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Zastupitelský poločas
Rok s rokem se sešel a tak znovu, jak jsme slíbili, sedíme se starostou obce Tišice Pavlem Končelem a bilancujeme činnost jeho i zastupitelů za polovinu volebního období. Naši zastupitelé jsou v zásadě v jakémsi poločase své činnosti. Jaký tedy byl ten první? My jsme se ptali a hodnocení, zda se
podařilo za uplynulé dva roky zkvalitnit život v obci, je na vás. A samozřejmě nás také zajímalo, co bude dál.
Pane starosto, blíží se konec roku, a to je vždy
období bilancování. Čím začneme?
Než se pustím do hodnocení dvou let ve funkci
starosty, chtěl bych občanům popřát krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví, štěstí, osobní
i pracovní spokojenosti a splnění všech přání v novém roce. Zároveň by jim přál, aby se jim v naší
obci dobře žilo a cítili, že já i zastupitelé jsou tu pro
ně. Vraťme se však k dotazu – od počátku mého
starostování bylo zřejmé, že obec potřebuje rozvíjet infrastrukturu tak, aby zajistila potřeby stále se
zvyšujícího počtu obyvatel. Ale zároveň bylo nutné
vyhodnotit možnosti úspor, protože základním a nepřekročitelným úkolem, který jsem si na začátku
mého působení předsevzal, bylo rozvíjet naší obec
bez dalšího zadlužování, což beze zbytku plním.
Úspory se podařilo realizovat bez snížení kvality poskytovaných služeb ve výši přibližně 1.500.000,- Kč.
Jednalo se například o zefektivnění v pečovatelské
službě, likvidaci odpadů, poskytovaných služeb pro
OÚ, provozování TIKANASu a další.
Vezměme to však popořádku. Krátce po nástupu do funkce jste se potýkal se zvýšenou hladinou spodních vod…
Druhá polovina roku 2010 a počátek 2011 byly ve
znamení zvýšení spodních vod, občané v některých
částech obce měli zaplavené sklepy a množily se
další komplikace spojené s tímto jevem. Byl to do
jisté míry prubířský kámen nového vedení obce, jak
si s touto situací poradí. Prostřednictvím krajských
dotačních prostředků jsme zrekonstruovali dešťo-

vou kanalizaci V Olšinkách a z větší části pročistili odvodňovací kanál - vodoteč, která odvodňuje
severní část obce. Údržba vodoteče by se měla stát
každoroční samozřejmostí a vždy by se měly v rozpočtu obce najít prostředky na tuto činnost. Neporučíme větru, dešti, ani spodním vodám, ale snahou je,
aby škody způsobené přírodou byly co nejmenší.
Problém spodní vody ještě nebyl vyřešen a už
tu stál nový – nedostatečná kapacita mateřské
školy…
Tato situace byla opravdu závažná, dokládala to
i petice občanů, kteří s tímto stavem nebyli spokojeni. Proto velmi rychle po ustavujícím zasedání
nového zastupitelstva se tento problém začal řešit
a výsledkem byla nová přístavba, která od ledna
letošního roku slouží ke spokojenosti rodičů, personálu, ale hlavně našich malých občánků. Samozřejmě se tato akce zdařila díky dotaci z Fondu
rozvoje obcí a měst Středočeského kraje.
Když jsme u školních prostor v naší obci, tak
musíme zmínit, že pozadu nezůstala ani základní škola. Jak s kapacitním problémem, tak i stavebními úpravami. Jak se řešily problémy zde?
Přístavbou školky se sice z větší části vyřešil problém zvýšeného počtu dětí v tomto zařízení, ale
následně se problém s možným nedostatkem míst
přesunul do ZŠ. Do nadcházejícího školního roku se
řešení našlo ve formálním navýšení kapacity školy
a určitě ke zlepšení této situace přispěla i kvalitnější
komunikace mezi rodiči a školou a i ve spolupráci
s obcí v této oblasti došlo k posunu. Výsledkem by

mělo být více informací směrem k rodičům předškoláků o budoucích počtech prvňáčků a zároveň
uvážlivější přístup rodičů při žádostech o odklad
povinné školní docházky tak, aby v následujících
letech nedocházelo nárazově k převisu počtu dětí
u zápisu do první třídy. Ale k druhé části dotazu –
ano, ani škola nezůstala se stavebními úpravami
pozadu, v současné době je již dokončeno zateplení
celé budovy. Akce byla realizována za pomoci dotace z Fondu životního prostředí. Současně se připravují podklady pro další rozvoj školního areálu.
pokračování na str. 3

Plánovaná těžba štěrkopísku by byla pro naše obyvatele mnohaletým peklem
Stěžujete si na hluk přicházející v letních měsících ze „stanu“ u pískovny v Mlékojedech? Ruší
vás tento hluk a nemůžete v klidu spát! Pak vězte, že oproti plánované těžbě štěrkopísku v lokalitě Tišice – Mlékojedy je tato noční diskotéka
jen milou ukolébavkou. O co vlastně jde?
Obchodní firma Vltavské štěrkopísky s. r. o. se
sídlem v Chlumíně plánuje zahájit těžbu štěrkopísku v lokalitě Tišice – Mlékojedy na ploše v rozsahu
1,3 km2, kdy vlastní vytěžená plocha bude 0,7 km2.
Plánovaná doba těžby se odhaduje na 13 let, s přípravnými a dokončovacími pracemi se celková realizace záměru odhaduje na 20 let. V navrhovaném
těžebním prostoru se plánuje vytěžit 4 394 272 m3,
tj. cca 7 909 690 tun suroviny.
Umíme si představit zničenou plochu?
Je přibližně 5x větší než mlékojedské jezero. Sahá
od silnice na Mělník (cca 30 m od silnice) až k Labi
a povede těsně kolem posledních obytných domů
Tišic, celého jezera až za poslední domy Mlékojed
a zahrnuje zničení lesního porostu v blízkosti Košáteckého potoka. S těžbou se plánuje pokračovat i za
potokem kolem skládky odpadů Spolana a. s.
pokračování na str. 4
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ZPRÁVY Z OZ
13. prosince 2012 OZ schválilo
• vydání OZV č. 1 /2013 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s účinností od 1. 1. 2013
• nákup dvou krytých kontejnerů na ukládání a přepravu papírového odpadu s tím, že cena jednoho kontejneru nesmí překročit cenu 55.000,- Kč bez DPH
• prodej pozemku p.č. 612/22 k.ú. Chrást u Tišic
o výměře 42 m² Lucii Pokorné za částku 800 Kč/m²
• Rozpočtové opatření č.3/2012
• počet zaměstnanců Obecního úřadu (šest)
• přerozdělení příjmu z loterií ve výši 40.000,- Kč
z tohoto příjmu, a to TJ S. Tišice
• Statut Tišických rozhledů
• úpravu finančních podmínek při zajišťování pečovatelské služby Farní charitou Neratovice. Paušální platba za klienta bude 10.000,- Kč za rok s tím,
že minimální celkový paušál za klienty, bez ohledu
na počet klientů, bude ve výši 80.000,- Kč za rok.
• Rozpočtové provizorium pro rok 2013, a to do
doby schválení řádného rozpočtu
• nesouhlas s těžbou štěrkopísků dle záměru „Stanovení dobývacího prostoru tišice II“

Úspěšná rekonstrukce na ČOV

V lednu tohoto roku byly do jednoho reaktoru na
ČOV nainstalovány nové provzdušňovací elementy od firmy FORTEX. Jak jsme vás již informovali,
tato úprava se velmi osvědčila, účinnost rozpouštění kyslíku v procesu se výrazně zvýšila. Potvrdil se tak závěr odborné expertizy z roku 2011, že
dmychadla mají dostatečný výkon i pro plné projektované zatížení odpadními vodami, že problém
je v nevhodně zvolených původních provzdušňovačích. Protože v současné době je čistírna zatížena jen na část projektované kapacity, bylo nutno
vyřešit vhodný způsob regulace množství vzduchu
dodávaného do procesu, protože jinak by se přebytečný vzduch foukal “pánu bohu do oken“ s odpovídající zbytečnou spotřebou elektrické energie.
Původně dodaný jednoduchý způsob regulace na
základě koncentrace kyslíku, změřené kyslíkovou
sondou a následně podle toho regulovanými otáčkami motoru již dále nebylo možno použít. Další
snižování otáček motoru není možné, protože by
nebylo zajištěno dokonalé chlazení motoru. Jediným možným způsobem je přerušovaný chod
dmychadel. V jarních měsících proběhly zkoušky
tohoto řízení chodu pomocí provizorního zařízení. Potvrdily, že lze dosáhnout dalších výrazných
úspor elektrické energie. Proto byly u firmy K-ELEKTRONIK z Obříství, která dodala a udržuje
frekvenční měniče, objednány odpovídající řídící
jednotky umožňující libovolné nastavení doby
chodu a vypnutí dmychadla. Firma zařízení dodala a instalovala v polovině srpna. Nejdůležitějším
řídícím prvkem, který zásadně ovlivňuje kvalitu
čistícího procesu a následně spotřebu elektrické
energie, je kyslíková sonda. Původní, dodaná při
výstavbě ČOV, nebyla příliš vyhovující - bylo ji
potřeba často čistit, doplňovat elektrolyt, cejchovat. Protože bez spolehlivé kyslíkové sondy by
byla všechna předchozí opatření zbytečná, objednali jsme u firmy FIEDLER-MÁGR sondu modernější, pracující na optickém principu. Součástí
montáže v říjnu bylo i její napojení na vysílač varovných SMS zpráv. Pokud množství rozpuštěného
kyslíku v procesu klesne pod stanovenou hranici,
pracovníci obsluhy dostanou SMS zprávu a mohou
tak rychle závadu nalézt a odstranit. Všechny letos
provedené rekonstrukce a úpravy výrazně snížily
spotřebu elektrické energie a zvýšily spolehlivost
chodu ČOV, účinnost čistícího procesu i usnadnily
práci obsluze.
Petr Brodský
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
Smlouva o spolupráci mezi obcemi
přinese výrazný finanční efekt
Smlouva o spolupráci mezi obcemi k zajištění
dodavatele elektrické energie pro potřeby obcí,
kterou uzavřelo 11 měst a obcí z bývalého okresu
Mělník a Praha – východ, by měla všem zúčastněným přinést výraznou úsporu v ceně za elektřinu. Prognózy jsou více než slibné, obec Tišice by
mohla uspořit za rok 2013 řádově desítky tisíc korun. Smlouva mezi obcemi byla uzavřena na celý
rok 2013 a dodavatel energie je vybrán na základě
výběrového řízení. Pokud se tento typ spolupráce osvědčí, budou obce hledat společnou cestu k
úsporám i v dalších položkách.

Číslo popisné lze objednat na OÚ
Ve dvou vydáních Tišických rozhledů byli naši
občané poučeni o povinnosti označit si svou nemovitost číslem popisným, která vyplývá ze Zákona o

přestupcích. Správně by měl být každý dům označen úředně vyrobenou značkou - červená s bílými
znaky pro číslo popisné či evidenční. Obecní úřad
nabízí všem, kteří by měli o správné označení svého domu zájem, využít hromadné objednávky čísel
popisných v klasickém provedení (smalt) v ceně
275,- Kč za jednu značku. V případě zájmu si je
mohou občané objednat nejpozději do konce ledna
roku 2013, kdy bude společná objednávka předána
výrobci. Bližší informace vám poskytnou zaměstnanci obecního úřadu.

Informace pro podnikatele
Obecní úřad připravuje aktualizaci seznamu
podnikatelů na webových stránkách obce, protože většina údajů v něm již není aktuální. Proto
žádá všechny ty, kdo chtějí být v sekci podnikatelé
uvedeni, aby zaslali své údaje na mailovou adresu
danhelkova@tisice.cz.
(nač)

Poplatky se hlásí!
Obecní úřad upozorňuje všechny občany na úhradu poplatků v novém roce 2013. Do konce ledna by
měli mít všichni uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu, do konce března je pak čas na kanalizaci. Pokud jde o biopopelnice, tak jejich svoz začíná až v dubnu a o termínech i výši poplatku budeme
informovat v únorovém vydání TR. Ještě připomínáme, že v případě bezhotovostních plateb se všechny
poplatky zasílají na jeden účet - 3024171/0100.

Odpadové hospodářství v roce 2013
Náklady na likvidaci komunálních odpadů rostou, a to nejen díky stoupajícím cenám pohonných hmot, nákladům svozové firmy, poplatkům za skládkování, ale zejména díky zvyšující se produkci množství odpadů.
S rostoucími náklady stoupá i cena služby, a to se přímo dotýká obce, respektive vás samotných, neboť vy jste
plátci poplatku. Obce by podle novely zákona o místních poplatcích mohly od roku 2013 navýšit poplatek za
svoz netříděného odpadu. Protože naše obec na odpady v roce 2011 doplácela ze svých příjmů 940.000,- Kč,
bylo by nejjednodušší využít novelizace a zvýšit občanům poplatek na maximální možnou výši, tj. 750,- Kč/
osoba/rok. Byl by to však nepříjemný zásah do rodinných rozpočtů a také demotivující krok v procesu
recyklace. Již v roce 2012 jsme dokázali snížit náklady na nebezpečný odpad o 80.000,- Kč a omezením
stavební suti a pneumatik jsme snížili náklady na sběrný dvůr o 190.000,- Kč. Zavedli jsme možnost zpětného odběru drobných elektrozařízení, baterií, rostlinného oleje a navýšili jsme za výhodnější paušální poplatek
několik kontejnerů v obci. To však na cestě snižování nákladů nestačí. V posledním čtvrtletí tohoto roku
jsme věnovali čas analýze poplatků, množství a ceně odpadů u nás v obci, hledali jsme podněty a informace
v jiných obcích, poptávali firmy na svoz a vyjednávali lepší podmínky. Následně jsme vypracovali několik
variant, jak situaci řešit. Pro rok 2013 se podařilo s firmou AVE vyjednat nižší cenu za svoz tříděného odpadu,
kde předpokládáme snížení nákladů o 180.000,- Kč. Obec zakoupí uzamykatelné kontejnery na papír, který
prodá, a trvale je umístí do areálu MŠ a na sběrný dvůr, které budou moci využívat občané i podnikatelé.
Chceme postupně zlepšit recyklační služby, například umožnit třídit sezonně zelený odpad či za poplatek odvést do sběrného dvora nadlimitní množství suti, pokud se občanům nevyplatí objednat si jednorázově velký
kontejner. Další možností je nabídnout občanům v rámci dobrovolné aktivity třídit plasty s vlastní donáškou
na sběrný dvůr, identifikovat se a získat dle kvalitně vytříděného množství slevu na poplatku v dalším roce.
Cílem by mělo být minimalizovat objem zbytkového netříděného odpadu a podpořit větší míru recyklace.
Smluvně je cena s firmou AVE stanovena paušálně, ale naše kroky budou směřovat k nastavení ceny za skutečně odvezené množství zbytkového odpadu v popelnicích. Úspory v odpadovém hospodářství by mohly
být v roce 2013 přibližně 480.000,- Kč.
Ing. Radka Staňková, místostarostka obce

Divadelní soubor LUNO netradičně

Divadelní soubor LUNO o sobě nějakou dobu nedal vědět. Ale ne proto, že by zanikl, či usnul na vavřínech. Naopak, jeho členové pilně pracovali na přípravě nové hry a jsou již ve fázi pravidelných zkoušek.
Odmlčení mělo jiný důvod – herci se rozhodli zkusit nastudovat něco jiného než pohádku, něco zcela netradičního pro amatérský vesnický soubor. A protože vybraný kus je pořádným soustem, rozhodli se vyjít
s právě studovanou hrou na veřejnost až ve fázi, kdy budou přesvědčeni, že ji zvládnou. A ta chvíle nastala až nyní. Co právě soubor
studuje, je už veřejným tajemstvím, a tak oficiálně oznamujeme, že jsme se nepustili
do ničeho menšího než do
opery, a to přímo do skvostu
– Prodané nevěsty. Všichni si
uvědomujeme váhu tohoto
kusu a nechceme z opery udělat nemístnou taškařici, ale
chceme ji lidem podat ve formě pro nás dostupné - jako
činohru se zpěvy. Divák nebude ochuzen o známé árie, které zazní v podání členů souboru, jako je Věrné
milování, Znám jednu dívku či Milostné zvířátko. Ale zpívat celou operu by bylo nad naše a možná i
divákovy síly, proto bude proložena mluveným slovem a netradičním ztvárněním některých úseků opery.
A tak nejen na prknech nejvýznamnějších kamenných divadel, ale i na našich prknech pokrytých nově zakoupeným kobercem, zazní světoznámé melodie Prodané nevěsty. Věříme, že výběr dalšího studovaného
kusu překvapil. A vy, naši diváci, věřte, že uděláme vše pro to, abyste i tentokrát odcházeli z našeho improvizovaného divadla spokojeni a příjemně překvapeni. Prodanou nevěstu se chystáme uvést v prvním
týdnu měsíce května.
Za divadelní soubor LUNO Naďa Černá, píár manažerka

Zastupitelský poločas
Zůstaňme ještě chvíli u stavění. Vedle budovy OÚ roste nové zdravotní středisko. Kdy se
můžeme těšit na návštěvu lékaře v důstojném
prostředí?
Zdravotní středisko bylo dalším bodem, který se
musel urychleně řešit. Stávající prostor již nesplňuje základní požadavky na zařízení tohoto typu

den ze zastupitelů se nechal strhnout a obíhal obec
s peticí proti této akci. Oceňuji, že se ostatní zastupitelé místo shánění „dušiček“ po vsi raději snažili
najít řešení tohoto nelehkého problému. A to jsme
na rozdíl od zastupitele - turisty našli. Po jednání a ve shodě s majitelem předmětných pozemků
se přistoupilo ke změně územního plánu. V těchto místech (pozemek u „bytovek“ v Boleslavské)
nebude možné stavět bytový dům, ale za určitých
podmínek pouze klasický rodinný dům.

a bylo by jen otázkou krátké doby, než by se muselo pro nevyhovující stav uzavřít. Po detailním
seznámení se stavem a zjištění, že pouhá rekonstrukce by neřešila potřebné požadavky, jsem začal iniciovat stavbu střediska nového. Jelikož se
podařilo získat dotaci z Fondu rozvoje obcí a měst
Středočeského kraje pro rok 2012, mohla výstavba v červnu letošního roku začít. Finanční krytí je
z větší části z krajské dotace a zbytek uhradí obec
z výnosu prodeje budovy stávajícího střediska. Stavební práce pokračují dle harmonogramu, takže se
na jaře příštího roku můžeme těšit na nové prostory.
Bude mít o něco větší rozlohu, než stávající, navíc
je budova koncipována tak, aby se dalo v případě
potřeby dostavět další křídlo a reagovat na vyšší požadavky občanů v rámci zdravotní péče.
Na konec investičních akcí jsme si nechali asi
největší problém - kanalizaci...
Kanalizace má v této chvíli z pohledu obce dvě
roviny - provozování a dostavbu. Provoz naší
kanalizace zajišťuje firma TIKANAS s.r.o., kterou vlastní obec Tišice. I přes některé problémy,
které vyvstaly ve spojitosti s dodanou technologií
v čistírně odpadních vod, se TIKANAS zasloužil
o spolehlivý provoz a kvalitní servis. Zvláště po
nástupu nové jednatelky O. Janouškové se zvýšila efektivita a došlo k úsporám v řádech statisíců
korun.
Největším oříškem obce, alespoň co do finanční
náročnosti, je bezesporu dostavba kanalizačního
řadu. Důležitým prvkem v „boji“ o dostavbu, je
využití možných dotačních titulů. Již jsme v tomto
funkčním období podali žádost do Zemědělského
intervenčního fondu, kde jsme neuspěli, ale naše
snaha neupadá. V tuto chvíli máme podánu žádost
o dotaci na Státním fondu životního prostředí. Žádost se týká Etapy I. v ulici Boleslavská a dále se
připravují podklady pro Etapu II. v ulici Ke Křížku
a Na Pastvičkách. V každém případě je dostavba
kanalizačního řadu prioritou a práce na tomto projektu neustále pokračují.
Život obce však nejsou jen investiční akce.
Zastupitelé se musí potýkat i s problémy každodenního života. Co bylo v tomto směru za poslední dva roky nejsložitějším?
Snad nejzávažnější věcí z balíčku „každodenní
život“, kterou zastupitelstvo muselo řešit, byl záměr výstavby bytového domu soukromým investorem, kde bylo důvodné podezření, že by se mohlo
jednat o ubytovnu pro nepřizpůsobivé občany. Je-

Rád bych ještě poznamenal, že v žádném případě nezpochybňuji právo občanů na sepsání petice
k jakémukoli problému, ale viděli jste někdy, že by
sepisoval petici a sbíral podpisy třeba ministr, když
má vláda problém? Jde o to, že zastupitelé vykonávají vůli občanů a musí právě konkrétní problémy
řešit. Petice většinou sepisují nespokojení občané,
když zastupitelé nekonají. V tomto konkrétním
případě nechtěl ani jeden ze zastupitelů připustit výstavbu bytového domu pro nepřizpůsobivé
a tak správné bylo hledat řešení. Nezlobte se, ale
ze srdce nesnáším, když se někdo snaží přiživit na
problémech a „sbírat body“ a ostatní to musí odpracovat.
Řada námětů také přichází od občanů a některé z nich jsou jistě velmi podnětné. Realizovaly se již nějaké?
Zastupitelstvo si bylo vědomo nefunkčnosti stávajícího informačního systému. Vybrán byl podle
podnětů obyvatel moderní typ oboustranného značení, které je instalováno na sloupech veřejného
osvětlení nebo samostatných sloupcích. Pro svou
vyšší finanční náročnost oproti klasickým smaltovaným cedulím bude osazování nového značení
probíhat po etapách. V letošním roce se realizovaly dvě, které zahrnuly značení především v ulicích
přilehlých k hlavní silnici a v nové zástavbě, kde
se vyskytly zásadní problémy v orientaci zdravotníků. Nechybí ani značení místních cílů, například
OÚ, MŠ, ZŠ, Zastávka ČD, Sportovní areál a také
plán obce instalovaný před Obecním úřadem. Další etapy budou následovat v příštím roce.
Život obce však nejsou jen rozpočty, dotace, investice a další. K přátelskému prostředí
pro její obyvatele také patří společenský život
a jeho nositeli jsou většinou nejrůznější sdružení a spolky. Jak ty vnímáte a podporujete?
Spolky vnímám jako určitou duši obce, bez jejich
činnosti by byl život v ní velice chudý. Smekám
pomyslný klobouk před každým, kdo se ve svém
volném čase věnuje veřejně prospěšné činnosti
a obohacuje tak naší obec. Podpora spolků je pro
obec samozřejmou aktivitou, proto od roku 2012
došlo k navýšení finančních prostředků pro jejich
činnost. To, že si jejich aktivit velice vážím, dokládá i první setkání se zástupci spolků a obce a počítám, že se bude pravidelně opakovat. Další formou
spolupráce by měla být například společná kulturní
akce, kde by se jednotlivé spolky prezentovaly.
Doposud jsme hovořili o tom, co spíše bylo.
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Ale podívejme se dál, co plánujete pro další dva
roky v křesle starosty?
Samozřejmě zde nemohu vyjmenovat všechny záležitosti, které jsou potřeba řešit nebo které
spolu se zastupiteli plánujeme. Za prvé na to není
tolik prostoru, za další život stále běží a je nutné
řešit situace, o nichž teď ještě ani nevíme. Alfou
a omegou většiny záměrů jsou finance. Jelikož
jsme se uplynulé dva roky zaměřili nejen na investice, ale i úspory, podařilo se ušetřit v rámci
rozpočtu především na mandatorních (povinných)
výdajích částky kolem milionu a půl korun ročně.
Dále byl schválen nový zákon, který od příštího
roku upravuje rozpočtové určení daní, a tím dojde,
za předpokladu dostatečného výběru daní státem,
k navýšení příjmů naší obce o více než tři miliony korun. Bohužel stát zároveň připravil pro obce
v některých oblastech navýšení výdajů, což se však
dozvíte jen z některých zdrojů. Takže uvidíme,
kolik prostředků ze zmíněného navýšení opravdu
zůstane pro další rozvoj obce. Ale budu přeci jen
trochu konkrétní, alespoň heslovitě. Jak už jsem
uvedl, budeme se snažit o zajištění prostředků na
pokračování výstavby kanalizace. Dále počítáme
s vyšším objemem financí do opravy místních
komunikací, úspěchem by bylo navýšení o 100 %
oproti rozpočtu letošního roku. Stejně tak vyvíjíme
tlak na majitele hlavní komunikace obce, kterým
je Středočeský kraj, aby prováděl opravy poškozených úseků. Dlouhodobě je přislíbena, ale neustále odkládána, také generální oprava této silnice.
V této souvislosti musím zmínit i dopravní situaci
na tomto hlavním tahu, její zatížení automobilovou dopravou je enormní. Doposud jednání kýžený úspěch nepřinesla, ale již rýsuje akceptovatelné
řešení, které by mohlo značně zlepšit bezpečnost
na hlavní silnici. Zásadním způsobem je však třeba řešit i parkovací možnosti, například parkování
v Kozlech, kde parkují především rodiče dovážející děti do školy. Plánujeme zde vytvořit kvalitní
zpevněné parkovací stání, které bude z dopravně
bezpečnostního hlediska odpovídat současným

normám. V neposlední řadě nezapomínáme i na
sportovní a společenský život - je snaha v nebližší
době vybudovat multifunkční hřiště, které by mělo
vyrůst v těsné blízkosti fotbalového. Určujícím
hlediskem všech těchto aktivit bude výše příjmů
ze státní pokladny, případně přidělené dotace.
A závěrem stručného výhledu do budoucna bych
všechny rád pozval na Den obce, jestliže zastupitelstvo bude můj návrh akceptovat. Měl by se
konat koncem srpna 2013 a jeho součástí by mělo
být představení všech místních sdružení a spolků
i bohatý sportovní a kulturní program.
Pane starosto, děkujeme za obsáhlý rozhovor
a do dalšího roku Vám přejeme splnění všech
přání jak v zastupitelském, tak i osobním životě. A našim čtenářům slibujeme, že o řadě
zmíněných akcí budeme na stránkách TR průběžně informovat včetně podrobností o obecní
slavnosti.
Olga Janoušková
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Plánovaná těžba...
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Kam s vytěženou surovinou?
Na nákladní auta s tonáží 30 tun. Dle studie polovina aut pojede na Mělník a druhá na Brandýs. Jak
odvážný odhad pro těžbu plánovanou na 13 let! Nikdo nám nezaručí, že se poměr nezmění. Lidé bydlící v blízkosti hlavní silnice si již nyní stěžují na
nadměrný hluk, prašnost a otřesy. Jak bude hlavní
silnice vypadat, když po ní přejede dle plánu kolem
čtyřiceti plně naložených aut navíc? Při jízdě zpět
si budou jen vesele rachotit obyvatelům pod okny.
Jak praví předložená studie – dlouhodobé hlukové
expozici v rozsahu 65 – 85 dB (hygienický limit je
70 dB) může být vystaveno 60 až 80 obyvatel. Ale
studie nás zároveň uklidňuje, že plánovanou těžbou
se hluk zas o tolik nezvýší oproti současnému stavu
a jde přeci jen o zanedbatelné procento obyvatel!
Auta jsou jediným zdrojem hluku?
Ale vůbec ne. Těžba bude provozována s dalším
zpracovatelským zařízením, jako je pásový dopravník v délce dle potřeby a třídička a drtička k úpravě
kameniva!!! Těžba a zpracování bude probíhat 24
hodin denně, expedice od 6 do 18 hodin, vše s výjimkou zimních měsíců. Roční časový fond těžby
je plánován na 200 dní, fond odbytu upravené
suroviny 250 dní. Limit hluku pro těžbu přes den
může být překročen o cca 4dB, v noci o 3,5 dB.
Ale studie nás opět uklidní: „skutečnost, že může
dojít k překročení hygienického limitu je z tohoto
hlediska nevýznamná, protože hygienický limit je
definován pro dlouhodobou, celoživotní expozici.“
A obyvatelům při okraji Tišic a Mlékojed to bude
rušit spánek „pouhých“ 13 let!
Nesmíme zapomenout na prašnost
Resuspendovaný prach bude vznikat při skladování a veškerou manipulací se sypkým materiálem.
Prašnost nás bude obtěžovat zhruba 2/3 v roce (záleží na vlhkosti, povětrnostních podmínkách). Dle
výpočtu se odhaduje množství prachu ze skrývky a ukládání materiálu ve výši 810 kg ročně. Při
nakládce suroviny na nákladní vozidla činí emise
prachu až 1264 kg ročně! Při převozu na nás padne
„pouhých“ 195 kilogramů za rok.
Vliv na přírodu a ekologii
Pro naše obyvatele není nezajímavá skutečnost, že
plánovaná těžební lokalita se nachází v záplavovém
území. V sanační studii není plánováno zavezení plochy, takže by nám mělo vzniknout místo záplavového území obří jezero, které zničí ornou půdu nejvyšší
kvality a které v případě povodní neodvede ani kapku
vody. Přímo v území plánovaném pro těžbu se nacházejí prvky územního systému ekologické stability:
regionální biokoridor Košátecký potok, lokální biocentrum Košátecký potok u remízků, lokální biocentrum ústí Košáteckého potoka. A ten je těžbou značně
ohrožen, protože vodní toky jsou zpravidla zásobovány přítokem podzemní vody. S případnými výkyvy
hladiny podzemní vody by byla spojena hladina vody
v Košáteckém potoce. Předložená studie nezaručuje,
že nemůže dojít k úplnému zániku potoka! Samostatnou kapitolou je i vliv těžby na chod dešťové kanalizace V olšinkách, která ústí do meliorační strouhy
a ta bude těžbou zcela zničena.
Jde těžbě zabránit?
Hlavními, kdo mohou těžbu zcela zastavit, jsou
vlastníci pozemků. Pokud oni pozemek neprodají,
je těžba vyloučena. Ale protože se v celém záměru pohybují obrovské zisky, pak zmiňovaná firma
udělá maximum pro získání pozemků. Další možností je nedopustit změnu územního plánu, který
není v souladu s podnikatelským záměrem. Své
slovo řekne i Ministerstvo životního prostředí ČR
a další orgány povolující těžbu.
O celém záměru i o protiopatření ze strany obce
vás budeme pravidelně a podrobněji informovat.
Naďa Černá
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Nejen přibýváme, ale i rosteme
Před několika měsíci jsme mezi sebou přivítali občana s číslem 2000. Není to však jediné „kulaté“ číslo,
které jsme v naší obci letos zaznamenali – zakulatila se i čísla popisná. Z nejrůznějších důvodů bylo i po
sloučení obcí v roce 1960 zachováno označení katastrálních území, katastrálních čísel pozemků a v rámci
jednotlivých původních obcí i číslování domů - popisná čísla. Nejstarší konkrétní záznam o počtu domů
v jednotlivých obcích je ve farské kronice z roku 1898. Chrást jich měl 64, Tišice 40 a Kozly 62, což
znamená, že v celých dnešních Tišicích bylo 166 domů a v nich žilo 1039 obyvatel. Další údaje až do
roku 1960, které uvádím, se týkají jen samotného Chrástu, protože v kozelské kronice nic není a tišická
se ztratila. Trvalo několik stovek let, než Chrást dosáhl v roce 1923 počtu domů rovných 100, v nich
žilo 527 obyvatel. Stačilo ale jen 17 let a v Chrástě bylo v roce 1940 přiděleno č. p. 200. V následujících
válečných i poválečných letech se tempo
výstavby výrazně zpomalilo. První údaje
o počtu domů ve sloučené obci jsou až roku
1963 - v Chrástě jich bylo 242, v Kozlech
153 a v Tišicích 164. Zajímavou informaci
jsem našel v zápise za roku 1969: „Na území
Tišic se nepovoluje, až na výjimky, výstavba
rodinných domů. Stavět je možno jen ve spádových obcích Všetaty a Neratovice.“ Do
kdy toto moudré rozhodnutí „strany a vlády“ platilo, se v kronice neuvádí, důsledkem
však byl trvalý pokles počtu obyvatel a vylidňování vesnice. Za dalších 26 let, až do
Dům č. p. 401 rodiny Čejkových
přelomového roku 1989, přibylo v Chrástě
jen 26 domů, v Kozlech jen 4 a v Tišicích
26. Trvalo to 57 let, než se Chrást rozrostl o dalších 100 domů a v roce 1997 dosáhl č. p. 300. A je to právě
v úvodu zmíněné druhé „kulaté“ číslo popisné 400, přidělené v letošním roce, tedy po pouhých 15 letech.
Kozly dosáhly na č. p. 200 v roce 2010, dnes mají již 230 domů, v Tišicích bylo č. p. 200 přiděleno v roce
1999, dnes je tam 227 domů. Celá obec Tišice má tedy 858 domů.
Na závěr ještě jedno porovnání. Z výše uvedených počtů domů a obyvatel vyplývá, že v roce 1898 připadalo na jeden dům 6,2 obyvatele, v roce 1923 pak 5,2 a v roce 1960 žilo v jednom domě průměrně jen
3,6 obyvatele a letos to vychází na 2,3 obyvatele. Toto velmi nízké číslo svědčí nejen o malém počtu dětí,
které se v rodinách rodí, o změně životního stylu a životní úrovně, ale i o tom, že je u nás vysoký počet
starších, trvale neobydlených domů, využívaných k rekreaci a bohužel i značný počet nových domů, do
kterých se občané nastěhovali, ale k trvalému pobytu nepřihlásili.
Petr Brodský, kronikář

Senioři zakončili letošní rok taneční zábavou
V neděli 9. prosince uspořádal Klub seniorů v chrásteckém sálu mikulášskou zábavu s Přívorankou
Miloše Valenty. Byla to poslední akce roku 2012 a až na slabší účast byla přítomnými hodnocena pozitivně. Zda se na účasti projevila víc mrazivá neděle, nebo blízkost Vánoc a nutnost pečení vánočních
dobrot, netroufáme si určit. Hlavním zůstává to, že se přítomní dobře bavili. Na přelomu ledna a února
je plánována Výroční schůze, kde bude zhodnocena veškerá činnost Klubu seniorů za uplynulý rok a
současně představí plány na akce v nadcházejícím roce 2013. Výbor Klubu seniorů přeje všem svým
členům i tišickým občanům krásné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a hlavně zdraví v nastávajícím roce 2013.
J. Kratochvíl

TIŠICKÉ KLUBKO

Lampionů kam už oko nedohlédne

„Na ohňostroj se moc těšíme.
Loni jsme si přáli po cestě i nějaké další strašidlo pro děti a opravdu jste nás letos holky přesvědčily, že pro vás není nic problém“,
řekl pan Bezouška, když jsme spolu mluvili po
ukončení akce. Všechny postřehy návštěvníků bereme jako výzvu k vylepšení nebo změně. Proto
jsme letos zopakovali úspěšný a návštěvníky oblíbený ohňostroj, kostlivce a přidali létajícího ducha
se strašidelnými zvuky, kterého nám sestrojil Josef
Janoušek. Cestu dětem i rodičům ozdobily svítící dýně od Radky Šťastné a závěr putování patřil
pekařkám, které se jistě trefily do vašeho apetitu,
protože se dobroty rychle vyprodaly.

Rozsvícení vánočního stromku
V Česku nemá vánoční stromek dlouhou tradici. Poprvé ho ozdobil pro své přátele v roce 1812
ředitel pražského Stavovského divadla Jan Karel
Liebich na svém libeňském zámečku. Zřejmě roku
1860 se na stromečku v Čechách poprvé rozsvítily
lojové svíčky. A u nás v Tišicích se poprvé za účasti občanů rozsvítil stromek před Obecním úřadem
v roce 2007. Vůně svařáku a tóny vánočních písní
přilákaly hodně místních, ale i přespolních lidí, kte-

rým nechyběla chuť popovídat si s přáteli. Ne jinak
tomu bylo i letos na šestém rozsvícení. A možná
jste si všimli, že nám ten stromeček za těch šest
let povyrostl a letos se opravdu rozzářil krásným
barevným světlem. Děkujeme všem, co pomáhali
s organizací lampionového průvodu i s rozsvícením, děkujeme dětem i učitelkám z MŠ a ZŠ, Obci
Tišice a našim věrným i novým pekařkám. Jejich
zájem nás moc těší. Z obou akcí do projektu „Na
bikeparku statečně, na silnici bezpečně“ přibyla
částka 25.641,- Kč.
A slovy z děkovné vánoční písničky, která měla
premiéru na rozsvícení, bych Vám chtěla za celé
TIŠICKÉ KLUBko popřát hezké Vánoce, radost,
pohodu a veselí v novém roce.
Zpíváme vám pro radost,
punče máme ještě dost
a cukroví od pekařek tu čeká.
Když si ho tu koupíte, jistě neprohloupíte,
před jejich uměním i Pohlreich smeká.
Touto písní říct vám chcem,
že vám všechny děkujem,
že na akce Klubka chodíváte.
Stromeček se rozsvítí, když světýlka nezmizí,
a všichni si tu s námi zazpíváte.
Radka Staňková

Výstava betlémů

Zápis do 1. ročníku
Základní školy Tišice

Zápis do 1. ročníku ZŠ Tišice pro školní rok
2013/2014 se koná v úterý 22. ledna a ve středu
23. ledna 2013 od 14,00 do 17,00 hodin v budově
školy. Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte a
občanský průkaz jednoho z rodičů. Podle předpokladu očekáváme k zápisu do příštího školního
roku opět okolo čtyřiceti dětí. Pokud by od září
2013 nastoupilo do 1. ročníku více než 30 žáků,
musela by se část dětí (vzhledem k tomu, že škola
nemá prostory, aby mohla otevřít dvě první třídy)
pravděpodobně učit společně ve třídě s vyšším
ročníkem.

Základní škola pořádala
sběr starého papíru.

Celá naše školka byla koncem listopadu na školním výletě v muzeu betlémů pod hradem Karlštejnem,
kde jsme měli možnost vidět betlémy z různých materiálů. Ze dřeva, z papíru, z perníku, cukrový a keramický i různé mechanické betlémy. Největší překvapení čekalo děti v půdním prostoru - trvale umístěný
loutkový Královský betlém, který byl pro toto muzeum vyroben místním řezbářem. Na 80 m2 se rozkládá
několikametrová kulisa hradu Karlštejna a přilehlého okolí osázená půlmetrovými loutkami v historických kostýmech. Působivý celek ozvláštňuje vyprávění karlštejnské pohádky a hudba ze Smetanovy Mé
vlasti. Vše je v pohybu až do závěrečného vyzvánění zvonů, které uzavírá celé představení. Pro všechny
děti to byl nevšední zážitek.

V novém roce nově
ve sběru starého papíru

K tradičnímu úklidu lesa po návalu spadaného
listí se přidaly i děti.

Celý půl rok Mateřská škola společně s Obecním
úřadem sledovala zapojení rodičů a obyvatel obce
do sběru starého papíru. Protože se tyto akce setkaly s velkým ohlasem, rozhodlo zastupitelstvo obce
zapojit mateřskou školu do nové koncepce svozu
tříděného odpadu z obce. Jeden ze dvou kontejnerů, které budou zakoupeny pro sběr starého papíru,
bude trvale umístěn v areálu školky a obyvatelé do
něho budou moci kdykoli v době provozu přivážet
sběrový papír. Zisk z prodeje starého papíru bude
určen tak jako v minulosti na úpravu areálu mateřské školy a na zakoupení herních prvků. Mateřská
škola Tišice děkuje obecnímu zastupitelstvu za
takové ocenění její snahy získávat finanční prostředky i jinou cestou. Děkuje též všem, kteří touto
cestou naši mateřskou školu podporují.
Za kolektiv zaměstnanců MŠ Tišice
Naďa Černá

Vánoční besídky v MŠ

Vánoční besídky ve všech třídách jsou v plném proudu. Děti pilně nacvičovaly a zde je výsledek.

Ve dnech 7. až 12. 11. byl v areálu školy přistaven kontejner, kam rodiče s dětmi během těchto
dní vozili starý papír. Zaplnil se celý a ještě asi
300 kg, které se do něj nevešly, musel zvlášť pan
školník odvézt autem do sběrných surovin. Další
sběr se bude konat v měsíci dubnu a poté budou
odměněni nejlepší sběrači. Získaná částka se použije na školní pomůcky, které si tak žáci nebudou
muset kupovat.

Úspěšně s myslivci

Aktivity naší základní školy jsou velmi pestré,
některé školní akce se každoročně opakují, některé
vzniknou a zase zaniknou. Některé jsou úspěšnější
více, některé méně. Jednou z těch letos nejúspěšnějších, ke které bychom se chtěli vrátit i v příštích
letech, bylo setkání se členy Mysliveckého sdružení Tišice. Po dohodě s Jaroslavem Kavínem pro nás
myslivci připravili program, který se konal v areálu střelnice myslivecké chaty. Členové spolku J.
Kavín, J. Černý, K. Dražil a J. Kyncl uspořádali
pro děti přednášku o práci myslivců, střelbu na terč
(asfaltové holuby) a ukázku práce mysliveckých
psů při dohledávání zvěře. Děti všemu pozorně
naslouchaly a vše bedlivě sledovaly. Na závěr si
prohlédly mysliveckou chatu. Domů se vracely se
spoustou nových zážitků a dojmů. Chtěli bychom
tímto poděkovat všem jmenovaným a těm, kteří
pro děti toto zajímavé odpoledne připravili.
J. Slámová, ředitelka školy

Redaktoři z naší školy

Opět se vracíme v naší rubrice k pracím žáků
Základní školy, v nichž komentují školní dění.
Tentokrát se s námi paťáci podělili o své dojmy
z návštěvy hvězdárny v Praze.
Průzkumníci vesmíru
Takhle jsem si připadal ve hvězdárně v Ďáblicích, kde jsme pozorovali noční oblohu dalekohledy. Koukli jsme se na souhvězdí Persea
a také jsme viděli hvězdu Albireo, která patří
do souhvězdí Labutě. Viděli jsme i hvězdokupu,
a ukázali nám, co zbyde ze slunce, až vybuchne.
Také jsme se dozvěděli, proč je jedna hvězda žlutá a jiná třeba modrá. Je to teplotou - červená je
teplejší, modrá je studenější. Dostali jsme se až
k Jupiteru, který se nám líbil asi nejvíce, a dozvěděli jsme se, že má šedesát měsíců. Ze Země jsou
ale pozorovatelné pouze čtyři. Cítil jsem se jako
ve vesmíru, a to díky naší skvělé paní učitelce
Marcele Lazákové.
Děkujeme vám, paní učitelko.
Žáci 5. třídy K. Preislerová, J. Adámek,
E. Husáková, A. Havlíčková
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Béčko zatím úspěšnější
Těsně před závěrem první poloviny soutěží ve stolním tenise je situace oproti minulému ročníku zcela
opačná. Zatímco loni se áčko pohybovalo stále v horní polovině tabulky RP I a B-mužstvo bojovalo ve
spodní půlce RPII., letos si naši zástupci úlohy prohodili. A-mužstvo je zatím deváté, B-mužstvo čtvrté.
Noví či staronoví hráči P. Jelínek a Z. Válek jsou oporami béčka a právě jejich výkon je základem úspěchu
našich v RP II. Na přelomu roku uspořádají stolní tenisté tradiční oddílový turnaj O pohár starosty Tišic.
V pátek 28. 12. 2012 se bude snažit Pavel Rubín loňský úspěch zopakovat, aby si tento putovní pohár opět
odvezl na jeden rok domů. Jako vždy jsou tu ale další, především Jirka Fabián, letošní jednička, aby coby
vítězové letošního ročníku mohli převzít z rukou starosty vítězný pohár. Nuž uvidíme.
VÝSLEDKY
Regionální přebor I.
Mšeno A – Tišice A
12-6
(Rubín 2,5, Válek Jar. 1,5, Brodský 1, Vais 1)
Tišice A- Nerat. C
8-10
(Fabián 3,5, Rubín 2,5, Brodský 2)
Nerat. E – Tišice A
7-11
(Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 3)
Nerat. D – Tišice A
12-6
(Fabián 3, Rubín 2, Brodský 1)
Tišice A – Pšovka A
11-7
(Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 2, WO 1-0)
Dřínov A – Tišice A
12-6
(Brodský 3, Fabián 2, Vais 1, WO 5-0)
Tišice A – Beřk. A
7-11
(Fabián 3,5, Rubín 3,5)
Nelah.Veltr.-Tišice A
11-7
(Fabián 3,5, Rubín 2,5, Brodský 1)
Tišice A- Cítov
12-5
(Rubín 3,5, Fabián 1,5, Brodský 2, Vais 1 WO 4-2)
Regionální přebor II.
Mlékoj. D – Tišice B
2-16
(Jelínek 4,5, Dudek 4,5, Válek Z. 4,5, Kratochvíl I. 2,5)
Tišice B – Liběchov B 13-5
(Jelínek 4,5, Válek Zd.4,5, Dudek 2,5, Habart 1,5)
Nelahoz. D – Tišice B 6-12
(Jelínek 3,5, Habart 3,5, Válek Z. 2,5, Veselý 2,5)
Tišice B – Nelahoz. E 18-0
(Dudek 4,5, Kratochvíl M. 4,5, Habart 4, Jelínek
2,5, Válek Z. 2,5)
H. Počaply – Tišice B 13-5
(Jelínek 2, Dudek 1, Válek Z. 1, Habart 1)
Nelahoz. C - Tišice B
13-5
(Jelínek 3,5, Habart 1, Válek Z. 0,5)
Tišice B – Mlékoj. B
7-11
(Dudek 3, Jelínek 2,5, Válek Z. 1,5)
Mšeno B- Tišice B
8-10
(Jelínek 3,5, Válek Z. 3,5, Dudek 2, Habart 1, WO 1-0)
Tišice B – Nerat. F
12-6
(Válek 3,5, Dudek 3, Jelínek 2,5, Habart 2, WO 1-0)

Chystáte se na ples?
Pokud máte rádi tento druh zábavy a rádi
si zatančíte, pak máme pro vás nabídku
plesů, pořádaných místními spolky v prostorách sálu restaurace Na hřišti.
18. 1. 2013
9. 2. 2013
23. 3. 2013
13. 4. 2013

Chovatelský ples
Hasičský ples
Sportovní ples
KLUBko - zábava

NAROZENÍ

Ema Gubrická, Matija Jan Ilič
Sofie Jarková, Štěpán Kavín, Oliver Dinu
Natálie Kostelecká, Michal Rajský

ÚMRTÍ

Václav Beneš
57 let
Genovéva Kroková 69 let
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PRŮBĚŽNÉ TABULKY
Regionální přebor I.
1. TJ Neratovice „C“ 9 7
2. Dolní Beřkovice A 9 6
3. TJ Sokol Dřínov A 9 6
4. SK Mšeno A
9 6
5. Mělník - Pšovka A 8 5
6. TJ Neratovice D
9 5
7. D. Nelah. - S.Veltr. B 8 5
8. TJ Sokol Cítov
9 4
9. TJ Sokol Tišice „A“ 9 3
10. SK Liběchov „A“ 9 1
11. TJ Neratovice „E“ 9 0
12. TJ Sokol Dřínov „B“ 9 0

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

0
1
2
3
2
3
3
4
6
7
8
9

0 111:51 23
0 99:63 20
0 101:61 19
0 101:61 18
0 90:54 16
0 89:73 16
0 85:59 15
0 77:84 13
0 74:87 9
0 57:105 4
0 54:108 1
0 15:147 0

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

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

0
1
2
3
2
2
3
3
6
5
6
7
9
9

0 137:25 27
0 100:44 21
0 98:64 19
0 98:64 18
0 92:52 18
0 94:50 16
0 90:71 16
0 68:76 15
0 71:91 9
0 64:80 7
0 64:80 6
0 46:113 6
0 30:130 0
0 25:137 0

9
7
6
6
6
5
5
5
3
2
2
2
0
0

Rozpis 2012-2013 – 2. polovina
Regionální přebor I. (Tišice A)
25.1.
Tišice A – Mšeno A
28. 1.
Neratovice C – Tišice A
8. 2.
Tišice A – Neratovice E
15. 2.
Tišice A – Neratovice D
22. 2.
Pšovka A – Tišice A
8. 3.
Tišice A – Dřínov A
15. 3.
Beřkovice A – Tišice A
22. 3.
Tišice A – Nelahozeves B
26. 3.
Cítov – Tišice A
5. 4.
Tišice A – Liběchov A
11. 4.
Dřínov B – Tišice A
Regionální přebor II. (Tišice B)
14. 1.
Tišice B – Mlékojedy C
21. 1.
Tišice B – Mlékojedy D
31. 1.
Liběchov B – Tišice B
4. 2.
Tišice B – Nelahozeves D
15. 2.
Nelahozeves E – Tišice B
18. 2.
Tišice B – H. Počaply
4. 3.
Tišice B – Nelahozeves C
14. 3.
Mlékojedy B – Tišice B
18. 3.
Tišice B – Mšeno B
25. 3.
Neratovice F – Tišice B
1. 4.
Tišice B – Kralupy
8. 4.
Beřkovice B – Tišice B
15. 4.
Tišice B – Pšovka B
24. 4.
Mlékojedy C – Tišice B

INZERCE

Prodám pozemek o výměře 3376 m2 v Tišicích,
vhodný k rozparcelování pro výstavbu RD. IS na
hranici pozemku. Tel. 728 952 236.

Sport

Fotbalisté v polovině sezóny

Muži
A je dohráno. Poslední odložený zápas 10. kola
(pro nezpůsobilost terénu) s PTZ Nelahozeves se
hrál až poslední listopadovou sobotu a nelahozevečtí vyhráli 2:0. Ale popořádku. Proti Kralupům
- vedoucímu mužstvu tabulky - tým sehrál vyrovnanou partii. Bohužel ke konci zápasu byl vyloučen Jirka Štráchal a soupeř převahu jednoho hráče
využil. Na Pšovce to také mohlo dopadnout obráceně, ale za neproměňování vyložených šancí jsme
byli potrestáni. Ovšem zápas s Borkem byl jednoznačnou záležitostí hostí. Vzhledem k tomu, že
už ve 20. minutě byl opět vyloučen Jirka Štráchal,
nebylo pochyb, kdo v tomto zápase zvítězí. Naše
mužstvo tak zaznamenalo krutou domácí prohru.
Závěr podzimní části opravdu nebyl tak úspěšný,
jak bychom si představovali. Celkově náš tým sehrál 13 zápasů, z toho 4 vítězné, šestkrát prohrál
a třikrát remizoval. Celkem získal 15 bodů a hráči
vstřelili 22 gólů, z toho Tomáš Prejzek polovinu,
a 31 jich inkasovali. Stojí též za povšimnutí, že
v posledních čtyřech utkáních dostali sedmnáct banánů, čímž si značně pokazili skóre. Tabulku střelců tedy vede T. Prejzek s 11 góly, o druhé místo se
dělí Brodský, Březina a Beran se dvěma úspěchy
a jednou se trefili Vítovec, Rampouch, Brzoň, Karlík a L. Temiak.
A jaká je současnost? Nyní jsou zraněni Michal
Vítovec, Luboš Pochman a Vojta Holomek. Doufejme, že se do jara zotaví a pomohou mužstvu
v dalších zápasech. Zimní tréninkové dávky tradičně začnou začátkem ledna, a to 8. 1. 2013 ve
sportovní hale Gymnázia Neratovice a budou pravidelně každé úterý. Zároveň je mužstvo přihlášeno na zimní turnaj na umělé trávě v Neratovicích,
kde během ledna až března 2013 odehraje podle
počtu přihlášených týmů 6-8 zápasů.
Protože již restaurace opět funguje, bylo uzavřeno provizorní občerstvení. Velký dík patří všem

těm, kteří se o chod naší kantýny starali, hlavně
ženám a dívkám, které zajišťovaly prodej nápojů
a dalších dobrot. Rozlučka proběhla už v nově otevřené restauraci.
Starší přípravka
Po podzimní části soutěže jsme skončili v naší
skupině na 7. místě a tím jsme se dostali pro jarní boje do skupiny o 16. - 21. místo, kde s námi
budou další soupeřit - Labský Kostelec, Čečelice,
Kly, Dolní Beřkovice a Řepín. Přes zimu budeme
trénovat ve všetatské sokolovně každý pátek od
18,00 do 19,00 hodin. Tabulku střelců v této kategorii vedou O. Krajč a T. Oplt s 11 brankami,
šestkrát se trefil F. Janoušek a čtyřikrát A. Himl.
Následují T. Semerák a M. Štráchal s třemi zásahy,
V. Pokorný a J. Červinka uspěli dvakrát a po jednom gólu mají na kontě A. Kučera, M. Kušniarik,
Š. Sosnovec a A. Sovany.
Mladší žáci
Na jaře nás čeká znovu jako v loňském roce boj
o první až osmé místo. Co se týče tréninkové morálky, tak kluci většinou chodí pravidelně a za to
zaslouží pochvalu. Když hodnotíme kvalitu hry,
tak je to střídavě oblačno. Čím těžší soupeř, tím
lepší je naše hra a naopak. Musíme zapracovat na
zakončování akcí, protože to je důvod co nás brzdí
od lepších výsledků - tak zhodnotil podzimní část
trenér Martin Terziev. A připojme ještě nejlepší
střelce – J. Terziev 11 a R. Štráchal 10 branek.
Minipřípravka
I ti nejmladší začali trénovat v sokolovně ve
Všetatech, a to každé pondělí od 5. 11. do 21. 12.
od 18,00 do 19,00 hodin. Tréninky vede Tomáš
Jablončík a pomáhají mu Luboš Pochman a Petr
Váša.
Závěrem bychom chtěli popřát všem fanouškům krásné a pohodové prožití vánočních svátků
a mnoho zdaru do nového roku!

TABULKY
Okresní přeboru mužů
1. FK Kralupy 1901 13
2. Sokol Libiš B
13
3. Nerat. - Byšk. B
13
4. AFK Veltrusy
13
5. SK Vojkovice
13
6. SK Mšeno
13
7. Nelahozeves
13
8. Sokol Nová Ves
13
9. SK Slavia V. Borek 13
10. TJ Sokol Tišice
13
11. FC Merkuria Lobk. 13
12. SK Liběchov
13
13. Pšovka Mělník B 13
14. Sokol D. Beřkovice 13

10
8
8
7
7
5
4
5
5
4
5
4
3
3

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

2
2
3
2
4
6
5
7
8
6
8
8
8
9

Starší přípravka
1. TJ Neratovice
2. FC Mělník A
3. Vitana Byšice
4. FC Lobkovice
5. FK Kralupy B
6. SK Labský Kostelec
7. TJ Sokol Tišice
8. Sokol Čečelice

14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
11
7
6
2
2
2

0
0
0
0
1
1
0
0

1 143:73
2 142:59
3 168:52
7 98:118
7 111:119
11 68:126
12 46:132
12 41:138

Mladší žáci
1. FC Mělník
2. Sokol Libiš
3. FC Lobkovice
4. TJ Sokol Tišice
5. Slavia Velký Borek
6. Sokol Záryby
7. Sokol Nebužely

33 bodů
31 bodů
22 bodů
19 bodů
10 bodů
9 bodů
0 bodů

37:15
25:8
35:22
39:13
26:18
32:29
15:18
24:31
23:24
22:31
19:32
20:38
22:43
17:34

31
27
26
25
23
17
16
16
15
15
15
13
11
10
39
36
33
21
19
7
6
6

Výsledky
Tišice – FK Kralupy 1901
2:4
Prejzek 2x
Pšovka B – Tišice
6:3
Prejzek 3x
Tišice – Velký Borek
0:5
PTZ Nelahozeves – Tišice
2:0
TJ Neratovice - Tišice
14:5
Himl A. 3x, Krajč O., Červinka J.
Tišice- Byšice
1:9
Sovány A.
Záryby – Tišice
0:4
Tišice – Nebužely
5:1

!

Prosba o pomoc

Nový plot
Všímaví návštěvníci našeho sportovního stánku si jistě všimli, že pohled z tribuny je teď trochu hezčí.
Podle lesa vyrostlo nové oplocení z betonových panelů, které by mělo v budoucnu pokračovat až na
konec dětského hřiště směrem k silnici. Jde o opravu současného oplocení a pomohla nám ji částečně
zafinancovat FAČR ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu.

Koncem června 2013 proběhnou v naší
obci budou oslavy 80 let založení TJ Sokol
Tišice. Sportovci plánují při této významné
události mimo jiné uspořádat výstavu fotografií a různých dokumentů. Proto se obracejí na všechny občany s prosbou o zapůjčení či darování.
Fotek, plakátů, odznaků, zkrátka všeho, co
souvisí s činností Sokola v Tišicích. S nabídkou či dotazy se obracejte na Michala
Pasovského, telefon 602 261 282.
Další sport na straně 6
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

Příspěvky zaslané redakci Tišických rozhledů a uveřejněné v občasníku nejsou honorovány. Otištěné názory čtenářů se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
Redakce si vyhrazuje právo na krácení a jazykové úpravy příspěvku, za obsahovou stránku ručí autor. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí.
Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Binder Jan Vojtěch, Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.

TR 131 7

Restaurace Na Hřišti znovu otevřena

Jak jsme vás v minulém vydání TR informovali,
restaurace Na hřišti získala nového nájemce. Na
základě výběrového řízení ji do pronájmu získal
Jaromír Kudrnovský, kterého místní občané znají jako majitele místního řeznictví. Spolu s man-

želkou a dalšími spolupracovníky se ihned pustili
do díla a již koncem listopadu se v ní fotbalisté
rozloučili s podzimní sezónou a 1. prosince pak
byla restaurace otevřena oficiálně. Kdo jste již sem
zavítali, tak víte, že celá restaurace prošla velkou

proměnou – daleko více nyní připomíná, proč se jí
říká Na hřišti – stropní panely z pražského metra
nahradilo stylizované fotbalové hřiště a nový barový a výčepní pult „skóruje“ v brance. Nicméně
nejvýznamnější změnou je zavedení této restaurace jako nekuřácké! Pro někoho velmi vítané, pro
jiné důvod skončit s pravidelnou „docházkou“.
Na co se tedy můžeme těšit? Na to jsme se zeptali manželů Kudrnnovských: „Rádi bychom všechny pozvali na naše obědy, zpočátku počítáme ve
všední dny s dvěma jídly a polévkou. Pokud bude
zájem, samozřejmě nabídka se rozšíří. Večer pak
bude vždy připravena studená kuchyně v českém
duchu – tlačenka, utopenci apod., samozřejmě rádi
ohřejeme klobásy z naší výroby a také se v nabídce
objeví jedna či dvě speciality jako pečená žebírka
či koleno nebo karabáčky, guláš a další dobroty
dle české uzenářské tradice. Počítáme i s nabídkou
pro naše malé návštěvníky, pro něž jsme zbudovali
dětský koutek s překvapením.“
Ještě dodejme, že otevírací doba bude každý pracovní den od 11,00 do 22,00 hodin, o víkendu až
do 24,00 hodin. „Samozřejmě v případě akcí bude
otevírací doba dle dohody a není problém pro její
pořádání zajistit i sál“, dodal ještě J. Kudrnovský.
oja

Mikuláš ve školce

Paní Zima poslala svou první navštívenku již
na konci října, kdy i v naší obci napadlo tolik
sněhu, že si děti mohly postavit na zahradě celou sněhulákovou rodinku.

Filmaři v Tišicích

Na začátku byl slavnostní přípitek.
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Pátý prosinec, den těšení i obav. Ano, Mikuláš, anděl, čert. Nás ve školce také navštívil Mikuláš,
rozpustilí čerti, kteří předčítali z Knihy hříchů, a andělé, pomocníci Mikuláše, kteří měli zase Knihu
pochval. Děti ze všech tříd si připravily pro návštěvu čertí básničky, tanečky i písničky. Drobné hříchy
byly odpuštěny, a tak nám ve školce všechny zůstaly. Prostě, naše děti nejsou žádní velcí zlobilové,
jen malí rarášci.
Ti, kteří sledují amatérské kuchaře na stanici Prima family v pořadu Prostřeno, jistě vědí, že do tohoto soutěžního pořadu se zapojují i známé osobnosti z kultury i sportu. A protože v naší obci bydlí
herečka Jana Andresíková, známá především jako
čarodějnice z Arabely, zavítali filmaři s natáčením jednoho dílu do jejího tišického domova. Ve
svém domě vařila pro milé hosty – Květu Fialovou, Naďu Konvalinkvou a Vlastimila Harapese.
Všem se v Tišicích líbilo chutnalo.

S přípravou pomáhal profesionální kuchař.

