrtek 1. 12. jsme jeli do Terezína. Nejdříve
jsme jeli do Muzea ghetta. Odpoledne jsme však
šli do Malé pevnosti. Když jsme ji uviděli, zděsili jsme se. Vešli jsme dovnitř. Potom jsme šli do
mužského vězení. Po válce tam byl vězněn Heinrich Jöckel, za války velitel Terezína. Potom jsme
přešli do márnice, která nebyla nikdy použita. Z ní
jsme vyšli a šli na popraviště. Prošli jsme bránou
smrti. Pak už nám zbýval jenom IV. dvůr. V jedné
místnosti bylo na konci války 400 až 600 mužů.
Vojtěch Duchoslav, 5. ročník

TIŠICKÉ BEJVÁVALO aneb plná i poloprázdná škola
dokončení ze str. 4
V roce 1960, kdy došlo ke sloučení našich obcí pod názvem Tišice, měla obec 1960 obyvatel (pozn.:
není to překlep, ale shoda čísel). Od té doby počet obyvatel nezadržitelně klesal až na 1264 v roce 1995.
Každý další rok nás bylo více, teprve letos asi dosáhneme přibližně stejného počtu obyvatel, jako v roce
1960. Další údaje jsem získal z Kroniky školy za roky 1962 - 1999, z Výročních zpráv školy a ze statistické ročenky. Počet žáků dost věrně kopíroval počet obyvatel. V roce 1960 bylo ve škole 132 dětí,
v roce 1970 již jen 1724 obyvatel a 81 žáků s tím, že od tohoto roku byla škola čtyřtřídní s pěti ročníky.
Do roku 1976 počet obyvatel klesl na 1627 a škola měla stále kolem 80 - 90 žáků ve čtyřech ročnících.
Páťáci jezdili od tohoto roku do Všetat. Tento počet žáků se udržel až do roku 1988 - pak nastal trvalý
pokles, opět v souladu s počtem obyvatel. V přelomovém roce 1989 u nás žilo 1374 obyvatel a do
školy chodilo 67 dětí. Nejnižší počet obyvatel v Tišicích byl v roce 1995 - pouhých 1264, u žáků se to
projevilo až o dva roky později, v roce 1997 jich bylo ve škole jen 41 ve třech třídách při pěti ročnících.
Do první třídy chodilo 8 žáků spolu s 8 druhého ročníku, ve druhé třídě se učilo 10 žáků druhého a 5
čtvrtého ročníku, 10 dětí pátého ročníku bylo ve třetí třídě. Do 21. století jsme vstoupili s 1373 obyvateli, v roce 2005 nás již bylo 1478 a 1892 na konci roku 2010. Stejně přibývalo i dětí ve škole, od roku
2002 byla škola čtyřtřídní pro 73 žáků, od roku 2004 už chodilo 74 dětí do pěti tříd, každý ročník měl
tedy po mnoha letech svoji třídu. Před desítkami let neexistovaly přísné normy a předpisy, které by z hygienických, bezpečnostních a požárních důvodů omezovaly počet žáků ve třídě, ve škole, počet obědů
ve školní jídelně. Podle počtu dětí, narozených v posledních pěti letech, nebude škola již stačit. Obecní
zastupitelstvo i nadřízené orgány čeká nelehký úkol, jak tento problém vyřešit.
Petr Brodský - kronikář

Začátkem nového roku se totiž otevírá nové oddělení, po kterém všichni tolik volali. Kapacitně už
školka dávno přestala stačit, dětí přibývalo a snem
každé maminky bylo umístění jejího dítěte v dětském kolektivu. Nové křídlo svou podobu dostalo velmi brzy. Stačilo pár měsíců, hodně kvalitní
práce a úsilí a dnes stojíme v nádherném prostředí
nové třídy. Zvědavé a uznalé pohledy příchozích
svědčí o tom, že se vše povedlo na jedničku. Děti
a jejich rodiče vítají rozlehlé, moderně vybavené
prostory, které lákají ke hrám. Všem se líbí vkusně
zařízená šatna, umývárna, herna i ostatní prostory, které budou od ledna 2012 děti využívat. A tak
i když se ještě nyní nedostane na všechny, od září
příštího roku by měla tišická školka sloužit všem
našim dětem. S otevřením nové třídy též souvisí
personální změny, o kterých se veřejnost dozví
v dalším čísle Tišických rozhledů.
L. Nováková, ředitelka MŠ

Výsledky dodatečného
zápisu známy

V souvislosti s dokončením přístavby naší mateřské školy proběhl v listopadu dodatečný zápis
dětí. Celkem se přihlásilo 32 dětí, což znamenalo, že sedm uchazečů nebylo uspokojeno, protože kapacita nové třídy je 25 nových „studentů“.
Další, řádný zápis se bude konat v dubnu příštího
roku, kdy budou přijímány děti k 1. září 2012.

Prodlouží se provozní
doba v MŠ?

Jak jistě všichni víme, na tišickém webu proběhla
anketa týkající se provozní doby mateřské školy.
Protože se tato problematika týká dětí navštěvujících mateřskou školu, probíhá monitoring potřeby
prodloužení provozní doby právě u rodičů dětí,
které MŠ nyní navštěvují nebo v brzké době (od
ledna 2012) navštěvovat budou. O podrobnostech
bude veřejnost včas informována.
L. Nováková

Kdy k zápisu do školy?

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Tišice se koná v úterý 31. 1. a ve středu 1. 2. 2012 od 14,00 do 18,00
hodin v budově naší základní školy.Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz
jednoho z rodičů.
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Prosincové akce KLUBka opět úspěšné Obce chtějí jednat
ale zároveň jsme rády, že naše pekařky a kuchařky o cenách za energie
Putování za Kozlouchem oživil ohňostroj
Každou akci, kterou pořádáme, nejen v předstihu důsledně plánujeme, ale vždy ji mezi sebou po
skončení i zhodnotíme. Loni si například maminky
přály zpestřit putování za Kozlouchem již na samotné cestě. Klubkařky si to vzaly k srdci a letos
byl lampionový průvod
o trošičku jiný. Po cestě
na děti čekala strašidýlka
s rozsvícenou dýňovou
hlavou i ta živá. Nebojácné děti se dokonce
nechaly přesvědčit a postály u nich fotoaparátům svých rodičů. „Já se tě
nebojím, můžu se s tebou vyfotit?“ povídala malá
holčička strašlivému kostlivci a chytla ho za ruku.
Dle kladných ohlasů se vyvedl i utajovaný ohňostroj a potlesk na jeho konci nás utvrdil v tom, že
se investice v hodnotě tří tisíc korun povedla. Je
nám líto, že se v krámku tvořily fronty a dokonce
po krátké chvíli nebylo již co prodávat k zakousnutí. Pokusíme se na příště fronty lépe usměrnit,

mají vkus a trefily se do vašeho apetitu a dobroty
se prodaly.

Symbolických padesát litrů svařáku
při pátém rozsvícení

Tradice rozsvícení vánočního stromku v naší
obci se v mnohých z nás zakotvila tak, že nechyběli ani u letošního v pořadí již pátého, a přišli tímto
zahájit adventní čas. K tomu neodmyslitelně patří
vůně svařáku a vánočních perníčků, vůně jehličí
z adventních věnců a chuť si popovídat, setkat se
s přáteli a poslechnout si koledy nebo jiné vánoční
písničky.
Děkujeme všem, co pomáhali s organizací lampionového průvodu i s rozsvícením, děkujeme našim
věrným pekařkám. Z obou akcí do projektu „Na
bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ přibyla
částka 24.261,- Kč.
Tišické klubko Vám přeje hezké Vánoce, radost,
pohodu a veselí v novém roce.
Radka Staňková

Jak jste si již mohli přečíst v Mělnickém deníku
z 2. prosince 2011, mohla by se města a vesnice na
Mělnicku v budoucnu dočkat nižších cen za energie,
a to cestou vytvoření kolektivní smlouvy s obcemi
a vypsáním výběrové řízení na nového dodavatele,
jehož služby by všechny smluvní strany využívaly
společně. Díky takovéto kolektivní smlouvě by tak
všechny obce měly výrazně lepší vyjednávací podmínky. Vše probíhá za koordinace Neratovic a pro
nás je kromě možnosti ušetření peněz z obecního
rozpočtu důležitý fakt ten, že autory této akce jsou
Věra Richtermocová, starostka Kojetic a hlavně starosta naší obce Pavel Končel.
red

Pozor na daň!

Upozorňujeme občany, u jejichž nemovitostí
došlo v rámci digitalizace katastru ke změnám,
že jsou povinni do 31. ledna 2012 podat na FÚ
nové přiznání k dani z nemovitosti.

Střelcův bezbranný cíl

Senioři uspořádali Mikulášské setkání s Přívorankou. Jako čestný host vystoupila skupina tanečnic
z Čečelic.
Vánoční čas si naše škola připomněla 1. prosince
uspořádáním adventního jarmarku. Těsně před
jeho zahájením se společenský sál na hřišti zaplnil do posledního místečka. Nejprve děti potěšily
tancem a zpíváním, kterým k nám definitivně pozvaly „paní Zimu“. Po vystoupení byly všechny
odměněny adventním kalendářem a dárkem od
obce, aby si trochu osladily těšení na Vánoce
a pak už propukl samotný jarmark. Na mnoha
stolech mohli návštěvníci nakoupit krásné výrobky dětí i dospělých. Celý podvečer proběhl v milé
atmosféře a jistě napomohl zpříjemnit adventní
dobu očekávání.

Baráčnické sedění

V sobotu 3. 12. se sešli naši baráčníci k výročnímu volebnímu sedění. Po úvodních ceremoniálech - zahájení zástupcem 1. baráčnické župy,
státní hymně, přivítání hostů
a vzpomínce na zemřelé následovalo vystoupení dětí
z MŠ, přednáška vzdělavatelky 1. baráčnické župy, výroční zpráva a zpráva slídilů
účtů. Dalším, nejdůležitějším bodem programu, byly
volby do konšelstva. Rychtářem opět zvolili Jiřího
Šedivého. V přednesených zdravicích přáli starosta obce, kronikář a zástupci několika spřátelených
baráčnických obcí našim baráčníkům, aby se nenaplnil pesimistický závěr výroční zprávy, kterou
přednesla syndička Jana Semkovičová.
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V neděli 16. října byla v ranních hodinách v Hasičské ulici puštěna ven na zahrádku čistokrevná
kočka. Vrátila se domů s ránou za hlavou, která se
během několika dní silně zanítila a musela být ošetřena veterinářem. Ten zjistil, že ránu způsobil brok
ze vzduchovky a těsně minul její hlavu. Kočku si
její majitelé teprve před nedávnem vzali z útulku,
kam byla umístěna po smrti bývalé majitelky. Takové štěstí neměla před čtyřmi lety jiná kočka, která
byla také nalezena v Hasičské ulici, ale již mrtvá,
protože jí někdo prostřelil hlavu. Každý si udělá obrázek o osobě, která je schopna střílet ze vzduchovky po bezbranném zvířeti a způsobit mu zranění, či
dokonce smrt. Pravděpodobně tak řeší své dlouhodobé komplexy. Myslím si, že by takové chování
rozhodně nemělo zůstat bez povšimnutí těch, kteří
znají jeho jméno. My tomuto občanovi, ale i těm,
kteří k jeho chování mlčí, dáváme palec dolů.
(rh, nač)

Divadelní soubor LUNO
zve na své představení

Jak jsme napsali v minulých Tišických rozhledech
– i náš soubor je přesvědčen, že bez Mrazíka není
Vánoc. Proto jsme obnovili premiéru naší nastudované prvotiny na motivy známé ruské pohádky Mrazík s názvem Příběh o Ivanovi z Malakojed. Toto
představení odehrajeme mezi vánočními svátky
a to ve čtvrtek 29. prosince 2011 od 18 hodin v sále
restaurace Na hřišti. Vstupné je dobrovolné a pro
platící diváky je připraveno malé sladké poděkování
za podporu našeho souboru. Na představení srdečně
zvou všichni členové divadelního souboru LUNO.
Již nyní upozorňujeme naše příznivce, aby rozhodně neplánovali svou dovolenou na přelom
dubna a května. V tomto období odehrajeme představení na motivy české pohádky Hrátky s čertem,
jehož nastudování, technické vymyšlenosti a příprava kostýmů jsou již v plném běhu. I tentokrát
ponecháme něco z klasiky, něco přidáme, vypustíme či pozměníme, ale určitě chceme ponechat to,
co je naším cílem – pobavit všechny, kteří na naše
představení přijdou.
Naďa Černá, píár manažerka

Stolní tenisté před závěrem
prvé poloviny soutěží
Už při pohledu na průběžné tabulky je evidentní, že si daleko lépe vede náš první celek, kterému pouze
chybí čtvrtý vyrovnaný hráč, aby mohl pomýšlet i na vyšší umístění. Spolehlivě přináší vítězné body
především Jirka Fabián, zatímco Rubín a Brodský se střídají v bodovém zisku podle soupeře, zda jejich
stylu hry vyhovuje či ne. Problémem pro všechny naše hráče jsou soupeři, kteří hrají s tzv. trávou. Z našich hráčů ji nikdo nemá, takže si na ni nemohou zvykat jinak, než při soutěžních utkáních, a to je pozdě.
Hráčům našeho béčka už se zdaleka tak nedaří a umístění na samém chvostu soutěže není u nich zvykem.
Bohužel zde se projevuje více vlivů, které negativně ovlivňují výsledky. Z ekonomických důvodů prakticky odpadají tréninky, a tak ti, co to nemají „v ruce“, se s míčkem potkávají jen při zápasech, což je
špatné. Na samý závěr roku 30. prosince 2011 pořádá oddíl stolního tenisu tradiční Turnaj o putovní pohár
starosty, který bude letos obhajovat Pavel Rubín.
Výsledky
Mšeno A - Tišice A
10-8
Fabián 4, Brodský a Rubín 2, Vais 0
Tišice A - Nelahozeves B
10-8
Fabián 4,5, Brodský 3, Rubín 2,5, Vais 0
Cítov - Tišice A
8-10
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 2, Vais 0
Tišice A - Dřínov A
8-10
Fabián 3,5, Rubín 2,5, Brodský 2, Vais 0
Beřkovice A - Tišice A
8-10
Fabián 3,5, Rubín 3,5, Brodský 1,5, Vais 1,5
Neratovice D - Tišice A
11-7
Fabián 3,5, Rubín 3,5, Brodský 0, Veselý 0
Tišice A - Mlékojedy B
16-2
Fabián 4,5, Rubín 4,5, Brodský 4,5, Veselý 2,5
Liběchov A - Tišice A
10-8
Brodský 3,5, Rubín 3, Dudek 1,5, Vais 0
Tišice A - Veltrusy
18-0 k
WO 18-0
Dřínov B - Tišice B
15-3
Dudek 2, Veselý 1, Kratochvíl Ivo a Martin 0
Tišice B - Mlékojedy D
12-6
Dudek 4,5, Kratochvíl. I. 3,5, Habart 2,5,Krat. J. 1,5
Kralupy - Tišice B
14-4
Veselý 2, Kratochvíl M. 1, Habart 1, Turek 0
Tišice B - Neratovice F
7-11
Dudek 2, Habart 1, Veselý 2, Kratochvíl M. 0, WO 2:0
Neratovice E - Tišice B
18-0
Dudek, Habart, Kratochvíl I., Kratochvíl M. 0
Tišice B - Liběchov B
8-10
Dudek 4, Kratochvíl I. 2, Habart 1, Turek 1
Mlékojedy C - Tišice B
11-7
Dudek 4,5, Kratochvíl I. 1,5, Habart 1, Turek 0
Tišice B - Pšovka B
12-6
Veselý 3,5, Kratochvíl I. a M. 3, Habart 2,5
Mšeno B - Tišice B
16-2
Veselý 1, Kratochvíl Ivo 1, Kratochvíl Jos. 0, Turek 0
Tabulky
Rozpis druhé poloviny soutěží
RP I
1. Mlékojedy-Kostelec n. L. A
2. Sokol Dolní Beřkovice A
3. TJ Sokol Dřínov A
4. SK Mšeno A		
5. TJ Neratovice D
6. TJ Sokol Tišice A
7. Sokol Mělník - Pšovka A
8. SK Liběchov „A“
9. TJ Dynamo Nelahozeves B
10. SKST Sokol Veltrusy
11. TJ Sokol Cítov
12. TJ Start Mlékojedy B

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10 1
9 0
9 0
7 0
6 0
6 0
5 0
4 1
3 0
3 0
2 0
1 0

0
2
2
4
5
5
6
6
8
7
9
10

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

127:70
141:57
130:68
113:85
105:93
112:86
90:108
77:121
72:126
80:118
79:119
61:136

31
27
27
21
18
18
15
13
9
8
6
3

1. TJ Neratovice E
2. TJ Sokol Dřínov B
3. TJ Dynamo Nelahozeves C
4. SK Mšeno B 11
5. Sokol Horní Počaply
6. Sokol Dolní Beřkovice B
7. SK Liběchov B
8. TJ Kralupy nad Vltavou
9. TJ Neratovice F
10. TJ Start Mlékojedy C
11. Sokol Mělník - Pšovka B
12. TJ Sokol Tišice B
13. TJ Dynamo Nelahozeves D
14. TJ Start Mlékojedy D“

11
11
11
7
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

11 0
8 0
8 0
1 3
7 1
7 0
6 1
5 3
5 1
4 0
2 1
2 0
1 0
0 0

0
3
3
0
2
4
4
3
5
7
8
9
10
11

0 160:38
0 131:67
0 121:77
120:7822
1 125:73
0 129:69
0 104:94
0 116:82
0 100:98
0 91:107
0 62:135
0 64:134
0 32:166
0 30:167

33
24
24

NAROZENÍ

Lucie Bohatová, Patrik Fišer
Aleš Juna, Martina Junová,
Helena Borská

ÚMRTÍ

Anna Landová
Anežka Prchlíková
Antonín Veselý

		
		
		

21
21
19
18
16
12
7
6
3
0

Regionální přebor I.
20. 1.
19.00
27. 1.
18.30
30. 1.
19.00
10. 2.
18.30
17. 2.
19.00
2. 3.
18.30
9. 3.
19.00
16. 3.
19.00
22. 3.
18.30
30. 3
19.00
13. 4.
19.00
Regionální přebor II.
16. 1.
19.00
27. 1.
19.00
30. 1.
18.00
6. 2.
18.00
13. 2.
19.00
27. 2.
19.00
5. 3.
19.00
15. 3.
18.30
19. 3.
19.00
30. 3.
18.30
9. 4.
19.00
16. 4.
19.00
27. 4.
18.30

Tišice A - Mlékojedy A
Pšovka A - Tišice A
Tišice A - Mšeno A
Nelahozeves B - Tišice A
Tišice A - Cítov
Dřínov A - Tišice A
Tišice A - Beřkovice A
Tišice A - Neratovice D
Mlékojedy B - Tišice A
Tišice A - Liběchov A
Veltrusy - Tišice A
Tišice B - Počaply
Beřkovice B - Tišice B
Tišice B - Dřínov B
Mlékojedy D - Tišice B
Tišice B - Kralupy
Neratovice F - Tišice B
Tišice B - Neratovice E
Liběchov B - Tišice B
Tišice B - Mlékojedy C
Pšovka B - Tišice B
Tišice B - Mšeno B
Tišice B - Nelahozeves C
Nelahozeves D -Tišice B

Vánoční koncert

Tradiční vánoční koncert proběhne
v pátek 30. prosince 2011 od 16,00 hodin
v kostele Všech svatých v Kozlech.

INZERCE

84 let
90 let
87 let

●● Provádím úpravy psů, možno i u vás
doma. Tel.: 776 725 426
●● Hledám podnájem 2 + 1, nabízím pomoc
při údržbě domu. Tel.: 722 592 606
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Sport

Fotbal před zimní přestávkou
Muži
Druhou polovinu podzimní části začali tišičtí borci vítězně. Proti Lobkovicím se sice čekalo dlouho
na první trefu, ale za pět minut padly hned dva góly
a, i když hosté snížili těsně před koncem, vítězství
zůstalo doma. V dalším derby proti neratovickému
béčku sehrálo mužstvo velmi dobrou partii, z které si
odvezlo pouze bod za remízu. Přitom v průběhu celého utkání tahalo za delší konec. Utkání s Dynamem
Nelahozeves jsme sice prohráli, ale hráči v něm podali výborný výkon. Třikrát proti lídrovi tabulky vedli, ale deset minut před koncem soupeř otočil skóre
na svoji stranu. V Libiši jsme ztratili vyhraný zápas.
Ani vedení 2-0 proti oslabenému soupeři nestačilo
a domácí i v deseti dokázali vyrovnat. V posledním
podzimním zápase dostalo naše mužstvo lekci. Velký Borek zahrál na našem pažitu velice dobře a třemi
góly rozhodl mač ve svůj prospěch.
A co na podzimní část Okresní přeboru mužů
říká nový předseda oddílu kopané Michal Pasovský: „Nedopadla vůbec špatně! Na programu bylo
třináct zápasů, které nebyly pokaždé procházkou
růžovou zahradou. Ze začátku sezóny se hráči
rozehřáli výhrami na Pšovce a doma s Mšenem,
v obou případech 3:0 pro Tišice. Byl to skvělý
start, i když bylo několik hráčů z předchozí sezóny
dlouhodobě zraněno. Také se stalo, že nás soupeř
překvapil a zápas nedopadl přesně tak, jak jsme si
představovali. Ale vzali jsme si z toho ponaučení
a do důležitých zápasů jsme se dokázali koncentrovat. Například v domácím zápase s Veltrusy, kdy
Tišice vyhráli na domácí půdě 3:2.“
Bilance z celkového počtu 13 zápasů je následující - sedm výher, dvě remízy a čtyři porážky při celkovém skóre 26-22. V tabulce naše
mužstvo obsadilo pěkné šesté místo s 23 body.
Nejlepším střelcem Tišic i celého okresního
přeboru se stal Jaroslav Toman s 15 vstřelenými brankami, následoval ho Tomáš Prejzek se

šest a Michal Vítovec se dvěma góly.
Zimní příprava začíná pod vedením trenéra Martina Brabce hned po Novém roce 3. ledna. Tréninkové dávky budou pokračovat každé úterý od
19,15 hodin v tělocvičně gymnázia v Neratovicích
a později i na našem hřišti.
Mladší žáci
„Podzimní sezóna pro nás skončila poměrně
dobře. Zisk 20 bodů za 6 vítězství, 6 porážek a 2
remízy při skóre 33:40 nás v konečné tabulce podzimní části zařadil na 4. místo ve skupině A, což
znamená, že se na jaro posuneme do skupiny o 1.
až 8. místo. Doufám, že i v této skupině se ukážeme v dobrém světle“ zhodnotil podzimní učinkování mladších žáků trenér Martin Terziev. Zbývá
jen dodat, že nejlepší střelkyní se stala Karolína
Kvídová s deseti góly, kterou následoval Dominik
Jíra s pěti a Andrea Sovány s Radkem Štráchalem
se čtyřmi brankami.
Mladší přípravka
Trenér Michal Vítovec hodnotí podzim takto:
„Tým se velice zlepšil a to se projevilo i v tabulce. Loni jsme byli na předposledním místě se 4
body a letos jsme skončili na 5. místě v desetičlenné skupině s 15 body a postoupili tak do skupiny,
která bude na jaře hrát o okresního mistra. Nejlepšími střelcem byl jednoznačně Ondřej Krajč, kterému se podařilo vstřelit neuvěřitelných 45 gólů.
Dalšími v pořadí jsou Tomáš Oplt s 15 brankami
a Jára Krůta s 8 zásahy. Nejlepším hráčem podzimu vyhlásili rodiče gólmana Vojtu Pokorného,
který opravdu v bráně občas čaruje. A po zásluze
převzal putovní pohár.“
Stará garda
Stará garda odehrála utkání s Fajfkou Brázdim
na hřišti v Nové Vsi, a i když na začátku utkání
inkasovala, dokázala utkání otočit a zvítězit 4-1.
Do zápisu střelců se zapsali Kačer a Temiak, každý
dvěma brankami.

Výsledky:
Tišice – Lobkovice
Ner./Byšk. B – Tišice
Tišice – D. Nelahozeves
Libiš B – Tišice
Tišice – Velký Borek
Tišice - Lobkovice
Záryby - Tišice

Tabulky
Okresní přebor muži
1. Dynamo
13 13 0 0 57:14
2. FK Kralupy
13 9 1 3 40:15
3. Veltrusy A
13 8 3 2 22:12
4. FK Ner.-Byšk. B.
13 8 2 3 43:21
5. Mšeno
13 8 1 4 30:17
6. Tišice
13 7 2 4 26:22
7. V. Borek A
13 6 1 6 30:25
8. D. Beřkovice
13 4 2 7 15:30
9. Lobkovice
13 3 3 7 12:30
10. PTZ A
13 3 2 8 20:29
11. FK Pšovka B
13 3 1 9 17:39
12. Cítov
13 3 1 9 10:32
13. Libiš B
13 1 6 6 20:31
14. Nová Ves
13 2 1 10 14:39
Okresní přebor mladší žáci, skupina A
1. FC Lobkovice 14 14 0 0 151:6
2. Vitana Byšice
14 11 1 2 86:20
3. TJ Sokol Libiš 14 10 1 3 60:18
4. Sokol Tišice		
14 6 2 6 33:40
5. Sokol Záryby
14 3 2 9 32:78
6. Sokol Tuhaň		
14 3 2 9 22:81
7. J iskra Kojetice 14 3 1 10 18:67
8. FK Nebužely
14 0 3 11 11:103

Tišice – Lobkovice
Junior Kralupy – Tišice

2-1 Prejzek,Toman
1-1 Toman
3-4 Toman 2x,Beran
2-2 Vítovec,Toman
0-3
0-6
3-5 Kvídová 3x,
Jíra,vlastní
8-4 Krajč O. 6x,
Oplt,Krůta
9-7 Krajč O. 6x,Krůta

Rozlosování zimního turnaje na umělé
trávě v Neratovicích
14. 1.
21. 1.
29. 1.
4. 2.
11. 2.
18. 2.
26. 2.

15,00
13,00
15,00
9,00
13,00
9,00
15,00

Sokol Tišice – AFK Hořín
START Mlékojedy – Sokol Tišice
S. Tišice – FK Ner.-Byšk. B
FK Ner.-Byšk. st. dorost – S. Tišice
Sokol Tišice - Slavia Velký Borek
S. Tišice - SK Labský Kostelec
Sokol Tišice - Jiskra Kojetice

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

39
28
27
26
25
23
19
14
12
11
10
10
9
7
42
34
31
20
11
11
10
3

Na slovíčko s trenérem
tišických fotbalistů

Již čtvrtým rokem trénuje fotbalové mužstvo
mužů v TJ Sokol Tišice Martin Brabec, i když
bydlí se svou rodinou v Miškovicích. S tišickým mužstvem bojoval po tři sezóny v krajské
I. B třídě. V prvním roce, jako nováček soutěže, vybojoval výborné třetí místo, v druhé se
s mužstvem úspěšně udržel v soutěži a obsadil
jedenácté místo. V loňské sezóně se bohužel
nepodařilo soutěž udržet a konečné čtrnácté
místo ho posunulo i s mužstvem do nižší soutěže
- okresního přeboru. V něm je v současné době
s týmem v tabulce na skvělé šesté příčce.
Vím, že jsi celý svůj
život zasvětil fotbalu.
Můžeš nám prozradit
něco o svém putování
fotbalem?
Všechny mládežnické
kategorie jsem prošel
v AC Sparta Praha až do
dorostu, kde mě trénoval
Josef Jarabinský. Mé první působiště v dospělém
fotbale bylo v SK Rakovník, kde se hrála třetí liga.
Poté jsem zavítal do druholigového SK Kladno a po
dvou sezonách přestoupil do Drnovic, kde se také
hrála druhá liga. S nimi jsem se po roce dostal do 1.
ligy. Drnovice v tu dobu trénoval Brückner a později Kopecký. Zde jsem působil pět sezon. S fotbalem
na vyšší úrovni jsem končil ve třetí lize v Kolíně.
S kým jsi v Drnovicích kopal a jaký byl Karel
Brückner trenér?
Trenér Brückner byl velice náročný, ale byla
s ním i zábava. V Drnovicích kopalo hodně dobrých fotbalistů, například Radek Drulák, Mirek
Kadlec, Jožka Majoroš a další.
Prý jsi byl docela úspěšný i v sálovém fotbale?
Ano, zpočátku jsem hrál za Chemcomex Praha,
s kterým jsem byl dvakrát mistrem republiky. Poté
jsem se přesunul do Neratovic, kde jsem spolu
s Vítem Šárou začal trénovat klub Fénix Neratovice. S ním jsme se postupně dostali až do první
ligy a v roce 2007 vyhráli Český pohár. Díky tomu
jsme se dostali i na velký evropský turnaj UEFS
v Polsku. V tu dobu jsem také čtyři roky působil ve
funkci předsedy sálového fotbalu ČR.
Jak si se dostal až k nám do Tišic a co tě
k tomu vedlo?
Když byla v sálovce letní přestávka, neměl jsem
se kde proběhnout s míčem, a proto jsem využil
nabídky Tondy Kravcova zatrénovat si v Tišicích.
Později po zániku Fénixu jsem zde začal i trénovat
A mužstvo.
Nakonec bych se tě rád zeptal, jak jsi spokojený v našem klubu?
V Tišicích jsem poznal správně organizovaný
klub s dobrou hrací plochou a šikovné fotbalisty.
Je velká škoda, že došlo k vážným zraněním opor
mužstva, a proto jsme sestoupili z kraje. Ale pomalu dáváme mužstvo opět dohromady. Chceme hrát
pohledný fotbal, který nás bude bavit a hlavně se
líbit našim příznivcům. Proto děkuji všem fandům
Tišic, že na nás i v těchto horších časech nezapoměli a stále nám chodí fandit. Na jaře se budeme
snaži připravit jim více radosti.
Děkuji ti za rozhovor a přeji tobě a tvým svěřencům mnoho úspěchů v jarních bojích.

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Binder Jan Vojtěch, Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.
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