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Rozpočet obce na rok 2013 připraven

Doposud naše obec hospodaří v rámci rozpočtového provizoria, které obecní zastupitelstvo schválilo na svém loňském prosincovém
zasedání. Bohužel nový rozpočet pro rok 2013
se bude schvalovat na veřejném zasedání obecního zastupitelstva po uzávěrce tohoto vydání
Tišických rozhledů, nicméně je již důkladně
připraven. A tak jsme požádali starostu obce
Pavla Končela, zda by něco z rozpočtové „kuchyně“ prozradil. Třeba na co se mohou tišičtí
občané v letošním roce těšit.
„Předem chci zdůraznit, že rozpočet se bude schvalovat počátkem března,
a to co v tuto chvíli uvedu, jsou jen některé body z návrhu rozpočtu, který
teprve předložím na veřejném zasedání zastupitelům ke schválení. Obecně
lze říci, že jsme v minulých letech uskutečnili některá zefektivnění v rámci
vynakládání finančních prostředků obce, proto můžeme takto ušetřené prostředky využít k dalšímu rozvoji. Také dojde od letošního roku k navýšení
ze sdílených daní (RUD), které putují ze státního rozpočtu do obecního. Tyto
prostředky jsem v rámci návrhu rozpočtu přesunul do investic. Jinými slovy,
mělo by se toho více udělat.“
Jaké budou nejvýznamnější akce z hlediska finanční náročnosti?
Nejvýznamnější akce z pohledu finanční náročnosti budou dostavba zdravotního střediska, výměna oken u obecních nemovitostí, výstavba multifunkčního hřiště (volejbal, nohejbal, košíková, tenis), generální oprava komunikace V Úvoze, parkoviště u potravin v Kozlech (prioritně pro rodiče dětí ze
ZŠ) a další etapa značení ulic. A asi nejzásadnější informace – měla by se opět
nastartovat výstavba kanalizace, ale rozsah prací bude limitován úspěšností
v dotačních titulech.
To znamená, že se bude další část kanalizace budovat jen v případě obdržení dotace?

Obec má prostředky z prodeje obecních pozemků a já budu prosazovat, aby
se použily na výstavbu kanalizace i v případě neobdržení dotace.
A nebude to na dlouho poslední výkřik ve výstavbě kanalizace?
Věřím, že ne. A připravuji podmínky pro další možnosti čerpání financí k tomuto účelu. Tišice mají potenciál i v příštích letech generovat další prostředky
na výstavbu kanalizace, takže budoucnost zbývajících etap nevypadá špatně,
ale přiznávám, že to není vůbec jednoduché.
Mezi nejvýznamnějšími akcemi jste zmínil opravu komunikace v ulici
V Úvoze. Jiné se opravovat nebudou?
Nepěkný stav některých komunikací je velmi palčivý problém. V poslední
době se pouze opravovalo a záplatovalo, ale chci, aby se prováděly i generální
opravy. Opravovat se samozřejmě budou i další komunikace, ale je nutné budovat zvláště tam, kde je velká frekvence dopravy, povrchy nové, a to je právě
případ ulice V Úvoze.
Při podzimních volbách do krajských zastupitelstev jste také kandidoval a uspěl, můžete nám říci, jakou oblastí se zabýváte tady?
Chtěl jsem přispět k rozvoji našeho regionu, a proto jsem kandidoval do
krajského zastupitelstva. Ač je to na úkor času pro mou rodinu, zdálo se mi
důležité, abychom měli na kraji zastoupení. Pracuji ve Výboru pro regionální
rozvoj, což je velmi rozmanitá práce. Mimo jiné se věnuji například rozvoji
cyklostezek, takže se třeba snažím o výstavbu cyklostezky z Kostelce nad
Labem do Mělníka, a to je myslím i pro naše občany velmi zajímavé téma.
Plány investic a rozvoje jsou opravdu zajímavé, ale život občanů se netočí jen kolem nich…
To máte pravdu. A proto se například počítá s velkou kulturní akcí - obecní
slavností, která by se měla uskutečnit koncem srpna. Představit by se měly
mimo jiné naše tradiční spolky a součástí by měl být i bohatý, sportovně –
kulturní program.
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám i nám splnění všech plánů, o nichž
jsme hovořili.
oja

Jak jsme volili prezidenta

Počátkem letošního roku proběhla první přímá
volba prezidenta našeho státu. V průběhu ledna
jsme tedy dvakrát přistupovali k volebním urnám,
abychom dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí
vybrali na další období hlavu našeho státu. Jak
vše dopadlo, už všichni víme a nový prezident
Miloš Zeman se velmi záhy ujme své funkce. Ale
podívejme se na to, jak jsme volili u nás v obci.
V prvním kole jsme vybírali z devíti kandidátů.
Nejvíce hlasů (228) za celou obec získal Miloš
Zeman (24,30 %), těsně druhý byl Karel Schwarzenberg s 210 hlasy (22,38 %). Dále následovala
dvojice s přibližně stejným počtem příznivců, a to
Jan Fischer (165 hlasů, 17,59 %) a Jiří Dienstbier
(159 hlasů, 16,95 %). Mezi kandidáty s vyšším
počtem hlasů ještě patřil Jiří Franz (60 a 6,39 %),
ostatní se pohybovali kolem 3 % (Přemysl Sobotka

3,62 %, Taťána Fischerová 3,09 %, Zuzana Roithová 2,98 % a poslední Jana Bobošíková 2,66 %).
V druhém kole, kdy se rozhodovalo už jen mezi
dvěma nejúspěšnějšími z kola prvního, zvítězil
Miloš Zeman (437 hlasů, 51,53 %) před Karlem
Schwarzenbergem (411 hlasů, 48,46 %). Pokud se
podíváme na výsledky v jednotlivých volebních
okrscích naší obce, většinou kopírovaly ty celkové, ale přeci jen pár zajímavostí stojí za zmínku.
Například v Chrástu v prvním kole byl mezi dvěma postupujícími kandidáty rozdíl jednoho hlasu,
v druhém kole pak zde jako v jediném volebním
okrsku jasně vyhrál Karel Schwarzenberg. Naopak
největším rozdílem vyhrál Miloš Zeman v 2. kole
v Kozlech. V Chrástu ještě v prvním kole „zabodovala“ Zuzana Roithová (4,17 %), stejně tak jako
v Kozlech Jana Bobošíková (4,97 %). V Tišicích

zase například porazil Jiří Dienstbier (15,70 %)
Jana Fischera (12,80 %), který zde skončil až čtvrtý. Ještě se podívejme na volební účast – celkově
v prvním kole přišlo volit 60,22 % občanů, v druhé
pak 54,24 %. V jednotlivých okrscích byla nejvyšší
volební účast v obou kolech v Kozlech (62,21 %,
resp. 56,81 %), naopak nejméně voličů dorazilo v 1. kole v Tišicích (54,14 %), ve druhém pak
v Chrástu (52,98 %).

Víte, že....

Slovo “prezident“ se ve všech sdělovacích prostředcích v minulých týdnech a měsících vyskytovalo velmi,
velmi často - ať už to bylo v souvislosti s volbou nového prezidenta, nebo v souvislosti s amnestií, vyhlášenou prezidentem odcházejícím. V našich kronikách se o prezidentech psalo několikrát, většinou v souvislosti s jejich volbou nebo úmrtím. Při procházení kronikou samostatné obce Chrást, jsem našel zajímavou
informaci. V zápise za rok 1938 se píše: „Dne 30. dubna byl jmenován čestným občanem obce Chrást pan
prezident Dr. Edvard Beneš.“ Podle toho, že jsem v žádném zápise, ani po roce 1948, nenašel, že by čestné
občanství bylo z moci úřední zrušeno, tak platí dodnes.
Petr Brodský - kronikář
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Den otevřených dveří v nově
vybudovaném zdravotním středisku

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
Nesmíme zapomínat
na úhradu poplatků

Od začátku června loňského roku sledujeme výstavbu nového zdravotního střediska, které nám rostlo
přímo před očima. Stavba byla zahájena 6. června s termínem dokončení 31. března 2013. Vše jelo podle harmonogramu a v tuto chvíli probíhají dokončovací práce před závěrečnou kolaudací. Ale dříve než
bude budova plnit svůj účel a bude patřit hlavně těm, kteří přijdou za svou lékařkou, chceme, abyste se
do nově vybudovaných a zařízených prostor měli možnost podívat. Proto jsme pro všechny, kteří si chtějí
nové zdravotní středisko přijít prohlídnout, připravili Den otevřených dveří. Ten se bude konat 4. dubna
2013 od 16,30 do 17,30 hodin. V rámci něho proběhne slavnostní otevření nového střediska za přítomnosti hejtmana Středočeského kraje MVDr. Josefa Řiháka, prezentace Farní charity Neratovice a krátká
beseda o průběhu výstavby. Srdečně jsou zváni všichni naši občané.
(nač)

Bylo opravdu potřeba?

O nutnosti vybudovat v naší obci nové zdravotní středisko jsme informovali na stránkách TR již
několikrát. K jeho neuspokojivému stavu se konkrétně vyjadřovaly i ty nejpovolanější – obě lékařky, které v něm provozují lékařskou praxi. Přesto
se stále ozývají hlasy, že celá investiční akce byla
zbytečná. Proto jsme se ještě obrátili na starostu
obce Pavla Končela a požádali ho o vyjádření:
„Vybudování nového zdravotního střediska byla
nutnost. Skutečně hrozilo opravdu vážné nebezpečí, že současný objekt bude hygieniky pro nevyhovující stav uzavřen a občané budou muset za základním lékařským ošetřením dojíždět. Proto mne
velmi mrzí kritika v občasníku Naše společná obec.
Bohužel to musím brát tak, že okopávání kotníků je
jednodušší, než něco vybudovat, ale někdo zkrátka
víc neumí. Takže pár slov k výhradám o výhodnosti výstavby zdravotního střediska. Areál nového
střediska (budova + parkoviště) má 474 m2, to na
vysvětlenou ohledně rozměrů. Dále autor článku
vůči metrům střediska lehce pozapomněl sdělit,
že v částce za zhotovení je i výstavba nezbytného
parkoviště nebo například povinná zeleň za cca
150.000,- Kč. Co se týče nákladů na provoz, stavba bude mít energetický štítek kategorie „B“, to

znamená obrovský posun oproti současnému stavu,
nicméně i tak budou náklady na provoz hradit lékaři! Tudíž poznámka ohledně nákladů pro obec je
naprosto mimo.
Dále bych rád uvedl na pravou míru informaci,
že jsme sháněli lékaře na poslední chvíli! Rozhodně tomu tak nebylo, hned od počátku bylo jasné,
že zde budou ordinovat i nadále lékařky, které
zde již svou praxi provozují – praktická lékařka
pro dospělé MUDr. Klemanová a pro děti a dorost MUDr. Hradcová. Jestliže se podaří rozšířit
stávající rozsah zdravotní péče (stále se jedná se
stomatologem), bude to jen bonus navíc. Asi by
si měl autor článku zveřejňované informace více
ověřovat.
Vážení spoluobčané, věřím ve zdravý selský rozum. Jestliže postavíme nové zdravotní středisko,
bezbariérové, s dostatečným místem pro parkování
přibližně za 900.000,- Kč (náklady pro obec) je to
podle mého názoru pro obec i s ohledem na hodnotu obecního pozemku více než výhodné. Možná
by měl autor článku v občasníku NASPO své síly
napříště namířit na získání dotací pro naši obec,
ostatně na to lákal v předvolebních slibech voliče,
ale zatím „skutek utek“.

Nové kontejnery pro obec

Obecní zastupitelstvo rozhodlo o zakoupení dvou velkokapacitních kontejnerů pro sběr starého papíru. Od ledna tohoto roku je
jeden z nich trvale umístěn v areálu Mateřské školy Tišice, kam
mohou občané přivážet starý papír v době provozu mateřské školy,
to je v pracovní dny v době od 6,30 do 16,30 hodin. Výtěžek ze
sběru starého papíru bude použit na nákup nových herních prvků
pro děti v areálu školky. Druhý kontejner je trvale umístěn v areálu sběrného dvora, kam mohou občané odvážet starý papír v době
jeho provozu, tj. v pátek od 13,00 do 17,00 hodin a v sobotu od
9,00 do 14,00 hodin.
Od začátku ledna tohoto roku je před budovou Obecního úřadu
Tišice trvale umístěn kontejner na textil a obuv pro Charitu. Lze do
něho dávat čistý textil a spárovanou obuv v igelitových taškách,
věci mohou být i poškozené. Po vytřídění budou věci použity pro charitativní účely a zbytek předán
k dalšímu zpracování. Prosíme, abyste používali igelitové tašky, neboť do otvoru pro vhazování textilu se
nevejdou velké igelitové pytle.
(nač)
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Poplatky, které je nutno uhradit počátkem roku,
máme tři a nejméně jeden se týká každého občana
s trvalým bydlištěm v obci. Je to poplatek za svoz
komunálního odpadu. Platba ve výši 500,- Kč pro
každou fyzickou osobu s trvalým bydlištěm v obci
a pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci
(výjimky pro osvobození z platby jsou stanoveny
vyhláškou), může být provedena jednorázově, a to
do 31. 1. nebo ve dvou stejných splátkách s termíny úhrady do 31. 1. a 30. 6. Dalším je poplatek
za kanalizaci, kde výše ročního poplatku za právo
ji využívat činí pro osobu 1.200,- Kč (pro trvale
obydlené nemovitosti), výše ročního poplatku pro
rekreační objekty bez trvalého pobytu je 2.000,Kč. Platbu lze provést jednorázově, a to 31. 3. nebo
ve dvou stejných splátkách s daty úhrady do 31. 3
a 30. 9. Poplatek za psa/y se hradí jednorázově s
termínem do 31. 3., ve výši 120,- Kč za jednoho
(prvního) psa, za druhého a každého dalšího psa
téhož majitele je poplatek 300,- Kč. Výjimkou jsou
majitelé psů, kteří jsou poživateli invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který
je jeho jediným zdrojem příjmu, nebo poživatel sirotčího důchodu, v těchto případech činí poplatek
60,- Kč.

Platbu všech výše zmíněných poplatků lze provést bezhotovostní platbou
na účet obce č. 3024171/0100.

Číslo účtu je pro všechny platby stejné! Pro
správnou identifikaci a zařazení platby je nutné
uvést správný specifický a variabilní symbol. Variabilní symbol (VS) se skládá z čísla části obce a z
čísla popisného: Tišice – 1; Chrást – 2; Kozly – 3;
chaty – 4. Specifický symbol (SS) je účel platby:
SS – 222 (poplatek za kanalizaci); SS – 101 (poplatek za komunální odpad); SS – 102 (poplatek
za psa).
Modelový příklad: chci provést bezhotovostní
platbu na účet obce za jednoho psa, bydlím v Tišicích, číslo popisné 356. Číslo účtu: 3024171; Variabilní symbol – VS: 1356; Specifický symbol – SS:
102; částka: 120,- Kč.

Kdy si můžeme na úřadě
vyzvednout objednaná
čísla popisná?

Obecní úřad přišel s nabídkou pro občany, kteří
nemají svou nemovitost opatřenu číslem popisným, zajistit si je v rámci hromadné objednávky.
Termín objednávky byl shodný s termínem zaplacení poplatku za svoz odpadu, ale dle zkušenosti
z let minulých ne všichni platbu v termínu „stíhají“. Proto byl i o pár dní posunut den pro ukončení
objednávek čísel popisných. Na základě zjištění
od dodavatele by čísla měla být k vyzvednutí na
obecním úřadě v první polovině měsíce března.
Občané, kteří si číslo objednali a zaplatili, budou o
termínu vyzvednutí čísel informováni prostřednictvím webových stránek obce a hlášením v místním
rozhlase.
(nač)

TIŠICKÉ KLUBko zve na další akce
Kabaret třicátých let

Francouzské šansony, americká mafie či čeští četníci a jejich humoresky je to nostalgie, nebo jen příjemné zavzpomínání na dobu třicátých let? Pokud
se chcete na chvíli vrátit do dob, kdy muži se ženám dvořili, nosily se krásné
krátké šaty a ledabyle se pokuřovalo z cigaretových špiček, přijďte na naši
taneční zábavu. Proberte doma váš šatník, dámy vytáhněte korzety, síťované
punčochy, střapaté šatky s flitry a hurá do Tišic. Večer jako z drsných dob psích deček, charlestonu, jazzu,
doutníků a pokeru. Jen ty české Pepíky hrát nebudeme a kouření jako vždy omezíme!
Nebude chybět tradiční předtančení holek z KLUBka, kapela PLUS, překvapení večera, slosovatelné
vstupenky, stylová výzdoba sálu. Uvítáme tematické oblečení návštěvníků.
Takže na návštěvu starých časů, kdy muži ctili ženskou krásu, a elegance byla královnou večírků, zavítejte v sobotu 13. dubna 2013 od 20,00 hod do sálu Na hřišti v Chrástě.
Předprodej a rezervace vstupenek probíhá od 25. 3. 2013 u Blanky Janouškové, tel. 728 479 303 nebo
mailem klubko@tisice.cz. Cena vstupenky činí 150,- Kč. Těšíme se na vás!

Víkend na bikeparku s řezbáři s motorovými pilami

Stejně jako vloni, i letos na jaře jsme pozvali řezbáře z Klecan, aby si „zařádili“ se svými motorovými
pilami na našich topolových kmenech na bikeparku. Akce proběhne 6. a 7. dubna 2013 a bude spojena
s jarním úklidem areálu.

Herci divadelního souboru LUNO již ladí své hlasy

Proč bychom se netěšili - jsou úvodní slova sborové písně z opery Prodaná nevěsta. Slova, kterými
herci – zpěváci přivítají své publikum na nově studované hře se zpěvy se stejným názvem jako slavná
opera Bedřicha Smetany. Přípravy jsou v plném proudu, pracujeme na kulisách, zkoušíme texty i zpěv.
Nemyslíme si, že by měl ve hře zaznít zpěv našich profesionálních kolegů z Opery Praha. Poctivě ladíme
hlasy, zkoušíme duety, sborové zpěvy i mluvený kvintet. Nesnažíme se o nadsázku a legraci k popukání,
ale ona opera v našem podání dá dostatek úsměvných okamžiků pro diváky. I když víme, že jsme si vzali
hodně velké sousto, máme z dosavadních výsledků zkoušek dobrý pocit, který nás vede k závěru, že divák
nebude zklamán. Prodaná nevěsta na prknech chrásteckého multifunkčního sálu je věc, kterou by si nikdo
neměl nechat ujít. Takže zaškrtávejte do deníčků dvě důležitá data – 3. a 5. května 2013. To jsou dny, kdy
předstoupíme před své diváky s naším hereckým uměním a pěveckou premiérou. Není tedy důvod, Proč
byste se netěšili.
Za divadelní soubor LUNO Naďa Černá, píár manažerka

Na tradičním hasičském
plese, který se konal v sobotu 9. 2., vystoupily děti
z tanečního kroužku ZŠ.
Je milé, že jim pořadatelé
opět umožnili zatancovat
na jedné z kulturních akcí
konaných v naší obci.
I přes drobné taneční nedostatky tak mohou mít
holky a kluci pocit, že to,
čemu se věnují, není vůbec zbytečné.

Základní přehled služeb
poskytovaných
Farní charitou Neratovice

Domácí zdravotní péče a Sociální služby je poskytována klientům doma, v domácnosti klienta.
Za péčí a službou nemusí klient nikam docházet
zdravotní sestry a pečovatelky za nimi dojíždí do
jejich domácího - sociálního prostředí.
Domácí péče – Home Care je zdravotní péče
poskytovaná zdravotními sestrami na indikaci
ošetřujícího lékaře a je hrazena pojišťovnou klienta.
Sociální služby spadají pod Ministerstvo práce
a sociálních věcí. Pracují v ní pracovníci, kteří
musí projít rekvalifikačním kurzem. Klient si
tyto služby hradí sám, dle Zákona 108/2006Sb
a úhradové vyhlášky 505/2006Sb.
Pečovatelská služba zajišťuje nákupy, stravování, úklid, pomoc při osobní hygieně, péči
o vlastní osobu a jiné úkony, které klient sám
nezvládá. Pečovatelská služba je vám k dispozici
každý den od 7:00 do 19:00 hodin.
Osobní asistence je určena seniorům a osobám s postižením. Pomáhá osobám při zvládání
základních a běžných činností, které by člověk
zvládal sám, nebýt zdravotního omezení. Osobní
asistence se poskytuje každý den 24 hodin.
Terénní odlehčovací služba je určena seniorům žijícím doma i jejich rodinám. Dává prostor
pečujícím si v předem dohodnutou dobu odpočinout nebo zařídit věci, které se s péčí nedají
zkombinovat. Pečovatelka ve sjednanou dobu
klientovi pomůže např. s hygienou, obědem. Terénní odlehčovací služba je vám k dispozici každý všední den v době od 7:00 do 19:00 hodin.
Dále nabízíme využití Denního stacionáře,
do kterého dochází senioři a osoby s postižením.
Provoz zařízení formou denního stacionáře umožňuje uživatelům žít ve svých rodinách, ve svých
domácnostech a denně docházet do zařízení, které
uspokojuje jejich sociální potřeby, nejsou vyřazeni ze svého přirozeného prostředí, je jim zajištěno sociální začlenění a kontakt se společenským
prostředím, je zde využíváno moderních metod
různých terapií. Samozřejmostí je zajištění stravy
a všech sebe obslužných činností.
Další informace na str. 4
nač

Senioři bilancovali

Koncem ledna uspořádal výbor Klubu seniorů výroční schůzi v restauraci U Kocoura, kde zhodnotil
činnost za uplynulý rok a připravil plány akcí pro
nadcházející. Na vlastní žádost ukončil ze zdravotních důvodů funkci jednatele V. Kváček, který ji vykonával od samého založení klubu, a nahradil ho V.
Fábera. První akcí loňského roku bylo jarní setkání
s Přívorankou s tradičním scénářem – převahou návštěvníků z okolí. O několik dní později navštívili
senioři Zahradu Čech v Litoměřicích a opět tradičně
ani autobus s vyšší kapacitou nestačil pro všechny
zájemce. Další akcí byla exkurze do skláren Bohemia v Poděbradech s následnou zastávkou ve
skanzenu v Přerově nad Labem a poslední počinem
Mikulášské setkání s Přívorankou. V plánech pro
nadcházející rok jsou tři setkání s Přívorankou, jarní i podzimní Zahrada Čech v Litoměřicích a jeden
celodenní zájezd. Pro první dvě akce byl stanoven
i termín, takže tento článek je současně i pozvánkou
k účasti. Ve čtvrtek 11. dubna se uskuteční zájezd
do Litoměřic na Zahradu Čech. Odjezd autobusu je
v 9,00 hodin od zastávek autobusů a přihlášky přijímá M. Černý z Chrástu. V neděli 14. dubna bude
v sále na hřišti od 14,00 hodin Jarní setkání s Přívorankou. Na obě akce zve KS všechny naše občany.
J. Kratochvíl
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Pečovatelská služba pro naše seniory
je zajišťována na vysoké úrovni

Dokud nám to běhá, můžeme se věnovat všem
oblíbeným sportům, trávit aktivní dovolenou na
horách, u moře, nemyslíme na to, co bude, až
začnou síly ubývat. Někdy taková situace může
nastat náhle – po úrazu, složité operaci, nenadálé
nemoci. A pokud rodina bydlí daleko, děti jsou
vytíženy tak, že nemohou poskytovat soustavnou
péči, hledáme někoho, kdo složitou situaci pomůže zvládat.
V naší obci je již druhým rokem pečovatelská
služba poskytována občanům prostřednictvím Farní
charity Neratovice, které je udělen Českým institutem pro akreditaci certifikát opravňující poskytovat služby v oblasti domácí ošetřovatelské péče,
sociálních služeb
a služeb v rámci
denního
stacionáře. Tolik vyčteme z příslušného
certifikátu, ale co
vše se za těmito
pár slovy skrývá,
jak široká je oblast
poskytované péče
nám v rozhovoru
objasnila ředitelka
Farní charity NerŘeditelka Farní charity
atovice Miloslava
Neratovice Miloslava MaMachovcová a vechovcová. V Charitě pracuje
doucí sociální péče
od jejího vzniku v roce 1991,
Hana Jarská.
v čele Farní charity Neratovi„Pokud
bych
ce stojí od roku 2001.
měla
představit
neratovickou charitu, začala bych vysvětlením, co
se vlastně pod názvem Farní charita Neratovice
ukrývá,“ začala rozhovor ředitelka M. Machovcová. „Jsme nestátní zdravotnické zařízení, které již
přes dvacet let poskytuje zdravotní a sociální služby
v rodinách klientů.“ O tom, že jsou poskytované
služby na opravdu vysoké úrovni, svědčí udělení
nejvýznamnějšího ocenění firem a organizací - Národní cena kvality ČR, která 27. listopadu 2012
ve Španělském sále Pražského hradu byla udělena
Farní charitě Neratovice. Charita provozuje pobočky v 16 obcích, zdravotnická péče je zajišťována
zdravotními sestrami s praxí u lůžka, pečovatelskou
službu zajišťují pečovatelky s patřičným vzděláním.
„Na všechny naše zaměstnance jsou kladeny velké
nároky a to nejen po stránce odborné. Pro tuto práci
je důležité „srdíčko“, chuť pracovat pro lidi, kteří
se již o sebe nemohou plně postarat. Schopnost vcítit se do jejich pocitů, obav a potřeb je šestý smysl,
který musí naši zaměstnanci mít.“
Rozdíl mezi zdravotnickou péčí a sociální terénní
pečovatelskou službou vysvětlila ředitelka Charity
velmi srozumitelně. „Zdravotnická péče je zajišťována na základě indikace praktického či odborného
lékaře. Laicky řečeno, na základě diagnózy, stavu
pacienta víme, co klient potřebuje, jak se o něho
postarat. Tuto službu poskytujeme nepřetržitě – 7
dní v týdnu, 24 hodin denně. O klienty se starají
registrované zdravotní sestry, které přímo doma
mohou klientovi odebrat krev, aplikovat injekce,
infuze, udělají převazy a výplachy ran, změří tlak,
podají léky. Prostě se o člověka postarají tak, aby
základní ošetření a zdravotnická péče mohla proběhnout v klidu a v prostředí domova. Spolupracujeme s mnoha nemocnicemi v okolí, takže v případě
propuštění nemocného do domácího prostředí víme
o jeho potřebách a stavu a téměř okamžitě se o něho
můžeme začít starat. Tato služba je plně hrazena
zdravotními pojišťovnami. Posláním pečovatelské
služby je zabezpečit uživatelům praktickou pomoc
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pro setrvání v domácím prostředí. Není určena jen
seniorům, ale všem lidem, kteří si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou zabezpečit plnohodnotný život a přesto chtějí nadále setrvávat doma.
Tuto službu si klient hradí sám a to i formou příspěvku na péči.“
Možná, že právě úhrada za péči je mnohdy důvodem proč ti, kteří by péči potřebovali, o ni nepožádají. Strach z toho „že to bude stát majlant“, že se budou platit i nevykonané úkony. „A přidala bych ještě
jeden důvod – ostych z toho, co tomu řeknou ostatní,
že už se o sebe nepostarám,“ doplnila Hana Jarská,
která pracuje přímo v terénu u klientů. „A přitom požádat o pečovatelské služby je výrazem zachování si
životní úrovně i ve stáří či nemohoucnosti, výrazem
toho, že starý člověk si chce zachovat svou důstojnost,
čistotu svého domova, když už mu to jeho stav a síla
nedovolují.“ Jak z rozhovoru vyplynulo, úhrada za
poskytování pečovatelských služeb je velmi přísně
kontrolována. S novým klientem je sepsána smlouva
o rozsahu poskytovaných služeb. V ní se nezavazuje
k platbě žádné pevné finanční částky, ale smlouva
pouze definuje, co klient bude požadovat. Vykonaný úkon, čas, po který byla služba vykonávána, je
zapsán do přehledu vykonaných činností, který má
každý klient u sebe a každou činnost stvrzuje svým
podpisem. „Takže každý má neustálý přehled o tom,
co bylo vykonáno, jak dlouho to trvalo a jak vysoká
bude úhrada. Není možné, aby byl někdo šizen a byla
mu účtována jiná částka než ta, kterou sám neodsouhlasil,“ vysvětlila Hana Jarská. A pro představu
činností, které může člověk požadovat, přinášíme
stručný přehled: pomoc při zvládání péče o vlastní
osobu (podávání jídla, pití, svlékání, oblékání apod.),
pomoc při osobní hygieně (mytí, péče o vlasy a nehty, použití WC apod.) či pomoc při zajištění domácnosti (úklid, údržba domácnosti, velký úklid, sezónní
úklid, úklid po malování, topení v kamnech, donáška
topiva, nákupy, pochůzky, mytí oken apod.). Žádná
z uvedených činností nepřekračuje částku 100,- Kč
za hodinu, například donáška oběda je účtována částkou 15,- až 20,- Kč. Staří lidé mohou být i k věcem,
které nemají zažité, velmi nedůvěřiví. Představa, že
do jejich domácnosti bude docházet cizí člověk, je
mnohdy důvodem, proč pomoc vyhledají až v krajním případě. „Stává se, že péči zahajujeme pouhým
podáním oběda přes plot. Ale pokaždé se pečovatelka
zeptá na stav člověka, prohodí několik slov a nedůvěra se postupně odbourává, dveře se otevírají a s odbouráním strachu z neznámého můžeme starému
člověku poskytnou rozsáhlejší péči. A věřte, že se ji
naučí využívat. Takže například požadovaný týdenní
nákup je babičkou doplněn přehledem, kde co nakoupit, protože zrovna v uvedeném krámě mají ty nejlepší rohlíky, kde jsou které slevy, kde ke kterému zboží
dostanou malý dárek. Takže pečovatelka ke spokojenosti své klientky objede několik krámů, i když by vše
mohla nakoupit pouze v jednom,“ dodává s úsměvem
Hana Jarská. S klienty v Tišicích je v denním styku
paní Marcela Mykytková, která o ně pečuje.
Klienti, jejichž zdravotní stav jim nedovoluje
vykonávat úkony běžné denní potřeby, základní
hygienické potřeby a potřeby sebeobsluhy, mohou
požádat o příspěvek na péči. S vyplněním žádosti
a zajištěním potřebných podkladů pomůže sociální
pracovnice. K tomu H. Jarská dodala: „My neovlivníme, zda klient má či nemá na příspěvek nárok,
my pomůžeme se žádostí a také jsme na požádání
přítomny, když přímo v domácnosti klienta probíhá
posouzení jeho stavu. Ono se mnohdy stane, že starý člověk se ostýchá přiznat, že mu dělají problémy
základní hygienické potřeby a raději tvrdí, že vše
zvládá a zajistí. Ale v naší přítomnosti se mu snáze

o svém stavu mluví a komise má skutečný přehled
o jeho stavu.“
Velmi zajímavá může být pro mnohé lidi skutečnost, že o všechny služby lze zažádat i krátkodobě.
V praxi je tato služba poskytována lidem, a to bez
ohledu na věk, kteří jsou například nepohybliví po
úraze třeba se zlomeninou, po operaci, prostě těm,
kteří se na několik dní či týdnů nemohou o sebe plně
postarat. Pak není třeba, aby si všichni z rodiny vyčerpali dovolenou na péči o nemocného, ale služba
se sjedná pouze na požadovanou dobu rekonvalescence. Farní charita Neratovice zajišťuje pomoc při
doprovodu k lékaři, na úřady nebo doprovod na kulturní akce a vycházky, pomůže s procvičováním fyzických a duševních schopností. Pomáhá i rodinám
při péči o jejich rodinného příslušníka a to tak, že
umožní pečující rodině nezbytný odpočinek a zastoupí je po dobu například dovolené či návštěvy
kulturní akce. Pro seniory, kteří potřebují neustálou
péči, nabízí Farní charita službu denního stacionáře. „O službách denního stacionáře mají lidé v naší
společnosti stále malou povědomost. Pro lepší představu ho můžeme přirovnat ke „školce pro seniory“.
Klientům nabízíme ve stacionáři aktivní a pestrý
denní program. Současně zajišťujeme dohled nad
užíváním léků, pitným režimem a vhodnou stravou.
Pomáháme také při osobní hygieně. Pro klienty
připravujeme aktivity, které přispívají k jejich samostatnosti a soběstačnosti. Výhodou stacionáře je

Vedoucí sociální péče Hana Jarská. Žije v Tišicích, kde působí jako kontaktní osoba Farní charity Neratovice. Velmi dobře zná potřeby všech
tišických klientů a je připravena pomoci všem,
kteří potřebují sociální péči.
skutečnost, že senior zůstává se svojí rodinou i přes
to, že se o něj její členové nemohou starat během
pracovního dne,“ doplnila výčet poskytovaných
služeb ředitelka farní charity Neratovice Miloslava
Machovcová.
Zajistit důstojné stáří a životní úroveň lidem, kteří
se o sebe nemohou dostatečně postarat, je měřítkem
každé vyspělé společnosti. Služby poskytované
Farní charitou Neratovice patří k nejlepším, které
můžeme našim občanům nabídnout. To potvrzují
i slova, která řekla na závěr našeho setkání Miloslava Machovcová: „Těší mě, že dokážeme poskytovat
služby kvalitně, odborně a s úctou, duchovní láskou
a porozuměním vůči klientovi. Spokojení klienti jsou
pro mě na prvním místě. Je to zásluha všech zaměstnanců, kterých si za jejich poctivou práci velmi vážím.“
Naďa Černá
Kontaktní osoba Farní charity Neratovice pro
obec Tišice: Hana Jarská – telefon: 315 685 190,
736 670 631, e-mail: socialni@charita-neratovice.cz.
Základní přehled služeb na Farní charity Neratovice naleznete na straně 3.

Skončil zápis do základní školy
Od 15. ledna do 15. února se na základních školách konaly zápisy do 1. ročníků. Do té naší se k němu
dostavilo 40 chlapců a holčiček. Do následujícího školního roku bylo přijato 32 nových žáčků, 8 rodičů
požádalo o odklad školní docházky, někteří ho ještě zvažují. Rodiče o něj můžou požádat nejpozději do
31. května. Svoji žádost však musí doložit dvěma doporučujícími stanovisky – školského poradenského
zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Co rodiče často podceňují?
Hlavní úkoly, které děti čekají v nové roli prvňáčka, je pravidelný denní režim a hlavně výuka psaní,
čtení a počítání. Jak se dítě naučí psát v první třídě, poznamená styl jeho dalšího psaní. Je zarážející, kolik
dětí při zápisu neumí správně držet psací náčiní. Tato situace se každoročně opakuje, bývá to až třetina.
Rodiče se často dotazují, jaké psací potřeby mají dětem pořídit, ale zpravidla neřeší, že jejich děti neumí
správně držet obyčejnou tužku. Přitom na správné držení psacího náčiní je třeba se zaměřit hned, jakmile
dítě začíná kreslit, to je přibližně mezi druhým a čtvrtým rokem života. V té době už většina začíná navštěvovat předškolní zařízení a učitelky rodičům jistě ochotně poradí. Jestliže má prvňáček špatný úchop
tužky, je náprava podstatně náročnější a často se už míjí účinkem. Se zafixovanými zlozvyky, tj. vadným
držením psacího a kresebného náčiní a nesprávným sezením u stolu, se setkávám s nástupem dětí do 1.
třídy často. V tomto věku je mají děti již zautomatizované a velmi těžko se odstraňují, většinou nezabírají
ani pomůcky určené pro nápravu jako jsou násadky na tužku, trojhranné pastelky apod. Důsledkem nesprávného držení psacího náčiní mohou být grafomotorické obtíže, nepěkný rukopis, těžkopádné písmo
a nechuť dítěte psát a kreslit. Psaní i nástup do 1. ročníku pro děti znamená dodržování určitých návyků
a pravidel. Pokud dbáme na jejich dodržování, děti vhodně motivujeme a chválíme, nástup do školy jim
usnadníme.
J. Slámová

Zápis dětí do MŠ připraven
Zápis dětí do naší školky se bude konat 17. dubna 2013 od 13,00 do 17,00 hodin v Mateřské škole
Tišice. K zápisu je potřeba přinést rodný list dítěte, jeho očkovací průkaz, občanský průkaz jednoho ze
zákonných zástupců, Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list, který obsahuje potvrzení lékaře. Tiskopisy
si můžete vyzvednout v MŠ od 2. dubna od 10,00 hodin. Vlastní zápis bude probíhat ve třídě Berušek,
kde se zájemců ujmou učitelky, které převezmou řádně vyplněnou Žádost a Evidenční list. Dále rozhovorem se zákonným zástupcem zjistí informace o dítěti (jeho znalosti a dovednosti, chování atd.). Děti
přitom budou mít možnost seznámit se s prostředím mateřské školy. Po ukončení zápisu vydá ředitelka
školy na základě podané Žádosti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte (po uplynutí zákonné lhůty třiceti
dnů), které buď obdržíte poštou, nebo si ho můžete, vyzvednete přímo v MŠ. Děti jsou přijímány podle
kritérií daných na školní rok 2013/14. Tato kritéria jsou konzultována se zřizovatelem a jsou téměř stejná jako v minulém školním roce. Podrobnější informace získáte na webu MŠ – www.ms-tisice.cz.
S docházkou dětí souvisí povinné měsíční platby, úhrada stravného a za předškolní vzdělávání. Ta se
týká všech dětí, kromě těch, kteří jdou v daném školním roce poprvé k zápisu do ZŠ. Bezplatnost je stanovena nejvýše na 12 měsíců, z čehož vyplývá, že děti s odkladem školní docházky musí opět povinné
platby hradit.
Ludmila Nováková, ředitelka školy

Kontejner na starý papír trvale umístěn v areálu MŠ

Na svém posledním zasedání v roce 2012 rozhodli zastupitelé obce o koupi dvou velkokapacitních kontejnerů na starý papír, z nichž jeden rozhodli trvale umístit v areálu mateřské školy. Hned v lednu byl kontejner do školky přistaven a rodiče i obyvatelé obce ho začali plnit sběrovým papírem. V polovině února
byl plný po okraj a mateřské škole tak přibyly první korunky na vybudování dětského hřiště. Děkujeme
všem, kteří nás podporují, všem rodičům, obyvatelům i soukromým podnikatelům. Věříme, že si občané
zvyknou odnášet starý papír do školky a vidina krásného hřiště pro děti se stane skutečností.

Redaktoři z naší školy

V naší rubrice věnované komentářům dění
ve škole jejími žáky se tentokrát vracíme do
závěru loňského roku a k tradiční školní akci,
kdy se jako každým rokem vydaly třídy starších žáků v předvánočním čase do Prahy. Žáci
5. ročníku spojili návštěvu vánočně vyzdobené
Prahy se zastaveními u významných historických budov a míst našeho hlavního města.
Kus naší historie
Nejdřív jsme se zastavili na Václavském náměstí. Viděli jsme sochu sv. Václava s jeho patrony sv.
Ludmilou, sv. Anežkou, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem. Protože bylo zrovna roční výročí úmrtí prvního českého prezidenta Václava Havla, bylo tam
na památku sestaveno ze svíček srdce s jeho iniciálami. Pak jsme se vydali na Karlovo náměstí,
prohlédli jsme si Novoměstskou radnici a podívali
jsme se na pražský loket (délková míra). Odtud
jsme šli k Národnímu divadlu a cestou jsme se zastavili u památníku 17. 11. 1989 na Národní třídě.
Od Národního divadla, které bylo bohužel částečně „obaleno“, jsme se staroměstskými uličkami
dostali k Betlémské kapli, kde kázal Jan Hus.Pokračovali jsme ke Karlovu mostu, odkud byl krásný pohled na Hradčany, a dále až na Staroměstské náměstí. Šli jsme si něco koupit na vánočním
trhu, prošli jsme kolem 27 křížů na dlažbě a také
jsme si poslechli orloj. Ze Staroměstského náměstí
jsme prošli kolem Karolina a Stavovského divadla
k Prašné bráně. Prohlédli jsme si i okolní budovy
a kolem Jindřišské věže a židovské synagogy jsme
došli k nádraží. I když nám počasí příliš nepřálo,
výlet se nám vydařil.
Práce žáků 5. ročníku
Výlet na Pražský hrad
Nejprve jsme šli do Královské zahrady, kde je
zpívající fontána a Míčovna. Na 2. nádvoří jsme
se nasvačili a pak jsme se na 1. nádvoří dívali na
výměnu stráží. Potom jsme šli do Chrámu sv.Víta.
Je vysoký 33 m, široký 60 m a dlouhý 120 m.Ve Vladislavském sále jsme viděli kopie korunovačních
klenotů. Pak jsme prošli Zlatou uličkou s různými
krámky a nakonec jsme byli v Daliborce, kde byl
vězněn Dalibor z Kozojed. Po zámeckých schodech
jsme seběhli k autobusu a jeli domů
Š. Trédl, 4. ročník
V Chrámu sv. Víta byla nejhezčí okna. Zvenku
byla šedá, neprůhledná, ale zevnitř byla barevná
a tvořila krásné obrazy. V Chrámu sv. Víta jsme
šli do podzemí. Viděli jsme tam hrobku Karla IV.
a jeho 4 žen. Moc se mi líbily České korunovační
klenoty, hlavně ty rubíny. Byly vystavené ve Starém
královském paláci. Krásná byla také Zlatá ulička.
V domečku č. 23 měl v okně vystavené knihy Franz
Kafka. Ve Zlaté uličce byla spousta malých domků,
kde jsme viděli, jak žili lidé ve středověku. Ve Zlaté
uličce jsem viděl i rytířské helmy a brnění, mučírnu
a čarodějnu. A taky katapult.
A. Capratová, V. Štrejlová, K. Javorská,
K. Kalibánová, F. Janoušek, Z. Šaroch,
4. ročník
Chrám sv. Víta je velký a je tam hodně zajímavých
věcí. Viděli jsme i hrobky českých králů a královen. Navštívili jsme Zlatou uličku, kde se prodávají
krásné věci. Nejvíc se mi líbila Daliborka s hladomornou a mučírnou. Všechno se mi moc líbilo.
K. Růžičková, 2. ročník
Nejvíce se mi líbily korunovační klenoty. Viděli
jsme také výměnu stráží. Ve Zlaté uličce bylo i muzeum brnění a také hladomorna v Daliborce. Přijel
jsem domů a začal jsem hned vyprávět, jak to tam
bylo hezké.
M. Vacek, 2. ročník
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Stolní tenisté vstoupili do jarní poloviny
Mužstvo Sokola Tišice A vstoupilo do odvet stejně jako na začátku v říjnu, tedy dvě porážky a jedna
výhra. Zvláště první odveta tentokrát na domácích
stolech se Mšenem byla smolná, když plný bodový zisk Jirky Fabiána a tři body Mirka Brodského
nepodpořili P. Rubín a J. Vais ani jediným bodem,
což zvláště překvapilo u vítěze vánočního turnaje
P. Rubína. Celé mužstvo ale věří, že se v závěrečném účtování dostane do první poloviny tabulky.
Naše B mužstvo si v soutěži vede zatím velmi
úspěšně, když od porážky s Beřkovicemi v 11. kole
má na svém kontě čtyři výhry po sobě a před sebou
odložený zápas s béčkem Liběchova, který by neměl být pro naše hráče těžkou překážkou, a měli
by potvrdit svou dosavadní čtvrtou pozici. Všichni
hráči jsou odhodláni dát do toho vše a pokusit se
dostat ještě výš, ale tam jsou soupeři výborných
kvalit – nechme se tedy překvapit.
Výsledky:
Liběchov A – Tišice A
7-11
(Fabián 3,5, Rubín 3,5, Brodský 3, Vais 1)
Tišice A – Dřínov B
11-7
(Rubín 4, Brodský 3, Vais 3, Kratochvíl M. 1)
Tišice A – Mšeno A
7-11
(Fabián 4, Brodský 3)
Neratov. C – Tišice A
11-7
(Fabián 4, Rubín 2, Brodský 1)
Tišice A – Neratov. E	
12-6
(Fabián 4, Rubín 4, Brodský 2,5, Vais 1,5)
Kralupy – Tišice B
8-10
(Jelínek 4, Válek 3, Dudek 2,5, Kratochvíl I. 0,5)
Tišice B – Beřkov. B
8-10
(Jelínek 3,5, Válek 2,5, Habart 2,5)
Mělník/Pš. B – Tišice B 6-12
(Jelínek 4,5, Válek 4,5, Habart 2, Kratochvíl I. 1)
Tišice B – Mlékoj. C
16-2
(Jelínek 4,5, Válek 4,5, Dudek 4,5, Kratochvíl I. 2,5)
Tišice B – Mlékoj. D
13-5
(Jelínek 4,5, Válek 4,5, Dudek 4)
Tišice B – Nelah. D
11-7
(Dudek 3,5, Jelínek 3, Válek 3, Habart 1,5)

Tabulky:
Regionální přebor I.
1. D. Beřkovice A
2. Dřínov A
3. Neratovice C
4. Mělník-Pšovka A
5. Nelahozeves-Veltrusy
6. Mšeno A
7. Neratovice D
8. Tišice A
9. Cítov
10. Liběchov A
11. Neratovice E
12. Dřínov B

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

11
10
9
9
9
9
7
6
5
1
1
0

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

1
2
2
3
4
5
6
8
8
12
12
14

165:87 35
158:94 32
161:91 30
157:95 29
150:102 28
153:99 27
123:129 22
122:129 18
114:137 16
89:163 4
88:164 4
31:221 0

Regionální přebor II.
1. Nelahozeves C
16
2. Hor. Počaply
16
3. Mlékojedy B
16
4. Tišice B
15
5. Mšeno B
16
6. D. Beřkovice B
16
7. Neratovice F
16
8. Nelahozeves D
16
9. Kralupy
16
10. Liběchov B
15
11. Mělník-Pšovka B 16
13. Nelahozeves E
16
14. Mlékojedy D
16

16
14
12
11
10
10
8
7
5
5
2
1
0

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

0
1
3
4
4
5
6
8
8
10
12
14
15

243:45 48
208:80 43
194:94 37
168:102 33
175:113 32
159:129 31
146:141 26
152:136 22
119:169 18
118:152 15
106:182 8
65:223 4
68:218 3

INZERCE

Nabízím zpracování projektové dokumentace
včetně vyřízení na úřadech na veškeré pozemní
stavby, dále nabízím průkazy energetické náročnosti, pasporty staveb, požárně bezpečnostní řešení staveb. Pavel Rejnart, Kolmá 360, telefon
777 678 424.

Pozvánka na koncert Společná věc

Na koncertě Společná věc Tomáše Pfeiffera můžete zažít krásu, tajemnost i hlubokou výpověď filmového příběhu s všelidskými tématy. Vjem je umocněn rezonančními tóny starodávného Vodnářského zvonu,
které, dle poznání dávných mistrů, zní prostorem i námi a pomáhají harmonizovat celou bytost. Na závěr
koncertu se můžete přijít podívat na nástroj z blízka. Koncert se koná ve středu 10. 4. 2013 v 18,30 hodin v
Neratovicích ve Společenském domě. Vstupné 130,- Kč (dospělí) a 90,- Kč (děti, studenti, senioři, ZTP).
Předprodej v e-shopu www.dub.cz a v pokladně SD, tel. 315 682 602. Více info na www.dub.cz, tel: 737
198 683.

NAROZENÍ
Štěpán Kučera
Antonín Prejzek
Anna Borská
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ÚMRTÍ

Josef Kriml
Helena Vokounová
Jiřina Číhová
Růžena Purnochová

90 let
87 let
88 let
71 let

Sport
Tišičtí fotbalisté vstoupili do nového roku
Zimní přípravu mužů zahájil trenér Martin Brabec
v úterý 8. ledna v hale gymnázia v Neratovicích.
Tyto tréninky jsou vždy každé úterý a zaměřují se
na posilování a na hru s míčem. Čtvrteční tréninky jsou koncipovány na zlepšení fyzické kondice,
kdy je střídán běh, spinning a trampolíny. Běh a
kondice na hřišti v Chrástě, spinning a trampolíny
ve sportovním centru Olympia v Neratovicích. Do
Českého poháru se letos mužstvo nepříhlásilo, ale
účastní se zimního turnaje v Neratovicích na umělé
trávě spolu s těmito týmy:
Skupina A: FK Neratovice/Byškovice B, START
Mlékojedy, starší dorost z FK Brandýs n. L./St.
Boleslav a AERO Odolena Voda
Skupina B: TJ Sokol Tišice, Slavia Velký Borek,
TJ Kly a Jiskra Kojetice
Výsledky základní skupiny:
Tišice – Jiskra Kojetice
1:2
Novák

Tišice – Slavia Velký Borek 5:4
Beran 2x, Rampouch, Novák, Mach Jakub
Tišice – TJ Kly
0:4

Po bojích v základních skupinách byla mužstva rozdělena na další dvě skupiny, a to o1. až
4. místo a o 5. až 8. místo. Vzhledem k tomu, že
náš tým skončil v základní skupině na posledním
místě, tak hraje v druhé skupině. Do uzávěrky
se zatím odehrál zápas Tišice – AERO Odolena
Voda s výsledkem 2:7 (Beran, vlastní) a Tišice – START Mlékojedy, který skončil remízou
4:4 (Toman 2x, Prejzek a Beran). Poslední mezi
Tišicemi a Slavií Velký Borek se odehraje v závěru února, tedy po uzávěrce tohoto vydání TR.
Naplánovány jsou i další přípravné zápasy - 10.
března Kochánky – Tišice a 17. března Tišice –
Škvorec.

Rozlosování jarní části
Okresního přeboru:
23. 3.
30. 3.
6. 4.
13. 4.
21. 4.
27. 4.
5. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
2. 6.
8. 6.
16. 6.

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

Tréninky v únoru zahájily i děti

Minipřípravka pod vedením Tomáše Jablončíka
začala trénovat každé pondělí v sokolovně ve Všetatech od 18,00 hodin. Pro malé hráče a hráčky je
zima dlouhá, tak se na tréninky do sokolovny pekelně těší. Děti jsme přihlásili do soutěže a budou

celkem dobře a obsadili 6. místo. V úvodních dvou
zápasech s Veltěží a Dynamem Nelahozeves jsme
byli lepším týmem, ale platili jsme nováčkovskou
daň a jen remizovali. V zápase s Lobkovicemi jsme
dostali dva rychlé góly a pak už byl zápas vyrov-

Odehrané zápasy:
D. Nelahozeves 1 : 1
Veltěž
2:2
Lobkovice
0:2
Háje
0:5
Kostelec
0:1
Ďáblice
0:0

hrát už první mistrovská utkání. Na rozlosování
však ještě čekáme z OFS.
Mladší žáci s trenéry Martinem Terzievem
a Jiřím Štráchalem trénují každý pátek od 19,00
hodin.
Starší přípravka s trenérem Michalem Vítovcem trénuje také každý pátek, ale už od 18,00 hodin. Začátkem února se zúčastnila turnaje v hale
neratovického gymnázia. A jak zhodnotil vystoupení svých svěrenců trenér Michal Vítovec: „Na
našem prvním halovém turnaji jsme herně obstáli

naný, ale bohužel jsme se v koncovce neprosadili.
Poté přišel zápas s celkovým vítězem mužstvem
Hájů a následoval zápas s tradičním soupeřem
z Kostelce. V tomto zápase jsme byli lepším týmem,
jen jsme nemohli vstřelit gól, a tak těsně před koncem přišel trest a prohra. V posledním zápase jsme
předvedli nejlepší výkon v turnaji a s Ďáblicemi
uhráli remízu, a tím je připravili o 2. místo.“ Tým
hrál v sestavě V. Pokorný, J. Červinka, D. Krajč,
R. Štráchal, M. Vít, O. Krajč, T. Oplt, M. Štráchal
a A. Himl.

Tradiční maškarní ples sportovců se koná v sobotu
23. března 2013 od 20,00 hodin. K tanci a poslechu hraje hudební
skupina Karyna a na hosty čeká bohatá tombola.

(R. Štráchal)
(M. Štráchal, T. Oplt)

Konečná tabulka turnaje:
1. Háje
5 1 0 16 bodů
2. Lobkovice
3 3 0 12
3. Ďáblice
3 2 1 11
4. Kostelec
3 1 0 10
5. Veltěž
1 1 4
4
6. Tišice
0 3 3
3
7. Dyn Nelahozeves
0 1 5
1
Dalšího turnaje se starší přípravka zúčastnila v polovině února, a to O pohár předsedy OFS Mělník.
Ze šesti zápasů vyhrálo naše mužstvo jen jednou,
a tak obsadilo celkově předposlední 6. místo.
Odehrané zápasy:
Neratovice A
0:9
Neratovice B
0:7
Byšice
0:8
Mělník A
1:6
Mělník B
3:4
Řepín
4:1

(A. Sovany)
(O. Krajč 2x, A. Sovany)
(O. Krajč 3x , M. Vít)

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.
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Ohlédnutí za vánočním koncertem
Vánoční koncerty mají u nás již poměrně tradici.
První se konal 26. 12. 1991. Na varhany hrál tehdy
čtrnáctiletý Jan Martínek. Pokračoval i v dalších
letech, někdy s ním vystupovali malí muzikanti
z rodiny Habartů nebo některé ze zdejších dětí,
případně Janovi spolužáci. Naposledy u nás zahrál
o Vánocích v roce 2006, spolu s ním krásně zazpívala jeho sestra Charlotta. Velká změna nastala
v roce 2007, kdy u nás poprvé vystoupil “Staroboleslavský chrámový sbor VÁCLAV“. I v dalších
letech, snad s jednou výjimkou, svým uměním
přispíval k vánoční náladě věrných posluchačů.
Opravdu nečekané a nádherné překvapení, připravili organizátoři koncertů pro minulé Vánoce.
Spolu se sborem VÁCLAV přijel i „Pěvecký sbor
HARMONIE Louny“. Oba sbory navázaly spolupráci na jaře roku 2012 a koncert v našem kostele
Všech svatých byl teprve pátým společným vystoupením. V první části koncertu se představil
samostatně soubor HARMONIE, přednesl několik
skladeb s vánoční tématikou a naše i cizí koledy.
Pro druhou část se oba soubory spojily. Prostor
před oltářem zcela zaplnilo 45 zpěváků a hudebníků. Společnými silami zahráli a zazpívali určitě
nejkrásnější a nejznámější vánoční skladbu, která
již 216 let neodmyslitelně patří do vánočního času
- „Českou mši vánoční“ od rožmitálského učitele
Jakuba Jana Ryby. Posluchači, kteří zcela zaplnili
kostel, dlouhotrvajícím potleskem odměnili nádherné provedení skladby, zejména pak radost, plné
nasazení s jakými účinkující v chladu kostela hráli
a zpívali. Závěr koncertu byl tradiční - posluchači
i oba sbory si společně zazpívali „vánoční hymnu“, koledu „Narodil se Kristus Pán“.
Při poslechu jásavých sborů jsem se myšlenkami zatoulal do dětství, do začátku 50. let minulého století. Komunističtí ideologové se všemožně
snažili potlačit náboženský původ, význam Vánoc. Za tradičního Ježíška nám vnucovali rudého

Dědu Mráze, koledy se veřejně provozovat mohly
jen v kostelech. Nepřipadalo v úvahu, aby zněly
v obchodech již od začátku listopadu, tak, jak je
to běžné nyní. Na Štědrý den rozhlas vysílal koledy jen v jednom podvečerním půlhodinovém
pořadu. S rodiči jsme pečlivě hlídali, abychom je
v rádiu nepropásli. Když jsem vyrostl natolik, že
jsem směl být dlouho vzhůru, čekali jsme s tátou
na štědrovečerní půlnoc, abychom si v rádiu poslechli, jak pastýř volá: “Hej Mistře, vstaň bystře!“

Vánoční turnaj o Pohár starosty

- první slova „České mše vánoční“. Kdyby tenkrát
tátovi někdo řekl, že za desítky let se v našem kostele bude hrát a zpívat „Rybovka“, považoval by
ho za pomýleného snílka. Škoda, že se táta uskutečnění zdánlivě nesplnitelného snu nedočkal.
Je potřeba mnohokrát poděkovat Pavlovi Habartovi a jeho manželce Jarmile za přípravu krásného
uměleckého zážitku a Obecnímu zastupitelstvu za
finanční pomoc, bez které by koncert nešlo uskutečnit.
Petr Brodský, kronikář

Sladký dárek pro děti

Tradice byla dodržena a stolní tenisté opět v závěru loňského roku v pátek 28. prosince uspořádali
vánoční turnaj o Putovní pohár starosty Tišic. Jako obhájce této trofeje přijel Pavel Rubín a „světe div
se“, obhajoba se mu i díky překvapivým výsledkům ostatních soupeřů - hrálo se opět systémem každý
s každým - povedla. Vzhledem k současným výsledkům v mistrovských utkáních se totiž větší naděje
dávaly Jirkovi Fabiánovi, ale i ten nejmenší míček je kulatý... Kromě poháru pro vítěze už tradičně
všichni účastníci obdrželi i věcné ceny, když ty masité věnoval nový provozovatel hospody Na hřišti
pan Kudrnovský. Po dvacáté hodině převzal staronový vítěz Pavel Rubín od starosty, také Pavla, ale
Končela, putovní pohár a protože jej podle regulí získal už potřetí, stal se jeho trvalým držitelem. Při
této příležitosti slíbil starosta, že obec Tišice zajistí pro příští ročník pohár nový, který přijde rád předat
novému vítězi. Kdo se jím stane, na to musíme rok počkat.

Rodiče dětí z naší MŠ podporují školku různými
způsoby – sběrem starého papíru, papírem jednostranně potištěným, na který děti kreslí obrázky
pro maminky a tatínky, papírem kancelářským, barevným a není výjimkou i finanční dar. Je to zpětná vazba, která je pro učitelky milým „pohlazením“ za jejich práci. Ale nejzajímavějším dárkem
v očích dětí byly bezesporu nádherné dorty, které
na rozloučenou před vánočními prázdninami a na
karnevalový rej masek přinesla jedna z maminek.
A protože Jana Kavalcová peče i na zakázku, byla
by škoda, kdyby tak krásné dorty nezdobily oslavy
narozenin dětí i dospělých. Můžete ji kontaktovat
na tel. čísle 777 188 780.
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