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ZDARMA

Rok zastupitelů
Uteklo to jako voda a obecní zastupitelstvo v novém složení má za sebou první rok své práce.
Jak jsme slíbili v loňském povolebním vydání TR, chtěli jsme v tomto vydání zastupitelům položit
otázku, jaký ten první rok byl. Ale poslední události náš záměr trochu posunuly jinam. Nevhodné
chování jednoho ze zastupitelů na pravidelné poradě předsedů komisí a výborů vedlo nejstaršího
člena zastupitelstva Z. Nováka k oslovení ostatních kolegů otevřeným dopisem, v němž se k tomuto
incidentu vyjádřil. A protože zastupitel je osobou zvolenou obyvateli obce, kteří mají právo být informováni o tom, jak jimi volený zástupce koná a jedná, zajímalo nás, zda se jedná o názor jedince
nebo zda se s ním ztotožňují i ostatní zastupitelé. Proto jsme všechny požádali nejen o jejich názor
na obdržený dopis, ale i o zhodnocení roční spolupráce s ostatními zastupiteli.
Vzhledem k tomu, že naše noviny nejsou nafukovací a v obci se dějí i jiné důležité a zajímavé věci, uveřejňujeme otevřený dopis a názory ve zkrácené verzi. V celém znění pak vše uveřejňujeme na webových
stránkách obce dle schváleného Statutu TR.
Z dopisu zastupitele Z. Nováka vybíráme:
Jako nejstarší člen současného zastupitelstva
obce jsem na veřejné ustavující schůzi nového ZO
žádal všechny přítomné členy nového zastupitelstva, aby pro zdárnou spolupráci ZO bylo upuštěno
od všech nechutných předvolebních praktik. Toto
mi bylo na tomto veřejném zasedání také všemi
přislíbeno…. To, co se odehrálo na poradě předsedů komisí 22. 9. 2011, mě pouze utvrdilo v názoru,
že ne každý tento slib plní. Pochopitelně, že plně
respektuji skutečnost, že každý ze zastupitelů může
mít na každý bod porady svůj názor, ale ten, dle
mého názoru, musí přednést slušnou formou a ne
okamžitě každému skákat do řeči, řvát vulgárním
způsobem na všechny přítomné a urážet současné
i minulé zastupitele obce. Pokud má některý člen
ZO oprávněný podklad k tomu, že se někdo dopustil nebo dopouští nezákonného jednání, je jeho
povinností na toto slušnou formou upozornit a ne
bez určitých důkazů napadat ostatní členy ZO.....
Přiznám se, že nevím, jaké má v této záležitosti
starosta pravomoci, ale pokud nám není lhostejný
osud této obce, a s tím jsme asi všichni do voleb

šli, tak je naší povinností společnými silami tuto
situaci vyřešit a pokračovat dál ve společné práci.
Co na to tedy ostatní zastupitelé?
Radka Staňková, Pavel Veselý, místostarostové obce: Připojujeme se k názoru pana Zdeňka
Nováka. Atmosféra na jednáních předsedů komisí
nebyla tvůrčí, nehledali jsme vzájemně optimální
řešení problémů, nýbrž čelili neustálým jednostranným kritikám pana Chobotského na hlavu
starosty či jiných zastupitelů… V podstatě všechno bylo podle pana Chobotského špatně, ale nikdy
od něj nepřišlo včasné a reálné řešení. S ostatními
zastupiteli se, i přes rozdílné názory, daří nalézt
řešení problémů. Zdravou kritiku samozřejmě neodmítáme, ale její prezentace by měla být v rámci
slušného chování. Z důvodu opakovaných útoků
na osobu starosty i ostatních zastupitelů, které vyvrcholily na pracovní poradě 22. září vulgárním
napadáním a urážkami, jež se neslučují s chováním slušného člověka, jsme s ostatními zastupiteli
vyzvali starostu k odvolání Jiřího Chobotského z
funkce předsedy hospodářské komise.
pokračování na str. 3

Než otočíme list…
…a ukončíme kapitolu výstavby nové třídy MŠ,
dovolte nám krátké shrnutí. Potřeba zvýšit kapacitu mateřské školy byla prioritním bodem investic
nejen naší obce. S malým počtem míst ve školkách
bojují města a obce snad všude v republice. Zájem
o tuto investici z řad občanů dokazuje i anketa na
webu Tišic, ve které hlasovalo zatím nejvíce lidí okolo jednoho tisíce.
Žádost o dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje byla na podzim roku 2010
zpracována v rekordním čase (schválení záměru,
studie, rozpočet a vlastní zpracování žádosti), a tak
na jaře 2011 jsme už mohli na zasedání Obecního
zastupitelstva s radostí schválit přijetí poskytnuté
dotace. A začal další závod s časem. Vypsat výběrové řízení, vybrat a následně schválit zhotovitele
(firma Neumann s.r.o.). Koncem měsíce června již
započaly první práce, a protože se postupovalo dle
harmonogramu, realizace stavby byla na konci září
hotova a v době uzávěrky tohoto vydání TR probíhala kolaudace. Pravidelné kontroly zastupitelů
J. Horčíka a Z. Nováka na stavbě byly příkladné a
zajistily dobrou spolupráci se zhotovitelem. Došlo
však i k operativním změnám v rámci projektu. V
průběhu výstavby se upravoval hlavní vstup do budovy, který byl situován do severní části objektu,

tedy přímo do šatny dětí. Původní řešení dle projektu nebylo chybné, nýbrž složitější na provoz, a
proto se po dohodě přistoupilo raději k okamžité
úpravě. Přejeme dětem příjemný pobyt v nové třídě a mnoho pěkných zážitků.
Pavel Končel, Radka Staňková, Pavel Veselý

Zrušení
Hospodářské komise

Po zhruba roční práci předsedů komisí a výborů zřízených v rámci obecního zastupitelstva obce
Tišice musím konstatovat, že většina zastupitelů
pracuje s obrovským nasazením, což si s ohledem
na pracovní vytížení a osobní život zasluhuje velké
uznání. Ač všichni zastupitelé nemají vždy stejný
názor, snaží se naslouchat ostatním a snahou je
vždy najít nejlepší řešení pro obec. Bohužel tento
přístup a hlavně respekt k ostatním kolegům v rámci pracovních porad není vlastní všem zastupitelům.
Předseda Hospodářské komise Jiří Chobotský si s
respektem k práci ostatních zastupitelů nikdy nedělal těžkou hlavu a jeho vyjádření byla často na hraně
slušného chování, ale to co se odehrálo na pracovní
poradě 22. září 2011, bylo absolutně neslučitelné
se slušným chováním a respektem k ostatním. Byl
jsem proto nucen tuto poradu předčasně ukončit, a
tím bohužel nemohly být projednány velmi důležité
body, především dostavba další části kanalizačního
řadu. Na základě toho i žádosti zastupitelů z kandidátek ČSSD, ODS i Nezávislých, jsem odvolal J.
Chobotského z pozice předsedy Hospodářské komise, a zároveň jsem tuto komisi zrušil, protože její
přínos byl v rámci zastupitelstva minimální.
Pavel Končel, starosta obce

Zápis do nové třídy MŠ

Stanovení termín zápisu se řídí skutečností,
kdy proběhne kolaudace, následně bude vydáno kolaudační rozhodnutí a také splněním všech
řádných termínů spojených se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Teprve po těchto
všech procesních krocích může proběhnout mimořádný zápis dětí do MŠ. Vzhledem k tomu,
že pro každý zápis jsou vydávána nová kritéria,
mohou si je zájemci spolu se všemi formuláři
k zápisu vyzvednout v pondělí 7. listopadu 2011
od 8,00 do 15,00 hodin v ředitelně MŠ. Zde se
zákonní zástupci také domluví na čase, kdy přijdou k zápisu. Předpokládaný termín je středa
16. listopadu 2011. Jakmile to bude možné, bude
buď potvrzen, nebo přesunut na pozdější dobu.
Sledujte proto stránky mateřské školy, vývěsku
na OÚ Tišice i místní rozhlas.
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ

TR 124 1

ZPRÁVY Z OZ
20. října 2011 OZ schválilo:
• výměnu aeračních prvků pro ČOV
• spolufinancování dotačního titulu z FŽP na zateplení ZŠ Tišice, a to z výnosu prodeje budovy bývalého OÚ
• záměr podat Žádost o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství na výstavbu kanalizačního řadu pro část etapy č. I, a to v ulici Boleslavská
k železniční trati, za podmínky, že spolufinancování
bude zabezpečeno z Krajské dotace FŽP a zároveň
záměr požádat o spolufinancování k tomuto účelu
FŽP Stč. kraje ve výši 10% z celkových nákladů
• Rozpočtové opatření č. 2
• pronájem pozemku p. č. 108/1 k.ú. Chrást o výměře 2173 m² Josefu Veselému, kdy nájemné bude
činit 500,- Kč/rok, trvání nájemní smlouvy pět let
s výpovědní lhůtou třech měsíců
• pronájem pozemku p. č. 710/1 k.ú. Kozly o výměře 1762 m² Jaromíru Šebestovi za standardních
podmínek jako v obdobných případech, kdy je pozemek pronajat za účelem údržby, tj. za 1,- Kč/rok
na pět let s výpovědní lhůtou třech měsíců
• pořízení změny ÚP Obce Tišice č. 4 a ing. R. Staňkovou jako určeného zastupitele pro pořizování změny č. 3, 4 ÚP
• zahájení příprav pořízení změny ÚP Obce Tišice č. 5
• záměr vyhlásit výběrového řízení na provozovatele kanalizačního systému v obci Tišice
• výjimku z počtu dětí ve třetí třídě MŠ Tišice, a to
na 25 dětí
• schvaluje zvýšení kapacity MŠ Tišice na 81 dětí
• OZ vzalo na vědomí situaci v počtu žáků v ZŠ

Pozor - změna!

Společnost TIKANAS upozorňuje na změnu
úředních hodin pro občany v kanceláři společnosti v budově Obecního úřadu. Počínaje
10. říjnem 2011 bude kancelář otevřena každé pondělí od 16,00 do 17,00 hodin.
V naléhavých případech, mimo tuto dobu, je
možno se osobně nebo telefonicky obrátit na
vedoucího provozu a údržby Petra Brodského,
Sportovní 182, tel.: 728 952 236.
PhDr. Olga Janoušková - jednatelka

Poplatek za právo
na využívání veřejné
kanalizace a ČOV

Na četná přání zavedl Obecní úřad v letošním
roce možnost uhradit poplatek za kanalizaci
bezhotovostně - příkazem z účtu, nebo složenkou. Platební morálce to trochu pomohlo, počet
dlužníků, kteří nezaplatili do 30. září vůbec, nebo
zapomněli uhradit druhou polovinu poplatku, byl
tentokrát menší, než v minulých letech. I přes
připomenutí, které dostali do poštovní schránky
všichni, jichž se to týkalo, ke dni uzávěrky tohoto
čísla TR nesplnili svoji povinnost uživatelé kanalizace na těchto adresách:
Na Doubí 56, Obecní 134, Spojovací 348, Polní
380, V Úvoze 207, Školní 23, Obecní 363, Zahradní 114, Na Doubí 52, Krátká 44, Sportovní
161, Labská 115, Obecní 122.
Na účet OÚ došlo několik plateb, u kterých
není možno určit plátce, protože chybí, nebo je
špatný variabilní symbol. Pokud se to týká některého z výše uvedených uživatelů kanalizace, měl
by se dotyčný dostavit do pokladny OÚ s dokladem o zaplacení.
Obecní úřad Tišice
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Sběrné místo pro použitý rostlinný
olej z domácností
Základní škola ve spolupráci s Obecním úřadem
zřizuje od ledna 2012 sběrné místo pro použitý
rostlinný olej z domácností. Po sběru starého papíru je to další akce, kdy si žáci uvědomují naléhavost řešení situace s odpady a ochranou přírodních
zdrojů. Rostlinný olej představuje cennou průmyslovou surovinou, využitelnou v energetice, dopravě, lesnictví, stavebnictví apod. Také ovšem platí,
že zatím existuje nízké povědomí o tomto faktu,
a tak rostlinný olej z domácích fritéz v dnešní době
končí v kanalizaci, čímž dochází k nenahraditelné
ztrátě suroviny a také škodám na kanalizační infrastruktuře s následnými drahými opatřeními. Do
projektu se může zapojit každý. Podmínkou je sběr
použitého oleje do 1,5 litrových PET lahví, které
se donesou do základní školy, kde je převezme
odpovědná pracovnice školní kuchyně. Sběr z domácností je nenahraditelný prvek, jak si již v dětství osvojit ohled k přírodě. Motivací pro žáky, ale
i ostatní obyvatele, je možnost získání zajímavých
odměn závislých na množství donesených PET
lahví. Více se o celém projektu dozvíte na webových stránkách: www.sberoleje.cz

Zvyšující se počet dětí
k zápisu do 1. třídy ZŠ
Ředitelka Základní školy Tišice Jiřina Slámová
informovala zastupitele o zvýšeném počtu dětí,
které by měly přijít k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2012/2013. Podle počtu předškolních dětí
a dětí s trvalým bydlištěm v naší obci dosahujících školního věku by jejich počet vysoce přesáhl
maximální počet dětí přípustných pro jednu třídu,
což je 30 žáků. Podle výhledu do dalších let bude
již nyní ředitelka žádat o zvýšení kapacity školy
ze 120 na maximální počet 150 žáků. Zastupitelé
budou muset v příštím období přijmout rozhodnutí
o způsobu řešení této situace.

Zateplení základní školy
je již na dohled
Obecní zastupitelstvo na stránkách Tišických
rozhledů již v minulých vydáních informovalo o způsobu použití financí získaných z prodeje
budovy bývalého obecního úřadu. Smlouva podepsaná mezi obcí Tišice a novým majitelem zavazovala nabyvatele ke složení první splátky ve výši
1.500.000,- Kč do konce září 2011. Tato částka již
byla poukázána na účet obce, proto je již v plném
proudu příprava na zateplení ZŠ Tišice, na které
budou finanční prostředky použity. V minulých letech byla na zateplení získána dotace ze Státního
fondu životního prostředí, ale z důvodu nedostatku
finančních prostředků obce se dosud nerealizovala.
Spoluúčast obce je 10 % z celkové částky. „Spoluúčast je pro obec v konečném výsledku mnohem
vyšší, protože z celkové částky potřebné na zateplení se musí odečíst úspora energie za 5 let,“ řekl
starosta obce Pavel Končel. Po všech propočtech
se tedy dotace dostane na skutečnou hodnotu ve
výši cca 75 % se spoluúčastí obce 25 %. Pokud by
se s realizací zateplení nezačalo v roce 2012, což
je po odkladech poslední možný termín, dotace by
nám nebyla poukázána.

Znak obce v sérii
schvalovacích řízení
Jedním z prvních počinů současného obecního zastupitelstva bylo schválení realizace znaku
a vlajky obce. Potřebné finanční prostředky poskytl z převážné části jako dar jeden z občanů obce.
Na základě ankety mezi občany, která proběhla
pomocí Tišických rozhledů a webového hlasování,
byl vybrán návrh znaku, který získal nejvíce hlasů. V současné době je obecní symbol v procesu
schválení parlamentní komisí, mající na starosti
heraldiku. V prosinci by pak mělo dojít ke schválení sněmovnou a poté k slavnostnímu předání znaku.
(nač)

Můžeme se těšit na nové zdravotní středisko?

V současné době již probíhají přípravy investičních akcí na příští rok. Z těch největších a nedůležitějších
je to především pokračování výstavby kanalizace, zateplení a výměna oken Základní školy a výstavba
nového zdravotního střediska. Realizace je však finančně velmi náročná, a tak jejich osud bude ovlivňovat naše úspěšnost při získávání dotací. Nicméně je dobré být na vše připraven, protože leckdy je na
vlastní zpracování málo času a ten, kdo jen sáhne do „šuplíku“ uspěje. Proto také zastupitelé již v červnu
letošního roku odsouhlasili záměr výstavby nového zdravotního střediska a ihned se rozběhl celý proces
přípravy této náročné akce. Samozřejmě hlavní podmínkou je vybudování takové stavby, která umožní
poskytovat zdravotní péči přinejmenším v stejném rozsahu jako dnes. I když snahou je spíše tyto služby
rozšířit. Protože výstavba takovéhoto zařízení není nic jednoduchého a počáteční chyby se mohou velmi
nevyplatit, svěřila se příprava odborníkům. Začalo se projektem, kdy nevýhodnější nabídka přišla od
firmy SKR technická kancelář a velmi brzy byla na světě první studie. K té už se postupně vyjadřovali
odborníci z nejrůznějších oblastí. Zásadní bylo také vyjádření obou lékařek, které v naší obci v současné
době provozují svoji praxi. V zásadě byly s první verzí spokojeny, drobné připomínky projektant ihned
zapracoval. Další kolo jednání proběhlo s Krajskou hygienickou stanicí a Odborem zdravotnictví Stč.
kraje, v současnosti se k návrhu vyjadřují hasiči. Také paralelně probíhají jednání o možném rozšíření
zdravotní péče v obci, především pak o gynekologickou a stomatologickou ambulanci.
Pavel Končel, starosta obce

Připravuje se změna územního plánu
Občané mohou podat své podněty

V současné době Obecní úřad eviduje zájem přibližně patnácti dalších vlastníků pozemků z řad tišických občanů o změnu územního plánu obce Tišice. Proto zastupitelé na základě předložených návrhů odsouhlasili přípravu pořízení změny ÚP a vyzývají všechny vlastníky pozemků, kteří mají zájem o změnu
funkčního využití své nemovitosti, aby podávali své návrhy na příslušném formuláři (k vyzvednutí na
OÚ nebo ke stažení na webových stránkách obce Tišice). Termín ukončení podání žádostí bude upřesněn.
Obecní zastupitelstvo zároveň upozorňuje na skutečnost, že pokud je pořízení změny územního plánu
vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, obec podmíní její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou
nákladů na zpracování a mapové podklady navrhovatelem.
Žádáme občany a vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálním území obce, aby sledovali úřední
desku a věnovali této změně zpracovávaného územního plánu pozornost, aby se k ní mohli vyjádřit.
Ing. Radka Staňková

(dokončení ze strany 1)
Růžena Hoffmannová, předsedkyně komise
veřejného pořádku: Kontroverzní porady předsedů komisí a výborů jsem se osobně zúčastnila. Šok,
který jsem měla z naprosto neurvalého řvaní, nadávání, osočování všech přítomných J. Chobotským,
se nedá ani popsat. Jednalo se o zcela bezdůvodný
výstup, ke kterému nikdo z nás během pracovní
porady nezadal příčinu....Vůbec se to neslučovalo
se zásadami slušného chování, které by měl každý
člověk dodržovat. S Jirkou jsem byla na volební
kandidátce ODS za nezávislé a už tehdy jsem měla
výhrady k jeho práci. Jak v předvolební kampani,
tak i při vydávání občasníku Naše společná obec, se
naše názory začaly rozcházet. Bez upozornění jsem
byla vyškrtnuta z redakční rady a o této skutečnosti
jsem se dozvěděla od lidí z obce. Pravděpodobně
jedním z důvodů mého vyloučení byla skutečnost,
že jsem neviděla všechno tak černě jako Jiří. Především mám svůj názor a zároveň jsem zkritizovala i
vlastní řady! A to jsem si dovolila opravdu mnoho.
Jirko, možná by bylo správné, kdyby ses zamyslel
nad tím, kolik skutečné práce z volebního programu
ODS jsi za rok působení v obecním zastupitelstvu
odvedl a s jakým výsledkem. Jaká bude tvoje bilance?... Jsem ráda, že se naše cesty včas rozešly. Také
já jsem podepsala žádost adresovanou starostovi
obce, aby neprodleně vyřešil vzniklou situaci, protože ve vyhrocené atmosféře se nedá pracovat.
Pavel Jelínek, předseda školské komise: Zmiňované schůze jsem se zúčastnil a nemám k tomu
co dodat. Pusťte si o víkendu pořad České televize
Otázky Václava Moravce, posaďte proti sobě Paroubka s Topolánkem v jejich nejlepší éře a vynásobte vše třemi. Dostanete obrázek čtvrteční schůze porady předsedů komisí, kdy se slova ujal pan
Chobotský. Takové vystupování se mi krajně nelíbí.
Proto jsem se podepsal pod dopis adresovaný starostovi obce.
Jiří Horčík, předseda komise výstavby: Ke
způsobu vyjadřování pana Chobotského na pracovních poradách jsem měl již od prvopočátku velké
výhrady...Pevně jsem však věřil, že se atmosféra
uklidní a vždy všichni zastupitelé udělají maximum
pro obyvatele obce, kteří je zvolili. S postupem času
jsem však zjistil, že tomu tak není. Nebylo snad jediné porady, kdy by J. Chobotský slovně nenapadl
kohokoli ze členů zastupitelstva, aniž by ho nechal
domluvit. Můj názor je, že v takové napjaté atmosféře se těžko něco projednává a nedá se dojít bez
emocí k řádnému řešení úkolů….. Ubírá mi to energii a chuť, kterou bych rád využil při plnění úkolů
ve prospěch obce.
Bohuslav Štolba, předseda kontrolního výboru: V zastupitelstvu pracuji již čtvrté období, ale to
co se v něm nyní děje, jsem ještě nezažil. Všichni
zastupitelé bez ohledu na to, kterou stranu či sdružení zastupují, se vždy snažili pracovat v zájmu občanů této obce. Ne, že by v minulosti vše napoprvé
odkývali, došlo i k ostrým debatám. Ale příchodem
J. Chobotského dochází k neustálým sporům a již

i jím odsouhlasené věci jsou znovu nesmyslně rozporovány ..... Napadány jsou nejen jednotlivé body
programu, ale i samotní jednotliví zastupitelé. Připadá mi, že cílem jeho chování je rozbití zastupitelstva
tím, že nám naši práci znechutí a svým jednáním nás
donutí k odstoupení, což by znamenalo nové volby.
Co by bylo jejich cílem, nechám na zvážení občanů.
Proto jsem se i já připojil k žádosti zastupitelů o řešení této situace, která brání řádnému výkonu práce
zastupitelstva.
Naďa Černá, předsedkyně komise sociální a
kulturní: Schůzky, kde došlo k popisované situaci, jsem se neúčastnila z důvodu dovolené, proto
se k ní vyjádřit nemohu. K čemu se vyjádřit mohu
je spolupráce se zastupiteli a celková atmosféra
schůzek předsedů. Na ty první jsem šla s přesvědčením, že s každým se dá domluvit, ale brzy jsem
byla nucena názor změnit. Jsem schopna tolerovat
jistou míru arogance a nadřazenosti, která je vlastní
kolegovi Chobotskému, protože jsem si vědoma, že
se musíme snažit spolupracovat ku prospěchu obce,
a tak potlačit osobní averze, ale když toto jednání
začne být příčinou znemožnění věcného projednání
každého bodu programu, tak prostě takové chování
začne vadit. Nejsme skupina lidí, která bez výhrad
souhlasí s každým a se vším jen ne s tím jedním.
Jsme oproštěni od předvolební kampaně, ve které
jsme se opravdu nepodporovali, ale ke společnému
stolu zasedlo deset lidí schopných se domluvit a
respektovat. Jedenáctý – pan Chobotský - zasedl s
cílem prosazovat a uznávat jen své názory. Pasoval
se na odborníka v oblasti ekonomie, hospodaření,
školství, stavby silnic, projekce staveb, ekologie,
odpadového hospodářství…, nevím proč, ale vždy
mi při jeho kritice všeho a všech v mysli vytanul obraz Brouka Pytlíka, který rozumí absolutně všemu,
každému radí, jak se co má udělat, ale práce žádná.
Můžete se této asociaci pousmát, ale užitečnější je
si uvědomit, že takovým jednáním je poctivá práce
a snaha všech ostatních zesměšňována, bezdůvodně
napadána, je jí opovrhováno, kdy navíc člověk, za
kterým, dle mého názoru, stojí minimální výsledky, se staví do role spasitele obce. Myslím, že za
tak krátké období, kdy jsme ve funkci, se podařily
opravdu velké věci a pokračovat ve stejném tempu
chceme dál. Protože chci rozhodovat o věcech, ke
kterým mám dostatek informací, potřebuji znát pohled ostatních, který obohacuje, pomáhá si udělat
lepší obrázek o celkové situaci, ale to na společných
schůzkách možné nebylo. Neustálé rozporování
každé informace, skákání do řeči, pohrdavá gesta,
berou energii a chuť. A když pan Chobotský nedokáže respektovat nezvratná fakta a zásady slušného
chování, pak je čas spolupráci omezit na minimum
a nechat ostatní pracovat. Proto jsem se připojila k
žádosti, adresovanou starostovi obce, o okamžité
řešení vzniklé situace.
Jiří Chobotský: Práci jednotlivých zastupitelů
hodnotí obyvatelé Chrástu, Kozel a Tišic. Jen ti mohou rozhodnout, jak zastupitelé naplňují sliby, které
jim dali před volbami.
red

Okénko zastupitele
Již potřetí otevíráme okénko
zastupitele a tentokrát jsme pár
otázek položili ing. Karlu Pazderovi, předsedovi Finančního
výboru.
Na rozdíl od minulých okének bude první
otázka logicky jiná. Oba místostarostové již v
minulém OZ byli, vy jste v něm nováčkem. Co
vás tedy vedlo k přijetí kandidatury?
„O kandidatuře do obecního zastupitelstva jsem
původně vůbec nepřemýšlel, protože nejsem členem žádné politické strany ani sdružení. Nicméně
když jsem byl osloven Pavlem Veselým, zda bych
nechtěl kandidovat za Sdružení nezávislých kandidátů, začal jsem o tom přemýšlet. Po uvážení všech
aspektů - rodina, zaměstnání, volný čas, naproti
tomu možnost podílet se na dalším směřování obce
- jsem se rozhodl kandidaturu přijmout.“
Jste předsedou Finančního výboru, což není
asi jednoduchá funkce. Co vše máte na starosti
a co byste chtěl za své volební období dokázat?
„Jako předseda FV obce mám na starosti zejména
kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce, případně další činnosti, kterými mě
pověří zastupitelstvo. Touto cestou bych rád poděkoval úřednicím obecního úřadu, zejména paní Trčkové, za maximální vstřícnost a trpělivost, se kterou
odpovídá na moje dotazy a připravuje výstupy z
účetnictví obce. V budoucnu bych rád nalezl způsob,
jak o průběžném hospodaření obce, zejména čerpání rozpočtu, informovat obyvatele. A samozřejmě sehnal spolu s ostatními zastupiteli co nejvíce financí
do obecního rozpočtu.“
Jak ho hodnotíte téměř rok práce zastupitele?
„Jako nový člen zastupitelstva jsem byl zvědav,
jakým způsobem bude toto zastupitelstvo pracovat.
Byl jsem mile překvapen, že většina mých kolegů zastupitelů bere svou práci vážně a poctivě se snaží
udělat pro obec to nejlepší. Myslím, že za uplynulý
téměř rok se pro obec (a v obci) podařilo udělat velký
kus práce.“ Děkujeme za rozhovor.
oja

Digitalizace dokončena

V úředních dnech od 19. 9. do 3. 10. byl na OÚ
vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou
katastrální mapu v k.ú. Tišice a Kozly. V těchto
dnech byl na OÚ navíc vždy v pondělí přítomen
i zaměstnanec katastrálního úřadu. Naši občané
byli informování rozhlasem, oznámení bylo zveřejněno na úřední desce a na webu obce. Vlastníci
nemovitostí, kteří nemají trvalé bydliště v obci,
byli ze zákona obesláni dopisem. Občané měli
možnost nahlédnout do výměr pozemků daného
listu vlastnictví a do katastrální mapy. Zpřesněním
výměr nejsou dotčeny právní vztahy k pozemkům.
Platnost obnoveného katastrálního operátu vyhlásil KÚ dnem 18. 10. 2011, pro katastr Chrást bude
pravděpodobně koncem roku 2011.
rs

Bude v Tišicích obecní policie?
Po analýze opatření, která učinila naše, ale i jiné obce v oblasti regulace automobilové dopravy, jsem došel k přesvědčení, že jedinou účinnou variantou je
pravidelné měření rychlosti a samozřejmě při překračování limitů i pokutování.
Naše obec požádala o spolupráci Policii ČR – Středočeské dopravní družstvo,
které se zaměřuje na nákladní dopravu, v zásadě se jedná hlavně o měření rychlosti a vážení vozidel. Bohužel z kapacitních důvodů zde mohou provádět kontrolu vozidel maximálně jednou týdně, ale v praxi se tento interval ukázal jako
nedostatečný. Další jednání o spolupráci jsem vedl s obcemi a městy v okolí,
které zřizují svou policii, ale bohužel nedošlo k dohodě o spolupráci. Proto musela nutně přijít na řadu i myšlenka zřízení obecní policie v Tišicích. Musím s
uznáním konstatovat, že již v minulých letech bylo na tuto možnost pamatováno
a tehdejší starosta a zastupitelé při plánování výstavby nového obecního úřadu
počítali s místem i pro obecní policii. Její zřízení je závažným krokem a jak
jinak, jde především o peníze. Dle zkušeností například z obce Měšice a údajů z

objemu průjezdnosti naší obcí, lze dovozovat, že výnosy z pokut by mohly pokrýt náklady na její činnost. I přesto je nutno pamatovat na dostatečnou finanční
rezervu na chod policie a samozřejmě nezanedbatelná bude počáteční investice
na vybavení. Obecní policie by samozřejmě plnila i další úkoly v oblasti zajištění práv našich občanů a pořádku v obci. V současné době připravuji pro
zastupitele podklady k této otázce a konzultuji s odborníky možná východiska
(počet strážníků, harmonogram směn atd.). Další alternativou by byla spolupráce s některou sousední obcí řešící podobné problémy, a tím i rozložení nákladů,
ale to vše vyplyne z dalších jednání, při kterých se bude hledat nejoptimálnější
řešení.
Předpokládám, že v horizontu maximálně čtyř let je realizace tohoto projektu reálná a věřím, že vznik obecní policie přispěje ke zkvalitnění života
v naší obci
Pavel Končel, starosta obce
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KLUBkový Slepičí den se vydařil

Kykyryký - tímto pozdravem vítal účastníky Slepičího dne kohoutek Vojta. Děti u vstupu vesele zdravily kokodák a všichni si užili sluníčkový sobotní den. Na programu byly veselá pohádka, tematické soutěže, výstava slepiček od Spolku chovatelů a všude voněly napečené dobroty, palačinky a kuřecí řízečky.
Potěšila nás pochvala: „Holky, kam vy na ty pěkné nápady chodíte?“ Anebo: „Mami, mně se hrozně líbilo
obalování řízků.“ Ale byla i taková „pochvala“: „Já taky musím platit?“ Co na to říci? Vybrané peníze se
vracejí zpět dětem a my si vážíme těch, co napečou, přidají do kasičky nebo jinak podpoří naši činnost
Výtěžek z akce 13.453,- Kč bude použit na projekt „ Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“. rs

KLUBko Vás zve

KLUBko Vás zve

S lampionem za Kozlouchem

Je to tady, doba duchů a dušiček se po roce opět přiblížila. Zveme děti i dospělé na čtvrté lampionové putování za Kozlouchem od kostela Všech svatých
k parku ke Kalu. Jestli strašidýlko na konci putování uvidíme, je překvapení,
ale určitě budou na vás čekat holky z KLUBka s teplým čajem, svařáčkem
a dobrotou k zakousnutí. Soutěžit se bude o nejkrásnější světýlko, které do
soutěže můžete přinést od 15,30 hodin ke Kalu.
Kdy: 5. listopadu 2011 od 17,00 hodin Kde: sraz u kostelíka v Kozlích

Také jsme vyhlásili nejchutnější recept Slepičího
dne a odměnu za něj. Řád dřevěné vařečky si odnesla Ivana Šimonková za žloutkovo-pudinkové
řezy. A zde je slíbený recept, dobrou chuť.

Žloutkovo-pudingové BeBe řezy
Těsto:
4 vejce
16 dkg cukru
½ skleničky oleje
½ skleničky studené vody
20 dkg hladké mouky
½ prášku do pečiva
Pudingová náplň:
1 l mléka
3 vanilkové pudingy
4 lžíce cukru
1 vanilkový cukr
1 Hera
1 a ½ balíčku BeBe sušenek
Postup:
Žloutky a cukr utřeme do pěny. Poté přidáme
olej, vodu, hladkou mouku, prášek do pečiva.
Vše zamícháme a zlehka vmícháme sníh ze čtyř
bílků. Pečeme na plechu s okrajem. Uvaříme
pudingovou náplň a do ještě horké náplně vmícháme Heru a nalijeme na vychladlou buchtu. Na
puding hned naskládáme BeBe sušenky – těsně
vedle sebe a polijeme čokoládou. Nedoporučuje se používat hotová poleva, je příliš tvrdá, při
krájení praská, lepší je rozpuštěná čokoláda na
vaření.

KLUBko Vás zve

Páté rozsvícení vánočního stromku

Rozsvícení vánočního stromku na první adventní neděli se stalo pro mnohé
tradicí, kterou společně vstupujeme do krásného období Vánoc. I v letošním
roce tomu bude stejně. Přijďte se chvilku zastavit v předvánočním shonu,
přijďte si poslechnout vánoční koledy a přivonět k vánočnímu perníku.
Kdy: 27. listopadu 2011 od 16,00 hodin
Kde: před OÚ v Chrástu
Akce proběhnou za každého počasí. Vítáme naše kuchařky, které, věříme,
že zase podpoří akce napečením či uvařením nějaké dobroty k tématům.

V popelnici umřu aneb babyboxy zachránily již šedesát dětí
Babybox chce pomáhat dětem, ale i rodičům a zejména matkám, které se v
tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odložení dítěte do něj není
trestné a je zcela anonymní. Jsou vyhřívané, ventilované a opatřeny mnohonásobně jištěnou signalizací. Ve chvíli umístění miminka do babyboxu se vnitřní
teplota zvýší a po jeho uzavření je okamžitě uvedena do činnosti světelná a
zvuková signalizace v místě stálé služby a aktivováno osm vybraných mobilních telefonů. Děťátku se dostane veškeré zdravotní péče a sociální pomoci.
První babybox byl zřízen v GynCentru Hloubětín v červnu 2005, od té doby se
jejich počet rozšířil na 46. Pomocí nich bylo zachráněno 60 dětí, to poslední (v
době uzávěrky TR) 7. října. Čtyřicátý pátý babybox byl zřízen v neratovické
nemocnici Almeda a uveden do provozu 12. září letošního roku. Slavnostního
uvedení do provozu se zúčastnil zakladatel projektu babyboxů Ludvík Hess
a mezi čestné hosty patřila i Monika Šimůnková, vládní zmocněnkyně pro
lidská práva, která řekla: „V poslední době se zvedla hlavně v zahraničí vlna
protestů proti babyboxům. Já jsem ale přesvědčena, že pomáhají zachraňovat
životy, proto budu jejich existenci podporovat.“
Tak jako u všech předchozích, tak i u toho neratovického platilo, že by jeho
realizace nebyla možná bez přispění sponzorů. Každému ze sponzorů osobně
L. Hess poděkoval za poukázaný finanční dar. „Náš program je jasný a zřetelný. Máme jediné přání - aby již nikdy nebylo nalezeno mrtvé tělíčko! Proto si
velmi vážím všech, kteří tento program podporují a dávají tak dětem rodičů
v nouzi šanci na kvalitní život,“ řekl L. Hess. Velkou řadu sponzorů tvořily
obce, které patří do neratovického regionu. Mezi nimi byla i obec Tišice, která
přispěla částkou 5.000,- Kč.

Pohled do historie
V minulosti to svobodné matky neměly vůbec jednoduché. Ještě na počátku
vlády císařovny Marie Terezie (1740 – 1780) byly svobodné ženy, které porodily nemanželské dítě, trestány smrtí. Marie Terezie však jako žena měla pro
tyto většinou chudé nešťastnice pochopení a svým výnosem vyzvala soudy,
aby svobodné matky veřejně netrestaly, ale naopak jim pomáhaly. Současně
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Zakladatel babyboxů Ludvík Hess poděkoval starostovi obce Pavlu Končelovi za finanční dar.
rozhodla, že svým hrdlem propadne muž, který děvčeti manželství slíbí, a když
zjistí, že vztah nebyl bez následků, cukne. V šlépějích své matky pokračoval i
její syn, císař Josef II. (1741 – 1790), osvícený a v Čechách velmi oblíbený
panovník, který zrovnoprávnil děti narozené mimo lože manželské s ostatními
a přijal řadu opatření na pomoc svobodným matkám. Císař Josef II. tak v
mnohém předešel dobu a byl mnohem moudřejší a k svobodným matkám a
především k jejich nechtěným dětem tolerantnější a uznalejší, než někteří současní odpůrci babyboxů.
(nač)

Kam se ztrácí slušnost

Narodil jsem se jako Malostraňák a víkendy a
prázdniny trávil na chalupě ve Sluhách. Malá
Strana tehdy bývala takovou vesnicí uprostřed
města. Všichni starousedlíci se vzájemně znali,
zdravili a usmívali se na sebe. Cizí jsme nezdravili, to se ve městě nedělá. Ve Sluhách, na vsi,
ale zdravili všichni všechny. Teď jsem už bezmála
deset let Tišičák a zdá se mi, že úsměvů a zdravení je tu poslední dobou méně, než bývalo na
Malé Straně. Je to škoda. Města mě vždycky odpuzovala těmi mrtvolnými obličeji bez výrazu a
netečností k sobě navzájem. A teď to máme u nás
na vsi. Vše začíná už ve školce, kdy zjišťuji, že se
rodiče sice vzájemně zdraví, ale nikterak nedbají
na to, aby zdravily i jejich děti. Ty zpravidla jen
koukají a nechávají se svlékat a oblékat. Jak jim
pak máme vštípit nějakou zdvořilost a slušnost
vůči starším a sobě navzájem, když to nemají tak
říkajíc „pod kůží“?
Všímejme si okolí! Vystupoval jsem z vlaku na
nádraží Vysočany a na nástupišti stála maminka s kočárkem. Byla jediná nastupující. Všichni
se vyhrnuli z vlaku a spěchali dál a nikdo se ani
nezamyslel, jak ten kočárek vecpe do vlaku. Pozoroval jsem ty mladíky plné síly, jak ji obcházejí
a stále s nadějí čekal, že alespoň jeden se zastaví.
Nestalo se, a tak jsem jí samozřejmě pomohl, ale
byl jsem smutný, že to nikoho z nich nenapadlo.
Pokud víte o opačném případu, kdy naopak mladí pomáhají a vůbec je důvod někoho pochválit
za příkladné chování a pomoc, prosím neváhejte
nám dát podnět do redakce a my rádi budeme
chválit. Vás rodiče, prarodiče, pedagogy moc
prosím, soustřeďte se na to, aby vyrostla zdvořilá a slušná nová generace. Buďme jim dobrým
příkladem a buďme důslednými vychovateli.
-JVB-

LUNO opět v akci

Po druhém odehraném vystoupení divadelního
kusu Příběh o Ivanovi z Malakojed se náš divadelní
soubor na několik měsíců odmlčel, což neznamenalo, že nám došly nápady či chuť do další práce.
Naopak, vybírali jsme si divadelní prázdniny, abychom se po nich plni síly a nadšení vrhli do další
práce. Naši sezonu zahajujeme splněním slibu, který
jsme dali divákům obou představení Mrazíka a to,
že pro velký zájem ze strany vás – diváků z řad spoluobčanů, odehrajeme ještě jedno vystoupení mezi
vánočními svátky, protože bez Mrazíka není Vánoc.
Datum našeho, již opravdu posledního představení
tohoto kusu, jsme stanovili na čtvrtek 29. prosince
2011 od 18,00 hodin. Ten, kdo se dobře bavil a litoval, že již nic tak skvělého neuvidí, či ten, kdo z vyprávění začal litovat, že nepřišel, si tedy ještě jednou
přijde na své. Věříme, že nezapomenutelné herecké
výkony a pro platící diváky připravené občerstvení
(tentokrát v tekuté podobě), přilákají spousty diváků, kteří, jak doufáme, nebudou litovat času stráveného s naším divadelním souborem.
A pokud se ptáte co dál, můžeme hodit malou
udičku – Martin Kabát, Káča, Dyšperanda, Sarka
Farka či otec Školastykus, tak to jsou ti, jejichž dialogy začínáme pracně soukat do paměťových buněk. Ale znáte nás, neříkáme, že uslyšíte doslova
to, co v originále. Tomu nám brání smysl pro recesi
a pak také nějaké to okno. Také netvrdíme, že postavy budou autentické, ale troufneme si tvrdit, že
vás nezklameme. Takže jaro 2012 bude svědkem
další nenapodobitelné premiéry nastudovaného
divadelního představení. Těšíme se na vás – ještě
letos i napřesrok.
Naďa Černá,
píár manažerka divadelního souboru LUNO

EU peníze školám – jedinečná příležitost,
jak získat peníze pro naši školu
Jednou z cest, jak získat finanční prostředky pro naši ZŠ, jsou také evropské dotace. V projektu „EU
peníze školám“ se celkově rozděluje částka 4,5 miliardy korun a žádat mohou všechny základní školy se
sídlem na území ČR s výjimkou Prahy, každá o částku maximálně 300.000,- korun + počet žáků x 4.300,korun. Proto i tišická škola o tyto dotace požádala a získala téměř 674.000,- korun. Stačilo podat žádost
a splnit veškeré formální náležitosti a podmínky pro přijetí projektu. Zní to jednoduše? Pravda je, že
podání žádosti nebylo záležitostí jednoho odpoledne. Bylo zapotřebí velmi pečlivě prostudovat podrobnou příručku pro žadatele a příjemce, vytvořit a sepsat projektový záměr. Sestavení projektu bylo nutné
věnovat náležitou péči především proto, že bude pro školu závazný. Doba trvání projektu je stanovena na
30 měsíců. Během této doby musí škola dosáhnout stanovených cílů a pravidelně je vykazovat formou
monitorovacích zpráv, dodržovat pravidla publicity a řádně archivovat veškeré dokumenty. Získané prostředky jsou určeny ke „Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách“, které budeme realizovat pořízením materiálního vybavení a dalšími aktivitami, např. proškolením pedagogů a vytvářením
vzdělávacích materiálů.
J. Slámová, ředitelka ZŠ

Nováčci v lavicích

Ve čtvrtek 1. září se poprvé rozezněl školní zvonek pro 19 nových prvňáčků. Vstupují do další životní
etapy, někteří dychtivě, jiní trošku s obavami, co je vlastně čeká. Počet žáčků v celé škole se těsně
přiblížil ke stovce, školní družina byla pro zájem rodičů rozšířena o druhé oddělení a učitelský sbor se
rozrostl o novou sílu - vychovatelku Jiřinu Himlovou.
Přejeme jí, novým prvňákům i všem ostatním dětem, učitelům a rodičům hodně elánu do nového
školního roku.

Základní škola Tišice pořádá v sále na hřišti

ADVENTNÍ JARMARK
ve čtvrtek, 1. prosince 2011 od 16,30 do 19,00 hodin
Děti ze školy vystoupí s krátkým programem.
Od 17,00 hodin budou k prodeji výrobky dětí a šikovných maminek či babiček - adventní
věnce a vazby, šperky z korálků, drátované ozdoby, výrobky z pedigu, patchworkové bytové
doplňky, tradiční vánoční perníčky a další výrobky

Není nad osobní zkušenost

Když se v listopadu loňského roku rozhodlo o přístavbě další třídy naší mateřské školy, přiznám se, že
jsem měla smíšené pocity. Nade všemi převládala radost z toho, že budeme mít takovou kapacitu míst,
že budeme schopni vyhovět téměř všem žádostem o umístění dítěte do školky. Na druhou stranu jsem si
uvědomovala, že časový harmonogram je v takovém presu, ve kterém není místo pro opoždění jakékoli
části výstavby, která ve svých začátcích a finálních pracích bude prováděna za plného provozu školky.
Výstavba nesměla narušit chod školky a hlavně její bezpečnost. Klíčovou otázkou proto pro mě bylo,
jaká firma byla vybrána, jak pracuje a kdo ohlídá kvalitu a správnost provedených prací.
Začalo se ve stanovený den a spolu se zahájením prací začal stavbu dozorovat Jiří Horčík, starosta a někteří další zastupitelé. V průběhu výstavby došlo na mou žádost k několika menším stavebním
úpravám, a tak jsem byla svědkem spolupráce obce, firmy Neumann a projekční kanceláře V. Uhra.
Žijeme na vesnici, takže zaručených zpráv k veškerému dění v obci je více než dost. Jsem ráda, že jsem
měla možnost se jedné akce osobně účastnit a udělat si tak svůj obrázek. Zaměstnanci prováděcí firmy
pracovali o sobotách a nedělích a každým dnem byl za nimi vidět kus práce. Výstavba byla téměř denně kontrolována J. Horčíkem, který sebemenší nesrovnalost konzultoval se stavbyvedoucím. Jakoukoli
připomínku z mé strany okamžitě řešil starosta. Osobně jsem za tuto zkušenost s výstavbou nové třídy
vděčná. Nabyla jsem dojmu, že pro investiční akce jsou vybírány kvalitní firmy a pro zastupitele platí
známé důvěřuj, ale prověřuj, takže vynaložené finanční prostředky jsou účelně zhodnoceny. Věřím, že v
nové třídě bude dětem opravdu dobře.
Ludmila Nováková, ředitelka Mateřské školy Tišice
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Jít si za svým cílem

Jak naplníme svůj volný čas je na každém z nás. Je hodně smutné vidět, tolik
mladých bloumat bez cíle městem a nevědět, co s volným časem. V Tišických
rozhledech jsme již několikrát napsali o mladých z našich obcí, kteří problém
„co s volným časem“ skutečně nemají. O Kláře Žofii Janouškové jsme psali již
několikrát, ale tahle nenápadná studentka GFP Neratovice, nás svým postojem ke
sportu a výsledky v něm „nutí“ napsat o ní znovu.
S atletikou začala v TJ Neratovice. Zde se chvíli „hledala“ až se našla ve sprintech a skoku do dálky. „Tento sportovní klub je dobrým odrazovým můstkem
pro začínající sportovce. Osahají si zde téměř vše, co atletika nabízí, ale pokud
chcete něčeho dosáhnout, musíte zvolit klub s profesionálními trenéry, kteří se věnují každému sportovci
individuálně a jsou specialisty na zvolenou atletickou disciplínu“, začala rozhovor Žofie. A to byl právě
jeden z důvodů jejího přestupu do PSK Olymp Praha. Tím druhým byla chuť věnovat se běhu přes překážky, který byl v Neratovicích na okraji zájmu. „Neratovice mi začaly být zkrátka „malé“. Atletiku chci
dělat naplno, a tak byl přestup nevyhnutelný.“ V mateřském klubu trénovala dvakrát týdně, přestupem do
Prahy se dávky zdvojnásobily a přidal se plán tréninků „na doma“. „Každý ze sportovců má vypracován
individuální plán podle toho, čeho chcete v následujícím období dosáhnout – zvýšení kondice, zlepšení
techniky, příprava na závody. Plán se sestavuje na celou sezónu a zohledňuje přípravu na důležitá mistrovství.“
Neméně důležité pro Žofii Janouškovou je i to, že v klubu v pražské Stromovce může naplno trénovat
i v zimě, protože se trénuje v kryté hale, která má běžecký ovál. „Tím se nemůže pochlubit každá hala,
a proto sem na tréninky dochází atletická „esa“ - mistryně republiky v běhu na
100 m, desetibojař Tomáš
Dvořák a jiní, kteří jsou pro
nás – juniory – obrovskou
motivací,“ popisuje tréninkovou atmosféru Žofie.
Chuť něco dokázat a tréninky ušité na míru přinesly
vytoužené ovoce – zlepšení
kondice. Třetí místo na
halových přeborech Prahy
juniorů jí přineslo nominaci
na Mistrovství republiky.
„Pro nominaci se musíte
vejít mezi nejlepších 24
běžkyň, víc se zúčastnit nemůže. Mě se na mistrovství
povedl zaběhnout desátý
nejlepší čas a skončila jsem jako druhá nepostupující do finále,“ skromně popsala svoji účast na republice
Žofie Janoušková.
Nyní již sleduje, jaké časy musí dosahovat, aby byla stejně úspěšná i mezi ženami. „Není problém,
abych si porovnala časy na vlastní kůži, některé meetingy se běží dohromady. Takže jsem byla ve startovních blocích s těmi nejlepšími.“ A co dodala na závěr? „To bych jednoznačně chtěla poděkovat rodičům
za obrovskou podporu. Nejedná se pouze o finance, které leckterý rodič do dítěte investuje, ale jsou to i
desítky hodin jejich času, které věnují na moji podporu, a toho si velmi vážím. Chtěla bych dodat, že i bez
vstřícnosti ředitele gymnázia Neratovice, bych měla situaci o hodně složitější.“ Podpora z této strany je
ale podmíněna dobrými studijními výsledky, takže Kláře Žofii Janouškové se musí dařit na dvou kolbištích.
Naďa Černá

Ať žije zumba!

V Chrástě v sále na hřišti to žije! Zumba jede v plném proudu, a tak se pro velký zájem zumba tančí
v úterý i ve čtvrtek od 19,30 hodin. Pro zpestření proběhla v úterý 11. října 2011 Hawai párty v rytmu
zumby. Bylo to úžasné, soutěžilo se a tančilo.
hk
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Bejvávalo...
aneb nic nového

Jako červená nit se vine již několik let při zasedáních Obecního zastupitelstva nekončící diskuse
o nefunkčním odvodnění pozemků na východním
a severovýchodním okraji chrásteckého i tišického
katastru, tedy území od benzinové stanice v Chrástě směrem k Lávkám a dále podél zastavěného území až k železniční trati a silnici z Tišic do Všetat.
Zaujalo mne proto, co napsal můj předchůdce do
tišické kroniky v zápise za rok 1981. Přepsal jsem
celý zápis, jen s nepatrnými úpravami:
„Jarní záplavy a několikadenní deště v měsíci
červenci, například od 18. do 20. 7. pršelo nepřetržitě 80 hodin, způsobily nebývalé stoupnutí
spodních pramenů a to v takovém rozsahu, že není
v obci pamětníka. Postižen byl nejvíce prostor od
Všetat přes Chrást a Tišice až asi 150 metrů za
silnici Mělník - Stará Boleslav směrem k Labi. V
Chrástě byl nejvíce postižen rodinný domek č. p.
54 (dnes vinárna Monika – pozn. red.), domky č. p.
7 a 62 ve Všetatské ulici. Tam mohli do domů jen
v gumových botách, u Horevajů měli 120 cm vody.
Zdvižená voda zaplavila i část silnice z Chrástu
do Všetat, která musela být prokopána. Ohromné
škody vznikly na polích a zahrádkách, kde podehnila úroda, zvláště zelenina a brambory. Nesmírné
škody a hodně starostí způsobily zatopené sklepy
desítkám našich občanů. Starosti byly hlavně tam,
kde jsou ve sklepě vodárny - darlingy nebo kotle
ústředního topení. Pomocí elektrických čerpadel
pumpovali občané, třeba několikrát denně, vodu
ze sklepů. Vzedmutí pramenů trvalo až do konce
roku a bude pokračovat v roce 1982. Příčinou této
zhoršené situace byla i okolnost, že při úpravách
zemědělské půdy v našem katastru byly zahrnuty
četné strouhy a malé rybníčky, které dříve odváděly vodu do Košáteckého potoka. Letos se nám to
vymstilo. Bude to úkol pro naše JZD, aby vodoteče
byly znovu obnoveny.“ Tolik citát. Socialistické
JZD škody nenapravilo a od dnešního ZD Dřísy
se sídlem ve Všetatech se pomoci také určitě nedočkáme.
Petr BRODSKÝ - kronikář
Zveme všechny občany,
hlavně seniory, na Předvánoční Setkání s Přívorankou v neděli 4. prosince
2011 v sále Na Hřišti, které
připravil místní Klub seniorů. Začátek je v 14,00 hodin a vstupné jako
vždy 60,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé, kteří
pro návštěvníky chystají překvapení.

Ani letos neporušili senioři tradici a navštívili
20. 9. výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích.
Počasí se vydařilo, vrátili se unavení, s poloprázdnými peněženkami a plnými taškami.
Foto: P. Brodský

Obecní úřad
důrazně připomíná

V poslední době se stále častěji vyskytují případy, kdy neukáznění a nezodpovědní občané chodí
se psy bez vodítka a košíku po ulicích, vodí je do
parků v obci a dokonce je nechávají volně běhat
mezi dětmi na novém dětském hřišti, vybudovaném KLUBkem, ve sportovním areálu TJ Sokol.
Je opravdu zarážející, že to ostatním maminkám
nevadí, že se nebojí o bezpečnost vlastních dětí.
Vždyť všechny děti, o nichž se dovídáme ze sdělovacích prostředků, byly pokousány „hodnými psy,
kteří to před tím nikdy neudělali.“
Pro ty “zapomnětlivé“ a pro ty, kteří se k nám přistěhovali teprve nedávno, uvádíme výpis z “Obecně závazné vyhlášky obce Tišice č. 3/2010 ze dne
29. 6. 2010“: článek 2 - Pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství - odst. 1, písm.c: Zakazuje se
vstupovat se psy a vodit psy na pískoviště, dětská
hřiště a do parků v obci, vyznačených na mapce v
příloze č. 2 této Obecně závazné vyhlášky.
Na mapce jsou barevně vyznačena následující místa:
1. Hřiště „Na Pastvičkách“ v Tišicích
2. Sportovní areál TJ Sokol Tišice v Chrástě
3. Park před bývalým OÚ v ulici Boleslavská v
Chrástě
4. Park mezi ulicemi M. Podvalové a V Uličce v
Chrástě
5. Park v Kozlech u rybníku
6. Parčík u Základní školy v Kozlech
7. Areál Mateřské školy
Krátce po vyjití této vyhlášky byl sportovní areál
TJ Sokol a dětské hřiště označeny tabulkami, upozorňujícími na zákaz vstupu se psy. Někdo je ukradl - asi ten, komu vadily, kdo si chtěl zajistit alibi
pro svoji nekázeň a bezohlednost.
Celou Obecně závaznou vyhlášku je možno si
přečíst na internetových stránkách Obce Tišice www.tisice.cz/obecní úřad/vyhlášky obce/OZV
č. 3/2010. Ti občané, kteří tuto možnost nemají,
si mohou vyhlášku nechat předložit k přečtení na
Obecním úřadě, pracovnice úřadu jim jistě rády
vyhoví.
pb

Na vánoční koncert
se můžeme opět těšit
Jako každý rok, tak i letos bychom vás rádi pozvali na Vánoční koncert, a to v pátek 30. prosince 2011 od 16,00 hodin v kostele Všech svatých v Kozlech. A kdo že nás přijede tentokrát
potěšit s vánoční muzikou? Mladý, talentovaný
varhaník Ondřej Valenta, student konzervatoře,
držitel čestného uznání z varhanní soutěže Organum Regium 2007, držitel 2. místa v této soutěži
z roku 2009 a dalších. Jako host nám zazpívá Nikol Martinková. Máme se na co těšit.

NAROZENÍ
Max Kavrza
Anna Stárková
Kamila Stárková
Nela Tintěrová
Jitka Vůjtěchová

ÚMRTÍ

Anna Jelínková
Františka Ohnůtová
Anežka Prchlíková
Petr Novák

88 let
97 let
90 let
24 let

Údržba areálu

Během letních měsíců byl proveden úklid skladových prostor, položen travní koberec o ploše
30 m2 v prostoru branek, odstraněny staré lavičky
kolem hrací plochy a následně osazeny a zabetonovány napravo od tribuny. Terén pod lavičkami byl
srovnán štěrkem. Na tribuně jste si jistě všimli nového zábradlí u schodiště a nových sedaček, které
doufejme, budou dlouho sloužit k účelům jim určeným. Do těchto zvelebovacích prací se zapojila
asi polovina mužstva dospělých a Mirek Krulich.
Všem patří velké poděkování za odvedenou práci.

O dotace žádáme i nadále

V září byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo školství na přístavbu kabin. Projekt řeší rozšíření o dvě hráčské kabiny a místnost pro rozhodčí.
Z fondu OTS Mělník se podařilo získat 35.000,Kč na zhotovení ochranné sítě za druhou brankou,
která se bude realizovat zřejmě ještě v tomto roce.

V sobotu 3. září se sešly desítky dětí i dospělých
na břehu Labe, aby se spolu s pořádajícími hasiči
rozloučily s odcházejícími prázdninami a létem.
Hlavní pozornost upoutaly dvě velmi staré hasičské stříkačky, jedna z nich prakticky ukázala, že
by, v případě nouze, mohla i pomoci při hašení
požáru. Soutěže pro děti a občerstvení u stánku
pro všechny - to vše přispělo k pěknému odpoledni. Zdá se, že vzniká další tradice setkávání
občanů, za kterou je nutno naše hasiče pochválit.

INZERCE
● Nabízíme návštěvu Mikuláše s andělem
a čerty u vašich dětí. V případě zájmu volejte 728 453 275 nebo 775 248 242.
● Vyučuji či doučím angličtinu nebo pomohu s konverzací, především žákům ZŠ
a nižšího gymnázia. Volejte 733 691 196
nebo 733 691 199.
● Koupím pozemek v Tišicích (s elektřinou a vodou) pro stavbu menšího rodinného domku, plocha 500-700m2, maximálně
do 700 tis. Kč. Magda Novotná, tel. 723
839 650
● Prodám stavební pozemek v Tišicích o
výměře 1100 m2, tel. 602 467 668.
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Konečně jsme se dočkali
Muži
Tak jsme se dočkali! Po výsledkově hrůzostrašném jarním učinkování v I. B třídě jsme konečně
viděli naše mužstvo odcházet z trávníku se ziskem
třech bodů! Novou sezonu Okresního přeboru
začalo mužstvo s velmi dobrými výsledky. První
dvě utkání vyhrálo shodně o tři branky, což vypadá jako lehká záležitost, ale zas tak jednoduché to
nebylo. Hlavně Mšeno bylo nebezpečné. Příčinou
porážky v Dolních Beřkovicích bylo neproměnění gólových příležitostí a několik chyb v zadních
řadách, které domácí dokázali využít. Kralupští
nám zase předvedli, jak se hraje na brejky. Zápasy
na PTZ a doma s Veltrusy měly podobný průběh,
vždy jsme vedli o dvě branky a soupeř stav utkání
srovnal. Naštěstí se podařilo oba soupeře nakonec porazit. Na hřišti poslední Nové Vsi chlapci
odehráli slušný druhý poločas, a tak přivezli další
výhru. Proto mužstvo drží prozatím v průběžné tabulce OP čtvrtou pozici. Střelecky se daří zejména
Jardovi Tomanovi (přišel na půlroční hostování z
Neratovic), který již desetkrát rozvlnil síť za soupeřovými brankáři. Ožil i Tomáš Prejzek, jenž dal
už pět branek. Během letní přestávky klub prodloužil hostování Machkovi (z Ovčár) a Holcovi
(z Mlékojed). Tišice naopak opustili Blahut, Máca
a Šimek, kterým skončilo hostování, a Vlach s
Kloučkem odešli na hostování do Mlékojed.
Mladší žáci
Družstvo je prakticky totožné s loňskou starší přípravkou, ale věkově už je to jiná kategorie. A ani
zde si tým nevede špatně. Pod trenérskou dvojicí
Terziev - Štráchal okupují čtvrtou příčku ve své skupině. Program mají velmi náročný, neboť hrají dva

zápasy týdně, jeden o víkendu a druhý ve čtvrtek.
Ještě je třeba se vrátit k úspěchu z konce června,
který se povedl tomuto týmu na turnaji starších přípravek v Lobkovicích. Po dvou vítězstvích, dvou
remízách a dvou prohrách získali osm bodů a celkové třetí místo za vítězným Libercem a domácími
Lobkovicemi.
Mladší přípravka
V této kategorii se přes léto událo nejvíce změn zmenšila se hrací plocha i počet hráčů a také pravidla.Tabulku tohoto družstva budete marně hledat,
počítají se totiž jen vstřelené branky. Pro svěřence
Michala Vítovce jsou to změny k lepšímu a čtyři
výhry a velký počet gólů jsou toho důkazem.
Minipřípravka
S minipřípravkou začal již na jaře Michal Pasovský a nyní ve spolupráci s Martinem Hromasem
z Ovčár učí už 13 malých nadějí fotbalovým základům. Trénují zatím jen jednou týdně, ale s o to
větší vervou!

Muži
Pšovka B - Tišice
Tišice - Mšeno
D.Beřkovice - Tišice
Tišice - Kralupy
Nelahozeves - Tišice
Tišice - Veltrusy
Nová Ves - Tišice
Cítov-Tišice
Mladší žáci
Lobkovice - Tišice
Tišice - Záryby

Nebužely - Tišice

1:4

Tuhaň - Tišice
Tišice - Libiš
Byšice - Tišice
Tišice - Kojetice
Kojetice - Tišice
Tišice - Byšice
Mladší přípravka
Tišice - Hořín

1:3
2:4
5:2
1:0
0:0
1:6

Tišice - Tuhaň
Libiš - Tišice
Tišice - Nebužely

0:3
3:0
2:1
1:5
2:4
3:2
0:2
0:1

Toman 2x, Prejzek
Vítovec, Prejzek, Toman
Toman
Toman
Toman 3x, Prejzek
Toman, Karlík, Prejzek
Rampouch, Prejzek
Toman

7:0
8:2

Štráchal 4x,
Kvídová 3x, Terziev
Jíra

1:1
4:0
6:0

Okresní přebor - muži
1. Dynamo
8
2. FK Ner.-Byšk. B 8
3. Tišice
8
4. Veltrusy A
8
5. FK Kralupy
8
6. Mšeno
8
7. V. Borek A
8
8. Cítov
8
9. FK Pšovka B
8
10. D. Beřkovice
8
11. PTZ A
8
12. Libiš B
8
13. Lobkovice
8
14. Nová Ves
8

Sovány 2x,
Terziev, Jíra, Křikava,
Kvídová
8
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0

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

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

33 : 7
29 : 13
18 : 11
13 : 7
24 : 12
16 : 12
19 : 18
9 : 10
14 : 25
9 : 21
10 : 18
11 : 21
6 : 20
5 : 21

24
19
18
17
16
13
10
10
10
7
6
5
5
1

Stará garda
Po úspěchu na letním turnaji přišla dvě zářijová
utkání na domácím trávníku, v kterých stará garda
odešla poražena, a to 1-2 (Charvát) s Kostelcem a
2-4 (Lenc, Toman P.) s Mratínem.
Bušek 2x, Adámek
Duchoslav
Kowalski, Jíra, Kvídová
Sovány, Kvídová
Kvídová,Terziev
Sovány
Jíra

10:1 Krajč O. 6x, Krůta 2x,
Himl, Krajč D.
Mělník A - Tišice
11:4 Krajč O. 4x
Tišice - Libiš B
2:13 Krajč O., Krůta
Cítov - Tišice
1:18 Oplt 7x, Krajč O. 7x,
Krajč D. 2x, Himl 2x
Tišice - Byškovice
19:3 Krajč O.10x, Oplt 4x,
Krůta 2x, Himl 2x,
Krajč D.
Kostelec B - Tišice
7:8 Oplt 3x, Krajč O. 3x,
Krůta, Krajč D.
Tišice – D. Nelahozeves 3:4 Krajč O. 2x, Tůma
Okresní přebor – žáci A
1. Lobkovice
12 12
2. Byšice
12 9
3. Libiš
11 8
4. Tišice
12 5
5. Sokol Záryby
12 3
6. Sokol Tuhaň
11 2
7. Jiskra Kojetice
12 2
8. FK Nebužely
12 0

0
1
1
2
2
2
1
3

0
2
2
5
7
7
9
9

139:5
71:20
45:10
28:31
29:62
16:65
10:63
11:93

36
28
25
17
11
8
7
3

Stolní tenisté vstoupili
do soutěží porážkami

Do uzávěrky tohoto vydání Tišických rozhledů
sehráli naši zástupci první tři kola, bohužel ne příliš dobře. Přece jen lépe začalo A mužstvo, které
dokázalo v RP I alespoň jednou zvítězit. Zbývající
dva zápasy sice prohrálo, ale až po velkém boji.
Zvláště pak utkání v Mšeně, kdy vedlo 8-7, ale poslední tři zápasy vyhráli domácí a otočili zápas ve
svůj prospěch. Rozhodly naše porážky v úvodních
dvou čtyřhrách, kdy zvláště dvojice Fabián-Rubín
prohrála až v pátém setu 14-12, a tím i zmizela naděje alespoň na remízu. B mužstvo si v RP II vede
podstatně hůře, protože po dvou drtivých a jedné
milosrdné porážce je na předposledním místě.
Zvláště zde se projevuje absence tréninků, protože
prakticky jediný volný termín pro tréninky – pondělí, řadě hráčů nevyhovuje. A mužstvo je tedy z
dvanácti účastníků zatím šesté a B mužstvo předposlední třinácté.
J. Kratochvíl,
vedoucí oddílu stolního tenisu
Dosud známé výsledky:
Mlékojedy A - Tišice A
11-7
(Fabián a Brodský 2, Vais 1, Rubín 0 a WO 2)
Tišice A - Pšovka A
10-8
(Fabián 3,5, Brodský a Rubín 2,5, Vais 1,5)
Mšeno A - Tišice A
10-8
(Fabián 4, Brodský a Rubín 2, Vais 0)
H.Počaply - Tišice B
15-3
(Veselý 2, Habart 1, Kratochvíl Ivo a Martin 0)
Tišice B - H.Beřkovice B 6-12
(Dudek 4, Kratochvíl I. 1,5, Kratochvíl M. 0,5,
Veselý 0)
Dřínov B - Tišice B
15-3
(Dudek 2, Veselý 1, Kratochvíl I. a M. 0)
Rozpis dalších zápasů:
Regionální přebor I. třída
1.11.
Cítov - Tišice A
11.11.
Tišice A - Dřínov A
18.11.
D. Beřkovice A - Tišice A
21.10.
Neratovice D - Tišice A
2.12.
Tišice A - Mlékojedy B
5.12.
Liběchov A - Tišice A
16. 12.
Tišice A - Veltrusy
Regionální přebor II. třída
1.11.
Kralupy - Tišice B
7.11.
Tišice B - Neratovice F
16.11.
Neratovice E - Tišice B
21.11.
Tišice B - Liběchov B
30.11.
Mlékojedy C - Tišice B
5.12.
Tišice B - Pšovka B
16.12.
Mšeno B - Tišice B
6.1.
Nelahozeves C - Tišice B
9. 1.
Tišice B - Nelahozeves D

Definitivní konec

Po dlouhých letech přerušil svou činnost šachový oddíl TJ Sokola Tišice. Důvodem je malý počet
hráčů, s kterým není možno pravidelně nastupovat
k mistrovským utkáním. Až budoucnost ukáže, zda
tato pauza bude jen na rok, či povede k zániku tohoto sportu v Tišicích.
Miloš Partl

Sportovní stránky připravil
A. Kravcov

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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