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Zateplení budovy ZŠ Tišice dokončeno

Do nového školního roku vstoupila naše škola
z větší části s novým kabátem, který je pěknou
vizitkou a zároveň příslibem finančních úspor za
vytápění objektu. Zbývající práce na straně do
dvora pokračovaly za provozu a celá akce byla dokončena v mírném předstihu oproti plánovanému
harmonogramu prací 18. října 2012.
Co vše se tedy povedlo? Výměna oken, zateplení
z polystyrenu a nová fasáda. Jelikož se v průběhu prací objevily další nedostatky, operativně se
odstraňovaly i závady, které nebyly v plánu. Například vadná střecha nad školní kuchyní, některé instalatérské práce, nátěry okapů atd. I když to
znamenalo navýšení finančních prostředků, bylo
nutné tyto práce zabezpečit, aby v budoucnu nevznikly škody daleko větší.
Zateplení budovy ZŠ bylo financováno z dotace
Fondu životního prostředí. Žádost o finanční prostředky na tuto akci podalo již v roce 2007 bývalé
zastupitelstvo, kdy zároveň proběhla akceptace, ale
pro nedostatek vlastních finančních prostředků obce
se akce odkládala až do letošního roku. Spolufinancování se podařilo zajistit z výnosu prodeje budovy
bývalého Obecního úřadu. Celkové náklady na zateplení budovy základní školy se předpokládaly ve
výši 3.590.000,- Kč. Finanční zdroje byly čerpány
společně z evropských prostředků, Státního fondu
životního prostředí a obce. Realizací stavby byla na
základě výběrového řízení pověřena firma Šnajdr
stavby Mělník s. r. o. Práce zahájila na konci června

2012 tak, aby se nenarušil chod vyučování a využil čas prázdnin, kdy proběhla hlavně výměna oken
a práce uvnitř budovy. V září a říjnu se dokončovaly venkovní práce, tím došlo jen k minimálnímu
omezení provozu školy. Ze strany Fondu životního
prostředí proběhla 25. září 2012 průběžná kontrola, která neshledala žádné závady. Další proběhne
v příštím roce, kdy by měl být znám výsledný efekt
energetických úspor. Do příštích let by si naše ZŠ

Demolice drážního domku

zasloužila další rozvoj, například novou tělocvičnu,
kterou by mohli využívat ke svému vyžití i ostatní občané. Určitě je to výzva do budoucna, ale již
dnes se připravují podklady, aby se tyto plány staly
skutečností. Měl by se také řešit systém vytápění,
protože dnes je budova ZŠ vytápěna letitými akumulačními kamny a tento způsob je značně neefektivní. Snad se v blízké budoucnosti najdou finance i
na tyto investice.
Pavel Končel, starosta

Krajské zastupitelstvo
zvoleno

V polovině října jsme opět po čtyřech letech volili do krajských zastupitelstev. V naší obci jsme
z 21 nejrůznějších politických stran, sdružení
a koalic vybírali své zástupce do zastupitelstva
Středočeského kraje. Volební účast ve všech třech
částech obce byla nižší než průměr v celém kraji –
k volebním urnám přišlo jen 29,68 % voličů (celý
kraj 36,45 %). Nejvíce jich bylo v Kozlech (32,99 %),
naopak nejméně v Chrástu (27,31 %).
(pokračování na str. 2)

Ostatní
ČSSD

Na havarijní stav drážního domku upozorňovali zastupitele i občané na zasedáních zastupitelstva obce.
Obecní úřad již dlouho před jejich upozorněním byl v kontaktu s Českými drahami, kterým objekt patří. Ty
přislíbily, že do konce měsíce září bude zlikvidován. Sice se tak nestalo, ale termín přislíbené demolice se jen
o několik dní opozdil. Začátkem měsíce října již byl znám vítěz výběrového řízení na demolici této budovy.
Vybraná firma započala s prvními pracemi v pondělí 8. 10., a to likvidací porostu. Ve středu se započalo se
samotnou demolicí a celý objekt bude vyklizen do konce měsíce října. Obec vstoupí do jednání s majitelem
pozemku, protože má zájem o jeho využití pro potřeby našich obyvatel.
nač

TOP 09
Starostové
KSČM
ODS
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ZPRÁVY Z OZ
9. října 2012
OZ souhlasí s převzetím pozemku p. č. 237/2
v k.ú. Chrást u Tišic dle nově vypracovaného geometrického plánu do majetku obce a zároveň i
budovy restaurace, která byla na tomto pozemku
postavena
OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 2

Krajské zastupitelstvo zvoleno
dokončení ze str. 1
Oproti minulým volbám byl poměrně vysoký
počet neplatných hlasů – celkem 16, nejvíce pak
v Kozlech, kde jich bylo osm
A jak to dopadlo? Celkově ve třech našich volebních okrscích zvítězila ČSSD s 29,27 %, druhé místo
obsadila KSČM s 19,36 % a třetí příčka patří ODS
s 17,34 %. Potřebných pět procent ještě překročily
TOP 09 a Starostové pro STČ (9 %), ostatní politické
strany, hnutí a koalice nezískaly potřebný počet hlasů (0,22 až 3,37 %). Pokud jde o jednotlivé volební
okrsky v naší obci, v Chrástu a v Tišicích vyhrála
ČSSD (35,71 a 25,58 %), v Kozlech KSČM (24,36
%). Druhé místo získala v Chrástu ODS (17,34 %),
v Tišicích KSČM (20,15 %) a v Kozlech ČSSD
(22,68 %). Třetí příčka pak patří ODS v Kozlech
(20,16 %) a Tišicích (14,72 %) a KSČM v Chrástu
(15,81 %). Výsledky ostatních se držely ve všech
volebních okrscích obce na stejné úrovni, alespoň
jeden volební hlas získaly všichni z 21 kandidujících subjektů.
oja

Příprava na zimu

Paní Zima už nenápadně poslala řidičům první pozdrav a ti mohli trénovat škrábání namrzlých skel. Je
to upozornění jednak na výměnu letních pneumatik
za zimní, což je nutné učinit nejpozději k 1. listopadu, jednak na parkování na obecních komunikacích.
Vzhledem k blížící se zimě s ohledem na údržbu komunikací a náročnější svoz domovního odpadu bude
v příštích dnech odpovědnými pracovníky OÚ spolu
s členy zastupitelstva provedena kontrola místních
komunikací. Již v roce 2011 byli občané upozorněni na nedodržování podmínek Regulativu územního plánu, z nichž jedna se právě týká odstavování
a parkování vozidel na veřejných komunikacích.
Dle tohoto Regulativu je povinností tato vozidla odstavit na vlastním pozemku. S majiteli vozidel, která
trvale blokují ulice, bude ve spolupráci s Policií ČR
zahájeno jednání, protože nevhodné parkování brání
protahování a údržbě silnic, a to zejména v zimních
měsících. Zároveň je vzhledem k bezpečnosti na ulicích v zimních měsících nutné včas hlásit poruchy
veřejného osvětlení na OÚ, telefon 315 696 025.
R. Hoffmannová, Z. Novák

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Závěrečná zpráva z kontroly
ministerstva vnitra

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra provedl 8. srpna 2012 rozsáhlou
kontrolu výkonu samostatné působnosti orgánů
obce Tišice (podrobné informace byly uveřejněny v minulém vydání Tišických rozhledů). Dne
24. září 2012 obdržel Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra kopii zápisu ze zasedání zastupitelstva obce Tišice konaného 21. 8.
2012, na kterém došlo k projednání výsledků kontroly a přijetí nápravných opatření. Tato povinnost
vyplývá z ustanovení §129a odst. 8 zákona o obcích. Ze závěrečné zprávy Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva uvádíme: „Sdělujeme vám tímto, že opatření k nápravě přijatá na
zasedání zastupitelstva obce dne 21. srpna 2012
jsou dle našeho názoru adekvátní ke zjištěným kontrolním závěrům.“ Celý text závěrečné zprávy je
k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu.

Práce údržby je v obci vidět

Vzhledu obce je v posledních letech věnována velká pozornost. V minulosti byl pohled na mnohá zákoutí naší obce více než žalostný, ale to se postupně
napravuje. Údržba po novém personálním obsazení
je vidět na každém kroku. V posledních měsících
byla práce soustředěna na úpravu a rekonstrukci laviček v okolí hřbitova a v obci, zabudování nových
odpadkových košů a úpravu stávajících. Nového
vzhledu zaznamenalo prostranství před obecním
úřadem a na bikeparku na Pastvičkách. Zrekonstruovány byly autobusové a železniční zastávka. Zde
navíc přibyl nový stojan na kola, protože současný
stav – ukládání kol do uzamykatelných prostor zastávky ČD, byl nedostatečný. Co na jedné straně budujeme k lepšímu, to jiný ničí. Opravené lavičky od

hřbitova byly ukradeny, lavička před obecním úřadem zničena. Snad by bylo dobré se zamyslet nad
tím, že o využití rozpočtu obce rozhoduje opravdu
každý z nás.

Dopravní situace
před budovou ZŠ

Na příjezdové komunikaci k budově základní
školy dochází k velmi nepřehledné a nebezpečné
dopravní situaci. Zvláště ráno, kdy rodiče přivážejí
(i přes zákaz vjezdu) své děti přímo před budovu
školy. Z důvodu velkého zatížení nezpevněné komunikace a zajíždění aut k samotnému kraji plotu,
pod kterým je několikametrový sráz do soukromých dvorků, dochází k propadu vozovky. Proto
dojde k omezení vjezdu ke škole, který bude povolen dopravní obsluze a obyvatelům bydlícím
v této ulici. Dopravní situace a osazení dopravními
značkami se řeší s příslušnými orgány. K parkování bude upravena plocha v blízkosti prodejny
potravin, kde bude přinejmenším v exponovaném
čase školní výuky časově omezené parkování.

Pro vyšší bezpečnost silničního
provozu

Stále sílící provoz na hlavním průjezdu obcí po ulici Mělnická a Boleslavská vedl starostu obce k vyvolání jednání s Obecním úřadem Měšice a s Městským úřadem Mělník. „Vstoupili jsme do jednání
ve věci měření rychlosti v naší obci, konkrétně na
jejím hlavním tahu,“ řekl k začátkům jednání starosta. V současné době byla zaslána oficiální žádost
o možnost spolupráce v oblasti měření rychlosti
v obci. Věříme, že řidiči z řad našich občanů jezdí v obcích co nejopatrněji s dodržováním pravidel
silničního provozu, takže se jich případné pokuty za
nedodržení rychlosti v obci nebudou týkat.
nač

Nový nájemce vybrán

Protože dosavadní nájemce restaurace Na hřišti ukončil ke konci září nájemní smlouvu, bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového provozovatele této restaurace. Informace o konání výběrového řízení byla
uveřejněna na úřední desce obce Tišice a v týdeníku Mělnicko. Celkem dorazilo šest nabídek, z toho
dvě byly vyřazeny pro nesplnění formálních náležitostí. Komise složená ze zástupců Obce a TJ Sokola
po osobních pohovorech s uchazeči hlasovala o nejvhodnější nabídce, ale ani jeden z uchazečů nezískal
většinu hlasů. Proto proběhlo další jednání mezi obcí a zástupcem TJ Sokola Tišice a po pečlivém zvážení všech okolností byla vyhodnocena jako nejvhodnější nabídka Jaromíra Kudrnovského. Věřím, že
restaurace Na hřišti bude co nejdříve uvedena do provozu tak, aby sloužila ke spokojenosti občanů.
Pavel Končel, starosta

Tradiční podzimní vítání

Pozor na chřipku!

Na komplikace chřipky umírá v ČR ročně dvakrát více lidí, než je obětí dopravních nehod. Proto
je vhodné se včas proti chřipce nechat očkovat.
Myslet by na to měli zejména ti dříve narození
nebo ti, jejichž zdravotní stav by toto nepříjemné
onemocnění mohlo zhoršit.
Pro všechny zájemce má naše tišická praktická
lékařka MUDr. Jitka Klemanová připraven dostatek vakcín a pro očkování proti sezónní chřipce je
právě teď vhodná doba. Vakcína je plně hrazena
všem pacientům nad 65 let, pacientům s onemocněním plic, srdce a cukrovkou, pro všechny ostatní
stojí jedna dávka 250,- korun. „Očkuje se do konce
listopadu, takže neváhejte a objednejte se. Chraňte
tak sebe i své okolí,“ vzkazuje všem MUDr. Klemanová a dodává: „Stále registrujeme nové pacienty, samozřejmě registrace a vstupní prohlídka je
plně hrazena zdravotní pojišťovnou.“
red
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Další nové občánky přivítala do naší obce místostarostka Radka Staňková na tradiční malé slavnosti.
O kulturní program se postarali žáci tišické Základní školy a nechyběl ani malý dáreček a pěkné fotografie
na památku.

Je budova Obecního úřadu
opravdu zbytečně velká?
V naší obci jsou lidé, kteří rádi kritizují vždy a všechno. Jedním z jejich oblíbených témat je i budova
Obecního úřadu a její velikost. Myslí si, že je moc velká a nevyužitá. Jaké bylo mé překvapení, když jsem
zjistil, že někteří kritici nikdy nebyli ani v prvním patře úřadu a jiní se zase velmi podivovali nad informací, že v budově je umístěna místní knihovna. Jejich názor zkrátka vyvěral jen z pocitu či názoru jiných. Od
toho se poté začaly odvíjet i konstrukce na umístění jedné třídy Mateřské školy či zdravotního střediska
do budovy úřadu. Když pominu skutečnost, že oba nápady jsou díky tvrdým, především hygienickým,
normám nerealizovatelné, je představa, že nemocní lidé, zvláště senioři, musejí cestou k doktorovi zvládnout ještě schodiště, spíše z minulého století. Budova úřadu byla navržena a musím říci, že velmi moudře,
s výhledem do budoucna. Již tehdy zastupitelé počítali s růstem obyvatel v naší obci, což dokládá i v té
době zpracovaná demografická studie vývoje obyvatel v obci, která mimochodem se téměř přesně trefila,
kdy obec dosáhne 2000 obyvatel. Stejně tak se tehdy počítalo do budoucna i s prostory pro obecní policii,
sociální pracovnici a další.

Jen malá ukázka stavební dokumentace, kterou je nutné na obecním úřadě archivovat.
Co tedy vše najdeme v budově OÚ. Většina z vás zná především přízemí, kde jsou kanceláře úřednic,
řešících jednotlivé obecní agendy, dále kancelář starosty, zasedací místnost, garáž a technické a sociální zázemí. K dispozici je také bezbariérové sociální zařízení, protože již v době výstavby se na tuto
skutečnost, která se dnes stala povinností, pamatovalo a nemuselo se tudíž nic přestavovat. V patře je
kancelář účetní obce, malá zasedací místnost a dvě kanceláře pro komisi sociální a životního prostředí.
V další kanceláři má útočiště pečovatelské služba. Dále jsou zde prostory stavební komise, kde jsou
soustředěny dokumentace k většině domů a chat v obci. Vzhledem k tomu, že každý objekt má svou
složku, je zde v dnešní době uloženo přes tisíc složek! A protože má obec ze zákona povinnost archivovat řadu dokumentů, leckdy i po mnoho desetiletí, je zde také umístěn archiv obce (spisovna). A k dispozici musí být i veškeré účetní doklady, což znamená další šanony. Své místo tu má také knihovna,
kancelář TIKANASu a poslední prostor by v budoucnu měl sloužit pro potřeby obecní policie. Zatím
se však využívá jako sklad kancelářských a dalších potřeb úřadu obce. Tak je ten náš úřad opravdu moc
velký? Myslím, že ne. Byl totiž navržen tak, aby zde mohla být vykonávána veškerá agenda i pro další
roky, kdy nás tu bude žít stále více.
Pavel Končel, starosta obce

Čísla popisná ještě jednou
V minulém čísle Tišických rozhledů jsme v článku „Bez označení vás nenajdou“ upozorňovali občany
na nutnost, či spíše povinnost označit svou nemovitost číslem popisným. Kontrolou domů v Tišicích,
Chrástě a Kozlech bylo zjištěno, že se zřejmě článek nesetkal s patřičným ohlasem. Na starších objektech jsou sice většinou umístěny úředně vyrobené tabulky, ale některé by potřebovaly vyměnit, protože
zub času na nich zapracoval. Na nových domech, na kterých ještě není hotová fasáda, není umístěno
číslo popisné ani provizorně. Nejvíce neoznačených domů je v nově zastavených lokalitách všech tří
obcí. Při označování budovy by měl každý vlastník dbát na to, aby číslo popisné bylo umístěno na
VIDITELNÉM místě. Nesmí se zapomínat na to, že označení nemovitosti musí být vidět v kteroukoliv
denní či noční dobu, za jakéhokoliv počasí. Tudíž by mělo být dost VELKÉ a VÝRAZNÉ. Podle Zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. se podle §47b, odst. 1, písm. c dopustí přestupku ten, kdo „neoznačí
budovu čísly popisnými“. Za tento přestupek může obec uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč.
R. Hoffmannová

Čtenáři nám píší...
Korupce byla, je a bude

Jen její podoba je v každé době jiná. Kdysi se
o ní psát nesmělo a dnes každý takový třeba jen
náznak je tučným soustem jak pro bulvár, tak
i pro seriózní deníky. A taková mediální masáž
nese své ovoce. Když poslednímu štamgastovi
v kdejaké hospodě u jeho posledního půlnočního
piva položíme naprosto obyčejnou, naprosto nezáludnou otázku, jak je s dnešní dobou spokojen,
nejdříve se na nás dívá, zda tak hloupou otázku
myslíme vážně, pak mu na zlomek vteřiny naskočí na čele vlnka (znak intenzivního přemýšlení)
a bez rozpaků vychrlí: „Jsou to všichni darebáci a zloději“ a naučeně pokračuje „Oupnkard,
kasa, promopro“. Malá pauza a v duchu své politické orientace přímo úměrné oněm pěti kouskům
denně nezapomene ještě dodat Ratha s Dalíkem.
„Stojí to prostě za .....“ a má na mysli exkrement.
„Dřív to bylo lepší!“
Bylo či nebylo? Jako čertík z laškovné krabičky
mi vyskočí vzpomínka. Byl konec sedmdesátých
let minulého století. Jak je to dávno! Pravidelné čtrnáctidenní zasedání MNV (Místního národního výboru). Výběr jedenácti z třiceti pěti
poslanců zvolených 99,4% občanů na jednotné
kandidátce Národní fronty začíná řešit problémy
obce. Devět komunistů, jeden člen České strany
socialistické a jeden bezpartijní. Předseda MNV
bod po bodu - a je jich požehnaně – předkládá
poslancům nemalé problémy. Třeba kolik brambor přidělit na občana na zimní uskladnění.
Nebo jak pokročila jednání s ONV (Okresním
národním výborem) o souhlas zajistit pro prodejny Jednoty v obci možnost dodávek chleba
z velkopekárny v Brandýse místo z mělnické,
protože ten je dle občanů příliš kyselý. Tak předseda dojde až k tomu poslednímu asi třicátému
bodu a předčítá dopis z ONV, ve kterém nadřízený úřad sděluje, že ten a ten občan, vlastnící
v našem k. ú. výstavní chatu, nezákonně opustil
republiku a byl za tento trestný čin v nepřítomnosti odsouzen k jednoletému vězení (obvyklá
taxa) a k propadu majetku státu. A žádá, aby
MNV (do jehož majetku takto uváděná nemovitost spadla – pozn. autora) odsouhlasil přidělení
této chaty soudruhu xy (vysokému funkcionáři
ONV – pozn. autora), který odchází do důchodu.
Osm komunistů, kteří byli obyčejnými lidmi, jak
my všichni, a za své rudé knížky nic neměli, i ti
dva zbývající poslanci se postavili proti tomuto
požadavku. A vynutili si hlasování, což v té době
jednohlasnosti bylo neobvyklé. Deset hlasů bylo
proti. A závěr? Předseda sklapnul desky se slovy:
„Hlasujte, jak chcete. Já mám tady příkaz, který
podepíšu a konec“.
Jedna vzpomínka. Jedna z mnoha. Tak, co se
změnilo? Bylo to lepší? Pravda, tehdy nebyly TR,
aby objektivně občany informovaly, ale i dnes je
třeba minulost připomínat a přes všechny potíže
vážit si alespoň té trochy toho lepšího, co dnešek
přináší.
František Veselý

Senioři zvou
Tradiční Mikulášská zábava pro dříve
narozené se uskuteční
v neděli 2. nebo 9. prosince.
Prosíme proto naše členy i příznivce
o sledování upřesňujících dat na webových
stránkách Tišic i na vývěskách v obci.
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Zelená je tráva, fotbal to je hra…

…, ale mýlil by se každý, kdo by si myslel, že řeč musí být automaticky o mužích - fotbalistech. Fotbalový trávník už po mnoho let okupují i ženy a
budeme-li konkrétní, v případě tohoto článku bude řeč o jemných blondýnkách. Je to přibližně deset let zpět, kdy Michaela Jablončíková a Karolína
Křivská poprvé vyběhly na fotbalové hřiště. Ta první na hřiště TJ Sokol Tišice, druhá v Meteoru Praha, obě pak zamíchané do klubka mezi kluky, své
spoluhráče. Tak tomu u nejmladších kategorií je – děvčata hrají v jednom oddíle spolu s chlapci. Ale pak se jejich dráhy rozejdou a stane se, že holky
herně stoupají výš a výš, až dosáhnou nejvyšší mety, která je možná a stanou se členkami reprezentace České republiky ve své věkové kategorii. Sen asi
každého fotbalisty… A Tišice mají hned dvě: Michaelu a Karolínu. Obě se účastnily klání o postup do nejužší kvalifikace na MS světa 2012 v kategorii
do 17 let. Ale to už jsme se dostali do jara letošního roku. Co tomu předcházelo, řekla děvčata v rozhovoru.
Michaela: K fotbalu mě vlastně přivedli bráchové, oba hráli za Tišice a doma probíhaly neúprosné
zápasy, kterých jsem se s vervou účastnila. Takže
pak byl jen krůček k tomu, abych naběhla mezi kluky v oddíle. Začala jsem v Tišicích a pokračovala
za dívčí oddíl kopané v Mělníku. Ale ten mi začal
být po nějaké době „malý“ a já dala na Karolínino
přesvědčování a přestoupila do Sparty Praha. Přiznávám, nechtělo se mi v té době dojíždět, ale pak
jsem prostě šla za fotbalem.
Karolína: Já z Tišic nepocházím, po koketování
s basketbalem a boxem jsem zakotvila u fotbalu.
První tři roky jsem hrála za Meteor Praha, a pak
se úspěšně zúčastnila náboru do Sparty. Jsme
s Míšou stejná věková kategorie do 19 let a hrajeme ve stejném týmu. Já na pozici útočníka, Míša
je obránce.
Je vám patnáct a šestnáct let, obě hrajete ve
věkové kategorii do 19 let za Spartu, ale v reprezentaci jste v kategorii do 17 let. Jak se tomu
dá rozumět?
Karolína: Kategorie se neshodují. Mistrovství
světa jsou pořádána u dívek pro věkové kategorie
do 15, 17, 19 let a pak jsou ženy. Naše republikové
soutěže nejsou tak členěny, proto již nyní hrajeme
v kategorii do 19 let. U mužů je i kategorie pro MS
do 21 let.
Vidím, že to není úplně jednoduché, takže
to oddělíme, nejprve vaše působení ve Spartě
a pak v reprezentaci.
Michaela: Ve Spartě hrajeme I. ligu a věřím, že to
tak zůstane. Sparta je mnohaletým účastníkem prvoligových soutěží v ženských i mužských kategoriích.
A nejen to, jsme několikanásobnými obhájkyněmi
mistrovského titulu, obhájily jsme ho i letos.
Karolína: Obě studujeme prvním rokem obchodní akademii, se kterou uzavřela dohodu o spolupráci AC Sparta Praha v rámci sportovních tříd.
Do té jsme byly obě zařazeny. Trénujeme 3x týdně
na Spartě a 2x týdně ve škole. Máme trochu jiný

rozvrh, upravený tak, aby nám dovolil propojit studium se sportem.
A teď reprezentace a vaše účast na kvalifikaci
pro Mistrovství světa 2012 v kategorii do 17 let.
Michaela: Kvalifikace má několik fází a my se
v ní dostaly do té druhé. Z prvního kola, které se
odehrálo v České republice, jsme postoupily jako
vítězky. V druhém kole jsme si vylosovaly Srbsko,
Španělsko a velké favoritky Německo. Toto kolo se
odehrálo v květnu ve Španělsku. Skončily jsme jako

Michaela Jablončíková (vlevo)a Karolína Křivská s trofejí pro vítězky prvoligové soutěže.
třetí a bohužel finálová kola byla bez naší účasti.
Já osobně hrála až v posledním zápase, měla jsem
problémy se zraněním.
Karolína: Já si zahrála více a dokonce se mi podařilo dát proti Španělsku gól. Ten ale nebyl uznán,
rozhodčí odpískal ofsajd. Ze záběrů ale bylo vidět,

KLUBko Vás zve

S lampionem
za Kozlouchem

Páté rozsvícení
vánočního stromku

Kdy: 3. listopadu 2012 od 17,00 hodin
Sraz: u kostelíka v Kozlích

Kdy: 2. prosince 2012 od 16,00 hodin
Sraz: před Obecním úřadem v Chrástě

Zveme děti i dospělé na páté lampionové putování za Kozlouchem od kostela Všech svatých k parku ke Kalu. Cesta bude zpestřená
tajemným dobrodružstvím, v cíli na
vás bude čekat strašidýlko Kozlouch
a holky z KLUBka s teplým čajem,
svařáčkem a dobrotou k zakousnutí.
Soutěžit se bude o nejkrásnější světýlko, které do soutěže můžete přinést od 15,30 hodin ke Kalu. Pro děti
bude za statečné putování připravena
malá odměna a pro všechny přítomné velkolepý
ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromku na první adventní
neděli se stalo pro mnohé tradicí, kterou společně vstupujeme do krásného období
Vánoc. I v letošním roce tomu bude
stejně. Přijďte se chvilku zastavit
v předvánočním shonu, přijďte si poslechnout koledy a přivonět k vánočnímu perníku.
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Obě akce proběhnou za každého
počasí. Vítáme naše kuchařky, které, jak pevně věříme, zase podpoří akce napečením či uvařením nějaké dobroty.
rs

že to byla mýlka – ofsajd to nebyl. Kdyby byl gól
uznán, dávalo by nám to šanci na boj o postup, ale
to je jen „kdyby“.
Co není teď, může být příště. Mistrovství světa se pořádají každý rok?
Karolína: Před nedávnem jsme se vrátily ze Slovinska, kde proběhlo první kolo kvalifikace na MS
2013. Za soupeřky jsme měly Slovinsko, Estonsko
a Island. Hodně jsme si věřily a postoupit se nám
podařilo. Teď čekáme, jak dopadne listopadové
rozlosování dalšího kola.
Jak často trénujete v rámci reprezentace?
Karolína: Účastníme se reprezentačních soustředění, pravidelné tréninky neprobíhají. V reprezentaci jsou holky z celé republiky, bylo by to
složité.
Michaela: Probíráme zde i hodně teorii a strategii – přehráváme si jednotlivé zápasy a říkáme
chyby a vydařené akce. Jsme pak schopné si na
rady a analýzy vzpomenout v dalších situacích při
zápasech. Tyto analýzy jsou hodně užitečné.
Vzpomenete si na ně i při zápasech místní
„reprezentace“? Chodíte na místní fotbalová
klání?
Na tvářích obou dívek se mihl lehký, milý úsměv…
Karolína: Na místní fotbálek si zajdeme rády. Je
to opravdu příjemný relax a baví nás to uvolnění
a vesnické povzbuzování.
Michaela: Je to úplně jiný pohled na fotbal. Chyby pochopitelně vidíme, tak jako ty naše z nahrávek zápasů. Ale pro hledání chyb na ně nechodíme.
Jde o to nadšení pro fotbal a to nemá chybu.
Obě dívky měly s fotbalovým laikem, jakým bezesporu jsem, velkou trpělivost. Kdo by očekával
„nadupané“ ranařky, nenašel by je. Do milých
a skromných holek by nikdo neřekl, že ovládají
fotbalový míč a reprezentují naši republiku. Přejeme oběma hodně úspěchů a splnění sportovního snu – stát se členkami reprezentace žen České
republiky.
Naďa Černá

Vánoční koncertování
v našem kostelíčku

Tradiční vánoční koncert opět nebude letos chybět. Uskuteční v sobotu 29. 12. 2012 od 16,00 hodin v kostele Všech svatých v Kozlech. Na programu je Česká mše vánoční „Hej, mistře!“ Jana
Jakuba Ryby a společně zazpívané koledy v podání spojených sborů „Václav“ ze Staré Boleslavi a
sboru „Harmonie“ z Loun. V tomto složení se vám
představí přes čtyřicet jejich členů. Chrámový sbor
Václav oslavil v polovině října pět let od svého
znovuobnovení. V současné době pracuje pod vedením Marie Nohynkové a sdružuje kolem třiceti
amatérských pěvců a instrumentalistů. Sbor převážně vystupuje ve Staré Boleslavi a v okolí, ale
postupně proniká i do dalších okresů a již třikrát
koncertoval v Jižní Itálii. Pěvecký sbor Harmonie,
se kterým sbor Václav spolupracuje, vznikl v roce
2007 pod vedením Jiřího Kurky. Nyní má sedmnáct členů, převážně z Loun a okolí. Také absolvoval několik zahraničních vystoupení.
Přijďte si poslechnout tradiční vánoční muziku a
prožít tak příjemné chvíle svátků vánočních v roce
2012.
jh

Školní rok 2012/2013 zahájen

Ze života
Mateřské školy
Přednáška a diskuze s rodiči
a dětským psychologem
Rodiče si často kladou otázku, co s projevy vzteku u velmi malých dětí, jak reagovat na to, když se
dítě „šprajcne“, co dělat, když nepomáhají domluvy ani jakákoliv motivace, jak se zachovat, když
dítě zkouší naši trpělivost… Na tyto a jiné otázky
odpoví rodičům dětská psycholožka Mgr. Chmelová v přednášce s názvem „Hranice a rituály ve
výchově dětí“. Přednáška se koná 1. 11. 2012 od
16,30 hodin v budově MŠ Tišice v nové přístavbě
(třída Rybičky). Zúčastnit se mohou nejen rodiče
dětí z mateřské školy, ale rodiče mladších i starších
dětí ze základní školy.

Inspekce v MŠ
V polovině října proběhla v naší mateřské škole celodenní inspekce zaměřená na legislativu a
administrativní agendu. Týkala se například přijímání dětí do MŠ, školního a třídních vzdělávacích
programů, školního řádu apod. Inspekce neshledala žádné pochybení ani závady. Závěrečná zpráva
z ní bude k nahlédnutí v ředitelně MŠ a celá bude
zveřejněna na webových stránkách školky.

Zahrada plná ptáčků a kouzel
V pondělí 3. září byl v naší Základní škole slavnostně zahájen nový školní rok. Do prvního ročníku nastoupil po dlouhých letech rekordní počet prvňáčků. Pro 27 žáčků (14 holčiček a 13 chlapců) musela být
třída dokonce vybavena novými lavicemi. Celkový počet žáků na naší škole přesáhl stovku. Další nárůst
očekáváme i v příštím roce, proto byla od 1. září 2013 navýšena kapacita školy na 140 žáků.
J. Slámová

Sběr starého papíru
pomohl zrekonstruovat
herní prvky
Na konci měsíce října (po uzávěrce novin) proběhne v naší mateřské škole počtvrté sběr starého
papíru. Jak jsme již několikrát psali, výtěžek vždy
putuje na konto dětí, konkrétně na rekonstrukci či
pořízení nových herních prvků ve venkovním areálu školky. V minulém školním roce se nám podařilo za obrovské pomoci rodičů upravit velkou
plochu v zadní části zahrady. Na jaře se vrhneme
na její konečnou úpravu – vyhrabání listí a jehličí,
navezení hlíny kolem nové přístavby, zasetí nové
trávy a pořízení závlahy. Věříme, že i jarní úklid
zvládneme za pomoci rodičů.
Ale něco do jara nepočká – dřevěné herní prvky,
které jsou pod věčným náporem dětí, si žádají pravidelnou a ne zrovna lacinou údržbu. Než se pustíme do budování nového, chceme mít v pořádku
to, co již máme. A tak jsme nechali opravit hrací
prvek „Domeček“ před budovou školky a v plánu
do konce roku je oprava pískoviště, které je ve slunečných dnech dětmi doslova posypáno.
Najít peníze na opravu v rozpočtu není tak jednoduché, takže příjem, který školka má ze sběru starého papíru, je malou, ale vítanou finanční náplastí.
Do této akce se zapojili nejen rodiče našich dětí, ale
stává se i součástí třídění odpadu našimi obyvateli,
kteří si termíny přistavení kontejneru hlídají, takže
v posledních svozech odjíždí kontejner vrchovatě
naložen. Ve sběrové akci budeme pokračovat i nadále a věříme, že nám touto cestou pomůžete vybudovat pro děti krásné venkovní hřiště.
Naďa Černá

Zajímavým zpestřením pobytu dětí v zahradě školky byla návštěva ornitologa, který má svůj program
zaměřen také na děti nejmladšího věku. Nezahltil

Ptáci i ve škole

Také v naší ZŠ proběhla počátkem října beseda
sdružení ORNITA s názvem „Predátoři u ptačích
budek“. Děti se seznámily s mnoha zajímavostmi
ze života zvířat, na doprovodných filmech sledovaly záběry lovu dravých ptáků, ale i kočky nebo
kuny. Nakonec měly možnost vidět několik živých
dravců a sov i si prohlédnout krásnou, trochu vyplašenou, kunu. Všem se pořad moc líbil, děti si
odnášely nádherný zážitek a spoustu nových informací.
S. Rendeková

Tradiční podzimní sběr starého papíru v
Základní škole proběhne od 7. do 12. listopadu 2012. Kontejner bude jako vždy
přistaven na školním dvoře.

je tedy řadou informací o každém opeřenci, ale
prezentaci směřoval na prožitek a přímý kontakt.
Děti s velkým respektem nesly na rameni papouška
či sokola. Zblízka si prohlédly čížka, který je každodenním návštěvníkem školní zahrady, a podivovaly se nad světem kouzel, kdy místo jednoho molitanového kroužku se jich po zaklínadle objevila
v dlani celá kupa. Školka každý měsíc pořádá pro
děti nejméně jedno kulturní či divadelní vystoupení. V měsíci říjnu mohly krom ptáčků shlédnout i
divadelní představení.
nač

Základní škola Tišice pořádá v sále na hřišti
ve čtvrtek 6. prosince 2012 od 16,30 do 19,00 hodin
ADVENTNÍ JARMARK.
Školáci vystoupí s krátkým programem a od 17,00 hodin budou k prodeji
výrobky dětí a šikovných maminek či babiček - adventní věnce a vazby,
šperky z korálků, drátované ozdoby, výrobky z pedigu, patchworkové
bytové doplňky, tradiční vánoční perníčky atd.
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Turnaj starých gard hostily Tišice

Opět po roce změřili síly staří páni se soupeři
z okolí. Třetí ročník turnaje se měl původně konat
v Byškovicích, ale na poslední chvíli se přesunul
opět do Tišic. Pozvány byly týmy Byškovic, Kostelce nad Labem, Lobkovic a samozřejmě i domácí Tišice. Bohužel dva dny před turnajem oznámily
Lobkovice, že se letos nezúčastní, a tak nezbylo,
než odehrát turnaj jen se třemi mužstvy. Především první zápas proti Byškovicím se našemu
týmu vydařil, soupeře zcela rozebral a čtyři góly
byly pro něj velmi milosrdné. V druhém utkání
udolali kostelečtí svého soka nádherným gólem
z trestného kopu. Takže v posledním zápase šlo
o všechno. Hráči Tišic byli lepší v prvním dějství,
kdy po úniku nekompromisně trefil branku Kačer.
Ve druhém poločase Kostelec domácí přimáčkl,
a tak spíše bránili jednobrankové vedení. To se
podařilo, a tak se tišičtí staří matadoři radovali
už potřetí za sebou z putovního poháru! Zvláštní
dík patří Michalu Novákovi z Libiše, který odřídil

všechny tři utkání jako rozhodčí. Počasí i turnaj
se vydařily, jen je škoda malé návštěvnosti. Tak
snad příště!
Sestava Tišic:
Veselý, Mach, Novák, Kravcov, Dudek, Peterka,
Temiak, Kačer, Zralík, Prošek, Jína, Karda, Smolík, Vít
Nejlepší brankář: Jiří Veselý (Tišice)
Nejlepší střelec: Viktor Kačer a Karel Temiak
(oba Tišice)
Výsledky:
Tišice - Byškovice
4-0
Temiak 2x,
Kačer, Karda
Kostelec – Byškovice
1-0
Šimek
Tišice – Kostelec
1-0
Kačer
Konečné pořadí turnaje:
1. Tišice
5-0
6 bodů
2. Kostelec
1-1
3 body
3. Byškovice
0-5
0 bodů

Stolní tenisté zahájili

Začátek ročníku 2012/2013 byl už tradičně poznamenán situací, na kterou neměli hráči žádný vliv. Protože
nájemce sálu na hřišti právě končil, bylo možné před začátkem soutěží uskutečnit pouze jediný trénink, což
je zoufale málo. Toho se účastnily i dvě posily - svou činnost obnovil Pavel Jelínek a novým hráčem našeho
oddílu se stal Zdeněk Válek. Už jejich účast v prvních dvou kolech RP II naznačila, že budou vydatnou posilou. Začátkem měsíce října vstoupila obě mužstva tišických stol. tenistů do svých mistrovských soutěží. Obě
do uzávěrky TR odehrála dvě soutěžní kola. A-mužstvo v RP I bohužel na své soupeře nestačilo a utrpělo
porážku v Mšeně 6-12, když postrádalo svou jedničku Jirku Fabiána, a tím přišlo minimálně o nerozhodný
výsledek. Ve druhém zápase prohrálo s Neratovicemi C nejtěsnějším poměrem 8-10. Kvůli nejistotě s domácí hrací místností se po dohodě se soupeřem hrálo v Neratovicích. Po vyhrané čtyřhře (Fabián/Rubín)
následovalo osm porážek, ale pak naši nastartovali k velkému obratu a do konce utkání prohrál pouze J. Vais
své dva poslední zápasy, což pomohlo soupeři k vítězství. B-mužstvo vstoupilo do soutěže naopak velmi
úspěšně, když nejprve porazilo Mlékojedy D 16-2 a pak Liběchov B 13-5. V nich Jelínek i Válek získali po
4 bodech v dvouhrách a společně vyhráli i čtyřhru. Pro následující období nezbývá než doufat ve včasnou
obnovu činnosti v restauraci Na Hřišti, a tím i provozování v sále.
J. Kratochvíl

Rozpis soutěží tišických stolních tenistů 2012/2013 – 1. polovina
Regionální přebor I. (Tišice A)
9. 11. 2012
Tišice A - Pšovka A
15. 11. 2012
Dřínov A - Tišice A
23. 11. 2012
Tišice A - Beřkovice A
29. 11. 2012
Nelahozeves B - Tišice A
7. 12. 2012
Tišice A - Cítov
14. 12. 2012
Liběchov A - Tišice A
21. 12. 2012
Tišice A - Dřínov B

INZERCE

Regionální přebor II. (Tišice B)
9. 11. 2012
Počaply - Tišice B
16. 11. 2012
Nelahozeves C - Tišice B
19. 11. 2012
Tišice B - Mlékojedy B
30. 11. 2012
Mšeno B - Tišice B
3. 12. 2012
Tišice B - Neratovice F
11. 12. 2012
Kralupy - Tišice B
17. 12. 2012
Tišice B - Beřkovice B
11. 1. 2013
Pšovka B - Tišice B
14. 1. 2013
Tišice B - Mlékojedy C

HLEDÁM maminku, která má také problém
stihnout vyzvednout dítě z MŠ a uvítala by vzájemnou výpomoc. Volejte 721 843 709 J. Kratochvílová.
NABÍZÍME zprostředkování ekologické likvidace autovraků osobních i nákladních vozidel všech značek. Protokol dodáme do týdne,
možnost odhlášení vozidla na dopravním in-

V září došlo k uzavření Restaurace na
hřišti. Fotbalisté Sokola se rozhodli otevřít si menší občerstvení v prostorách
klubovny a zajistit tím občerstvení pro
diváky a hráče při zápasech a trénincích
vlastními silami. Toto občerstvení bude
fungovat do doby, než otevře restauraci
nový nájemce.

spektorátu za vás. Navíc bezplatný odvoz tohoto vozu z naší obce zcela zdarma. Více na www.

Sportovní stránky připravil A. Kravcov

okrecykling.cz . Případné dotazy na mailové
adrese

info@okrecyklingcz.com nebo volejte

zdarma 800 400 808.
NABÍZÍM stříhání vašich psích miláčků.
Objednávky na telefonu 602 610 397 Irena Surovcová.
PROVÁDÍM kontroly a čištění komínů.Kominík Zdeněk Holeček, Přívorská 63, Tišice,
telefon 733 216 547.
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NAROZENÍ
Hana Nela Kolářová
Tereza Maršíková
Karel Růžička

ÚMRTÍ

František Kuchař
Helena Machová
Marta Nová
Karel Vít

78 let
60 let
88 let
88 let

Sport

Tišický fotbalový podzim

Muži
Podzimní část nové sezóny mužů začala ztrátou
bodů v Lobkovicích a doma s Liběchovem. Ovšem
po těchto nepovedených zápasech se začalo dařit
nejenom výsledkově, ale hlavně herně. Remíza ve
Vojkovicích a na Spolaně pozvedla náladu. V Neratovicích byl stav nepříznivý pro Tišice 1:3, ale
kluci dokázali srovnat na 3:3 díky krásné střele
Michala Vítovce, který si v tomto zápase nepří-

dobu okupovaly první příčku tabulky. Soupeř ale
v první půli hrál nekoncentrovaně a tišičtí hráči
měli několik dobrých šancí na vedení. Bohužel po
přestávce inkasovali, ale ke konci utkání srovnal na
1:1 mazácky Mirek Brodský. Po zápase byly pocity smíšené, protože se ve Veltrusích dalo vyhrát.
Tímto výsledkem se také pořadí v tabulce změnilo
a naše mužstvo opět čekal zápas s vedoucím celkem - tentokrát s Libiší B. Zápas se povedl, i když

Minipřípravka s novými trenéry
jemně zranil koleno. A v závěru byla šance i na
výhru, ale domácí brankář byl proti. Nakonec se
tišičtí dočkali konečně první výhry na domácí půdě
a proti Nové Vsi zvítězili po gólu Štěpána Karlíka
a hlavičce Tomáše Prejzka v posledních minutách
2:1. Další zápas odehráli ve Veltrusích, které v tu

Výsledky
Muži
Lobkovice – Tišice
Tišice – Liběchov
Vojkovice – Tišice
Neratov. B – Tišice
Tišice – Nová Ves
Veltrusy – Tišice
Tišice – Libiš B
D. Beřkovice – Tišice
Tišice – Mšeno
Mladší žáci
Tišice – FC Mělník A
Velký Borek – Tišice
Lobkovice – Tišice
Tišice – Záryby
Nebužely – Tišice
Libiš – Tišice
Tišice – Lobkovice
Tišice – Libiš
FC Mělník A – Tišice
Tišice – Velký Borek
Starší přípravka
Tišice – Kralupy B
FC Mělník A – Tišice
Čečelice – Tišice
Tišice – Neratovice

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

Prejzek 2x
Prejzek, Rampouch
Brodský
Březina, Brzoň,
Vítovec
Karlík, Prejzek
Brodský
Březina, Prejzek
Prejzek, Temiak
Beran 2x

0-5
1-5
0-0
3-1
1-20
1-2
1-4
0-6
7-0
5-2
2-9
14-3
3-2
4-11

herně měli hosté trochu navrch. V brance nás podržel skvělý Tomáš Karda, po gólech Marka Březiny a Tomáše Prejzka jsme zvítězili 2:0 a mužstvo
poskočilo na 8. místo. I v dalších dvou zápasech se
nám dařilo a dvě výhry posunuly tým dokonce až
na čtvrté místo v tabulce.
Lobkovice – Tišice
Byšice – Tišice
Kostelec – Tišice
Tišice – Lobkovice
Tišice – Čečelice
Tišice – Kostelec
Kralupy B – Tišice
Tišice – FC Mělník A
Minipřípravka
Tišice – Kostelec

11-2 Červinka, Krajč O.
15-2 Oplt, Kučera
5-4 Oplt 2x, Krajč O.,
Pokorný
1-9 Krajč O.
4-3 Oplt 3x, Janoušek
10-4 Oplt 3x,Janoušek
3x, Semerák 2x,
Kušniarik, Krajč O.
8-3 Sosnovec, Himl, Oplt
3-17 Janoušek, Oplt, Krajč O.
3-0

Tišice – Kost. Hlavno 4-2
Kost. Hlavno – Tišice 2-3

Rýdl, Trédl,
Jablončík
Trédl, Pasovský,
Hamerník,
Jablončík
Rýdl 2x, Pasovský

Tabulky

Janoušek, Krajč O.
Krajč O. 2x, Semerák
Pokorný, Krajč O.
Štráchal M. 3x, Krajč O.

Mladší žáci
1. FC Mělník
2. Sokol Libiš
3. FC Merkuria Lobk. B
4. Sokol Tišice
5. SK Slavia V. Borek
6. Sokol Záryby
7. FK Nebužely

11 10
10 8
10 6
10 5
10 3
10 3
11 0

0
1
1
1
1
0
0

1
1
3
4
6
7
11

81:4 30
63:17 25
48:27 19
36:28 16
33:41 10
27:48 9
10:131 0

Tabulku střelců zatím vede s 6 brankami Prejzek,
o druhé místo se dělí Brodský, Beran a Březina se
dvěma brankami a jednou se trefili Vítovec, Brzoň,
Rampouch, Temiak a Karlík. Do týmu přibylo i několik nových tváří - Václav Stránský ze Staré Boleslavi,Tomáš Bušek na hostování z Ovčár, Luboš
Pochman (Nusle) a Tomáš Beran (z FF Roudnice
nad Labem) a po delším zranění opět hraje Lukáš
Temiak.
Mladší žáci
Mladší žáci prohráli v prvním zápase s favorizovaným Mělníkem. Zápas byl celkem vyrovnaný, ale
šance proměnit dokázal soupeř. V dalších zápasech
však už chuť porážky nepoznali, o body přišli jen
při remíze v Lobkovicích, a to se podle slov trenéra
Martina Terzieva jen nikomu nechtělo běhat. Do očí
bijící výsledek 20:1 se narodil v Nebuželích, kdy
nám vycházelo vše, a mladší žáci uštědřili domácím
kotel s velikým rozdílem. V odvetných zápasech se
více dařilo Lobkovicím i Libiši a bohužel pro nás se
jim podařilo sebrat nám všechny body.
Starší přípravka
Kluci postoupili do starší kategorie a je zde znát
věkový rozdíl, což je vidět z výsledků několik prohraných zápasů. Ale kluci jsou velice bojovní a práce trenéra Michala Vítovce přinesla ovoce v podobě
vyhraných zápasů na Čečelicemi a Kostelcem.
Mini přípravka
V týmu došlo ke změně trenérů a nyní kluky a holky vede Tomáš Jablončík a Luboš Pochman. Děti
zatím nejsou přihlášeny do soutěže. Poctivě trénují,
hrají přátelská utkání a vede se jim skvěle, protože
ještě neprohrály ani jeden zápas ze tří odehraných.
V dalším utkání změří síly s týmem Mělníka. Na
těchto zápasech dětí je skvělá atmosféra fandících
rodičů, kterým tímto děkujeme za podporu.

Tabulky
Muži
1. FK Kralupy 1901
2. Sokol Libiš B
3. Veltrusy
4. Sokol Tišice
5. FC Merkuria Lobk.
6. SK Mšeno
7. FK Nerat./Byšk. B
8. SK Vojkovice
9. PTZ - Viktorie Nelah.
10. Sokol D. Beřkovice
11. SK Slavia V. Borek
12. Sokol Nová Ves
13. SK Liběchov
14. FK Pšovka Mělník B
Starší přípravka
1. D. Nelahozeves
2. FK Kralupy 1901
3. Veltrusy
4. FK Nerat./Byšk. B
5. SK Slavia V. Borek
6. Sokol Tišice
7. SK Mšeno
8. Sokol D. Beřkovice

9
9
9
9
9
9
8
9
9
9
8
9
9
9

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

26
26
26
26
26
26
26
26

22
20
17
14
14
14
13
10

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

2
2
2
2
4
3
2
3
5
6
5
6
6
6

28:11
21:7
27:10
17:14
16:19
23:17
20:15
16:15
11:16
14:17
11:14
15:26
12:29
13:34

21
19
17
15
15
14
14
14
10
9
9
9
7
5

2 91:29
5 100:31
4 60:27
7 88:42
8 59:41
8 56:48
9 58:49
13 48:50

68
61
56
47
46
46
43
33

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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Koulelo se, koulelo, červené jablíčko…
Všem, co si udělali čas a přišli se pobavit a zasoutěžit si na Jablečném dnu přinášíme odpověď na otázku: „Kam až se ta jablíčka v Chrástě zakoulela?“ Soutěžilo se v jablečném víceboji, v tvořivých dílnách si
děti vyrobily a odnesly domů červíky na jablíčku, ježky či červíka s magnetkem. Zahráli jsme si pohádku
s poučným koncem a děti si také mohly vyluštit tajenku s jablečným vtípkem. Také jsme vyhodnotili
soutěž o nejchutnější recept z řad pekařek a pekařů. Tentokrát jste mohli ochutnat z rekordního počtu
domácích zákusků, a to 34 druhů. Řád dřevěné vařečky si odnesla Zuzana Capratová za Hraběnčiny řezy
s čokoládou (celý recept ve žlutém rámečku). Výtěžek z akce ve výši 16.662,- Kč bude použit na projekt
„Na bikeparku statečně, na silnici bezpečně“. Děkujeme všem sponzorům a pomocníkům, nejvíce jsme
ocenili zájem o pečení. Je vidět, že jablka jsou surovina u nás v Tišicích oblíbená.

Hraběnčiny řezy s čokoládou

Ingredience:
na těsto: 600 g polohrubé mouky, 1 prášek do
pečiva, 220 g moučkového cukru, 380 g tuku
(máslo nebo hera), 5 žloutků
dále: cca 800 g jablek, 1 vanilkový pudinkový
prášek, skořicový cukr, 200 g čokolády, 5 bílků,
2-3 lžíce moučkového cukru
Postup:
Z uvedených surovin zpracujeme na vále hladké
těsto. Oddělíme přibližně jednu třetinu, vložíme
do mikrotenového sáčku a dáme do mrazničky.
Zbytek necháme v ledničce asi půl hodiny odpočinout. Těsto z ledničky rozválíme na hlubší
plech vyložený papírem na pečení.
Oloupaná jablka nastrouháme nahrubo a promícháme s pudinkovým práškem. Rovnoměrně
naneseme na těsto na plechu. Posypeme skořicovým cukrem (množství podle kyselosti jablek) a
nastrouhanou čokoládou. Z bílků ušleháme pevný sníh, ke konci šlehání přidáme cukr. Sníh rovnoměrně rozetřeme na jablka. Vyndáme těsto z
mrazničky, nahrubo ho nastrouháme a posypeme
jím bílkový sníh. Vložíme do trouby vyhřáté na
180°C a pečeme cca 25-30 minut.

Značení pokračuje

První jízdy na minibikeparku
Dělá nám radost, když vidíme, že je park navštěvovaný dětmi i dospělými stejně jako dětské
hřiště v Chrástě. V ten okamžik zapomeneme na
tu spoustu práce s realizací a řekneme si, že to
mělo smysl. A jak čas běží, praxe ukazuje potřebu určitých změn. Hromadí se odpadky? Musíme
co nejdříve zakoupit odpadkové koše. Děti nám
jezdí na kole nejen ve vyhrazené dráze, ale běhají
i z kopce mezi rostlinami? To nás utvrdilo v tom,
že bikepark bude místem i pro děti bez kol, a tak
vybavení dětskými prolézačkami bude určitě dobré. Potkáváme děti bez helmy? Z toho důvodu jsme
vytvořili návštěvní řád a umístili ho u vstupní brány, kde je mimo jiné zobrazený symbol panáčka
a jeho bezpečnostní výstroj při jízdě na kole. Určitě zorganizujeme cyklozávody a budeme se snažit
upozornit na bezpečnost při jízdě na kole nejen na
bikeparku. Lavičky pro náctileté mládež ocenila,
ale přístup k nim si zkracovala mezi vysazenými
keři. Tato vyšlapaná zkratka je nyní již upravená

tak, že půjdete po akátovém „schodišti“. Rodiče si
nemají kde sednout? Proto jsme ještě na podzim
nechali zasít trávu v zadní části a dokončili výsadbu keřů. Nyní je kout připraven k vybavení lavičkami. Ty chceme udělat zase přírodní z kmenů
stromů v různém provedení.

Kolik jsme zatím k 13. říjnu 2012 investovali?
Výdaje
Zemní práce a zahradnické práce
102.289,- Kč
Sochy, vstupní brána, informační
tabule a letáky, barvy
23.231,- Kč
Lavičky
8.020,- Kč
Příjmy
Dar Renata Pešičková
1.000,- Kč
Dar AVE
3.000,-Kč
Dotace ze Středočeského kraje
50.000,- Kč
Za TIŠICKÉ KLUBko Radka Staňková
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Jak jsme v minulém vydání TR informovali, avizovaný barevný plán obce s vyznačením
všech ulic i důležitých míst pro rychlou a snadnou orientaci byl v minulých dnech umístěn
před budovu Obecního úřadu. Současně s ním
se zde také objevily dvě nové lavičky

