číslo 129/VIII/2012

Obec je přehlednější

V říjnu volíme

V polovině října letošního roku budeme volit
své zástupce do Zastupitelstva Středočeského kraje. V těchto volbách mohou volit všichni občané
České republiky, samozřejmě každý ve svém volebním okrsku, v jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu. Nově ale také mohou
ve volbách do zastupitelstev volit občané na voličský průkaz. V praxi to znamená, že tomu, kdo
nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá Obecní úřad, na jeho
žádost, voličský průkaz. Volič s tímto průkazem
může být zapsán do volebního seznamu a volit
v kterémkoliv volebním okrsku na území našeho
Středočeského kraje. V těchto volbách nevolí cizí
státní příslušníci.
V naší obci budou tři tradiční volební okrsky č. 1 Tišice, který bude volit v budově pošty, č. 2
Chrást s volební místností v budově Obecního úřadu a č. 3 Kozly v budově základní školy.
Volby proběhnout v pátek 12. října 2012                
od 14,00 do 22,00 hodin a v sobotu 13. října              
od 8,00 do 14,00 hodin.

Svatba v Tišicích

Jak si mnozí jistě již všimli, v obci se od června postupně objevily nové červené směrové cedule
s názvy ulic a hnědé s názvy navigačních cílů, které navádějí k důležitým institucím, hlavně k obecním objektům, například škola, školka, obecní úřad, sportovní areál. Vlastní realizaci předcházelo
zpracování nabídek na různé typy značení a jejich porovnání a také výběr zhotovitele díla. Na veřejném zastupitelstvu se již někteří z vás ptali, pro jaký typ značení se v obci rozhodneme. Nechtěli
jsme volit jen podle nejnižších nákladů, ale zohlednili jsme i fakt, že se směrovky musí dát umístit
jednotným designem opravdu na každou křižovatku, měla by být viditelná ve tmě a tak, aby ji řidič
dobře viděl v obou směrech jízdy. Také jsme chtěli využít značení navigačních cílů, případně značení firemní. Zvolili jsme tedy určitý kompromis a vybrali menší rozměr směrové cedule oboustranně
polepené reflexní folií, v některých případech je nainstalován jen jednostranný polep. Směrovky se
montují na sloupy veřejného osvětlení, tím se ušetří náklady za sloupek a tam kde tato možnost
není, se sloupek pořídil nový.
Postup značení se rozdělil na více etap, z nichž tu první máme za sebou. Preferovali jsme ulice nejfrekventovanější - Boleslavskou se značením do postranních ulic včetně hlavních navigačních cílů
a tu část Chrástu, která směřuje k Obecnímu úřadu. Na podzim letošního roku budeme s výstavbou
pokračovat určitě směrem do Tišic, takže dokončíme ulici Mělnickou a přilehlé odbočky.
Je také možnost využít i firemní směrovky v barvě bílo modré pro podnikatelské subjekty (ukázka
a více informací na straně 8). Pokud by podnikatelé o ně projevili zájem, mohou si je pořídit na
vlastní náklady za cenovou nabídku stanovenou pro obec. Cílem je zlepšit orientaci v ulicích pro
návštěvníky obce a také kultivovanou formou sjednotit různorodé ukazatele domácí výroby, jež se
v obci vyskytují v nekoordinované podobě. Kazí to celkový vzhled obce a to chceme napravit.
Kromě vlastního značení ulic, jsme nechali zpracovat barevný plán obce se zakreslením ulic a důležitých cílů pro rychlou a snadnou orientaci pro návštěvníky.
Ing. Radka Staňková, místostarostka obce

V pátek 20. července 2012 vdávali manželé
Sinečtí ze Sportovní ulice svoji dceru. Na první
pohled nic mimořádného, ale opak je pravdou.
Ono pověstné dvojité “ANO“ si snoubenci řekli u nich doma na zahradě před starostou obce
Pavlem Končelem. Až doposud nikdo se stejným požadavkem na OÚ nepřišel, takže to tak
trochu všechny překvapilo. Velice rychle však
pracovnice úřadu zjistily, že to zákon umožňuje,
že oddávat může starosta obce, avšak podmínkou je přítomnost matrikáře či matrikářky z úřadu, pod který naše obec patří. Vše se podařilo,
obřad i svatební posezení.
(více čtěte v článku Tišické bejvávalo na str. 6.)
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ZPRÁVY Z OZ
21. srpna 2012
OZ schválilo
• začlenění obce do územní působnosti místní
akční skupiny Vyhlídky, o. s.
• prodej pozemku p. č. 577/1 v k. ú. Chrást u Tišic
o výměře 6603 m2 za 600 Kč/m2 Janu Hanouskovi
a Kamilu Kušniarikovi, vše za podmínky, že kupní
cena bude uhrazena na účet obce nejpozději do 30.
listopadu 2012
• prodej pozemku p. č. 575 v k. ú. Chrást u Tišic
o výměře 12 m2, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 612/10, Jiřímu a Miloslavě Svobodovým
za cenu 100 Kč/m2
• přijetí daru obci - pozemku p. č. 587/8 v k. ú.
Chrást u Tišic o výměře 13 m2 od Františka Chramosty
• přijetí daru obci - pozemku p. č. 453/44 v k.
ú. Chrást u Tišic od Miluše Kinclové a Ivany
Míkové
• směnu pozemku p. č. 108/5 k. ú. Chrást u Tišic o výměře 337 m2, který je ve vlastnictví Věry
Topolové, Jiřího Holuba a Ivety Beránkové za ½
pozemku p. č. 248/2 v k. ú Tišice, který je ve vlastnictví obce
• prodej budovy U Kapličky č. p. 19 včetně pozemků a příslušenství Lence a Jiřímu Fürstovým
za 951.000,- Kč s tím, že kupní cena bude uhrazena do 30. listopadu 2012 a objekt novému majiteli
předán do 31. 12. 2013
• upravené zadání změny č. 4 územního plánu
obce Tišice
• podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na výstavbu kanalizačního řadu
v Boleslavské ulici, I. etapa, 2. část
OZ zvolilo
• za členy Finančního výboru Růženu Hoffmannovou a Kateřinu Havlíčkovou
• za členy Kontrolního výboru Věru Hovorkovou
a Alenu Veselou.

TIKANAS

Kanalizace v hledáčku kontrol

Během prázdninových měsíců bylo ve společnosti TIKANAS s. r. o., která zajišťuje provoz
kanalizace v obci, provedeno několik kontrol, jak
z hlediska finančních, tak i provozních.
Všechny dopadly „bez ztráty kytičky“, což znamená, že vše z hlediska hospodaření i provozu je
v pořádku.
Pro nás nejdůležitější samozřejmě byla ta nejpodrobnější a největší, a to z České inspekce životního prostředí, z oddělení ochrany odpadních
vod. Proběhla 31. července a odpovědní odborní
pracovníci si prohlédli čistírnu odpadních vod,
vakuovou stanici a vše, co s nimi souvisí, včetně
výpusti odpadních vod do Labe. Dále kontrolovali veškerou povinnou dokumentaci, zejména provozní řád a provozní deník ČOV, výsledky rozborů vzorků odpadních vod, správnost jejich náběru,
likvidaci kalů a řadu další dokumentů. Poměrně
rozsáhlá a podrobná kontrola skončila s jediným
závěrem – vše je v pořádku, nebylo zjištěno žádné
porušení ustanovení vodního zákona. Výsledek
této kontroly je o to potěšující, že v poslední době
proběhly v rámci společnosti TIKANAS, resp.
v řízení a provozování celé kanalizace poměrně
významné změny (o nich jsme informovali v několika minulých vydáních TR), které by zcela
samozřejmě mohly některé výsledky negativně
ovlivnit.
Dr. Olga Janoušková, jednatelka
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Kontrola z ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra obdrželo dne 11. dubna 2012
obsáhlou stížnost ing. Jiřího Chobotského, člena
zastupitelstva obce Tišice. Týkala se práv členů
zastupitelstva obce a jejich informování, náležitostí zápisů ze zasedání, nakládání s nemovitostmi, jednacího řádu zastupitelstva obce a možného
střetu zájmů. Odbor dozoru a kontroly veřejné
správy Ministerstva vnitra provedl 8. srpna 2012
rozsáhlou kontrolu (zpětně k datu 11. 11. 2010)
výkonu samostatné působnosti orgánů obce Tišice. Předmětem kontroly byla správnost postupů
při uzavírání smluv o nájmech či prodeji majetku,
činnost starosty, obsah úřední desky, podání občanů (žádosti, stížnosti), právní předpisy obce, závěrečný účet obce, práva zastupitelů, rozhodování a
zasedání zastupitelstva.
Ze zjištěných nedostatků uvádíme:
l členové kontrolního a finančního výboru nebyli
zvoleni zastupitelstvem
l na obecním úřadu nebyla fyzicky k předložení
složka povinně zveřejňovaných informací (v plném rozsahu je zveřejňována na webových stránkách obce)
l na webu chyběly odpovědi na žádosti občanů o
informace dle zákona 106/1999 (informace byly v
zákonné lhůtě zasílány přímo dotazujícím se občanům)
l v některých zápisech ze zasedání zastupitelstva
chybělo usnesení o schválení programu jednání.
Odbor dozoru a kontroly veřejné zprávy Ministerstva vnitra zašle v zákonné lhůtě (30 dnů od
provedení kontroly) zprávu o kontrole. Ta bude v
plném rozsahu k nahlédnutí v budově Obecního
úřadu.

Obecní byt k pronájmu

Nájemce obecního bytu U Kapličky 35 – učitelka
zdejší ZŠ Simona Rendeková – ukončuje k 31. 8.
2012 nájemní smlouvu. Na pronájem přízemního
dvoupokojového bytu s příslušenstvím bude vypsáno výběrové řízení. Obec zveřejnila záměr pronájmu bytu na webových stránkách obce a úřední
desce. Podrobné informace případným zájemcům
budou poskytnuty přímo v budově Obecního úřadu
Tišice.

Restaurace Na hřišti
s novým provozovatelem

K 30. září 2012 ukončuje smlouvu současný
provozovatel restaurace Na Hřišti Vladimír Schneeweiss a z toho důvodu bude již od 16. září uzavřena. V co nejkratší době bude vypsáno výběrové
řízení na pronájem restaurace. Jeho podmínky budou vyvěšeny na úřední desce před budovou obecního úřadu a na webových stránkách obce.
(nač)

TIKANAS informuje
Termín se blíží
Upozorňujeme občany, kteří si platbu za
právo využívání kanalizace rozdělili do dvou
splátek, že 30. září 2012 je posledním dnem,
kdy musí být druhá polovina poplatku uhrazena. Tento termín platí i pro nově připojené obyvatele, kteří se přihlásili k využívání
kanalizace v průběhu roku a mají uhradit
alikvotní díl za 2. pololetí letošního roku.

Nové zdravotní středisko roste před očima

Koncem května se začalo se skrývkou zeminy a koncem srpna se začíná s pracemi na interiéru. Taková
je bilance tříměsíčního budování nového zdravotního střediska, které má být dle harmonogramu dokončeno v březnu 2013. Všechny práce proběhly v termínu – skrývka zeminy, geodetické vytýčení stavby,
výkopové práce základů, vylití základů a základové desky. Ani počasí nenarušilo průběh stavby, takže po
vytvrdnutí základové desky mohly být zahájeny práce na obvodovém zdivu, zakončené železobetonovým
ztužujícím věncem. Již ve 32. týdnu byly položeny vazníky a před laťováním také hydroizolační folie.
Koncem měsíce srpna se začalo s budováním interiéru.
V průběhu výstavby se interiéry řeší i ve spolupráci s lékaři, kteří zde budou provozovat svou praxi, aby
například elektrorozvody plně vyhovovaly zapojení přístrojů užívaných k vyšetření pacientů.
(nač)

Jak dlouho vydrží u nás? Bez označení
Léto je čas dovolených a tak vyrážíme s rodinami, přáteli po krásách naší vlasti, za její hranice i za hranice Evropy a sledujeme, jak se v které zemi žije. Sledovat můžeme ledasco – přírodu, kulturní památky,
ceny, dopravu i obyčejný život na vesnici, jako je ta naše.
S přáteli jsme navštívili Maďarsko, zemi, se kterou jsme do nedávna byli v takzvaném východním bloku
a po jeho rozpadu jsme šli každý svou cestou, až jsme se potkali v jiném bloku zvaném Evropská unie.
A když jsme projížděli autem či na kolech tuto zemi, měla jsme pocit, že v jednom nás určitě předhonili –
v čistotě měst, obcí, okolí silnic a cest. Neviděla jsem zde pytle s odpadky v příkopech, pneumatiky, PET
lahve, neviděla jsem převrácené odpadkové koše, papíry a všemožný odpad v ulicích, ani počmárané zdi
a fasády domů nebo zlámané stromy a keře. Prostě nic takového. Mladí, „náctiletí“ kluci a holky byli na
každém kroku, ale prostě je nenapadlo dělat nepořádek, ničit, čmárat… Jsou prostě dál a docela by mě
zajímalo, co si po návštěvě naší země myslí o těch našich „borcích“, kteří se dokážou realizovat pouze tak
ubohou formou projevu jakou je vandalismus.
V současné době probíhá v naší obci úprava zastávek autobusů a vlaku. Dostávají čistý kabát, upravuje se
jejich okolí, počítáno je s novým vzhledem označení. A tak si říkám – jak dlouho vydrží čisté u nás? Kolik
dní bude trvat, než nějaký mladý zoufalec zničí to, na co jdou peníze z rozpočtu pro nás všechny. Třeba bude
stačit si takových lidí všímat a po upozornění, že ten či onen klouček či majolenka zničili společný majetek,
udělat „doma“ pořádek a neohánět se lidskými právy a ochranou osobnosti. Lumpárna je prostě lumpárna
a jako taková se má se zdravým selským rozumem potrestat. Tak uvidíme…
Naďa Černá

vás nenajdou

Na řadě veřejných zasedání zastupitelstva obce se
občané mnohokrát dotazovali na značení ulic s dovětkem, že se sanitky, hasiči, kurýrní služby a další
špatně orientují a po obci bloudí. Jak jste se dočetli
v článku na straně 1, obec již první část označení
jednotlivých ulic i důležitých bodů má. A počítá se
i s pokračováním včetně umístění orientační mapy
s označením ulic v obci u budovy obecního úřadu.
Nicméně toto vše je zbytečné, pokud není učiněn krok č. 2, a to je umístění viditelného označení
čísla popisného domu! Správně by měl být každý
dům označen úředně vyrobenou značkou (červená s bílými znaky pro číslo popisné či evidenční,
modrá pak pro orientační). Potom záleží na benevolenci obce, zda akceptuje i jiná označení, jako
je tomu u nás. Pokud chybí, pak může být obec
označena jakkoliv a přesto vás záchranná služba,
kurýr či pošta nenajde. Navíc tím, že občan dům
neoznačí číslem popisným, dopouští se přestupku
a hrozí mu sankce až do výše 10.000,- Kč. Proto by
si měl každý občan zkontrolovat označení domu,
aby se vyhnul případným sankcím.
Růžena Hoffmannová

Nabídka občanům

Hasiči Tišice nabízejí občanům odvoz železného
šrotu, který mají doma a chtějí se ho zbavit. Dále
pronajímají pivní sety (sada obsahuje jeden stůl
a dvě lavice celkem pro osm osob) za 100,- Kč/
den. V případě zájmu volejte na kontaktní mobil
604 874 996.
Karel Vojtěchovský, velitel hasičů

Senioři zvou

Jak dlouho vydrží další oprava „lidové“ tvořivosti? Všimne si alespoň jednou někdo vandalů?

Klub seniorů Tišice pořádá 20. září 2012 zájezd
do Litoměřic na výstavu Zahrada  Čech.
Odjezd autobusu je v 9,00 hodin od jednotlivých
autobusových zastávek v obci. Cena zájezdu je
150,- Kč a přihlášky přijímá M. Černý na telefonu 721 382 260.

Slovácko sa nesúdí...
... leč Tišice nejsou Slovácko
Tak vám chci povědět, co jsem zažil 14. srpna
v brzkém odpoledni v Praze. Měl jsem se sousedem Janouškem nějaké pořízení v Praze, a jelikož
se odpoledne měla soudit jeho žena, tedy přesněji
TIKANAS, tak jsme se tam šli podívat. On musel
a mě to zajímalo, chtěl jsem vidět, jak takový soud
vypadá. Ale to jen na úvod, abyste věděli, proč jsem
tam byl. Jinak jednání soudu jsou věcí veřejnou,
a tak kdyby někdo chtěl, může se jít také podívat.
Ale teď k věci. Proč musela k tomu soudu. On totiž Jirka Chobotský zažaloval TIKANAS (TIšické
KANalizace A Služby) za to, že mu neposkytl informace. No a Olga Janoušková je jednatelka, a tak
k soudu musela ona jako zástupce firmy. Takže dva
lidi z jedné vesnice musejí do Prahy na Smíchov
k soudu kvůli tomu, že se nemohou dohodnout
doma. Co to bylo za informace, které chtěl Jirka
po Olze? Chtěl vědět původně, jakou odměnu pobírala paní Sedliaková za výkon funkce jednatele
TIKANASu a ona mu odpověděla, že žádnou. Na
vysvětlenou dodávám, že je totiž rozdíl mezi mzdou
a odměnou. Napodruhé se už zeptal lépe na mzdu,
ale TIKANAS nemůže takové informace poskytovat
bez souhlasu zaměstnance, a tak se obrátil na paní

Sedliakovou a ta předání této informace zakázala
a pohrozila i žalobou za zveřejňování osobních
údajů. Proto TIKANAS nic neposkytl a Jirka Chobotský jej zažaloval. Toto jsme si vyslechli v jednací
místnosti Krajského soudu nejen já s Ivanem, ale
i tři soudci, dvě zapisovatelky, dvě právničky, žalující Jiří Chobotský a zástupce žalované strany Olga
Janoušková. To máme dohromady nejméně 9 lidí,
kteří takovou lapálií ztrácí svůj čas. Náklady řízení
byly na straně žalující vyčísleny asi na 10.000,- Kč
na straně žalované cca 7.000,- Kč (zatím není konečná faktura za právní zastoupení), náklady na
vlastní soud, tj. ti tři soudci a dvě zapisovatelky
a místnost, to bude jistě dalších 10.000,- Kč, takže
jsme koukali na podivnou hru asi za 30.000,- korun. Soud vynesl rozsudek, kde shledal, že Jiří Chobotský žaloval TIKANAS za něco, za co jej žalovat
neměl, ale přehodnotil jeho podání na žalobu na
ochranu před nezákonným zásahem. U ní však je
dána zákonem lhůta dva měsíce a tu Jiří Chobotský přesáhl. Tím se žaloba v celém rozsahu zamítá
a teď pozor – žádná strana nemá nárok na náhradu
škody. Takže kolik kdo zaplatí?
Jiří Chobotský, jak říká, cca 10.000,- Kč, TIKA-

NAS (tedy naše obec) cca 7.000,- Kč a stát (takže
taky každý z nás) dle odhadu 10.000 ,-Kč.
A proč je to všechno? Protože se neumíme dohodnout. Chápu paní Sedliakovou, že nechce konkrétně Jirkovi Chobotskému vydat tyto informace,
protože nechce, aby její mzda vyšla v Naší společné obci. Myslím si, že pokud bychom zavázali
v tomto případě všechny mlčenlivostí, tak nic nebrání, aby se celé zastupitelstvo mohlo seznámit
s detaily TIKANASu, protože to jistě pro svou
práci potřebují, ale to nikdo nepožadoval. Příliš
řešíme to, co bylo a méně to, co bude. Jestli je
budova obecního úřadu příliš veliká? Asi ano, ale
neumíme ji zmenšit, ale vidím, že roste zdravotní
středisko, které vznikalo už v naší rozpolcenosti.
A to je skutečně malé a staví se z úsporných důvodů technologiemi minulého tisíciletí „cihlička
k cihličce“ – to je to, co mě mrzí. To je důsledek.
Hádáme se tu, místo abychom si pomáhali.
Závěrem bych poprosil případné další žalobníky
a stěžovatele, ať si zkusí představit, kolik taková
lapálie pak stojí času a peněz a pokusí se také vcítit do své protistrany, než půjdou do boje.
Jan Vojtěch Binder
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Kde vítězí ten nejpomalejší

Ještě máme v živé paměti hry 30. letní olympiády. Ze všech sportů si odnesli medaile ti nejrychlejší, či kdo skočil nebo hodil nejdál,
vyskočil nejvýš, předvedl nejlepší sestavu, dal nejvíce gólů. Zkrátka ti nejlepší. V žádné z disciplín nezvítězil ten nejpomalejší. Tak
tomu ve sportu je. Ale v disciplíně zvané „pomalé kouření dýmky“ je tomu přesně naopak, zde totiž vyhrává ten nejpomalejší. A
jedním z nejpomalejších členů klubu „Pražská fajfka“ je Zdeněk Boubal, který se účastní nejen klubových soutěží, ale i mistrovství
republiky i světa. A protože tato disciplína není široké veřejnosti známá, požádala jsem Zdeňka Boubala, aby nám takovou soutěž a
vše, co se kolem dýmek točí, představil.
Začneme hezky popořádku – jak to tedy vše
začalo?
Úplně náhodou. Asi ve svých dvaceti letech jsem
si místo cigarety čas od času zapálil dýmku a to
bylo po dlouhá léta vše. Zlom nastal, když jsem
byl zaměstnán u ministerstva zahraničí a na několik let odjel do Moskvy. Jeden z mých kolegů byl
vyznavačem kouření dýmky a zhruba v roce 1994
mě přivedl do klubu Pražská fajfka, jehož jsem se
stal členem. A pak už je jen krůček k tomu být za
klub přihlášen do soutěže.
Myslím, že není mnoho čtenářů Rozhledů,
kteří by si dovedli průběh takové soutěže představit…
Po obdržení startovního čísla si soutěžící sednou
po 8 – 12 k jednomu stolu. Prvním krokem soutěže
je příprava dýmky, na soutěži na to máte 5 minut.
Dostanete 3 gramy tabáku, papír formátu A4, na
kterém si tabák upravíte, 2 sirky a dusítko, ve slangu zvané „ťapťátko. Na nejprestižnějších soutěžích dostává každý účastník i dýmku. Ve vlastním
nacpávání dýmky vám nikdo neporadí, každý si na
to „svoje“ nacpání musí přijít sám. Zjednodušeně
je to jako se ženou – z první čtvrtiny nacpáváme
dýmku jemně, jako by to byla panna, další čtvrtina připomene mladou dívku, na třetí čtvrtinu přitlačíme více jako na zralou ženu a poslední - to
už si každý čtenář domyslí. Tři gramy tabáku by
měly vyjít přesně k okraji. Po uplynutí času pro
přípravu začne běžet čas pro zapálení. Na to máte
dvě sirky a jednu minutu. Při zapalování vám tabák nabobtná a vyleze trochu z hlavičky ven. Je
třeba ho dusátkem vrátit tam, kde byl. Pokud při
tom dýmka zhasla, máte ještě jednu sirku. Tu druhou sirku používá málokdo, ale soutěžní nervozita
i zde sehraje svou roli, takže ani dvě sirky mnohdy
nestačí a soutěžící opouští pole dříve, než vlastně
začal. Pak už je odstartována vlastní soutěž. U každého soutěžního stolu sedí rozhodčí, kterému na
požádání „ukážete kouř“, prostě ho vyfouknete.
Při správném soutěžním kouření dosahuje teplota
v dýmce až 800 °C, má v ní hořet jeden uhlík a na
povrchu by měl zůstat jen šedavý popel. Neocenitelným pomocníkem je dřevěné dusátko. Ťapťáte
jím tak, že tlačíte a zároveň s ním otáčíte, šedavý
popel propadává dolů.
Jakých rekordů se v této disciplíně dosahuje?
Světový rekord je 3 hodiny a 14 minut. Musím
přiznat, že jednou z nejlepších soutěžících, se kterými jsem se setkal, byla jedna dáma z Polska.
A věru není pro nás chlapy milé, když nás porazí.
Popsali jsme soutěž a jak je to s dýmkou, fajfkou, lulkou…?
Všechny se skládají z hlavičky, v níž doutná
kuřivo, a troubele zakončené náustkem, skrz niž
kuřák vdechuje dým. Dýmka má troubel krátkou
a rovnou, což je dýmka typu straight, nebo lehce
prohnutou, tak zvaná bentka. Dýmka s dlouhou
troubelí se nazývá lulka. Fajfka není synonymem
pro dýmku. Má dlouhou svislou troubel, jež visí
kuřákovi z úst dolů podél těla. Ve spodní části je
fajfka zahnutá téměř o 180 stupňů zpět nahoru.
Hlavička u fajfky je většinou opatřena sklopným
víčkem s otvory.
Dýmky se liší typem a tvarem, ale i materiálem použitým na jejich výrobu?
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To rozhodně ano. Klasickým materiálem pro výrobu dýmek je vřes bílý ze středomoří a je blízkou
odrůdou vřesu rostoucího u nás. Z něho vyrobené dýmky se nazývají brierky. Snad nejstarším
materiálem pro dýmky je hlína. Tzv. hliněnky se
v Čechách vyráběly od 17. století. Asi každý viděl
nádherně malované porcelánky nebo zajímavě tvarované pěnovky, ty jsou vyrobeny z mořské pěny.
Teď trochu odbočím – každá dýmka se musí správně „zakouřit“ a dýmky z mořské pěny se zakuřují
v rukavicích, aby na nevypálené dýmce nebyly
otisky prstů.
Ale zpět k materiálům – popsal jsem ty, pro výrobu hlaviček. Troubel je většinou vyrobena z tvrzené pryskyřice nebo para gumy. Ty z para gumy se
nevystavují na světle, protože jsou pak matné.

jich vždy má alespoň několik ve své sbírce.
Když se dívám na Vaši sbírku, tak vidím,
že Vám se asi nestane, že byste si neměl co
zapálit…
To rozhodně ne. Ve sbírce mám přes sto kousků.
Svého času jsem hodně cestoval a z každé země si
nějakou přivezl na památku. Z Jižní Ameriky například dýmku z kukuřičného klasu. Každou z nich
jsem si alespoň jednou zapálil, ale mám mezi nimi
své „favoritky“, ty ostatně vidíte všude kolem mě,
jen ne vystavené ve vitríně.
Myslím, že z výčtu toho, co k dýmce patří,
jsme zapomněli už jen na tabák.
I tady je široký výběr. Můžete si zakoupit tabák řezaný – ten je slisovaný, případně napuštěný
esencemi a řezaný na proužky či kolečka. Nebo

Já bych se vrátila k termínu „zakouření“
dýmky. Co si pod tím představit?
To samé jako „zajetí“ auta. Když auto špatně zajedete, bude špatně jezdit už stále a tak je to s dýmkami. Taková dýmka pak „močkuje“, sráží se v ní
pára, správně nehoří… I zde má každý svůj recept
– já osobně nacpu celou dýmku do plna, ale pak
ji nechám několik dní „vydejchat“. Což ostatně
musíte udělat se všemi dýmkami. Jednu dýmku si
můžete vykouřit maximálně dvakrát denně a pak ji
na čtyřiadvacet hodin odložit - krom pěnovky, tu
můžete kouřit stále. Proto každý vyznavač dýmek

tabák hrubě řezaný, který má strukturu sypaného
čaje. Samozřejmě se tabák liší podle druhu. Dávám přednost přírodním, málo aromatickým. Mezi
nejvýraznější patří latakie, to je opravdu silný tabák, který si přidávám do těch jemnějších. Dá se
říci, že si každý kuřák dýmky může namíchat svou
oblíbenou směs, anebo sáhnout do receptáře svých
kolegů
O dýmkách by Zdeněk Boubal dokázal mluvit
celé hodiny. A nejen o nich, třeba o zemích, které navštívil. Tak snad někdy příště…
Naďa Černá

Sběr papíru v mateřské škole pokračuje Pasování na školáky
Ke konci uplynulého školního roku rozjela Mateřská škola Tišice první zkušební kola sběru starého papíru. Květnový zaplnil kontejner papírem jen
z poloviny, ale v červnu ho naplnili naši občané
až „po střechu“. Do sběrové akce se zapojili nejen
rodiče malých školáčků, ale z velké části občané
obce a co je nejpřínosnější – i místní podnikatelé,
kteří si velmi dobře uvědomili, že toto je možnost
jak bez nákladů likvidovat starý papír a kontejnery
na tříděný odpad přenechat těm, kterým jsou výhradně určeny – obyvatelům obce. V této souvislosti rádi za podporu děkujeme V. Hovorkové, M.
Černohorské, M. Herclíkové, manželům Kauckým
a především Petru Koubovi, který i nadále přislíbil bezplatné zapůjčení kontejneru a jeho odvoz.
Do budoucna bychom chtěli všem sběr papíru

maximálně usnadnit nepřetržitým přistavením
kontejneru, ale k tomu nám chybí to nejdůležitější
– finance na jeho zakoupení. V prvních měsících
nového školního roku bude kontejner na starý papír v mateřské škole v době od 6,30 do 16,00 hodin (v pátek vždy do 13 hodin) přistaven v těchto
termínech:
září - od středy 19. 9. do pátku 21. 9. 2012
říjen – od středy 24. 10. do pátku 26. 10. 2012
Finanční prostředky získané ze sběru papíru jsou
určeny na vybavení herní plochy v zadním traktu
areálu školky, na jehož rekonstrukci se výrazně podíleli rodiče dětí. Všem, kteří sběrovou akci podporují, velmi děkujeme.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Tišice
Naďa Černá

Školní rok nám utekl jako voda. Najednou tu byl
červen, kdy jsme se slavnostně rozloučili s jednatřiceti dětmi, které nám v září odchází do základní
školy. Již třetím rokem jsme připravili slavnostní
pasování na školáky. Rozloučit se s nimi přišli
všichni rodiče a učitelky. Herci z divadelní společnosti Ludmily Frištenské pasovali děti z mateřinky
do řádu velkých školáků. Každý byl pasován rytířským mečem a následovalo předání šerpy a také
kytičky, diplomu i dobrých rad.
Přejeme dětem, aby jim odhodlání a těšení se na
školu vydrželo. Aby je nikdo školou nestrašil a nekazil jim chuť učit se a dovídat se nové věci. Tak
nashledanou 1. září ve škole.
Ludmila Nováková a kolektiv MŠ

Jedni odešli, druzí přijdou
Koncem uplynulého školního roku opustilo naší
školu patnáct žáků, kteří ukončili pátý ročník a od
letošního září budou navštěvovat okolní školy. Dva
z nich po úspěšném složení přijímacích zkoušek
budou studovat na osmiletém gymnáziu v Neratovicích, jeden na stejném typu školy v Mělníce a
ostatní druhou část základního vzdělání absolvují
na základních školách ve Všetatech, Kostelci nad
Labem a Neratovicích.
Naopak v pondělí prvního září zasednou do školních lavic noví školáci v prvním ročníku. Letos
jich bude celkem 28, protože ještě v květnu přišli
rodiče s odklady školní docházky. Nakonec tedy
na nejhorší prognózy nedošlo, ani část prvňáčků
nebude absolvovat první třídu ve sloučení s jinou
nebo případně dojíždět do některé z okolních škol.
Přesto je to nejvyšší počet dětí v samostatné třídě
za posledních více než 20 let, jak nám potvrdila
ředitelka ZŠ Jiřina Slámová.
red

Druhá velká brigáda na Minibikeparku
Plevel je neúprosný, hromady hlíny velké a všem v našem okolí se zdá, že
se nic na bikeparku nového neděje. Proto jsme koncem června zorganizovali
další větší brigádu a přizvali na převozy hlíny techniku. Posekali jsme přerostlou trávu a plevel, upravili hráz nástupní plochy nad terén silnice, kde se
jako materiál použily tvrdé dřevěné palisády a zkombinovaly se s kamennou
zídkou. Dokončili jsme otočku a navýšili nájezd. Vysbírali odpadky, natřeli
dřevěné sochy a vyhladovělým ochotným brigádníkům jsme za odměnu opekli buřta. Bohužel, na dřevěných sochách už byly stopy vandalismu. Prosíme
proto návštěvníky, aby se chovali k parku ohleduplně a případné nenechavce
„napráskali“.
Další posun jsme zaznamenali začátkem srpna, kdy
zahradnická firma Conifera
z Přívor začala vysazovat
dřeviny a provádět další
zahradnické práce v první
části plochy určené k výsadbě. (Prostorovou studii
jsme představili již v březnu a můžete ji shlédnout na
www.klub-ko.cz). Náklady
na tuto část byly spočítány
na přibližně 80.000,- Kč, z toho jsme získali dotaci od Středočeského kraje v
částce 50.000,- Kč. Jen pro zajímavost - vysadilo se asi 550 ks sazenic a položilo 300 m2 netkané textilie. Také jsme objednali dle ankety vítězné lavičky
pro náctileté (viz foto), které se zabetonují vedle dirtových lajn. Na celé ploše
pak bude dominantní dřevěná vstupní brána s názvem areálu, kterou pro nás
již nyní vyrábí pan Hlaváček z Kozel. Součástí parku budou také nezbytná pravidla jízdy a pohybu v areálu, která připravujeme. Tímto také žádáme
všechny návštěvníky o jejich dodržování.
O dalším postupu prací budeme naši „ náctiletou“ mládež a ostatní občany
obce informovat v některém z dalších čísel TR či na webu KLUBka. Ráda

bych ještě touto cestou za všechny holky z KLUBka vysvětlila, že děláme vše
proto, aby byl park co nejdříve úhledný a funkční z hlediska sportu i odpočinku. Nejde jen o finanční částku, kterou na to postupně šetříme, ale jde i o čas
lidí, kteří se dobrovolně snaží park postavit. Jde také o to, že plocha je rozlehlá
a my ji zaplňujeme téměř najednou všude a dle situace musíme někdy měnit
původní představy. I když se to nezdá, práce na bikeparku začaly v létě roku
2011, k dnešnímu dni se tam brigádníci sešli již jedenáckrát, z toho byly dvě
větší víkendové brigády.
Za dosavadní ochotu pomoci na minibikeparku děkujeme našim občanům
Petru a Pavlovi Janouškovým, Jakubu a Josefu Šimonkovým, Petru Koubovi za dopravu palisád, Pavlu Veselému, Petrům Heřmanovi a Žákovi, Martinu Kocurovi z o. s. Kolorádo, panu Čechovi za bagrování, Ivanu Brunerovi,
paním Ernstové, Mikulášové, Suché a Vášové, Michalu Vítovcovi, pánům
Soukupovi, Hradcovi, panu Hlaváčkovi za výrobu brány a všem holkám z
KLUBka s dětmi. Dále pak děkujeme s pomocí při zalévání panu Etčerovi a
Sahulovi, za sponzorský dar okrasných travin Renatě Pešičkové (Pereny Hlavenec) a dar stromů firmě LESS & FOREST s.r.o.
Radka Staňková

Tišické KLUBko zve: Přijďte na Jablečný den!

Vůně jablečných moučníků, chuť jablečného moštu, hudba, jablečný víceboj
pro celou rodinu a především pohoda a
dobrá nálada - to vás čeká na fotbalovém
hřišti v Chrástě na akci Tišického KLUBka pod názvem Jablečný den v sobotu 15.
září 2012 od 14,00 hodin.
Prosíme naše kuchaře a kuchařky o dodání jablečných dobrot do našeho prodejního stánku a zúčastněte se tak soutěže o „Řád dřevěné vařečky“ za nejchutnější jablečný pokrm. Vítězný recept zveřejníme v příštím vydání TR.
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Tišické bejvávalo aneb všechno již tu bylo

Po dlouhá staletí jediným možným způsobem uzavření manželství byla svatba v kostele, tedy sňatek církevní, stejně tak i křtiny. Nebyly to jen důvody náboženské, proč tomu tak bylo. Knězi byli často jedinými
osobami s patřičným vzděláním, na jejichž zápisy v matrikách se dalo spolehnout. Jak pamětníci vzpomínají a chrástecká kronika zaznamenala, civilní sňatky tu již byly. V zápise za rok 1949 můj předchůdce
uvádí: „Protože počátkem příštího roku bude v naší obci zřízen matriční úřad pro obce Chrást a Tišice,
upravila obec značným nákladem místnost v budově MNV (dnes zdravotní středisko), ve které se budou
konat civilní sňatky. Na úpravu poskytl ONV v Brandýse nad Labem částku 11 000,- Kčs.“ Přípravy a
úpravy se podařilo včas dokončit, takže úplně první zápis v kronice za rok 1950 říká:
„V první polovině ledna došlo k prvnímu sňatku v nově zřízené svatební síni MNV v Chrástě. Novomanželům - nevěstě Mileně Grüthálové a ženichu Zdeňku Černému věnoval MNV svatební dar, rozhlasový přijímač v ceně 4.640,- Kč. Během roku bylo ve svatební síni ještě 12 svateb - 9 z Chrástu a 3 z
Tišic. První matrikářkou byla jmenována Josefa Homolová, která prošla patřičným školením. Vede zápisy
o všech narozeních, úmrtích a svatbách občanů obou obcí. První zápis v matrice narozených byl učiněn
10. ledna 1950 při narození děcka Anny Barkové z č. p. 216.“
Matrika v Chrástě byla zrušena v roce 1960 v souvislosti s územní reorganizaci celého státu. Byl zrušen okres Brandýs nad Labem, naše obce zahrnuty do okresu Mělník a matrika pro nás je od té doby v
Kostelci nad Labem. Podle pamětníků - nikoliv dle kroniky - poslední svatbu na MNV v Chrástě měli
snoubenci Jiřina Bohatová a Josef Brandýský. A naopak, první, kdo musel za obřadem do Kostelce n. L.
byli Růžena Kubíková a Jaroslav Volf.
Petr Brodský, kronikář

Tradiční střílení

Myslivecké sdružení Polabí Tišice uspořádalo
tradičně na střelnici „V borovém lese“ veřejný
svatoanenský závod o pohár starosty obce Tišice „Na loveckém kole“ ve střelbě na asfaltové
terče. Dne 29. července se závodu zúčastnili jak
jednotlivci, tak tříčlenná družstva. Závod jako
vždy byl dotován pěknými cenami a za ně i další
pomoc děkují organizátoři následujícím sponzorům z Tišic i okolních obcí: OÚ Tišice, řeznictví
U divočáka (Tišice/Chrást), V. Hovorkové, Rybářství Šnek, J. Sklenářovi (autodílna Kostelec),
L. Žižkovi (truhlářství Praha), J. Hlaváčkovi
(truhlářství Tišice/Kozly), manželům Pauzrovým (stavebniny Tišice/Chrást), manželům
Kušovým (zahradnictví), Š. Pokorné (hostinec
U kocoura), J. Kameníčkovi (autoklempířství
Tišice/Kozly), M. Černému (zemědělec Křenek), hostinci Pohoda, V. Čechovi (autodoprava
Tišice/Kozly), H. Horčíkové (cukrárna Tišice/
Tišice), M. Matějkovi (Čečelice), J. Kavínovi
(zámečnictví Tišice/Kozly), E. Uhrové (textil
Tišice/Kozly), P. Rejzlovi (včelař Cítov) a A.
Bumbálkovi (zelenina Kostelec).

Chovatelé vystavovali

Poslední srpnový víkend uspořádal Svaz chovatelů Tišice výstavu drobného zvířectva spojenou s prodejem chovných zvířat. Vzhledem k uzávěrce tohoto vydání jsme již více informací nestihli, proto se k
chovatelům vrátíme v některém z příštích čísel.

INZERCE

Prodáme RD 6+1+garáž v Tišicích, cena
3.600.000,- Kč, ihned k nastěhování. Případní zájemci volejte 723 882 790
l Hledám podnájem v Tišicích, jsem starší
osamělá žena a mohu platit 3 – 4.000,- Kč měsíčně. Volejte mobil 608 117 216.
l
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NAROZENÍ
ÚMRTÍ
Vzhledem k probíhajícím změnám v registrech
nemáme bohužel v tuto chvíli dostupné informace
o narozených i zemřelých v naší obci za období od
minulého vydání TR po současnost.

Sport

Výborný vstup do nové sezóny

Na úvod nové sezóny jsme zaslouženě zvítězili v
tradičním turnaji „O pohár starosty“. K úvodnímu
zápasu svedl los domácí Sokol Tišice a Junior Mělník. Tento jsme zvládli na výbornou, poločasový
náskok 2:0, kdy se dvakrát trefil T. Prejzek, jsme
do konce zápasu navýšili až na konečné skóre 4:1.
Branky přidali Machka a Štráchal. Velkou slabinou bylo hlavně neproměňování i těch nejvyloženějších šancí (Březina). Ve druhém utkání vyzval
Kostelec nad Labem Čečelice. Zápas začal očekávaným náporem Kostelce, který korunoval gólem
Pajkrt. Hráči Čečelic se postupně osmělovali a z
prvního ohrožení branky se zrodilo vyrovnání, z
druhého ohrožení už vedení 2:1. Poté se však potvrdila role favorita, který ještě do poločasu otočil vývoj zápasu na 3:2. Ve druhém poločase padl
již jen jeden gól, a to do sítě Čečelic. S celkovým
skóre 4:2 se do odpoledního finále k Tišicím probojoval Kostelec. V zápase o třetí místo Junior,
který svůj kádr výrazně postaršil, překvapivě jasně
přehrál Čečelice 6:3 (2:1). Ve finále i Kostelec poměrně výrazně pozměnil sestavu, ukázat se mohli
hráči B-týmu. Ti chytili šanci za pačesy a po pěkné akci se ujali vedení 1:0. Vzápětí mohl vyrovnat
Prejzek, ale po obejití dvou protihráčů a brankáře
nedokázal tutovku proměnit. Ve druhém poločase
domácí zabrali, ale dlouho se nemohli prosadit.
Až 10 minut před koncem se po krásném centru
hlavou prosadil Březina. Když se už schylovalo k
penaltovému rozstřelu, nejzkušenější hráč na hřišti
Míra Brodský rozhodl o tom, že pohár pro vítěze
zůstane doma

Tišičtí fotbalisté převzali pohár pro vítěze z rukou místostarosty Pavla Veselého
Pro novou sezónu se vrací do mužstva po zranění
kolene Karel Temiak a další posily Lukáš Machka
a Vojta Bušek přestoupily do TJ Sokol Tišice z
Ovčár.
Konečné pořadí:
1. Sokol Tišice
2. SK Labský Kostelec
3. Junior Mělník
4. Sokol Čečelice

Stará garda jako za malada

V srpnu vyrazila stará garda na zápas s novým soupeřem do Tuhaně. Zápas pojali jako za starých časů,
a tak hráči doma oprášili svoje kola a vyrazili do blízké vesnice.V samotném zápase byli lepším týmem a
vedení 2-0 zásluhou Peka bylo pro Tuhaň milosrdným výsledkem. Jenže v závěru poločasu se domácím
podařilo snížit z ofsajdu a během dvou minut i vyrovnat. Po změně stran byl obrázek hry podobný - opět
dvoubrankové vedení, když se trefili Pek a Špaček, ale soupeř opět snížil po standardní situaci hlavou.
Vítězství 4-3 si už stará garda nenechala vzít a samozřejmě ho všichni také řádně oslavili.
Sestava: Lenc, Mach, John, Novák, Charvát, Pauzer, Kravcov, Svoboda, Kuchař, Pek, Špaček, Dudek,
Peterka,Temiak a Kodr.

Přípravné zápasy:
Tišice - Třeboradice B (1. B třída) 6-6
(Prejzek 4x, Brzoň, Karlík)
Škvorec (3. třída) – Tišice 4-3
(Brzoň 2x,Vítovec)

Sportovní stránku připravil
A. Kravcov

Koncem srpna
zahájila i mládež

Mladší žáci zahájili přípravu na sezónu tréninkem 21. 8. a starší přípravka začala stanovým soustředěním na našem hřišti od 30. 8 do 2. 9. Další
tréninky pak budou každé úterý a čtvrtek od 17,00
hodin. Minipřípravka zahajuje až v září – konkrétně 4. 9. v 17,00 hodin. Mistrovské zápasy mládeže
se losovaly až po uzávěrce TR.

Rozlosování podzim 2012 - tišice muži
25. 8.
1. 9.
8. 9.
16. 9.
22. 9.
29. 9.
6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.
4. 11.
11. 11
17. 11.

17,00
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
15,30
14,30
14,00
14,00
13,30

Lobkovice – Tišice
Tišice – Liběchov
Vojkovice – Tišice
Neratovice B – Tišice
Tišice – Nová Ves
Veltrusy – Tišice
Tišice – Libiš B
D. Beřkovice – Tišice
Tišice – Mšeno
PTZ Nelahozeves – Tišice
Tišice – Kralupy 1901
Pšovka B – Tišice
Tišice – Velký Borek

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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Základní škola již dostává nový kabát
Nově zvolení zastupitelé naší obce převzali i
nedokončené úkoly z minulého volebního období. Jedním z nich byla realizace zateplení budovy
základní školy, na které byla v v minulosti obci
přislíbena dotace. Z důvodu nedostatku finančních
prostředků na spolufinancování se realizace neustále odkládala, až jsme se dostali do situace, kdy

bude zateplení buď dokončeno, nebo dotace zmizí
v nenávratnu. Prodejem budovy starého obecního
úřadu se podařilo potřebné finanční prostředky
získat (spoluúčast obce 1.803.000,- Kč) a my můžeme sledovat, jak budova základní školy dostává
nový kabát.
V červnu (27. 6.) převzala firma Šnajdr Mělník

s. r. o. staveniště a s celkovým zateplováním budovy začala téměř okamžitě. Po vybourání starých oken a osazení nových pokračovaly práce
vyzděním a začištěním špalet. Souběžně se započalo s realizací zateplovacího systému. V polovině srpna byla již na čelní stranu budovy nanášena
strukturovaná omítka. Do konce srpna by měla
být podle harmonogramu prací dokončena spolu
s čelní stranou i boční stěna (jídelna, kuchyň) a
část zadní stěny až k zadnímu vchodu. „Ideální
by bylo, kdyby se podařilo dokončit celou zadní
stěnu do konce měsíce srpna tak, aby při nástupu
dětí do školy byla tato část budovy bez lešení.“
řekl k průběhu prací zastupitel Jiří Horčík, který
provádí stavební dozor. Poslední stěna budovy základní školy je přístupna z pozemku náležejícího
k budově fary. Celá akce by měla být ukončena
v měsíci říjnu a to včetně izolace soklu budovy,
úpravy zeleně a nového vstupu do budovy. Celkové náklady na zateplení budovy základní školy
dosahují výše 3.590.000,- Kč.
(nač)

Nabídka pro podnikatele

Jak už jsme informovali na první stránce, v rámci
nového obecního značení mohou využít podnikatelé této možnosti a osadit také své směrovky, které
k nim vedou jejich klienty.

Firemní směrovka pro podnikatele je modrobílá
(viz obrázek) a může být umístěna spolu s ostatními typy. I když si tuto ceduli musí každý zájemce
uhradit sám, nabízí obec využití její cenově výhodnější nabídky. V případě zájmu se mohou podnikatelé informovat na Obecním úřadě.

Lavičky pro „náctileté“
Naprostou novinkou jsou lavičky
pro „náctileté“, kde jsme se nechali inspirovat městem Tábor. Kluci
a holky začínají vysedávat na lavičkách „ve výšinách“ a můžou
tak povzbuzovat bikery při jejich
jízdách a skocích. Nové lavičky
jsou vymyšleny tak, že v místě
sedátka je jednoduchý rošt a tam,
kde končí opěradlo je umístěno
sedátko.

Poslední společné foto všech „studentů“ naší mateřské školy po pasování
na školáky a teď už jen přání správného vykročení do světa povinností.
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