Naše obec má definitivně znak i vlajku
V zásadě rok trvala cesta Obce k získání oficiálního znaku a vlajky. Od schválení celého záměru
zastupiteli, přes práci heraldika, anketu občanů
až po vlastní výběr a jeho schválení OZ. Celý
tento proces byl završen slavnostním okamžikem
v Parlamentu České republiky, kdy byl s konečnou platností Obci Tišice udělen znak a vlajka.
Tyto symboly převzal starosta obce Pavel Končel
dne 26. ledna 2012 při slavnostním aktu přímo
z rukou předsedkyně poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové.
Udělením obecních symbolů, jejich převzetím
a umístěním na dopisní papíry Obce či razítka
by jejich život ale neměl skončit. „Znak a vlajka symbolizují obec jako celek“, řekl při této
příležitosti. Pavel Končel. „Jsou významným
prvkem její identity, a to zvláště v současné době
globalizace, kdy lokální zakotvení jedince s jeho
rodištěm či bydlištěm citelně ustupují do pozadí.
Doufám, že obecní symboly přispějí k větší sounáležitosti a hrdosti na svou obec. Postupně se tento
symbol obce začne objevovat stále více v souvislosti s obecními službami, objekty nebo další
propagací obce. Jelikož se právě v letošním roce
dostáváme přes hranici dvou tisíc obyvatel a stále přibývají další, jsme co do jejich počtu jednou
z největších obcí Mělnicka a obecní symboly jen
podtrhují význam naší obce. Věřím, že se obecní
symboly brzy stanou samozřejmou součástí naší
obce pro nás i budoucí generace.“
V této souvislosti je potřeba jen připomenout,
že používání obecních symbolů upravuje zákon.
Symboly může používat Obec a jí zřízené nebo
založené organizační složky a právnické osoby.
Jiné subjekty mohou užívat znak obce jen s jejím
souhlasem.
„Rád bych ještě v této souvislosti znovu pozna-

menal, že náklady na tuto akci byly naprosto minimální, protože v podstatě celou výši nákladů uhradil ve formě daru Obci místní občan, za což bych
mu ještě jednou rád poděkoval“, dodal ještě Pavel
Končel.
oja

Tišické rozhledy jinak!
Určitě jste nepřehlédli, že Tišické rozhledy se
dnešním číslem změnily. Jak jste se již dočetli,
byl obci v lednu udělen znak, a tak jsme využili
této výjimečné příležitosti a samozřejmě se souhlasem obce (vždyť TR jsou občasníkem Obce
Tišice) umístili znak do hlavičky TR. A protože je
znak hezky barevný, oblékl se přebal Rozhledů,
tzn. strany 1 a 8, do barvy. Samozřejmě tato významná proměna přinese i změny v uspořádání
jednotlivých stránek a rubrik. Tou nejzásadnější
je přesun sportovních zpráv z tradiční poslední
strany na stranu 7. Ta se také posune o jednu
stránku a bude jí patřit „šestka“ a vše ze šesté
stránky poputuje na „čtyřku“. Poslední strana
pak bude určena pro ty materiály, které budou
zajímavé fotograficky, abychom využili barevnost
této stránky. „Dvojka“ a „trojka“ se nezmění
– zde mají své místo důležité informace z dění
v obci a také pátá strana zůstane zachována pro
informace z mateřské a základní školy. Doufáme,
že nová podoba se bude líbit. Ještě dodejme, že
od letošního roku už vycházíme v nákladu 1000
výtisků a to už je na obecní občasník docela slušný náklad. Za to Vám, čtenářům, děkujeme.
A aby informace byla úplná, ještě dodejme, že
novou hlavičku navrhl a graficky zpracoval tišický občan Martin Binder.
red

Úspěšná rekonstrukce
čistírny odpadních vod
Počátkem letošního roku ve dnech 17. - 19. ledna proběhla rekonstrukce druhého reaktoru v čistírně odpadních vod. Hlavním důvodem pro tuto
akci bylo zvýšení účinnosti provzdušňování, neboli dodání většího množství kyslíku do čistícího procesu při stávajícím výkonu instalovaných
dmychadel a tedy zlepšení kvality vypouštěných
odpadních vod a s tím související úspora elektrické energie. Před zahájením rekonstrukce bylo
potřeba reaktor odstavit, důkladně vyčistit a demontovat stávající provzdušňovače.
pokračování na str. 8

Nová posila
Nový traktor si velmi rychle odbyl
svou ostrou premiéru.

V průběhu minulé zimy jsme byli často chváleni
za kvalitní zimní údržbu komunikací, kdy se okolní
města a obce včetně našeho hlavního města na rozdíl od naší obce brodila ve sněhu. Díky kombinaci
včasného prohrnování sněhu Karlem Hradcem a
zčásti i Bořivojem Hlaváčkem spolu s ošetřením
komunikací solnopísečným posypem prostřednictvím obecní údržby jsme minulou náročnou zimu
přečkali opravdu se ctí.
pokračování na str. 8
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Obecní úřad upozorňuje
na daňové povinnosti!

Dnem 29. 12. 2011 vstoupil v platnost nový katastrální operát, občané o tom byli informování na
úřední desce OÚ, na internetových stránkách Obce
Tišice a v Tišických rozhledech. Ve srozumitelnější řeči to znamená, že byla provedena digitalizace
map jednotlivých katastrálních území. V této souvislosti znovu upozorňujeme občany, kteří jsou
vlastníky parcel - orné půdy a tuto půdu pronajímají ZD Dřísy se sídlem ve Všetatech, jiným právnickým nebo fyzickým osobám (například soukromým zemědělcům), že se změnily podmínky pro
placení daně z nemovitosti. Až do minulého roku
za ně platil daň skutečný uživatel, po dokončení
digitalizace v souladu se zákonem o dani musí daň
platit vlastník pozemku. Jeho povinností bylo do
31. ledna 2012 podat nové přiznání k dani z nemovitosti u Finančního úřadu v Neratovicích a vyměřenou daň v řádném termínu zaplatit.
Zaplacenou částku jim ZD Dřísy, po předložení
dokladu o zaplacení, vrátí. S ostatními nájemci je
nutno způsob úhrady daně dojednat ve smlouvě
o pronájmu. Ti vlastníci, kteří, z jakýchkoliv důvodů, přiznání dosud nepodali, by tak měli učinit co
nejdříve. Za opožděné podání přiznání k dani, jim
bude Finančním úřadem vyměřena neodvolatelná
pokuta ve výši 500,- Kč. Při nezaplacení daně hrozí poplatníkovi finanční postih včetně úroku, a to
i se zpětnou platností do minulých let.
Dále upozorňujeme, že v rámci digitalizace došlo
u některých parcel ke změně číslování, k rozdělení na menší části, a nebo k připsání dalších parcel
do vašeho vlastnictví. I tyto změny bylo nutno zohlednit v přiznání k dani z nemovitosti. Potřebné
informace lze získat na OÚ na pracovišti CZECH
- POINT, na Katastrálním úřadě v Mělníku a zdarma na internetových stránkách: http://nahlizenidokn.cuzk.cz. Najdete tam i list vlastnictví (LV), ze
kterého zjistíte, které nemovitosti vám patří. Má-li
nemovitost více vlastníků, musí se mezi sebou dohodnout, kdo přiznání podá, aby nedocházelo k duplicitě.
Obecní úřad v Tišicích

Nezapomínejte
na místní poplatky
Máte před domem složen materiál pro rekonstrukci domu nebo naopak po ní suť a další odpad?
Čeká tam dřevo na pořezání? Pak toto upozornění
je především pro vás. V obci Tišice platí Obecně
závazná vyhláška obce Tišice č. 2/2010 o místních
poplatcích (celé znění lze nalézt na internetových
stránkách obce), kde je stanoven poplatek za užívání veřejného prostranství – obecních pozemků.
Povinností občana je nejpozději v den vzniku
poplatkové povinnosti ohlásit na obecním úřadě
předpokládanou dobu, místo a plochu užívaného
veřejného prostranství – záboru. Pokud občan ponechá na obecním pozemku například auto v nepojízdném stavu, složí hlínu na úpravu pozemku,
dříví, hromadu písku na drobné stavební úpravy,
je povinen uhradit poplatek za jeho zábor. Výše
poplatku závisí od metru čtverečního užívané plochy a počtu dní. Za všechny alespoň jeden příklad
- za uložení písku, kamení, či dřeva se zaplatí 10,Kč/1den/m2, to znamená, že za zábor 4 m² obecního pozemku po dobu 30 dní (4 m² x 10 Kč x 30 dní)
zaplatíme 1200,- Kč.
Vzhledem k tomu, že na obecních pozemcích před
domy některých občanů leží hromady materiálů po
řadu měsíců a neplatí se za ně, budou tyto poplatky
důsledně vymáhány. Poslední termín pro uklizení
používaných obecních pozemků je 31. 3. 2012.
R. Hoffmannová

TR 126 2

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Závěrečná kontrola
Mateřské školy Tišice
Přístavba mateřské školy byla realizována za
podpory Středočeského kraje, který v rámci dotace
poskytl rozhodující finanční částku. Ve středu 1.
února 2012 proběhla závěrečná kontrola přístavby, jejímž cílem bylo prověření plnění účelovosti
a efektivnosti objektu, na který byla dotace poskytnuta. Kontrolní skupina kanceláře ředitele úřadu
Středočeského kraje neshledala žádné pochybení
v realizaci přístavby.

Návrh strategického
plánu rozvoje obce
Strategický plán rozvoje je jeden ze základních
dokumentů každé obce (města, mikroregionu). Vyjadřuje předpokládaný vývoj a to v dlouhodobém
časovém horizontu. Jeho hlavním smyslem je organizace rozvoje a slaďování jednotlivých zájmů
tak, aby obec prosperovala jako celek. Strategický
plán rozvoje obce Tišice je navržen s výhledem až
do roku 2020. Může být i jedním z rozhodujících
dokumentů v získávání dotací. Některé projekty,

na které jsou dotace vypsány, mají přímo v podmínkách pro jejich získání uvedeno, že musí být
součástí strategického plánu rozvoje. Proto se
navrhovaný plán tvořil s dlouhodobým časovým
výhledem se snahou obsáhnout všechny potřeby
obce. Schválení plánu rozvoje bude v programu
březnového veřejného zasedání zastupitelstva
obce.

Pronájem obecního bytu
Zastupitelstvo obce Tišice rozhodlo na svém posledním zasedání 15. 12. 2011 o pronájmu obecního bytu tomu, kdo nabídne nejvyšší finanční částku za pronájem. Zájemci mohli podat své nabídky
do 8. února 2012 do 12,00 hodin, kdy končila lhůta
pro podání nabídek. Všem zájemcům byla 30. ledna 2012 umožněna prohlídka nabízeného bytu, za
přítomnosti posledního nájemce, který podal informace například o energetických nákladech. Do
stanovené lhůty byly podány tři nabídky, z nichž
komise doporučí zastupitelům ke schválení tu,
která na základě kritérií bude vyhodnocena jako
nejvýhodnější.
(nač)

Parkování automobilů – nešvar dnešní doby

V mnoha ulicích a dokonce i na chodnících naší obce jsou zaparkována osobní a nákladní
auta tak, že se zbývající částí komunikace jen velmi obtížně projíždí či chodí. Je to hlavně
problém v ulicích slepých, nebo kde současně auta parkují na obou stranách ulice. V případě zásahu složek záchranného systému (hasiči, policie, záchranná služba) se zhoršuje jejich
průjezdnost a dostupnost. Tyto ulice nemají v oblibě ani popeláři. V zimních měsících je nutné umožnit také snadný průjezd ulicemi vzhledem k úklidu sněhu v pozdních nočních nebo
časných ranních hodinách. Mezi ty , který se to týká především, patří ulice Obecní, Luční, Ke
Křížku a U Trati. A jen poznámka na závěr – v regulativu územního plánu pro smíšené bydlení
z roku 2003, kam spadá cca 95% místních komunikací, je uvedeno, že odstavování vozidel je
povoleno pouze na vlastním pozemku.
Věříme, že občané budou parkovat s automobily maximálně ohleduplně.
R. Hoffmannová

Realita veřejně prospěšných prací
Získávání nezaměstnaných občanů na úklid
a údržbu v obci je vázáno splněním určitých podmínek. Tito lidé se musí na náklady obce zúčastnit školení o bezpečnosti práce, být podle specifik
práce vybaveni ochrannými pomůckami a pojištěni proti úrazu, škodě způsobené obecnímu
úřadu a škodě způsobené dalšímu subjektu. Se
znalostí všech těchto skutečností předložila naše
obec na Úřad práce Mělník žádost o zařazení do
programu veřejně prospěšných prací. Po doložení potřebných dokladů - bezdlužnost z finančního úřadu, okresní správy sociálního zabezpečení
i zdravotních pojišťoven – došlo k uzavření dohody. Na základě toho byli vysláni úřadem práce
na výběrové řízení nezaměstnaní, kteří splňovali
kritéria pro tuto práci – byli v evidenci déle než
5 měsíců, starší 55 let, se základním vzděláním.
Přesto se nenašel ani jeden uchazeč, který by projevil zájem o pracovní poměr na plný úvazek za

minimální mzdu ve výši 8.000,- Kč, po dobu maximálně šesti měsíců.
Změnou zákona od 1. 1. 2012 se razantně mění
i podmínky pro občany, kteří jsou v evidenci na
úřadu práce. Výkon veřejné služby budou provádět uchazeči v hmotné nouzi bezúplatně a střídat
se v týdenních cyklech. Opětně musí být každý
proškolen, vybaven, pojištěn a z toho vyplývají
další náklady do rozpočtu obce. Na tyto občany
bude dohlížet pracovník zaměstnaný na dohodu
o veřejně prospěšných pracích, kdy jeho mzdu
uhradí ze svých prostředků úřad práce. Bude organizovat a hodnotit jejich práci, vést docházku
a další a tyto údaje bude denně zasílat do programu úřadu práce ke zpracování.
Vzhledem k nepřipravenosti celého systému,
což se například týká i sociálních dávek, je stále
mnoho nezodpovězených otázek ohledně výkladu
zákona a jeho připravenosti pro denní praxi. rh

Uživatelé kanalizace pozor na termín!

Blíží se termín splatnosti poplatku za využívání kanalizace a čistírny odpadních vod za rok 2012. Poplatek je nutno uhradit do 31. března celý, nebo jeho polovinu s tím, že splatnost druhé poloviny je
30. září 2012. Uživatelé kanalizace mohou hotově platit v pokladně Obecního úřadu u Magdy Bělochové
v úředních hodinách OÚ nebo bezhotovostně na číslo účtu 3024171/0100 či složenkou na poště.
Ještě připomínáme výši poplatku - pro rok 2012 byla Obecním zastupitelstvem stanovena na 1200,- Kč
za osobu trvale žijící v obci (dle čestného prohlášení v příloze č. 3 Smlouvy, uzavřené mezi uživatelem
kanalizace a ČOV a Obcí Tišice) a 2000,- Kč pro víkendový objekt (chatu, chalupu).
Obecní úřad v Tišicích

Do té žumpy může spadnout každý Ach ty silnice
Občané naší obce si zvykli, že na stránkách
jedné z neoficiálních tiskovin jsou propíráni
zastupitelé, starosta, místostarostové. Jsou napadány nekvalitní služby v obci a mnohý občan
zajásá – konečně je tu někdo, kdo udělá pořádek. Jásavých spoluobčanů bylo zpočátku mnohem více, ale postupně začali ubývat. Otázka je
proč? Vždyť se tu konečně našel někdo, komu
tolik leží na srdci blaho obce a obyvatel v ní žijících! Odpověď je jednoduchá - protože mnozí
již přišli na to, jakým způsobem ochranitelé pracují a co je jejich prvořadým zájmem. Prostě se
přesvědčili na vlastní kůži.
Číst si jako nezasvěcená občanka v oné tiskovině o tom, co vše chtějí tito spasitelé v obci
změnit, řeknu si to, co mnohý z vás – to je dobře,
že tu jsou takoví lidé, jen ať se dějiny pohnou
kupředu. Bohužel já si to říci nemohu. Znám pozadí toho, co a jak se v zastupitelstvu projednává, vím, jak fungují Rozhledy (také na nich se
nenechá nit suchá) a vím, co vše se udělalo pro
to, aby se zajistilo prodloužení provozní doby
školky a je mi z toho, jak je prezentována práce všech těchto lidí, hodně zle. Čekáte, čí zájmy
budu svým článkem hájit? Odpověď vás možná překvapí, chci chránit vás – všechny ostatní,
kteří jste ještě do té žumpy rádoby pravdivých
informací nespadli. Stačí k tomu totiž málo –
pracovat v oblasti, na které se dají nahnat body.
Pád do žumpy vám předvedu na jednom z příkladů. Cituji z článku, který se týká provozu mateřské školy: …Prolomit nechuť zodpovědných
pracovníků změnit zaběhlé zvyklosti je těžké…
…to, že rodiče fasují ve školce ložní prádlo
a doma jej perou, není v pořádku… …věřte však,
že všechny služby jsou tu pro občany…! Předně
– nevím, zda někdo z vás by definoval například
základní školu jako službu pro občany. Všechny typy státních škol – od mateřské po vysokou
jsou vzdělávacími zařízeními pro děti (mládež),
kde se klade důraz na výuku a dodržení vzdělávacího programu daného MŠMT. Službou jsou
všechna hlídací centra, „mateřinky“, „školičky“
a jim podobné. Prostě soukromá zařízení, pro
která, pokud nemají statut „školka“, platí úplně
jiná pravidla hygienická, bezpečnostní a další.
Se dvěma takovými „školičkami“ jsem spolupracovala, v jedné jsem pracovala. Zde skutečně
rodiče neperou peřinky, ony zde totiž žádné nejsou! Děti v jednom zařízení spaly na plovoucí
podlaze na karimatkách, přikryté dekou, oblečené v tom, v čem byly celý den. Z nudy karimatky okusovaly, a aby na to paní učitelky nepřišly,
tak ukousnuté kousky jedly. Nemožné? Ale ano,
tak to bylo a týkalo se to i dětí, jejichž rodiče
teď v naší školce peřinky perou – je to opravdu
horší „služba“? Mnozí rodiče si výslovně přejí
prát ložní prádlo sami, protože děti jsou zvyklé
na určitý prací prášek či aviváž, ti citlivější mohou mít po některých kožní problémy. Týká se
to zvlášť dětí s atopickým ekzémem a kožními
alergiemi.
V polovině února přijela naprosto nečekaně
do školky kontrola z krajské hygienické stanice
(byla zde naposledy před otevřením nové přístavby MŠ), největší pozornost věnovala, jako
nikdy před tím, ložnímu prádlu. Pracovnice
hygieny si vše prošly, prohlédly, nafotily a učinily tento závěr: zvolený postup není v rozporu
s hygienickými pravidly (dle vyjádření hygieničky ho volí 80 % školek v okrese), pouze je
třeba ložní prádlo rodičům předávat v igelitových sáčcích, a do nich to čisté i ukládat. Jinak
žádná závada – žádný skandál, žádné překročení

hygienických norem. Druhé hygienou navržené
řešení je naprosto striktní - protože školka nedisponuje potřebným vybavením – prádelna,
sušárna, mandl - musela by se sjednat smluvní
prádelna a v ní ložní prádlo prát. Cena za jedno paré dětského ložního prádla cca 55,- Kč bez
dopravy. Hrubým odhadem by vyprání ložního
prádla přišlo na 50 – 60 tisíc ročně. A tuto částku by musel někdo zaplatit. To je to lepší řešení
oproti zaběhlé praxi?
A stejné je to i s napadáním provozní doby
školky. Kdo si ve zmíněném článku přečetl, jaký
je denní režim ve školce, že se musí dodržet čas
pro pobyt venku, čas, kdy je podáváno první,
druhé, třetí jídlo, kolik času zabere příprava na
vycházku, hygiena, cvičení…? Že jsou dány
bezpečnostní limity, které určují, kolik učitelek
je třeba na jednotlivé fáze výuky. O těchto pravidlech jsem se v článku nedočetla, nic z toho si
autoři nezjistili nebo neuveřejnili. Kdo si přečetl
o tom, že tuto problematiku konzultovala ředitelka naší školky s jinou ředitelkou i se školní
inspektorkou? Ale dali nálepku NEVSTŘÍCNÁ,
NEINICIATIVNÍ ženské, která problematice
věnovala mnoho hodin o sobotách či večerech,
ženské, pro kterou je práce ve školce motorem
života a dává do ní vše.
Nevím, čeho chtěl kdo kauzou „školka“ dosáhnout, ale dosáhl toho, že byla naprosto neprávem
hozena špína na slušné lidi. Otištěným článkem
byla překročena jiná norma než hygienická –
norma lidská a společenská, norma slušného
chování. Co si mohl čtenář po přečtení článku
pomyslet? Ve školce jsou neochotní, líní, nesnaží se vyjít vstříc. Kdo při čtení tušil, že všichni
ze školky neprávem dostali tuto nálepku, která
se jen těžko v očích veřejnosti mění? A tu samou nálepku může bez mrknutí oka dostat každý
z vás.
Nebo stále máte pocit, že VÁM se to stát nemůže, že vy prostě nikam spadnout nemůžete?
Tak vám tu jednoduchost pádu předvedu na jiném příkladu. Loni jsem cestovala vlakem do
Prahy. Abych si mohla zakoupit lístek, musela
jsem čekat deset minut, než byla otevřena čekárna a výdejna. A to v poměrně velkém mrazu,
v době, kdy výdejna otevřena má být. To vše je
pravda. Už si říkáte, co tam ta ženská dělala, to
jistě doma vařila polévku nebo povídala se sousedkou...? Tyhle myšlenky vás právem napadají,
protože jsem napsala jen kus pravdy a nenapsala
jsem to„B“. Nenapsala jsem to, že výdejna byla
zavřena proto, že obsluhující pracovnice v té
době odmetala sníh z nástupiště, sypala ho, aby
zajistila bezpečnost a pohodlí nám – cestujícím.
Ale proč napsat pravdu celou? Proč nenapsat jen
„A“ a o „B“ pomlčet, vždyť to už by mi nepřineslo tolik popularity, potažmo možných hlasů
při volbách. Proč by mě mělo zajímat, že jsem
ublížila poctivě pracující ženské, důležitější jsou
hlasy.
Takhle jednoduché to je. Napsat burcující
článek o tom, jak věci nefungují, je potřeba je
měnit, nezjistit si skutečnost, nenapsat celou
pravdu, poctivé lidi pošpinit. Důležitý je cíl,
prospěch. A tahle strategie bude vycházet do té
doby, dokud se nezamyslíme nad tím, zda vše,
co se píše je pravda, dokud dáme přednost touze
po senzaci a skandálu před zdravým úsudkem,
dokud budeme jen slepě věřit a nepůjdeme za
pravdou.
Přeji vám všem, abyste do té žumpy pomluv
a polopravd nespadli.
Naďa Černá, zastupitelka obce Tišice

To si asi pomyslí každý, kdo jezdí po středočeských silnicích, které jsou v neutěšeném stavu. Je
logické, že se stále zvyšující počet automobilů a
přetížené nákladní vozy musí projevit na kvalitě
komunikací. Ani v Tišicích nejsou všechny komunikace v ideálním stavu, některé s nezpevněným
povrchem jako například ulice V Úvoze, Souběžná
nebo Polní jsou sjízdné jen velmi opatrnou jízdou.
I u nás je patrný dramatický nárůst dopravy zapříčiněný hlavně velkým přírůstkem obyvatel, a tím
i zvýšení počtu automobilů. Dále je zásadní limitující složkou ve stavu komunikací rozpočet obce
na jejich opravy, kterou svazuje například splátka
dluhů z půjček na občanskou vybavenost vystavěnou v minulých letech. Cesty s nezpevněným
povrchem, které byly v minulosti využívány spíše
sporadicky, se staly často příjezdovými cestami k
nové zástavbě a kvalita se tím dramaticky zhoršila. Bohužel i komunikace s živičným povrchem se
stále zhoršují. V této souvislosti se znovu objevuje problém občanů, kteří tu trvale bydlí, využívají
obecní infrastrukturu, ale oficiální trvalé bydliště
mají v jiném městě či obci, tudíž na tohoto občana
neputují do Tišic potřebné finance ze státního rozpočtu. Takto ušlé peníze se pohybují kolem jednoho miliónu korun. Ulice Mělnická a Boleslavská
(hlavní silnice) jsou v plánu rekonstrukce Krajského úřadu na rok 2012.

V loňském rozpočtu obce Tišice byla na údržbu
silnic vyčleněna částka 500.000,- korun. Jelikož se
v ní ale počítá i s odklízením sněhu, který do konce
roku 2011 nenapadl, byla tato suma vyčerpána do
částky 400.000,- Kč. Od začátku svého působení se
snažím o zásadní úspory v hospodaření naší obce,
což se velkou měrou daří, a proto se ušetřené peníze mohou použít na spolufinancování investičních
akcí, jako byla přístavby MŠ, plánovaná výstavba
zdravotního střediska, nebo nákupu movitých věcí
(multifunkční traktor pro údržbu obce). Bohužel
nejde zhotovit všechny potřebné stavby najednou,
proto se postupuje i s ohledem na možnosti dotačních titulů. V následných krocích se plánuje zvýšení investic na komunikace. Pro roky 2013 a 2014
počítám se zásadním navýšením výdajů na opravu
komunikací, což znamená, že v případě odsouhlasení mého návrhu v rámci rozpočtu obce na tyto
roky, by investice do komunikací měla být minimálně ve výši cca 1.000.000,- Kč na každý rok.
To představuje nárůst oproti současnému stavu o
100%. Obnova komunikací musí být v dalších letech prioritním úkolem vedení obce.
Pavel Končel, starosta
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TIŠICKÉ KLUBKO

Bikepark - co bude dál?

Tišické KLUBko, jak jsme již avizovali, si nechalo zpracovat od zahradní architektky studii areálu minibikeparku. Jsou v ní zohledněny všechny
plochy, které jsme v počátcích uváděli „zastavět“ a
současně jsou přírodním materiálem
rozčleněny tak, aby příchozí veřejnost byla věkově a funkčně oddělena, ale zároveň pořád spolu. O tom,
jaké herní prvky vystavíme, chceme,
abyste rozhodli vy – náctiletí, ale i ti
mladší či starší. K tomu potřebujeme
znát váš názor, my jsme naopak ochotni naslouchat.
Takováto komunikace se nám pozitivně osvědčila
při budování dětského hřiště v Chrástě. Věříme, že
maličkosti dělají dohromady velkou věc.
Zveme vás tedy poslední víkend v březnu - 24. a
25. 3. 2012 na společné setkání do areálu Minibikeparku na Pastvičkách. Budeme zde prezentovat
zmiňovanou studii, a tak se dozvíte kde, co a jak
bude vybudováno a zároveň při této příležitosti
budete mít prostor pro vyjádření vašich názorů,
nápadů a připomínek ke stavbě. Kromě občerstvení budete moci shlédnout práci party mladých
zkušených řezbářů s motorovou pilou, kteří nám
z kmenů pokácených topolů vytvoří přímo na
místě sochy ze dřeva a ty pak zůstanou v areálu a dozdobí ho. Tak vrátíme symbolicky dřevo z
topolů zase zpátky, kde léta rostlo a sílilo. Držte
nám palce, potřebujeme dobré počasí a současně
se omlouváme za víkendový rámus.
Více také na www.klub-ko.cz

Taneční zábava Tišického
KLUBka

Přípravy plesové sezony vrcholí a i taneční zábava
Tišického KLUBka je nadosah. Bylo hodně těžké
vymyslet takové téma, které by konkurovalo tomu loňskému (pro zapomnětlivce to
byla nesmrtelná ABBA), ale myslíme si, že
kdo se bude chtít přijít pobavit a zatancovat
si, odnese si i letos hezký zážitek. Zvolili
jsme téma filmové s titulem Velká filmová noc, aneb zažeň nudu v Hollywoodu.
Za doprovodu živé kapely si zatančíme na hity z
českých i zahraničních filmů, nebude chybět předtančení holek z KLUBka (už vážně trénujeme) a o
další překvapení večera, jak je u nás zvykem, také
nepřijdete. Pozvali jsme hosta, který nazpíval písničky k několika filmům. Jeho další hity zaplavují taneční parkety diskoték, i když věkem nepatří
mezi náctileté. Víc však už neprozradíme. Své tipy,
kdo bude oním hostem, můžete zasílat nejpozději do 10. 4. 2012 na mail: klubko@tisice.cz . Ze
správných odpovědí vylosujeme na zábavě jednoho šťastlivce, který získá odměnu.
Taneční zábava se koná v sobotu 14. dubna 2012
od 20,00 hod v sále Na hřišti v Chrástě. Předprodej
a rezervace vstupenek je od 26. 3. 2012 u Blanky Janouškové na čísle 728 479 303 nebo mailem
klubko@tisice.cz . Cena vstupenky činí 150,- Kč.
Takže… pánové zadejte se a dámy „zavřete oči, já
odcházím“… (z filmu Kristián).
Ing. Radka Staňková

Divadelní soubor LUNO se těší na své diváky

Naposledy dalo LUNO o sobě vědět koncem prosince loňského roku.
Ale od té doby „ticho po pěšině“ rozhodně není, jak by se snad mohlo
zdát. Herci, kostyméři a kulisáci v jedné osobě se týden co týden scházejí, aby poctivě pracovali na nácviku a přípravách nové hry, se kterou
chtějí potěšit své příznivce. Prvotina tohoto souboru – hra na motivy
ruské pohádky Mrazík - splnila očekávání každého člena, a to, aby ti, kdo přijdou, odcházeli spokojeni.
To se podle reakcí splnilo. Všichni „luňáci“ věří, že diváci splní i to, co při odchodu z „divadla“ slíbili
– těšíme se na další hru a určitě přijdeme. A my už se na vaše plné kulturní uspokojení připravujeme.
Vybraná hra skýtá jak herecké vyžití, tak i pasáže, kde se dá improvizovat a připravit divákům nečekané
rozuzlení. Hrátky s čertem jsou podle nás tím, co potěší diváka každého věku. Chceme, aby na vás hned
od samého začátku dýchla ladovská atmosféra, která k pohádce neodmyslitelně patří. Chceme vás překvapit dokonalostí kulis, interiérů, ale hlavně technicky náročnými efekty. O hereckých výkonech se ani
nezmiňuji, jejich vysoká úroveň k souboru prostě patří. Můžete již nyní odhadovat, kdo byl režisérem
obsazen do hlavní role Martina Kabáta, komu nejvíce padne role Káči, Dyšperandy nebo Lucia. Můžete
se těšit na hlášky Sarky Farky, doktora Solferna či čertíků. Jen s Otcem Školastykem se nesetkáte, ale
nebojte, scénáristka nedopustila, aby tato postava byla zcela vypuštěna, je jen ztvárněna trochu jinak.
Už nyní se těšíte? Věříme, že vás tato krátká upoutávka přivede na židle improvizovaného divadla v
sále restaurace Na hřišti. Pokud víte, že si hru Hrátky s čertem nechcete nechat ujít, udělejte si ve svých
kalendářích poznámku již nyní. Hru odehrajeme v pátek 27. dubna 2012 od 18,00 hodin a v neděli 29.
dubna 2012 od 15,00 hodin. Těšíme se na každého, kdo se těší na nás.
Naďa Černá, Píár manažerka divadelního souboru LUNO
Když Praotec Čech hledal zemi zaslíbenou, určitě jeho kroky padly i na pěšinky tišické, chrástecké a kozelské. Jsme přesvědčené, že zabloudil
i do okolí Všetat, Liblic, Dřís či Brandýsa. A protože jemu se tady tak zalíbilo, že sem přivedl celý
národ Čechů, rozhodly jsme se, že si ty cesty v
okolí také projdeme a ten náš kraj Polabský lépe
poznáme. Vůbec si nemyslíme, že bychom na to
měly být samy. Takže se k nám na toulky krajem
může připojit každý, kdo si rád vyšlápne do přírody, chce poznat blízké okolí a vlastní chodecké
hůlky (nordic walking) nebo je rychlochodcem,
který sportovní náčiní nepotřebuje. Chceme vyrážet nejprve do blízkého, později vzdáleného
okolí, a to přibližně jedenkrát do měsíce, od jara
do podzimu. Chceme vytipovat zajímavou trasu
a v informační mapce seznámit účastníky se za-
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Po stopách
Praotce Čecha

Čtenáři nám píší...

Všetatští stále nezapomínají na svého rodáka
Jana Palacha. I letos uprostřed ledna zaplněný sál na všetatském obecním úřadě byl místem
pietní vzpomínky na jeho hrůzné sebeobětování
uprostřed šlehajících plamenů. Protest. Krutý a
bolestivý proti okupaci, která přišla z Kremlu. I
proti pasivitě zhoubně se šířící celým národem.
Kolika historických událostí za těch třiačtyřicet
let jsme byli a mnohokrát i museli být svědky. A
při pohledu do těch zaplněných lavic, do těch řad
holých a šedivých hlav jsem se jen ptal. Sám sebe.
A s lítostí. Cožpak význam činu Jana Palacha patří jen pamětníkům? Cožpak mladším generacím
je význam jeho obětí cizí? Ano, udivené obličeje
a často i nesmyslné odpovědi na otázku redaktora
ČT, co vědí o Janu Palachovi, jsou toho dokladem,
že někde ve výchově, ve školních osnovách je asi
chyba. Ne, nechci popisovat zdařilé vzpomínkové odpoledne ve Všetatech, jen jsem si ho dal do
souvislosti s příjemnou zprávou v posledních TR,
kde ve školním sloupci děti popisují návštěvu Terezína. Terezín a s ním spojená Malá pevnost jsou
těžkým kalibrem na myšlení těch, přec jen malých
hlaviček, které ještě nepoznaly, že život není jen
růžová hra. Pochopit, že existuje místo a dokonce
nedaleko domova, kde desetitisíce lidí z celé nacizmem okupované Evropy byly, ať už z politických
či rasových důvodů, vražděni. S tím se opravdu
to dětské myšlení jen těžko srovnává. Snad až děti
dospějí, seznámí se s příslušnou historií a literaturou a naleznou, kam takové zvrhlé …ismy vedou.
Návštěvou Terezína si základ k tomu vytvořily. I za
to patří dík pedagogům, kteří se rozhodli vzít děti
do míst, kde se snoubí 230 let stará tereziánská minulost z historického pohledu s celkem nedávným
děním. Žákyně – páťačka píše: V muzeu na stěnách
byla jména dětí seřazená podle abecedy, a že jich
tam bylo. Ano, je tam deset a půl tisíce dětí, pro
které se terezínské ghéto stalo jen přestupní stanici
do konečné stanice Smrt. Do pravidelně kompletovaného dětského transportu do plynových komor
osvětimského pekla.
A jen na závěr. Škoda, že děti nevěděly, že v těch
tisícovkách jmen jsou i dvě, která až do osudného
transportu patřila dětem z naší obce. Byli to šestiletý Petr a desetiletá Erika Tausigovi. V čísle 79
už TR seznámily čtenáře s jejich osudem. A snad
by nevadilo vrátit se ve škole k tomuto článku, aby
si děti uvědomily, jak krásné je žít „obyčejným“ životem, obklopen láskou svých rodičů či babiček a
dědečků. Na každý měl to štěstí.
F. Veselý
jímavostmi na cestě. Zatím ještě ladíme, jak všem
zájemcům dáme na srozuměnou potřebné informace, ale víme, že to nebude problém. Rozhledy a
internet nám v tom jistě pomůžou.
Na první trasu vás chceme pozvat začátkem
května a společně se projít po okolí. My vymyslíme trasu a vy si do té doby můžete rozmyslet,
zda s námi půjdete. Nechceme být organizovaným
klubem turistů, ale chceme sobě i vám ukázat,
kolik krásných míst můžeme najít kolem nás. V
příštích Rozhledech se dozvíte, kam poprvé vyrazíme, kdy a v kolik se vydáme na společné toulky.
Společně s námi a s ostatními vyrazí ten, kdo bude
mít chuť, sílu, náladu a touhu po poznání.
Na společné toulky okolím vás zvou Naďa
Černá a Lída Nováková

Mateřská škola není hlídací centrum
Mateřské školy jsou zahrnuty do vzdělávacího systému MŠMT, kam spadají základní, střední i vysoké
školy. Jsou tedy vzdělávacím zařízením, které má svá pravidla a povinnosti. Hlavními z nich jsou zajištění
kvalitní pedagogické činnosti, vytvoření prostředí pro zdravé návyky dětí a jejich všestranný rozvoj a v
neposlední řadě zajistit v každé fázi výuky jejich bezpečnost. V posledních měsících sílí až neúměrný tlak
na prodloužení provozní doby mateřské školy. Ta je otevřena od 6,30 do 16,00 hodin tak, jako převážná
většina školek v okolí (Všetaty, Přívory, Obříství, Libiš, Mlékojedy – ty do 15,30). Ano, jsou školky, které
mají provozní dobu delší zhruba o půl hodiny. Proč to někde jde a jinde ne! Z několika důvodů, které provozní dobu ovlivňují - například jakou kapacitu mají třídy, zda školka má ředitelku nebo jaká je kapacita
jídelny. Ale buďme konkrétní, protože nás zajímá školka naše.
Všechna státní předškolní zařízení se
řídí řádem, který jim ukládá, kolik času
má dítě trávit venku, kolik je ho na spánek, oběd, hygienu, pracovní činnosti.
Zda se s dětmi pracuje tak, jak ukládá
Rámcový vzdělávací program, kontroluje inspekce, která sleduje i časový rozvrh. Každé dítě má potřebu osobní komunikace s učitelkou, což při 28 dětech
ve třídě není jednoduché. Kromě kvalitní
práce s dětmi a zajištění jejich bezpečnosti je pro nás stěžejní individuální přístup ke každému dítěti.
Jak to běží jinde? Děti jsou slučovány
v mnoha případech v době spánku. To
znamená, že si seberou peřinky a jednou
jdou spát do jedné, jindy do druhé a potřetí do několika jiných tříd. Nejmenší děti, které jsou zvyklé
spát, nemají ke spánku klid, protože ty předškolní mají krácenu dobu spánku a v dalším čase se učitelky
s nimi věnují činnostem, které jsou průpravou na školní docházku. Naprosto běžně dochází k situacím,
kdy učitelka má na starosti nadlimitní počet dětí! Praxe je taková, že polovina rodičů je spokojena s tím,
že je vyřešen jejich problém s vyzvedáváním dětí, druhá polovina je nespokojena, protože není dodržen
výukový plán. Nehledě na to, že si nedovedu představit, co by bylo s učitelkou a ředitelkou, kdyby v době
nadlimitního počtu dětí došlo k úrazu!
V předškolním zařízení by dítě nemělo rozhodně pobývat neúměrně dlouhou dobu. A to doba nad osm
hodin pro dítě je. Dostali bychom se do situace, kdy je opomíjena základní potřeba dítěte být se svým
rodičem. Přála bych každému, kdo si myslí, že pobyt dítěte ve školce je pro něj jen zábavou a hrou, vidět
děti postávající u oken a vyhlížející maminku. Uvědomte si, že děti jsou ve školce mnohdy delší dobu,
než vy v zaměstnání. A pro ně je školka prací. Plní zde denní program, musí si uhájit svou stavebnici,
místo u stolku, být první oblečen. Učitelka má úvazek 31 hodin týdně přímé práce s dětmi. S překrýváním
se do prodloužení provozní doby nevejdeme, bez překrývání by děti nemohly jít na vycházku, protože
bychom nezajistili jejich bezpečnost. Kdybych navýšila učitelkám počet hodin, bylo by nutné zvýšit i
jejich platy a na to prostě nemám. Proto měla být tato služba placená, kdy se měly pokrýt mzdové náklady
a energie.
Z celé situace kolem provozní doby mám velmi nepříjemný pocit. V první fázi se přihlásilo 27 rodičů,
kterým provozní doba nevyhovuje. Všechny učitelky byly ochotné vyjít rodičům vstříc a sloužit přesčasové hodiny, které si ovšem musí zájemci zaplatit, což ti z rodičů, kteří prodloužení provozní doby opravdu
potřebovali, s vděčností přijali, že se situaci snažíme řešit i za cenu připlacení služby.
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ Tišice

Personální změny v MŠ
Rozšíření kapacity naší mateřské školky, kterou
umožnila dostavba nového křídla, si vyžádalo také
příslušné personální změny. Byla přijata nová učitelka Naděžda Černá a uklízečka Jarmila Habartová. V tuto chvíli se tedy o všechny „studenty“
stará šestice pedagogických pracovnic, z nichž
čtyři jsou plně kvalifikované a dvě si úspěšným
studiem na pedagogické škole vzdělání doplňují.
A jak jsou rozděleny? O třídu „Berušek“ se stará
ředitelka Ludmila Nováková a učitelka Magdalena
Žáková-Hejlová, „Sluníčka“ má na starosti Magda
Křížová a Markéta Machýčková a u „Rybiček“ působí Miloslava Cafourková a Naděžda Černá. Celý
kolektiv doplňují nepedagogičtí pracovníci, a to
školnice, uklízečka, dvě kuchařky a na částečný
úvazek vedoucí školní jídelny.
L. Nováková

Základní škola Tišice
pořádá
29. března 2012
od 8,00 do 17,00 hodin

VELIKONOČNÍ
JARMARK
Celý den si děti v dílnách vyzkoušejí různé
techniky zdobení kraslic, vyrobí velikonoční
dekoraci z vizovického těsta nebo papíru. Od
13,00 hodin se otevře samotný jarmark pro veřejnost. K prodeji budou malované velikonoční
perníky, jarní dekorace, šperky z korálků, patchworkové bytové doplňky, výrobky pletené
z pedigu a jiné věci z dílen dětí a šikovných
maminek. Všichni jsou zváni.

V jarních měsících proběhne v naší základní škole tradiční sběr starého papíru. Kontejner bude jako vždy přistaven
v areálu školy. Přesný termín bude ještě
upřesněn a včas oznáme.

Výsledky zápisu
známy
Na přelomu měsíců ledna a února se konal na naší
škole zápis do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013.
Letos jsme očekávali rekordní počet dětí, který přesahoval čtyřicítku. Tuto složitou situaci nám velmi
usnadnili někteří rodiče, kteří se rozhodli přihlásit
své dítě na jinou školu. I přesto se k zápisu nakonec dostavilo 37 dětí. Do školního roku 2012/2013
bylo přijato 32 budoucích prvňáčků a rodiče pěti
dětí požádali o odklad školní docházky. Někteří
další ještě o odkladu ještě uvažují. Pokud se tak
rozhodnou, musí stihnout požádat o odklad školní docházky nejpozději do 31. května 2012. Svou
žádost musí doložit doporučujícím posouzením
příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Kolik
dětí nastoupí v září do l. ročníku bude tedy jasné
nejdříve na konci května. Jestliže nebude celkový
počet žáků větší než 30, bude otevřena jedna první
třída. V opačném případě by se část dětí musela
pravděpodobně učit ve třídě s jiným ročníkem.
J. Slámová
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Rok poté…
Drazí spoluobčané, je to rok, co jsem připravoval první TiKal jako novopečený člen redakční
rady Tišických Rozhledů. Těšil jsem se, jak se na
mě sesypou informace o všech akcích, které se u
nás budou konat a já tak získám přehled pro všechny, aby se nic nezmeškalo. Světe div se – za celý rok
mě od spolků a pořadatelů akcí nepřišlo NIC. Pod
každým TiKalem je moje mailová adresa a žádost o
zaslání akcí na příští dva měsíce. Pořadatelé plesů
si dokonce natisknou pozvánky, vyšlou posly, kteří
pracně obcházejí celou obec, ale napsat e-mail, je
pro ně patrně příliš složité. Minule jsem si dokonce
vyslechl kritiku, že chyběl nějaký ples. Ptám se ale
pořadatele: „Proč jste mi neposlali informaci?“
Práci redaktora jsem si nepředstavoval jako vyšet-

řování – takže kdo pořádáte cokoliv, kam chcete
pozvat spoluobčany, tak prosím pište na binder@
tisice.cz – už teď sbírám akce na květen a červen.
Také budu rád, když dostanu reakce na své články – za ten rok jich sice bylo pár – Pomáháme Africe, Vandalovy Vánoce, Fotbal a co dál?,… pod
pokličkou Tišického KLUBka aneb jak se vařil
dětský den, Jede vláček kolejáček, Střídání fotbalových stráží a Kam se ztrácí slušnost?, ale reakcí
je skutečně málo a také je málo následných činů.
Vandalové dále řádí na naší vlakové zastávce a
obecně se nezdraví. Dá se to změnit? Podle počtu
odevzdaných lékárniček dá a tak to nevzdávejme.
Váš Jan Vojtěch Binder

Změny v tišickém Klubu seniorů
V polovině letošního ledna se konala výroční schůze tišického Klubu seniorů. Jako vždy ji pečlivě připravil jeden ze zakládajících členů, jednatel
Václav Kváček. Na této schůzi bohužel oznámil, že sice zůstává dále ve výboru, ale ze zdravotních důvodů s funkcí jednatele končí. Protože se nenašel
nikdo, kdo by uvedenou funkci převzal, rozhodl výbor, že práci převezmou
ostatní členové výboru a všichni věří, že Václav radou a zkušenostmi pomůže. V preciznosti, s jakou svou funkci vykonával, nasadil laťku tak vysoko,
že si nikdo netroufnul rovnocenně pokračovat. Současně skončila ve výboru
na vlastní žádost i paní Kulhánková, a tak aby byl výbor i nadále jedenáctičlenný, byla oslovena paní Jaroslava Šťastná, která souhlasila a stala se tak
novou členkou výboru Klubu seniorů. Oběma odcházejícím děkujeme za práci, kterou poctivě odváděli,
hlavně přejeme hodně zdraví do dalších let a věříme, že ještě rádi v práci Klubu vypomohou.

Jarní akce Klubu seniorů

První akcí tišického Klubu seniorů je již tradiční „Vítání jara s Přívorankou“ na Květnou neděli 1.
dubna 2012 od 14,00 hodin v sále Na Hřišti. Přijďte se pobavit i se svými přáteli, strávit nedělní odpoledne při dobré muzice a vytrhnout se z koloběhu všedních dnů. Vstupné 60,- Kč.
O čtyři dny později, ve čtvrtek 5. dubna 2012 pořádá Klub seniorů zájezd na výstavu Zahrada Čech
v Litoměřicích. Odjezd autobusu je v 8,00 hodin od autobusových zastávek, cena 150,- Kč včetně vstupenky na výstaviště. Zájemci se mohou hlásit u M. Černého na čísle 721382260.
Na Vaši účast při obou akcích se těší Klub seniorů.
Výbor Klubu seniorů

Pozvání na ples
Tradiční Maškarní sportovní ples se koná
10. března 2012 od 20,00 hodin
na sále restaurace Na Hřišti.
K tanci a poslechu hraje hudební skupina
Karina, bohatá tombola
a tradiční soutěž masek.

MUDr. Hana Hradcová,

praktický lékař pro děti a dorost,
oznamuje nové telefonní číslo 775 612 993.
Dále upozorňuje, že dítě do 15 let lze ošetřit pouze v doprovodu rodiče, případně
jiné dospělé osoby.
Zároveň nabízí očkování dětí – zájemci
mohou informace o jednotlivých
očkovacích látkách najít na
www.mzcr/léky.aspx.

INZERCE
● Prodej čerstvého a chutného kozího

mléka ze dvora, 30,- Kč/litr. Neratovice,
Byškovická 755, tel.: 608 901 878.
● Provádím broušení nožů všech typů.
Slávek Daňhelka ml., tel.: 773 689 646
● Koupím malý rodinný domek v obci Tišice, Chrást nebo Kozly, tel.: 602 236 782
● Koupím pozemek ke stavbě RD v
Chrástu. Tel.: 606 650 516
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Zapojte se do hlasování
o nejkrásnější
TIŠICKÉ VAJÍČKO
Děti z Tišic se zapojily do soutěže O nejkrásnější velikonoční vajíčko, která je pojata jako
interaktivní anketa s hlasováním o nejzdařilejší
dětské výtvarné dílo. Každou školu, která se do
projektu zapojí, bude reprezentovat 20 nejzdařilejších prací a ty budou uveřejněny na portálu www.malovanesvatky.cz vždy pod odkazem
obce, ze které pocházejí. Na hlasovacím portálu
je zveřejněna „klikací“ anketa, v níž veřejnost
vybere 10 nejzdařilejších výtvorů z obce, a ty
se zúčastní velkého finále o hlavní cenu. Tou
je výlet pro celou třídu, z níž bude pocházet
vítěz celé soutěže. Hlasování bude probíhat
od 1. do 20. 3. 2012 (je možné i mírné posunutí
časového harmonogramu soutěže).
Podpořte svým hlasem naše malé umělce!
(nač)

NAROZENÍ
Anna Hrozinková, Monika Rejzlová
Daniela Uhrová, Ondřej Zikán

ÚMRTÍ
Růžena Hrdličková
Vladimír Křivka

86 let
87 let

Sport
Fotbalisté v pilné přípravě na jarní sezónu
Zimní přípravu začal náš první tým již 3. ledna v
tělocvičně Gymnázia v Neratovicích. Tréninky v
hale probíhají pravidelně každé úterý od 19, 00 hodin a ve čtvrtek jsou kondiční výběhy po Tišicích
nebo na našem hřišti. Jen v období velkých mrazů
se běhání vyměnilo za spinning v Neratovicích. Od
14. ledna se mužstvo účastnilo zimního turnaje na
umělé trávě v Neratovicích, na kterém hrálo sedm
týmů. Našimi soupeři byly dva týmy z okresního
přeboru - Neratovice-Byškovice B a Velký Borek,
ze 3. třídy Hořín, Mlékojedy a Kojetice a mužské
týmy doplnil neratovický starší dorost. V dosud
odehraných zápasech se nám dařilo se střídavými
úspěchy a jsme zatím na třetím místě v tabulce (bohužel poslední zápas se hrál až po uzávěrce tohoto
vydání TR).
Mladší přípravka začíná s trénováním 2. března
od 18,00 hodin v sokolovně ve Všetatech. Minipřípravka zahájí první tréninky začátkem dubna podle
počasí. Během února také probíhalo nové přeregistrování všech aktivních členů fotbalového oddílu.
Důvodem jsou nové stanovy fotbalového svazu.

Rozlosování jarní části
okresního přeboru
24. 3.
31. 3.
7. 4.
15. 4.
21. 4.
28. 4.
5. 5.
12. 5.
19. 5.
26. 5.
2. 6.
9. 6.
17. 6.

15,00
16,30
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Tišice - Pšovka B
SK Mšeno – Tišice
Tišice - D.Beřkovice
FK Kralupy 1901 – Tišice
Tišice - PTZ Nelahozeves
AFK Veltrusy – Tišice
Tišice - Nová Ves
Tišice – Cítov
Lobkovice – Tišice
Tišice - Neratovice/Byškovice B
Dynamo Nelahozeves –Tišice
Tišice - Libiš B
Velký Borek – Tišice

VÝSLEDKY
Zimní turnaj na umělé trávě v Neratovicích
Tišice – AFK Hořín 2:1 Bušek, Prejzek T.
Tišice – Mlékojedy
1:1 Brodský
Tišice – Nerat. B
2:8 Vítovec, Kaňovský
Tišice – Nerat. dorost 2:1 Kaňovský,
Tišice – Velký Borek 2:4 Brzoň, Kaňovský
Další přípravné zápasy
3. 3.
16,00
Kochánky – Tišice
11. 3
14,00
Čečelice – Tišice
17. 3.
15,00
Tišice – Kostelní Hlavno

Rezerva staré gardy
vyhrála turnaj

Rezerva staré gardy se zúčasnila halového turnaje v Mladé Boleslavi a překvapivě v něm zvítězila.
Ve skupině postupně porazila SK Strašnov 3:0, FK
Jablonec 7:0, SKP Mladou Boleslav 2:1 a VTK
Rapid Liberec 6:0. S Interem Letiště pak remizovala 1:1. Nakonec ve finále rezerva tišické staré
gardy zdolala tým Blanket 1:0. Nejlepším hráčem
turnaje byl vyhlášen Michal Vítovec. Sestava Sokola Tišice (v závorce počet vstřelených branek):
Němec, Brodský (2), Dulík, Preisler (1), Terziev
(2), Toman J. (2), Toman P. (6) a Vítovec(6).
Konečné pořadí
1. Sokol Tišice
2. tým Blanket
3. Inter Letiště Praha
4. Dolnobousovský SK
5. SK Bakov
6. SKP Mladá Boleslav
7. TJ Křinec
8. SK Strašnov
9. FK Středokluky
10. FK Jablonec
11. Radio Jizera
12. SK VTK Rapid Liberec

Pavel Rubín obhájil Pohár starosty

Na samý závěr loňského roku 30. prosince uspořádali stolní tenisté Sokola Tišice tradiční turnaj o Putovní pohár starosty. Ten přivezl loňský vítěz Pavel Rubín a díky výbornému výkonu si ho zase na rok odvezl
zpět, když jako jediný dokázal zvítězit ve všech deseti zápasech a v rozhodujícím desátém duelu dokázal
porazit letošní jedničku Jiřího Fabiána, který tedy skončil druhý. Přestože se vítězi letos nedaří tak jako
v minulých letech, v tomto místním duelu prokázal lepší nervy a po vyrovnaném průběhu Pohár obhájil.
Bronzový stupínek pak obsadil Mirek Brodský, třetí hráč tišického áčka. Turnaje se účastnili tři hosté
– Tomáš Stejskal a žáci David Fabián a Lukáš Kratochvíl. Ti nastupovali do každého setu s náskokem
7-0. Při slavnostním vyhlášení výsledků, kdy starosta Pavel Konšel předal vítězi pohár, obdrželo všech
jedenáct účastníků věcné ceny, takže spokojenost byla na všech stranách a všichni už se těší na závěr roku
2012, kdy proběhne další ročník vánočního turnaje.
Výsledková listina:
1. Rubín Pavel
10 bodů
2. Fabián Jiří
9 bodů
3. Brodský Mirek
7 bodů
4. Stejskal Tomáš
7 bodů
5. Veselý Martin
6 bodů
6. Kratochvíl Lukáš
6 bodů
7. Vais Jindřich
4 body
8. Kratochvíl Martin
3 body
9. Fabián David
2 body
10. Kratochvíl Ivo
1 bod
11. Kratochvíl Josef
0 bodů

Druhá polovina soutěží
ve znamení porážek
Stolní tenisté Tišic nevykročili do odvet příliš
šťastně. A mužstvo utrpělo čtyři porážky za sebou
a jen díky bodovému náskoku z první části se drží
na sedmé pozici. Ani plný bodový zisk J. Fabiána
nestačil na odvrácení nejtěsnější domácí porážky
od Mšena 8-10. Hned v následujícím kole se nečekala porážka v Nelahozevsi, kde se neúčast J. Fabiána ukázala jako klíčová a P. Rubín nemá zdaleka
takovou formu jako v minulých ročnících. Ani B
mužstvo si nepočínalo lépe a po třech porážkách si
až ve čtvrtém utkání poradilo s posledním celkem
Mlékojed D. Většinou ani maximální bodový zisk
od P. Dudka nestačí na vítězství či remízu.
VÝSLEDKY:
Tišice A - Mlékojedy A
5-13
Fabián 4, Brodský a Vais 0, WO 1
Pšovka A - Tišice A
11-7
Fabián 2,5 Rubín 1,5, Vais 0, Veselý 0, WO 3:1
Tišice A - Mšeno A
8-10
Fabián 4,5, Rubín 2,5, Brodský 1, Vais 1
Nelahozeves B - Tišice A 12-6
Brodský 3,5, Rubín 2,5, Kratochvíl I. 0, Dudek 0
Tišice B - Počaply
7-11
Dudek 4, Habart a Krat. I. 1, Kratochvíl M., 0 WO 1:0

Beřkovice B - Tišice B
10-8
Dudek 4, Kratochvíl I. 2, Kratochvíl M. 1, Habart 1
Tišice B - Dřínov B
4-14
Habart 2, Kratochvíl I. 2, Kratochvíl J. 0, Turek 0
Mlékojedy D - Tišice B
7-11
Habart 4, Kratochvíl M. a Kratochvíl I. 3,5, Kratochvíl J.

PRŮBĚŽNÉ TABULKY
Regionální přebor I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mlék. - Kost. n. L. A
TJ Sokol Dřínov A
S. Dolní Beřkovice A
SK Mšeno A
S. Mělník - Pšovka A
TJ Neratovice D
TJ Sokol Tišice A
TJ D. Nelahozeves B
SK Liběchov A
TJ Sokol Cítov
SKST Sokol Veltrusy
TJ Start Mlékojedy B

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

14
12
11
9
9
8
6
4
4
4
4
2

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

0
2
3
6
6
6
9
10
10
11
10
13

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

184:85 43
178:92 37
176:92 34
151:119 27
139:131 27
146:124 25
138:132 18
101:167 13
104:166 13
113:157 12
107:163 11
80:189 6

Regionální přebor II.
1. TJ Neratovice E
17
2. TJ Sokol Dřínov B
17
3. Dynamo Nelahozeves C 17
4. SK Mšeno B
17
5. Sokol Horní Počaply 17
6. Sokol D. Beřkovice B 17
7. SK Liběchov B
17
8. TJ Kralupy n. Vltavou 17
9. TJ Neratovice F
17
10. TJ Start Mlékojedy C 17
11. TJ Sokol Tišice B
17
12. Sok. Mělník - Pšovka B 17
13. Dynamo Nelahozeves D 17
14. TJ Start Mlékojedy D 17

17
12
12
12
11
11
9
8
6
5
4
2
1
0

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

0 0 251:55 51
4 0 200:106 37
4 0 195:111 37
4 0 194:112 37
3 1 196:110 34
6 0 186:120 33
6 0 163:143 29
6 0 169:137 27
8 0 149:157 21
11 0 128:176 16
13 0 113:193 12
12 0 91:214 9
16 0 44:262 3
16 0 60:243 1
Josef Kratochvíl
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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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Nová posila
dokončení ze str. 1
A stejně tak bychom rádi zvládli i tu letošní, pokud nás opět podaruje vydatnou sněhovou pokrývkou. Protože obecní multikára má svá lepší léta za sebou
a vzhledem ke svému stáří již není spolehlivá a nemá patřičné vybavení k zimní
údržbě, rozhodlo zastupitelstvo obce o nákupu multifunkčního traktoru, s jehož
pomocí se zajistí z větší části kvalitní údržba obce na další období. Již krátce po
rozhodnutí zastupitelstva byl na základě porovnání současných nabídek vybrán
multifunkční malotraktor z čínsko-italské provenience. Jeho cena včetně nadstandardního vybavení (kabina, radlice a sypač pro zimní údržbu komunikací)
byla 389.736,- Kč. V případě potřeby se dají dokoupit další komponenty, například na vyžínání trávy podél cest (tzv. cepák) a další. Hlavní část údržbářských
prací vykonávají (ve výborné kvalitě) Jiří Fürst a Miloslav Soukup, kteří absolvovali školení obsluhy nového malotraktoru přímo u prodejce, kde obdrželi
i patřičné osvědčení. I když letošní zima je celkem unikátní pro naprosté minimum sněhových srážek, tak i přesto jsme už novou posilu obecní údržby mohli
vidět v akci a jistě bude mít ještě řadu možností předvést své kvality. Díky svým
menším rozměrům se bude obecní malotraktor využívat hlavně k údržbě menších a hůře přístupných ploch. Ze stejného důvodu bude i nadále obec využívat
při sněhových kalamitách i služby místních spoluobčanů s potřebnou technikou,
tak jako v minulosti.
Rád bych všem, kteří se na údržbě obce podíleli a podílejí, poděkoval za dobrou
práci, kterou odvádějí, a věřím, že tato spolupráce bude i nadále pokračovat.
Pavel Končel, starosta obce

Můžete porovnat...

Úspěšná rekonstrukce čistírny odpadních vod
dokončení ze str. 1
Zejména vyčištění bylo velmi namáhavou a i
nepříjemnou prací, kterou s obětavostí provedli
pracovníci obsluhy čistírny, a za to je třeba jim
poděkovat. Na základě dlouholetých zkušeností
Ing. Zbyška Bureše z jiných čistíren a jeho doporučení, byly zvoleny provzdušňovače od firmy
FORTEX, které pracují na zcela jiném principu,
než ty původní a kromě výrazně lepší účinnosti
mají i několikanásobně delší životnost. Montéři
firmy FORTEX během dvou dnů nové provzdušňovače namontovali, takže na třetí den zbyla
jen kontrola těsnosti a jejich vyzkoušení pod
asi půlmetrovou hladinou. Vše proběhlo bez závad. Hned druhý den pracovníci obsluhy zahájili

Pracovník firmy FORTEX při montáži potrubí a
ve výřezu nové provzdušňovače.

Vážná dopravní nehoda
I když se zima začíná ozývat až v poslední době, přesto již stačila poslat malé varování všem řidičům.
Trochu ranního mrazíku a zřejmě nepozornost způsobily v polovině ledna na silnici II/331 (křižovatka
cest od Ovčár, Všetat, Kostelce nad Labem a naší obce) velmi vážnou dopravní nehodu mezi osobním
automobilem Citroën Xantia a nákladním automobilem LIAZ s přívěsem. Řidič Xantie jel ve směru od
Všetata z dosud nezjištěných příčin nerespektoval dopravní značku „ Stůj, dej přednost v jízdě“ a se svým
automobilem vjel do křižovatky v době, kdy po hlavní silnici ve směru od Ovčár přijížděla nákladní souprava. Následoval střet mezi přední částí liazu a levým bokem citroënu. Při nehodě utrpěl řidič osobního
vozu těžká zranění, se kterými byl následně transportován letecky do nemocnic, řidič náklaďáku zraněn
nebyl. Byla u něj také provedena orientační dechová zkouška na alkohol s negativním výsledkem. Po
nehodě byla asi na dvě hodiny omezena doprava mezi obcí Tišice a uvedenou křižovatkou.
red

přečerpávání aktivního kalu z prvního reaktoru
a po dosažení potřebné hladiny byly nové provzdušňovače uvedeny do provozu. Již po prvních
hodinách a v následujících dnech a týdnech se
ukázalo, že se rekonstrukce podařila. Množství
rozpuštěného kyslíku v reaktoru dosahuje hodnot, které u starého systému byly nedosažitelné, a
to i při minimálním množství dodávaného vzduchu. Otáčky dmychadel již nelze dále snižovat s
ohledem na chlazení motorů. I při tomto omezení
již bylo dosaženo snížení spotřeby elektrického
proudu o asi 30%. Proto připravujeme další technické řešení, které by mělo spotřebu elektrického
proudu dále snížit.
Petr Brodský, vedoucí provozu a údržby

Setkání starosty
se zástupci spolků

Počátkem letošního roku 9. ledna pozval starosta obce Pavel Končel zástupce tradičních spolků,
které obohacují život v naší obci, na přátelské
setkání. Uskutečnilo se v restauraci Na Hřišti a
zúčastnili se ho také místostarostové. Cílem tohoto setkání bylo zjistit současné potřeby našich
tradičních spolků a zároveň je informovat o budoucích záměrech obce.
Z jednání vyplynula potřeba větší propagace
spolkové činnosti. Zástupci obce deklarovali
podporu spolků jak zvýšením finanční pomoci,
tak i pomocí v organizačních záležitostech.
Zúčastnění se shodli na potřebě podobných setkání a další spolupráce.
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