číslo 127/IV/2012

Hranice 2000 obyvatel pokořena Několik slov
k rozpočtu obce

Počátkem letošního roku dosáhla naše obec
v počtu trvale hlášených obyvatel čísla 2000. Prolomení dvoutisícové hranice je významným zlomem v historii obce, proto bude dvoutisící občan
slavnostně přivítán. A to více než symbolicky – při
květnovém vítání nových občánků. Na památku
tohoto významného dne obdrží pamětní list a plaketu (viz foto). Pokud vás, čtenáře, zajímá, kdo je
tím obyvatelem s číslem 2000, pak si počkejte do
příštího vydání Tišických rozhledů, kdy přineseme
podrobnější informace.
V této souvislosti ještě dodejme, že poslední roky
se přírůstek obyvatel stabilizoval na osmdesátku
ročně a tento trend by dle dostupných ukazatelů
měl i nadále pokračovat. I když tomu tak nebylo
vždy – například koncem 19. století žilo ve třech
samostatných obcích Tišicích, Chrástu a Kozlech
kolem tisícovky obyvatel a v době sloučení v roce
1960 to bylo přesně 1960 obyvatel. Od té doby jejich počet postupně klesal a nejnižší hranice dosáhl
v roce 1995 – 1264. Do nového tisíciletí už v Tišicích vstupovalo 1373 obyvatel a od té doby jejich
počet pomalu stoupal. A připojme ještě jednu zajímavost – v roce 2007 byla zpracována demografická studie a ta předpokládala, že v roce 2012 bude
žít v naší obci 1953 obyvatel.
(red)

Na minulém zasedání OZ byl schválen
zásadní dokument –
Rozpočet obce Tišice
pro rok 2012. Obvykle
jsme v této souvislosti
zveřejňovali řadu čísel,
která však bez souvislostí mnoho nevypovídají a navíc tyto dokumenty jsou k dispozici na OÚ nebo webových
stránkách obce. Tentokrát jsme raději zvolili
jiný způsob prezentování rozpočtu obce – požádali jsme o krátký rozhovor starostu obce Pavla
Končela:
Je to druhý rozpočet za doby vašeho starostování. Můžete je porovnat?
Jak jsem již avizoval při přípravě minulého rozpočtu, rok 2011 byl svým způsobem unikátní tím, že
se hlavně připravovaly zásadní změny, které přinesou hlavní úspory až v dalších letech. Některé se již
podařilo uskutečnit – k těm největším došlo v provozování kanalizace, kde se náklady snížily v řádech
statisíců korun a navíc se zvýšila efektivita ČOV.
pokračování na str. 3

Bitvu o nejkrásnější velikonoční vajíčko vyhrál
Lumír Král
Naše základní a mateřská škola se zúčastnily
výtvarné soutěže „O nejkrásnější velikonoční vajíčko“. Do té se zapojily školy a školky z 18 měst
a obcí mělnického regionu. V průběhu měsíce
března probíhala na webových stránkách velká
hlasovací anketa, ze které vzešlo deset nejúspěšnějších prací z každé školy a školky do velkého
finále. Ve něm nerozhodoval počet získaných hlasů
v internetové anketě, ale vítěze vybírala odborná
porota na základě posouzení každého dětského výtvarného díla.
Zúčastněné obce byly rozděleny do čtyř skupin
podle oblasti, ve které leží. Z každé skupiny vzešel
jeden vítěz z mateřské a jeden ze základní školy. Pro
ně byla připravena velká výhra – výlet pro celou třídu, kterou vítěz oblastního kola navštěvuje.
Vítězem oblasti Mělnicko, kam byly zařazeny
Tišice, se za mateřské školy stal žáček naší školky
z třídy Berušek Lumír Král. Jeho vajíčko odbornou
porotu nejvíce zaujalo, a tak Lumír „vymaloval“ pro
celou třídu výlet. Kam to bude, zatím organizátoři neprozradili, ale slíbili, že děti budou s výběrem
spokojené. Velká gratulace vítězi a spousty nádherných zážitků z výletu pro všechny Berušky! (nač)
Vítěz oblastního kola dětské soutěže Lumír Král
s nejkrásnějším vajíčkem a ředitelka MŠ Tišice
L. Nováková s poukazem na třídní výlet.
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ZPRÁVY Z OZ
13. března 2012 OZ schválilo
• převedení zlepšeného hospodářského výsledku
MŠ Tišice ve výši 87.927,51 Kč do rezervního fondu a fondu odměn, a to 87.000,- Kč do rezervního a
927,51 Kč do fondu odměn
• převedení zlepšeného hospodářského výsledku
ZŠ Tišice ve výši 108 142,17 Kč do rezervního
fondu a fondu odměn, a to 88 142,17 Kč do rezervního a 20.000,- Kč do fondu odměn
• převedení částky 300.000,- Kč z rezervního fondu příspěvkové organizace ZŠ Tišice do investičního fondu této organizace
• uložení příspěvkové organizaci ZŠ Tišice dle
§ 31 odst. 2 písm. c) zák. č. 250/2000 Sb. odvodu
ve výši 400.000,- Kč z investičního fondu této organizace do rozpočtu obce Tišice
• na základě výsledků výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 U Kapličky 35 a s ohledem na doporučení komise pro posuzování nabídek za vítěze
výběrového řízení Z. Luňáka
• na základě výsledků výběrového řízení na provozovatele sociálních služeb a s ohledem na doporučení komise pro posuzování nabídek za vítěze
výběrového řízení Farní charitu Neratovice
• rozpočet obce na rok 2012
• zadání změny ÚP obce Tišice č. 3 pro pozemek
p. č. 18/5 k.ú. Tišice ze současného využití plochy
zahrada a sady na smíšené bydlení s tím, že souhlas
je podmíněn úhradou poměrné části nákladů žadatelem
• zrušení usnesení č. 4. ze zasedání OZ 20. 10. 2011
• celkové náklady na zateplení ZŠ Tišice ve výši
3.590.107,31 Kč, z toho spolufinancování obce ve
výši do 1.803.000,- Kč
• společný postup obcí a měst při výběru dodavatele elektrické energie
• strategický plán obce
• žádosti o změnu územního plánu obce č. 5 pro
jednotlivé pozemky (přesný přehled k dispozici
na OÚ)

TIKANAS
informuje o změnách

Jak jsme již informovali, došlo u provozovatele obecní kanalizace společnosti TIKANAS s.r.o.
k řadě významných změn. Tento proces byl nastartován v polovině loňského roku a jeho cílem je
efektivnější a racionálnější provoz a s tím související úspora finančních prostředků. V současné době
jsou na řadě další opatření a změny. Tou nejpodstatnější je odchod vedoucího údržby a provozu
Petra Brodského, který tak dodržel svůj slib, když
již téměř před třemi lety avizoval svůj odchod při
dovršení své sedmdesátky, což nastane právě nyní,
počátkem května letošního roku. Patří mu tedy nejen gratulace k významnému životnímu jubileu,
ale také poděkování za mnoho let, kdy věnoval
většinu svého času starosti a péči o bezproblémový
chod celé kanalizace v obci. To samozřejmě bude
znamenat určité změny i pro občany – již nebudou
zvláštní úřední hodiny společnosti TIKANAS, ale
veškeré podněty a žádosti bude možní podávat přímo úřednicím OÚ v úředních hodinách, nebo bude
možní využít mailovou adresu info@tikanas.cz,
případně přímo kontaktovat jednatelku společnosti
Dr. Olgu Janouškovou na telefonu 731 618 362.
Během nejbližšího období jsou připraveny a naplánovány ještě další změny, které přinesou další
tolik potřebně finanční úspory. O nich i o nové organizaci celého provozu obecní kanalizace budeme naše čtenáře informovat v některém z příštích
čísel TR podrobně.
Olga Janoušková, jednatelka
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Dotace naší obci přidělena
Na jednom ze svých zasedání rozhodlo zastupitelstvo obce o nákupu multifunkčního traktoru.
Ten byl zakoupen počátkem roku 2012 a jeho pořizovací cena nepřesáhla částku čtyřista tisíc. Od
samotné úvahy o zakoupení traktoru byla vyvíjena snaha získat na pořízení tohoto zařízení dotaci.
Tento záměr se podařil a obec Tišice obdržela na
pořízení malotraktoru dotaci z Fondu hejtmana
Středočeského kraje ve výši 150.000,- korun.

Třídění drobných
elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla usnadnit občanům třídění vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní

Práce na zateplení ZŠ začnou
v červnu
Realizací zateplení budovy základní školy byla
pověřena firma Šnajdr Mělník s. r. o. Harmonogram prací byl naplánován tak, aby nebyla narušena výuka žáků. S přípravnými pracemi se započne
již v průběhu měsíce června a v době prázdnin
se budou provádět hlavně práce uvnitř budovy. S
dokončením realizace celého projektu se počítá v
měsíci říjnu. Celkové náklady na zateplení budovy základní školy dosáhly výše 3.590.000,- Kč, z
toho se obec bude podílet částkou 1.803.000,- Kč

Nové kontejnery
na tříděný odpad
Obec Tišice rozšířila kontejnerová stání na tříděný odpad o stanoviště u mateřské školy, kde
je umístěn kontejner na papír, plasty a nápojové
krabice. Kontejnery umístěné v obci slouží všem
obyvatelům pro tříděný odpad z domácností a jejich stanoviště jsou vytipována na základě vysoké
koncentrace obyvatel v daném místě, jakými jsou
obchody, škola, školka. Umístění nových kontejnerů v blízkosti mateřské školy zjednoduší ukládání tříděného odpadu nejen rodičům dětí navštěvujících mateřskou školu, školce samotné, ale i a
obyvatelům, žijícím v jejím okolí.

Nový nájemce
obecního bytu
Zastupitelstvo obce Tišice schválilo na svém posledním zasedání na základě výsledků výběrového řízení na pronájem bytu č. 2 U Kapličky 35 a
s ohledem na doporučení komise pro posuzování
nabídek, nového nájemce bytu Zdeňka Luňáka.
Uzavřením smlouvy o pronájmu byl pověřen starosta obce. Byt bude nájemci pronajímán za částku
9.100,- Kč, ve které nejsou započítány náklady na
energie.

možnost zanést starý mobil, kalkulačku, telefon,
drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit
vyhozením do připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je
umístěn ve vstupní hale. Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz a ekologickou
likvidaci.

Strategický plán
obce schválen
Na svém březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce Strategický plán rozvoje obce, který
je koncipován s výhledem až do roku 2020. Jeho
schválení a existence je důležitá pro získání některých dotací, ve kterých je přímo podmínkou,
že projekt, na který se dotace požaduje, musí být
začleněn do strategického plánu. V plánu obce Tišice je například zateplení budovy mateřské školy,
oprava komunikací, rekonstrukce osvětlení a další.
Schválený strategický plán je v plném znění umístěn na webu obce Tišice – www.tisice.cz . (nač)

Svoz biodpadu zahájen
Svoz bioodpadu se v minulých letech osvědčil, a tak bude v naší obci probíhat i v letošním roce.
V termínu svozu k žádné změně nedochází – opět to bude každé sudé pondělí od 2. dubna do 26.
listopadu 2012 včetně. Pro všechny občany, kteří tuto službu využívají, připomínáme ceník služeb
pro letošní rok:
nádoba 120 l (240 l) - nájem a svoz 715,- (1092,-) Kč/rok
nádoba 120 l (240 l) - pouze svoz 451,- (780,-) Kč/rok
Pořízení nové nádoby pak vyjde u objemu 120 litrů na 1020,- Kč a u 240 litrů 1200,- Kč. Ti občané,
kteří již svoz biodpadů využívali dříve, uhradí příslušnou platbu do 30. června 2012. Noví zájemci se
pak mohou hlásit na Obecním úřadu u Lenky Daňhelkové, telefon 315 698 237.

Upozornění občanům!

V minulých TR jsme informovali o kontrolách záborů veřejných prostranství, kdy občanům byla poskytnuta možnost vše do 31. března 2012 uvést do pořádku. Od 1. dubna již probíhají kontroly a hříšníci
budou vše platit. Stejně tak se budou kontrolovat i svody dešťové vody ze střech. Dle platných zákonných
norem musí jejich vyústění být vždy na pozemku vlastníka příslušné nemovitosti. Bohužel ne všichni naši
občané to respektují, takže najdeme několik případů, kdy tyto svody ústí na obecní pozemky a veřejná
prostranství. Dokonce některé chrlí vodu i na komunikace, kde pak delší čas stojí voda a to se samozřejmě velmi negativně podepisuje na jejich kvalitě. Proto i tato skutečnost bude předmětem kontrol a viníci
budou v souladu s platnými právními normami vyzváni k nápravě a případně potrestáni.
ou

Několik slov k rozpočtu…
dokončení ze str. 1
Další podstatné úspory byly učiněny například v
provozování pečovatelské služby a likvidaci elektroodpadů. V této souvislosti je nutné zdůraznit,
že z důvodu zhoršených ekonomických ukazatelů
státu dostáváme stále méně peněz ze státní pokladny.
Nyní trochu konkrétněji k tomu, o čem se nejvíce mluví – mzdy zaměstnanců OÚ Tišice jste
prý pro letošní rok zvýšil…?
To je nehorázná lež! V rámci úspor jsem naopak
sáhl k nepopulárnímu opatření, a to k zásadnímu
ponížení mimořádných odměn zaměstnanců OÚ,
ostatní složky mzdy jsou písemně garantovány.
Teď z jiného soudku - na co se mohou občané
v letošním roce těšit?
Nejvýznamnější akce, které vycházejí z rozpočtu,
představují zateplení ZŠ Tišice a výstavba nového
zdravotního střediska. Obě budou realizovány v
druhé polovině letošního roku. Zároveň jsme podali i žádost o dotaci na stavbu kanalizačního řadu
v ulici Boleslavská, ale šance jsou dle dostupných
informací jen malé.
A jaký je výhled na příští rok?
V této souvislosti musím znovu zopakovat, že
jsme závislí na výši příjmů ze státního rozpočtu.
To znamená, že je samozřejmostí pokračování
v úsporných krocích v rámci obce. V případě, že
nedojde k zásadnímu propadu na příjmové straně
našeho příštího rozpočtu, chceme věnovat zvýšený
zřetel opravě komunikací, možnosti dobudování
kanalizačního řadu, ale například i podpoře volnočasových aktivit.
(red)

Další krok ke zvýšení
kvality v poskytování
pečovatelské služby
Již od devadesátých let minulého
století zabezpečuje obec Tišice pečovatelskou službu pro naše občany. Za tuto dobu ji využili desítky
spokojených občanů, převážně seniorů. Svým zaměřením se jednalo
většinou o donášku obědů, nákupů,
léků a zajištění úklidu. Postupem doby však došlo
k zásadnímu posunu v požadavcích na tento druh
péče, a proto i naše obec chce zkvalitnit pečovatelskou službu na úroveň, která bude odpovídat
současným trendům. Abychom zvýšili standard a
škálu poskytovaných služeb, vyhlásili jsme výběrové řízení na registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Na základě tohoto řízení byla vybrána
za poskytovatele terénní pečovatelské služby v
Tišicích Farní charita Neratovice. Tato organizace je držitelem certifikátu kvality ISO 2009/9006
a zabezpečuje již dvacet let nejen pečovatelskou
službu, ale i zdravotní. Zdravotní sestřičky Farní
charity navštěvují pacienty v jejich domovech,
na základě indikace praktického lékaře aplikují
injekce, odebírají krev, poskytují i terénní hospicovou péči. Pečovatelky zase zabezpečují svým
klientům nákupy, úklid, osobní hygienu, donášku
obědů a další potřebné služby. Tyto všechny služby
začala Farní charita Neratovice poskytovat naším
občanům od dubna tohoto roku. Obědy pro klienty pečovatelské služby v Tišicích budou i nadále
odebírány v jídelně zdejší Mateřské školy, kde vaří
ve výborné kvalitě chutná jídla, vhodná právě pro
seniory.
Věřím, že zvýšení kvality i škály poskytovaných
služeb bude zásadním přínosem našim občanům.
Pavel Končel, starosta obce

S papírem
do mateřské školy
Mateřská škola Tišice se aktivně zapojila do
problému s nedostatečnou kapacitou kontejnerů
na papír rozmístněných po naší obci. Snaží se tím
jednak ulehčit třídění papíru všem občanům, tak i
částečně pomoci sama sobě. Proto zvažuje pravidelné každoměsíční přistavení kontejneru na papír
v areálu školky. Vždy ke konci každého měsíce
(vyjma období prázdnin) mohou všichni občané a
podnikatelé svážet papír v době provozu školky od
6,30 do 16,00 hodin, kdy bude kontejner veřejnosti
přístupný. Poprvé bude přistaven v měsíci květnu
v termínu od středy 23. 5. až do pátku 25. 5. 2012,
v červnu pak v termínu od středy 27.6 do pátku
29. 6. Vždy poslední den sběru (pátek) bude možno přivážet papír pouze do 13,00 hodin z důvodu
odvozu papíru do sběrných surovin. Pokud by byl
o tuto službu zájem a stala se výhodnou i pro mateřskou školu, zvažujeme do budoucna přistavení
kontejneru nepřetržitě.
Mateřská škola Tišice velmi děkuje za podporu
Petru Koubovi, který přistaví a odveze kontejner
zdarma a tím zvýší celkový čistý zisk pro naši
školku. Ten plánuje školka využít na úpravu areálu
a zakoupení nových herních prvků pro děti. Děkujeme i všem těm, kteří se rozhodnou touto formou
mateřskou školu podporovat.
(nač)

Velikonoce na střelnici

Tradiční střelecké závody jsou již mnoho let nedílnou součástí velikonočních svátků v naší obci.
V minulosti jsme vždy informovali o počtu účastníků, průběhu závodu a umístění. Tentokrát nás MS
Polabí Tišice požádalo o zveřejněnní poděkování
všem sponzorům, kteří se podíleli na velikonočním
střeleckém závodě. Rádi vyhovujeme a zveřejňuje
ty, kteří pomohli:
cukrárna H. Horčíková, včelař P. Rejzl z Cítova,
textil E. Uhrová, řeznictví manželů Kudrnovských,
stavebniny manželů Pauzerových, hostinec Na
Kopečku, zámečnictví J. Kavín, smíšené zboží J.
Krulichová,truhlářství L. Žižka z Prahy, zelenina
ing. M.. Matějka, Knížecí dvůr pan Potůček, soukromý zemědělec M. Černý z Křenku, železářství
Tišice p. Šnek, sádrokartony P. Čech a autodoprava
V. Čech.
(red)

Tradiční Máje se opět hlásí
Opět po roce, tentokrát v sobotu 5. května
2012, se konají tradiční staročeské máje. Májovnický průvod vyjde ráno z fotbalového
hřiště, projde obcí a vyzve k tanci všechny
svobodné dívky do 25 let. Od 20,00 hodin zakončí Máje zábava v sále restaurace Na hřišti, kde k tanci a k poslechu zahraje skupina
PLUS z Neratovic.
Prosíme dívky, které si nepřejí být vyváděny,
nechť se ozvou na tel. číslo 777 965 453 nebo
728 426 834.

Po stopách Praotce Čecha
V minulém čísle Rozhledů
jsme vás pozvali na společné putování po zajímavostech v našem
blízkém okolí. Na rozjezd jsme
vybrali zajímavé okolí Liblického zámku s jeho zámeckým
parkem a slatinnou loukou, která
je ojedinělou lokalitou pro vzácné orchideje. Protože nevíme,
kdo bude mít o společné toulky
zájem, v jakém složení budeme
krajem pochodovat a jaké můžeme jako skupina podat výkony, naplánovali jsme trasu tak,
abychom si jednu cestu zkrátili
vlakem a tu zpáteční si hezky k
domovu vyšlápli. Nemusíme se
obávat, že toho na chození bude
málo, protože pokud bude přát počasí, můžeme si projít zámecký park i velký okruh slatinnou loukou,
který měří přibližně 1,5 km. Do programu zařadíme i společnou prohlídku zámku, takže nudit se rozhodně nebudeme.
Na první výlet vyrazíme v sobotu 19. 5. 2012 a sraz si dáme na vlakové zastávce v Tišicích, odkud
vlak odjíždí v 8:35 hodin. Vystoupíme v Byšicích a odsud po svých dorazíme k zámku. Čas nás honit
nebude, takže hodinu odchodu si stanovíme podle nálady a počasí až po prohlídce zámeckých interiérů.
Zpáteční cesta přes Přívory je dlouhá 8 km, a pokud bude někdo znaven tak, že by nedošel, může i pro
zpáteční cestu zvolit vlak.
Stručný popis cíle našeho prvního výletu:
Zámek Liblice je jednou z nejcelistvějších památek českého vrcholného baroka z dílny italského architekta Giovanni Battista Alliprandiho, který v roce 1699, na podnět tehdejšího majitele panství, později
povýšeného do hraběcího stavu, pana Arnošta Josefa Pachty z Rájova, vypracoval osobitý projekt nového
díla. Stavba byla zahájena po přípravných pracích na slavnosti 4. července roku 1699 a dokončena v roce
1706. Zámek má velice zajímavé řešení s velkým čestným francouzským dvorem uzavřeným hospodářskými budovami a mřížovou zdí. Posledním šlechtickým rodem vlastnícím zámek byli Valdštejnové. V
roce 1945 přešel majetek do vlastnictví státu, který předal zámek pod správu Akademie věd ČR.
Přírodní rezervace slatinná louka u Liblic se nachází uprostřed lesa zámeckého parku a ukrývá v sobě
pravý ráj pro botanika. Na malé ploše 2,3 ha se setkáme s celou řadou vzácných rostlin. Důvodem ochrany je vzácná orchidejová louka. Zřejmě nejvzácnější rostlinou v lokalitě je vstavač bahenní, jehož zdejší
výskyt je jednou z poslední lokalit v České republice.
Věříme, že jsme vás výběrem úvodního výletu nezklamali a za objevováním zajímavostí a krás našeho
kraje vyrazí prima banda.
Na všechny turisty se těší Naďa a Lída
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Tišické bejvávalo aneb konec topolů v Chrástě

Po dlouhá desetiletí, zejména v 50. až 70. letech
minulého století, byly vysoké, štíhlé „vlašské či italské“ topoly výraznými dominantami Chrástu. Každý, kdo do obce přijížděl, neměl pochyb o tom, že se
sem blíží. Stromořadí a skupiny vysokých, ušlechtilých stromů byly viditelné z velké dálky a ze všech
světových stran. Několik, snad 5 - 6 stromů rostlo
u malého, dnes již zrušeného rybníčku na konce
dnešní Všetatské ulice. Několik desítek topolů po
obvodu chránilo před větrem bývalé fotbalové hřiště (dnes je tam benzinová stanice). Dalších několik
topolů bylo ještě před pár lety nedaleko dnešního
OÚ na zahradě domu č. p. 145. Poslední topoly ještě

nedávno přežívaly na severozápadní straně bývalého „Letního cvičiště“, jinak zvaného též „sokolské“.
O jeho atletické i hokejové minulosti jsme již v TR

Sokol slaví významné výročí
Česká obec sokolská slaví letos 150. výročí svého založení. Ve všech sdělovacích prostředcích se věnuje
mnoho místa historii, významu i současnosti této tělovýchovné organizace. Ale jak to bylo u nás a je v
našich obcích?

„SOKOL Chrást - Kozly - Tišice“ byl založen v roce 1919. Zájem o členství byl veliký - sokolský slib v
tomto roce podepsalo 133 bratrů a sester, v roce 1920 přibylo dalších 39 členů a 16 v roce 1921. Činnost
SOKOLA byla v době první republiky opravdu velmi bohatá. Pravidelně se cvičilo v hospodě u Fabiánů
(dnes stavebniny), každý rok se pořádaly sokolské akademie - veřejná cvičení s kulturním programem,
sokolské plesy, při Sokole byl založen divadelní kroužek, který připravil řadu představení - některá režírovala a v nich hrála pozdější sólistka ND Marie Podvalová. Veřejná cvičení se po roce 1934 konala na
novém Letním cvičišti. Naši cvičenci se zúčastnili památného Všesokolského sletu v roce 1938. V roce
1941 němečtí okupanti SOKOL zakázali, majetek ukradli, mnoho jeho členů zahynulo na popravištích či
v koncentrácích. V Knize členů zdejšího SOKOLA, kterou mám u sebe, je u jmen Marta Picková a Josef
Pick jako důvod ukončení členství poznámka „ zahynuli v koncentračním táboře“. Činnost SOKOLA byla
obnovena v roce 1946, poválečné nadšení mladých vedlo k založení atletického oddílu, k úpravě Letního cvičiště na atletický stadion a vybudování běžecké dráhy, doskočiště atd. Krátce po komunistickém
převratu v únoru 1948 byly všechny sportovní a tělovýchovné jednoty nuceně zrušeny a vše - členská základna i majetek - zahrnuty do sjednoceného Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV). Poslední
velkou akcí ještě svobodného SOKOLA byl Všesokolský slet v červnu 1948. Od nás na něm cvičilo 19
žáků a žákyň, 39 dorostenců, 18 mužů a 14 žen. Pod hlavičkou ČSTV se sportovalo nadále - hrál se fotbal,
šachy, atletický oddíl skončil kolem roku 1953. Přes značnou nelibost mocipánů jsme si obhájili název
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL TIŠICE v době, kdy ostatní sportovní organizace si dávaly ideologicky přijatelné názvy JISKRA, DYNAMO, HVĚZDA, SPARTAK.
V roce 1990 obnovila činnost Česká obec sokolská a naše TJ byla vyzvána, aby se do lůna SOKOLA
vrátila. Tehdejší výbor naší TJ se dost těžko rozhodoval, zda výzvě vyhovět, nebo zůstat pod ČSTV. Byla
to určitá obava v životaschopnost dlouho nečinného SOKOLA a nejistota, zda by nedošlo k omezení, nebo
přerušení zaběhnutých dotací, které vedly k rozhodnutí zůstat pod ČSTV a i nadále si zachovat jméno TJ
SOKOL. Důsledek tohoto rozhodnutí se brzy dostavil. Župa sokolská - organizační jednotka, pod kterou
kdysi náš Sokol patřil, nás u soudu zažalovala o navrácení Letního cvičiště. Spor se táhnul několik let,
jako tehdejší předseda výboru naší TJ SOKOL jsem byl, spolu s Františkem Veselým, několikrát u soudu
a museli jsme dokázat, že pozemek na hřiště darovali naši občané, že jsme stále tatáž jednota, která nikdy
nepřerušila činnost, že členy jsou i po více než 40 letech stále stejní sportovci a že i funkcionářství se v
některých rodinách dědilo z generace na generaci. Rozhodnutím Krajského soudu ze dne 14. ledna 1997
jsme spor vyhráli a hřiště je natrvalo majetkem TJ SOKOL Tišice.
S odstupem času je těžké posoudit, zda rozhodnutí nevrátit se pod SOKOL bylo správné. Jisté je, že
Česká obec sokolská omládla, žije bohatým životem. Lze si jen přát, aby vznešené sportovní i lidské ideály
zakladatelů SOKOLA platily i pro všechny sportovce - bez ohledu k jaké organizaci patří.
Petr Brodský, kronikář
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psali. Bylo slavnostně otevřeno 19. srpna 1934 a
v té době byly asi topoly vysázeny. Původně byly
na obou stranách - jihovýchodní i severozápadní.
Ty první před desítkami let někdo otrávil, náhle, z
plné síly a zdraví uhynuly a musely být pokáceny.
Zbývajícím devíti topolům bylo skoro 80 let a bylo
to právě stáří a špatný zdravotní stav stromů, které
vedly majitele TJ SOKOL k podání žádosti o jejich
pokácení. Motorové pily ukončily dlouhý život pamětníků sportovní slávy v sobotu 3. března. Poštolky, které na jednom z topolů léta hnízdily, si budou
muset nalézt jiný domov, hejna špačků na podzim
jiné nocoviště.
Petr Brodský - kronikář

Co by mělo dítě umět
při vstupu do MŠ
Vstup do mateřské školy je pro každé dítě velkým zlomem. Najednou se ocitá na mnoho hodin
od všeho, co je jeho zázemím, jistotou. Místo
mámy a táty se o něj starají učitelky, místo jednoho, dvou, ale mnohdy žádného sourozence je
v kolektivu dvaceti dětí a musí si zde vydobýt
své postavení a místo. Každá naučená maličkost,
která dítěti vstup do předškolního vzdělávacího zařízení může ulehčit, je pro něho v prvních
dnech velkou devizou. Je nad lidské možnosti
učitelky mateřské školy, aby byla vždy ku pomoci všem dětem najednou.
Je tedy nutné, aby děti před nástupem do školky zvládly některé dovednosti:
• Obléknout se a svléknout, obout a zout přezůvky, boty. Složit oblečení, samozřejmě u těch
nejmenších učitelka pomáhá zapnout zip či knoflíky, zavázat tkaničky a další. S tím souvisí i to,
že by dítě mělo být schopno poznat své věci. Nevadí, když se to dítěti zpočátku zcela nedaří, ale
mělo by být k samostatnosti vedené, mělo by mít
snahu samo se oblékat.
• Samostatně jíst a pít (najíst se lžící a pít z hrnečku). Vydržet při jídle sedět u stolečku.
• Umýt si ruce, utřít si je do ručníku.
• Samo si dojít na toaletu, pleny či pravidelné
pomočování je nepřípustné!
• Vysmrkat se a používat kapesník.
• Bezpečně chodit po schodech.
• Uklidit po sobě hračky a své věci.
• Zvládat komunikační dovednosti odpovídající
věku, znát své jméno a příjmení.
• Dítě by mělo znát základní pravidla slušného
chování a dodržovat je (pozdravit, poděkovat,
poprosit). Důležité je, aby reagovalo na běžné
pokyny učitelky.
Možná se vám zdá, že září je ještě daleko, ale na
druhou stranu je potřeba počítat s tím, že dítě se
potřebné dovednosti nenaučí hned. Určitě mnohé z nich již naprosto bez problémů zvládá, ale
některé si asi ještě bude muset osvojit či upevnit.
A čím dříve začnete vše dolaďovat, tím budete
ve větší pohodě. Pravidelností, důsledností a postupem doby jistě zvládnete většinu správných
dovedností a návyků. Chvalte své dítě za každý
pokrok, kladně motivujte! Je velice důležité, aby
dítě učitelce důvěřovalo a také se pokud možno
do školky těšilo. Když se dítě umí o sebe postarat
a není odkázáno jen na pomoc jiných, dodá mu to
pocit bezpečí a zvýší sebevědomí. A pak – je více
času na hraní, cvičení, zpívání, vyrábění a o to
přeci ve školce také jde.
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ

Školka
na sněhu

Zasněžený kopec u penziónu v Lučanech nad Nisou v Jizerských horách a krásné počasí si nejvíce
užily děti z naší mateřské školy, kam vyrazily letos
v březnu na školu v přírodě. Jak ukazuje úryvek
z dopisu učitelek, který poslaly z Lučan, děti si
opravdu užívaly:
„Dorazili jsme plni elánu a v naprosté pohodě k
penzionu. Hned po výborném obědě jsme děti uložily do postýlek, ale ti starší v očekávání bobování
nemohli na postele ani sednout, natož ulehnout.
Hned po svačině jsme vyzbrojeni boby, lopatami a
sáňkami vyrazili na kopec za penzionem. Svištělo
nám to pěkných pár desítek metrů, a protože je kopec tak akorát pro to, aby to prima jezdilo a přitom
se to krásně vyšlapalo nahoru, tak děti jezdily celou

dobu až do večeře. Po návratu jsme obsadili všechny radiátory a sušáky, abychom ráno mohli vyrazit
v plné polní. A to se nám podařilo. Vše se usušilo,
sluníčko nás lákalo, že ani dětem dojíst nedalo a
už jsme byli na kopci znovu a znovu. Vypracovali
jsme různé techniky sjezdů od sólových, přes dvojspřeží až po skupinový sjezd a sjezd ve stylu Lochnesská příšera. Je to tu prostě prima!!!“.
Mimoto si děti užily divadelní představení a cestu za pokladem. Domů přivezly mnoho krásných
vzpomínek. Jediné, co nás mrzelo, byla velká nemocnost v tomto období, takže několik dětí, které
se těšily a dokonce byly i sbalené, musely zůstat na
poslední chvíli doma.
L. Nováková

Mateřská škola Tišice má nové webové stránky, kde pod adresou www.ms-tisice.cz
naleznete všechny potřebné informace. Stránky vytvořil Jakub Nezbeda.

Probíhá zápis do MŠ

Sběr papíru

Základní škola Tišice pořádá každoročně na jaře
a na podzim sběr starého papíru. Poslední akce probíhala ve dnech 3. – 9. dubna. Papír sbírají nejen
děti z naší školy, ale podílejí se i ostatní obyvatelé
z obce. Výdělek škola využívá zpětně na nákup
papírenského zboží jako jsou sešity, čtvrtky, kopírovací papíry a další pro děti. Zisk je samozřejmě
každý rok jiný, podle toho jaká je výkupní cena a
množství sebraného papíru. Pro srovnání – v roce
2010 jsme obdrželi 13.800,- Kč, v loňském roce
dokonce 21.258,- Kč. Někomu se to může zdát
hodně, jinému málo. Pravda je, že většinu pomůcek zatím poskytujeme dětem ve škole zdarma právě díky sběru. Někteří rodiče toto oceňují, jiní to
berou jako samozřejmost. Proto nás mrzí, že stoupá počet dětí, které se do naší sběrové akce nezapojují. Na druhou stranu oceňujeme nejlepší sběrače,
kteří za pomoci celé rodiny dokážou odevzdat až
tisíc kilogramů. I letos je čekají za odměnu zajímavé ceny.
J. Slámová

VELIKONOCE VE ŠKOLE
Velikonoční jarmark
Ve čtvrtek 29. března odpoledne zavládla ve škole v tělocvičně skutečná jarní nálada. Lidé, kteří
se zde sešli, prohlíželi i nakupovali výrobky dětí i
maminek. Vedle tradičních perníkových kraslic se
líbili ptáčci na větvičce, velikonoční paličkované
krajky, patchwork, výrobky z proutí i korálkové
šperky a krásné velikonoční dekorace. Škoda jen,
že počasí moc nepřálo jarní procházce, určitě by
byl zájem z řad rodičů větší.

Soutěž o nejkrásnější kraslici
Tři týdny před Velikonocemi byla ve škole vyhlášena soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Děti
si mohly zvolit libovolnou techniku zdobení. Každý
výrobek byl očíslován a vystaven. Samotné hodnocení pak proběhlo 29. března. Děti ze školy a návštěvníci velikonočního jarmarku anonymně vybrali 10 nejinspirativnějších kraslic. Bylo velmi těžké
rozhodovat, která dětská práce je nejhezčí, všechny
kraslice byly moc pěkné. Nakonec podle výběru dětí
i dospělých zvítězilo krásné vajíčko Michalky Novákové z 2. ročníku.
S. Rendeková

Sportování v základní škole

Ve středu 18. dubna proběhl zápis do naší mateřské školy na školní rok 2012/13. K zápisu se přihlásilo
44 dětí. Výsledky budou zveřejněny po uzavření zápisu koncem května na webových stránkách školky
a vývěsce OÚ Tišice.

VÝLET ZA KNIHAMI
V březnu si děti z naší mateřské školy připomněly
měsíc knihy návštěvou tišické knihovny, kam je pozval místní knihovník František Štich. Všichni rádi
pozvání přijali, a tak se děti mohly seznámit s tím,
kde je knihovna a jak to v ní funguje. Zajímaly je
nejen dětské pohádkové knihy, ale i encyklopedie
a časopisy pro děti. Doufáme, že velký zájem, který děti o knížky projevily, je bude doprovázet celý
život. Všechny nabyté vědomosti pak děti využily
ve školce při přípravě výstavky vlastních knížek,
seznámení s novými publikacemi, které ve školce
jsou a také se pokusily vlastními silami vytvořit
svou knihu.
L. Nováková

Začátkem května se uskuteční třetí ročník běžeckého závodu O pohár starosty Tišic. Zúčastnit
se mohou nejen děti z místní ZŠ, ale do kategorie
ostatní se může přihlásit každý, kdo bude mít zájem se proběhnout. Na konec roku jsou naplánovány i další sportovní akce:
z květen – Mc Donald Cup: turnaj ve fotbale,
kategorie 1. -3. třída, 4. -5. třída, Neratovice
z červen – Atletický trojboj (hod míčkem, skok
daleký, běh na 50m), 1. -5. třída, Neratovice
z červen – turnaj ve vybíjené O pohár starosty
Libiše
P. Jelínek

Kam pojedeme na školu v přírodě?
Zatímco MŠ má pobyt na škole v přírodě
za sebou, školáci se teprve na něj chystají.
Stejně jako v loňském roce vyjedou na několik etap.
Ve čtvrtek 31. května vyrazí žáci 1., 3. a 4.
ročníku do malebného hotelu Ort, který se
nachází v klidném prostředí Českého ráje v
obci Nepřívěc nedaleko zámku Humprecht
a hradu Kost. Domů se navrátí v pátek 8.
června.
V sobotu 9. června je vystřídají děti 2. roč-

níku,které pojedou do rekreačního zařízení
Bartošova pec u Hodkovic nad Mohelkou,
které se nachází rovněž v lokalitě Český ráj.
Týdenní pobyt jim skončí 16. června.
Nejstarší děti, páťáci, odjedou až v závěru
školního roku 12. června do rekreačního areálu s bohatým sportovním zázemím v Žihli
– Poustkách u městečka Rabštejn nad Střelou, severně od Plzně. Vrátí se krátce před
vysvědčením 17. června.
J. Slámová
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Mají šanci přežít?

Zůstalo mi v rukou podivné poselství, že šachy v Tišicích jsou od května minulostí. Tedy ty profesionální, závodní, turnajové, soutěžní. V této sezóně jsme už nesehnali dostatek hráčů ani pro nejnižší
skupinu, a tak jsme hostovali v Brandýse, Odolene Vodě nebo Neratovicích. Mně zůstalo najednou
více času. Jako rozhodčí v extralize mám aktuálně nejvíce zápasů, navíc jsem delegován na finálové
trojkolo do Poděbrad. V rámci kraje řídím některé soutěže, věnuji se tréninku dětí, podílím se na rozvoji šachu v rámci Mensy ČR.
Než všichni přestoupíme do jiných oddílů, měli byste o šachu něco vědět. Šachy jsou především
hra pro pobavení sebe i ostatních. Opojení vítězstvím je krátkodobé, morální hodnoty jsou mnohem
trvalejšího rázu. Boj o
jednorázový úspěch je až
na druhém místě. Důležitější je umění zopakovat dobrý výkon, chovat
se férově a uvědomit si
týmového ducha. Šachy
jsou sice individuální
sport, avšak izolovaný
úspěch jednotlivce nepovede k jeho dokonalosti,
ale spíše k výjimečnosti, odlišení, časem nepochopení až zavržení
ostatními. Účelem šachu
není vychovat velmistry,
ale šachy využít k rozvoji paměti, pozornosti, rychlosti myšlení, představivosti, estetickému citu, logice a ve výčtu lze pokračovat dále. Šachy představují tisíce let rozvíjenou kulturu, která v sobě obsahuje řadu věcí, které
platí dodnes. Základem šachu je systematická práce, vede hráče k aktivitě, dynamice, vytrvalosti,
ctižádosti. V praxi třeba i k tomu, že víte, kolik máte v peněžence. Představíte si, co musíte zaplatit a
kolik Vám zbývá do další výplaty či důchodu. Rozlišíte lépe podstatné věci od podružných, naučíte se
plánovat a spoléhat sami na sebe. Vždy se můžete jít poradit s ostatními. Ale jste nuceni si uvědomit,
že až později, po zápase, na tréninku. Takže víte, že rozhodnutí leží na Vás a je potřeba udělat teď.
Zažil jsem v Tišicích šachy posledních deseti let. V období, kdy uzavíral svoji životní bilanci Pardál
Karel Vít a poslední šachový mohykán František Staněk. Když tu byli, drželi jádro klubové činnosti.
Nemají zde přímé následníky, přesto mezi mládeží vyrůstají talenty s prvními úspěchy na turnajích a je
na vás všech, aby v Tišicích zůstali.
Miloš Partl

Klub seniorů nezahálí

Jak Klub seniorů v minulých TR informoval o připravovaných akcích pro
tento rok, tak se i stalo. První akcí bylo tradiční „Vítání jara s Přívorankou“, které se uskutečnilo 1. dubna v sále Na Hřišti. Kdo přišel, určitě
nebyl zklamán, poslechnul si pěkné melodie, pobavil se s přáteli i s těmi,
které přece jen často nepotkává, zkrátka příjemně strávené nedělní odpoledne. Škoda jen, že k těm tradicím už patří i to, že převahu mají v sále
návštěvníci z širokého okolí, přestože je tato akce určena hlavně místním
spoluobčanům. Tak snad příště.
O pouhé tři dny později přišel na řadu zájezd na výstaviště do Litoměřic. Přestože bylo ten den chladno, výstava účastníky nezklamala, vždyť
zahřát se dalo na každém rohu ať už slivovičkou, svařákem, či klobásou
nebo langošem. Možná že předpověď počasí někoho odradila, takže v autobusu bylo tentokrát poprvé
několik volných míst, ale na podzim si Zahradu Čech určitě ujít nenecháme.
Že to v prvním pololetí nebyla akce poslední, dokládají následující nabídky. Tou první by měla být návštěva Městského divadla v Mladé Boleslavi na hru Zločin v Posázavském pacifiku s výborným hereckým
obsazením. Bohužel, do uzávěrky tohoto vydání TR nám nebyl potvrzen požadovaný květnový termín,
proto prosíme případné zájemce o sledování sdělení na webu obce Tišice, hlášení místního rozhlasu, nebo
dotazem u. M. Černého na telefonu 721 382 260. Další a již potvrzenou akcí je celodenní zájezd – exkurze do sklárny Bohemia v Poděbradech ve středu 6. června 2012. Plánovaný odjezd je v 8,00 hodin od
zastávek autobusů v Tišicích, Chrástu a Kozlech. Čas je nutno dodržet, protože naše skupina má zajištěnu
prohlídku na 10,15 hodin. Oběd bude individuelní s možnou prohlídkou Poděbrad, odkud bude odjezd v
14,00 hodin do skanzenu v blízkém Přerově nad Labem. Předpokládaný návrat kolem 17,00. hodin, cena
zájezdu včetně vstupného 150,- Kč a zájemci se mohou hlásit u. M. Černého na telefonu. 721 382 260.
Těšíme se, že využijete naší nabídky.
J. Kratochvíl, Klub seniorů

INZERCE
● Prodám zachovalý plně funkční spo-

rák na PB včetně dvou 10 l bomb, cena
dohodou. Telefon. 728 251 672.
● Malování bytu či domu rychle, kvalitně a levně. Telefon 733 477 081.
● Prodám stavební pozemek o výměře
800 m2 v Chrástě u lesa, veškeré IS na
hranici pozemku. Telefon 775 965 897.
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NAROZENÍ
Nikola Dvořáková
David Formánek
Jiří Brda
Patrik Erben

ÚMRTÍ
Václav Hampl
Tomáš Semkovič
Jiří Kasl

64 let
41 let
79 let

Sport
Zimní turnaj
se střídavými výkony

Na zimním turnaji na umělé trávě v Neratovicích
se týmu dařilo se střídavými úspěchy a tomu odpovídalo i čtvrté místo v konečné tabulce. V posledním zápase totiž darovalo bod poslednímu celku
Jiskře Kojetice po remíze 2:2. Součástí přípravy
byly i další přípravné zápasy. V posledních dvou
jsme jednou vyhráli a jednou remizovali. Proti Čečelicím si chlapci zastříleli a vyhráli 5:0, kdy se
trefili Kaňovský, Rampouch, Brodský, Březina a
Machka. Proti Kostelnímu Hlavnu to již bylo těžší, soupeři patřil první a našemu týmu druhý poločas, takže remíza 2:2 byla spravedlivá. Za naše
mužstvo se dvakrát trefil T. Prejzek.

Konečná tabulka zimního turnaje
1. Slávia V. Borek
2. Nerat.-Byšk. B (muži)
3. Nerat.-Byšk. (st. dorost)
4. Sokol Tišice
5. Start Mlékojedy
6. AFK Hořín
7. Jiskra Kojetice

18
10
10
8
7
6
1

Fotbalový oddíl opět vyhlašuje
nábor dětí od ročníků
2000 a mladší.
Informace u Michala Vítovce

na telefonu 723 225 942.

Mistrovská soutěž zahájena
Mistrovská soutěž začala svou jarní část 24. března a v tomto zápase jsme hostili rezervu mělnické
Pšovky. Zápas jsme výborně rozehráli, ale dvoubrankové vedení neudrželi. Utkání ve Mšeně bylo
poznamenáno zimním počasím, kdy v průběhu zápasu foukal silný vítr, a během druhého poločasu
pokryla místní trávník sněhová peřina. Při zápase s
Dolními Beřkovicemi si diváci mohli připadat jak
na houpačce. Nejprve jsme inkasovali ze zbytečné
penalty, ale mužstvu se podařilo utkání s notnou
dávkou štěstí otočit až na 3:1.V závěru jsme ale
ještě dostali další branku a třásli se, abychom neztratili tři body.V tabulce okresního přeboru se tým
nachází na pátém místě.

Výsledky jarní části okresního přeboru
Tišice - Pšovka B
2:1
SK Mšeno - Tišice 1:1
Tišice - D.Beřkovice 3:2
Kralupy 1901 – Tišice 2:3
Tišice - PTZ Nelahoz. 3:0

Brodský 2x
Prejzek T.
Brzoň 2x,Vítovec
Vítovec, Brzoň
Kaňovský, Prejzek,
Březina
Mladší žáci - skupina o 1. - 9. místo
Tišice – Byšice
0:1
Nerat./Byšk.B – Tišice 15:1 Prodan
Tišice – Lobkovice
1:6
R. Štráchal
Tišice – FC Mělník
0:3
Další zápasy
5. 5.
Tišice – FK Junior Kralupy
12. 5.
AFK Veltrusy – Tišice
19. 5.
Tišice – Sokol Libiš
26. 5.
AFK Hořín – Tišice

Po sehrání základní části jarní sezony budou družstva rozdělena do tří tříčlenných skupin podle tabulky, kde budou pokračovat zápasy mezi sebou a ty
proběhnou v termínech 3., 10. a 17. června 2012.
Mladší přípravka - skupina o 7. - 11. místo
Tišice – Libiš B
3-5 Himl A., Krajč O., Oplt
Tišice – Kostelec A 3-6 Krajč O. 2x, Krůta
Kralupy A – Tišice 5-2 Krajč O. 2x
Další zápasy
28. 4.
D. Nelahozeves – Tišice
6. 5.
Libiš B – Tišice
12. 5.
Kostelec A – Tišice
19. 5.
Tišice – Kralupy A
2. 6.
Tišice – D. Nelahozeves
TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU
1. Dyn. Nelahoz.
18 17 1 0 68:17
2. FK Kralupy 1901 18 14 1 3 58:20
3. Veltrusy
18 12 3 3 34:17
4. SK Mšeno
18 10 3 5 37:25
5. Sokol Tišice
18 10 3 5 37:29
6.Nerat./Byšk. B
18 9 4 5 57:28
7. SK V. Borek
18 9 1 8 41:31
8. D. Beřkovice
18 6 3 9 28:39
9. FC Lobkovice
18 4 5 9 17:41
10. PTZ Nelahoz.
18 4 3 11 25:40
11. TJ S. Libiš B
18 2 8 8 30:38
12. Sokol Cítov
18 3 3 12 13:46
13. FK Pšovka M. B 18 3 2 13 20:60
14. Sokol N. Ves1
18 2 2 14 20:54

52
43
39
33
33
31
28
21
17
15
14
12
11
8

Nepovedená sezóna stolních tenistů
Už začátek druhé poloviny soutěží signalizoval,
že tentokrát naši stolní tenisté nedosáhnou konečného umístění v horní polovině tabulky. Jednou
z hlavních příčin byla naprostá absence tréninků,
které se musely z finančních důvodů zrušit. Jak je
známo nejen z pinčesu, ale i z ostatních sportů, bez
pravidelných tréninků nelze pomýšlet na solidní
umístění. Bohužel, přílišná energetická náročnost
herny Na hřišti se projevit musela.
A-mužstvo, které skončilo RP I. sedmé, bylo přece jen úspěšnější. Smolná byla porážka ve Dřínově,
kde rozhodly až poslední dvě dvouhry, a remíza s
posledním celkem Mlékojedy B, kde se nedařilo
podle vlastních představ naší jedničce J. Fabiánovi. Ten skončil v celkovém hodnocení úspěšnosti
na 6. místě s 87 %, za ním pak 20. P. Rubín s 60,3
%, 29. M.Brodský s 47,3 % a 45. J.Vais s 10,5 %.
B-mužstvo je na tom zatím v RP II ve své historii nejhůře, až na 11. místě, když zbývají sehrát
ještě dvě poslední kola. Je zde naděje posunout se
o jedno místo výš. Zde se projevila skutečnost, že
jednička týmu, Pavel Dudek, musel z pracovních
důvodů vypustit celou první polovinu soutěže. O
tom, že by jeho účast výrazně pomohla k lepším
výsledkům, není pochyb, když v hodnocení úspěšnosti v RP II je na 6. místě s 81,7 %, za ním 34. P.
Habart s 47,5 %, I. Kratochvíl 40. s 37,2 % a M.
Kratochvíl 44. s 28,1 %.
Nezbývá tedy než doufat, že se do příští sezóny
podaří zlepšit finanční krytí pro obnovu tréninků a
tím dosažení lepší pozice těch, kteří se snaží i na
poli sportu zlepšovat image Tišic.

Výsledky A mužstva:
Tišice A - Cítov
12-6
Rubín 4,5, Fabián 4,5, Brodský 2,5, Vais 0,5
Dřínov A - Tišice A
10-8
Fabián 3,5, Rubín 2,5, Brodský 2, Vais 0
Tišice A - Beřkovice A
4-14
Fabián 3,5, Rubín 0,5, Brodský 0, Vais 0
Tišice A - Neratovice D
11-7
Fabián 4,5, Brodský 3, Rubín 2,5, Vais 1
Mlékojedy B - Tišice A
9-9
Rubín 4,5, Fabián 2,5, Brodský 1, Vais 1
Tišice A - Liběchov A
11-7
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 2, Vais 1
Veltrusy - Tišice A
9-9
Rubín 3,5, Brodský 3, Fabián 2,5, Habart 0
Výsledky B mužstva:
Tišice B - Kralupy
13-5
Dudek 2, Veselý 2, Kratochvíl I. 2, Habart 2, WO
5:0
Neratovice F - Tišice B
9-9
Dudek 3,5, Habart 2,5, Kratochvíl Ivo 2,
Kratochvíl M. 1
Tišice B - Neratovice E
4-14
Dudek 2, Habart 2, Kratochvíl I. 0, Turek 0
Liběchov B - Tišice B
11-7
Dudek 3, Habart 3, Kratochvíl M. 1, Kratochvíl I. 0
Tišice B - Mlékojedy C
10-8
Dudek 4, Habart 4, Kratochvíl Ivo 1, Kratochvíl Jos. 1
Pšovka B - Tišice B
4-14
Dudek 4,5, Habart 3,5, Kratochvíl I. 3, Kratochvíl M. 3
Tišice B - Mšeno B
4-14
Habart 2, Kratochvíl Ivo 2, Veselý 0, Kratochvíl Jos. 0

Konečná tabulka RP I
1. Mlékojedy-Kostelec 22
2. Dolní Beřkovice „A“ 22
3. Dřínov „A“
22
4. Neratovice „D“
22
5. Mšeno „A“
22
6. Mělník - Pšovka „A“ 22
7. Tišice „A“
22
8. Liběchov „A“
22
9. TJ Sokol Cítov
22
10. SKST Sokol Veltrusy 22
11. Nelahozeves „B“
22
12. Mlékojedy „B“
22

21
17
17
12
12
11
9
7
7
6
4
3

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

0 0 265:130
4 0 262:132
4 0 251:145
9 0 210:186
10 0 214:180
11 0 198:198
11 0 202:194
14 0 167:229
14 0 175:221
14 1 157:239
17 0 146:246
16 1 124:271

64
52
52
37
36
33
29
22
22
18
13
10

Tabulka RP II po 22. kole
1. Neratovice „E“
24
2. Dřínov „B“
24
3. Nelahozeves „C“
24
4. Mšeno „B“
24
5. Liběchov „B“
24
6. Horní Počaply
24
7. Dolní Beřkovice „B“ 24
8. Kralupy nad Vltavou 24
9. Neratovice „F“
24
10. Start Mlékojedy „C“ 24
11. Tišice „B“
24
12. Mělník - Pšovka „B“ 24
13. Nelahozeves „D“
24
14. Mlékojedy „D“
24

23
19
17
15
15
14
14
10
9
8
7
3
2
1

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

1 0 352:80
4 0 282:150
5 0 279:153
7 0 264:168
7 0 248:184
7 1 259:173
10 0 236:196
11 0 225:207
11 0 221:211
15 0 194:236
16 0 174:258
18 0 128:303
22 0 67:365
22 0 92:337

69
58
53
47
47
43
42
33
31
25
22
12
6
4

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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Řezbáři a brigáda na bikeparku Maškarní ples jako
vždy úspěšný

Tradiční maškarní sportovní ples se konal 10. března v sále restaurace Na hřišti. K tanci i poslechu
zahrála hudební skupina Karina, která navodila výbornou náladu. Ke skvělé zábavě pomohla i soutěž
masek, ve které zvítězil Martin Preisler se svou
maskou „Myš chycená v pastičce“ (viz foto).

Nějaký ten puchýř od hrabiček, bolavá záda
a nohy, vytahané ruce - i tak by se dala zhodnotit
březnová víkendová akce s řezbáři. Holky z Klubka
pojaly tento víkend nejen jako řezbářské představení pro příchozí, ale byla to i „brigádní show“ s hrabičkami a lopatami. Celý víkend jsme čistili prostor
na Pastvičkách od spadaného listí, náletových keřů,
spadaných klacků, přerostlé trávy, navezené letité
skládky střešních tašek, skla, pet lahví a kamenů.
Za odměnu pro všechny byl připravený dobrý špekáček opečený na ohni či nějaký ten sladký pamlsek
od holek z Klubka.
Řezbářská show byla dokonalá. Obdivovat práci,
kterou za dva dny vykouzlily šikovné ruce řezbářů
z kmenů topolů, jsme mohli nejen my, ale i příchozí,
kterých se během dne vystřídalo na desítky. A bylo co
obdivovat. Přijďte se podívat a sochy „osahat“ rovnou na bikepark. Zatím jsou umístěny volně, jejich
konečné umístění hledáme. Během víkendu jsme
také prezentovali architektonickou studii bikeparku
a předávali k vyplnění dotazník o volbě jeho budoucí
podoby. Dotazník můžete i nadále vyplnit také elektronicky na webu Klubka www.klub-ko.cz. Byli jsme
také upozorněni na nebezpečí dětí u silnice. Na základě prvních „zátěžových testů jízd“ připravujeme
nejen informační tabuli o zásadách bezpečnosti jízdy
na kole v bikeparku, ale necháme vybudovat i nízký
plůtek oddělující silnici od rozjezdové plochy. Jsme
rádi, že bikeři park už nyní aktivně využívají a těší
nás i jejich zájem o spolupráci.
Co říci závěrem? Počasí bylo krásné a přispělo k úžasné atmosféře. Všem, kteří přišli pomoci,
děkujeme a těm, co si za zády šuškají o nepořádku a kritizují, vzkazujeme: „Samo se nikdy nic
přes noc neudělá!“. My jsme šli příkladem, že to

myslíme vážně, že chceme z prostoru, který už léta
nesloužil pro sportování, ale pro venčení psů, odkládání odpadu a zkracování si cesty, vytvořit účelný
areál pro děti i dospělé, kam si půjdete odpočinout
či zasportovat. Prožít adrenalin na kole zde, místo
sjíždění schodů u letního kina, je asi příjemnější,
nemyslíte?
A ještě nám zbývá poděkovat za nezištnou ochotu
pomoci s prací těmto místním občanům:
Ivan Bruner, Václav Čech, Jana Mikulášová, paní
Ernstová, Suchá aVášová, Pavel Veselý, Michal Vítovec a všechny holky z KLUBka s dětmi.
Radka Staňková
Dìtský den aneb

Tišické klubko poøádá odpoledne plné her a zábavy
Skákací hrad, hravé dílny, vesmírný vláèek,
trasy s úkoly, odmìny, obèerstvení
a mnoho dalšího na vás èeká

v sobotu 19.5.2012
od 13:00 hod.
na fotbalovém høišti v Chrástì.

http://www.klub-ko.cz

Prosíme všechny
pekaøe a pekaøky
o pøíspìvek
do našeho
prodejního stánku.
Své dobroty
mùžete
pøinášet
od 10 hod
v den konání
akce.

Filmová noc se vydařila

Omlouváme se čtenářům za nevábný snímek
toho, co všechno neukáznění uživatelé kanalizace
dokáží do odpadu spláchnout a co zachytily česle
na ČOV. V černobílém provedení by to nebylo tak
čitelné, proto jsme přivítali možnost barevného
dokladu o tom, jak nevábnou a zbytečnou práci
obsluze ČOV přidělávají ti, kteří do záchodu splachují víc než toaletní papír, vodu a produkty lidského trávení.
TIKANAS s. r. o. TIŠICE

I letošní taneční zábava KLUBka pod titulem Velká filmová noc, aneb zažeň nudu v Hollywoodu se
vydařila. Holky klubkařky vše vzorně připravily včetně předtančení (viz foto) a byly za to odměněny velkou účastí místních i přespolních. K dobré zábavě přispěl také host večera Michal David revival, v jehož
podání zazněly i hity z filmu Diskopříběh. K osobě hosta byla také letos vyhlášena tipovací soutěž. Její
vítězko se stala Iveta Potecká, která byla vylosována ze všech, kdo správně odpověděli. Ještě dodejme,
že celá zábava byla nekuřácká, což je pro mnohé velmi příjemné, protože leckdy je zakouřené prostředí
jediným důvodem, proč někteří na akce nechodí.

TR 127 8

