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Super Den je za námi
Petra Janů a plný parket posluchačů, Plusáci a plný parket tanečníků, kouzelník s plnou plochou dětí,
Štěpán Kojan, Sirotci, divadlo, vláček, skákací hrad, Králičí Hop a bouřka s pořádnou sprchou – tak
takový byl druhý Den obce. Nad areálem fotbalového hřiště se ještě snášela mlha, ale organizátoři druhého Dne obce byli v pilné práci. Poslední úpravy plochy, která byla vzorně uklizená, rozmístění stánků
s občerstvením, stolů a lavic pro diváky a pokud možno vše zastřešit pronajatými stany – to vše a spousta
dalších věcí, jako improvizované pódium nebo zvukařská technika, muselo být připraveno před příchodem prvních návštěvníků. Počasí slibovalo nádherný den, takže nic nebránilo moderátorům N. Černé a V.
Bezouškovi několik minut po jedenácté zahájit druhý Den obce. První písně, které zazněly v podání skupiny Sirotci, lákaly k příchodu další diváky a posluchače a než došla řada na předtančení nejmladších dětí,
byla plocha před pódiem plná. Děti z MŠ spolu se svými učitelkami rozvířily barevnými pompony celou
taneční plochu v rytmu písně S tebou mě baví svět. Po nich zaplnily parket školní děti, které navštěvují
taneční kroužek při naší ZŠ vedený H. Jelínkovou a K. Hlaváčkovou. Na všech bylo vidět, že mají rytmus
v těle, a tak není divu, že se svým předtančením uspěli na květnové soutěži O cenu města Neratovice.
Té se zúčastnily i holky z Klubka s předtančením Černobílé Boney M. Všem předvedly, že tento temperamentní taneční mix na nejznámější melodie skupiny v choreografii Gabriely Říhové si zasloužil první
místo v kategorii dospělých.
(pokračování na str. 8)

Na Dnu obce vystoupila také Petra Janů

Modulová třída slavnostně otevřena

Letošní začátek školního roku byl slavnostní dvojnásob. Nejen pro prvňáčky, kteří usednout poprvé do
školních lavic, ale i pro všechny ostatní děti i pracovníky školy, protože během prázdnin vyrostla v areálu
školy nová modulová třída. I když se objevily v počátku problémy, vše se podařilo nakonec zvládnout a 1.
září byly nové prostory slavnostně otevřeny a ihned
začaly sloužit. Ačkoliv se původně s touto modulovou třídou počítalo pro prvňáčky, na základě konečného počtu žáků bylo rozhodnuto, že se v tomto
školním roce stane školním domovem žákům druhého ročníku. V tomto modulu se nachází veškeré
zázemí pro učitele i žáky, učebna, sociální zařízení, šatna i kabinet pro pedagoga. Samozřejmostí je
i moderní vybavení, jakým je například interaktivní
tabule (více na str. 3), která se již stala samozřejmým prvkem ve výuce žáků naší školy. Současně
se vybudovaly i nové chodníky, které spojují budovu školy s novou třídou a kolárnou. Cena modulu
a jeho součástí činila 2.631.028,- Kč. Značnou část
z nich však pokryla krajská dotace, tudíž bylo pořízení nového modulu vysoce efektivní. V budoucnu se dá využít i k dalším účelů, které budou v obci potřeba
řešit. Věřím, že se nová třída stane samozřejmou součástí naší školy a bude dobře sloužit svému účelu.
I když oproti původnímu předpokladu nastoupí v letošním roce méně prvňáčků, než se čekalo – celkem
třicet - budou rozděleni do dvou tříd, aby výuka byla co nejefektivnější. Je to i historický mezník v dějinách
naší školy - poprvé jsou v jednom ročníku otevřeny dvě třídy.
Pavel Končel, starosta obce

Půjdu do toho znovu
Čas neúprosně běží, a tak se
při našem pravidelném každoročním povídání se starostou
obce Tišice Pavlem Končelem
setkáváme v tomto volebním
období naposledy. Ačkoliv se to
nezdá, opravdu jsou to již čtyři
roky, co jsme si spolu povídali o jeho představách a plánech v nové roli starosty obce. Konec
čtyřletého „starostování“ je tedy určitě dobrým
důvodem pro bilancování.
Před čtyřmi lety jste čtenářům představil své
plány v roli starosty obce. Splnily se vaše očekávání i plány? Jak uplynulé období hodnotíte?
Obec jsem přebíral v době, kdy vlivem hospodářského propadu putovaly do obce nižší příjmy, což
nebyla vůbec lehká situace. V druhé půlce volebního
období se naopak příjmy hlavně díky novému přerozdělení daní zvýšily. Takže trochu jako na houpačce, ale myslím, že jsme to zvládli velice dobře. Takže
mám-li hodnotit uplynulé období, shrnul bych ho
velmi stručně do několika základních bodů. Zaprvé
se podařilo výrazným způsobem zlepšit hospodaření
obce, tj. snížil se dluh obce a zvýšil majetek, nastartovalo se mnoho úsporných opatření a zefektivnění
některých procesů. Dále se zlepšila úroveň občanské vybavenosti - přístavba MŠ, zdravotní středisko,
multifunkční hřiště, značení ulic, rozšíření ZŠ o modulovou třídu a řada dalšího. O všech těchto akcích
byli čtenáři podrobně informováni na stránkách TR.
Dalším bodem byla péče o obecní majetek, ať už šlo
o rekonstrukci dešťové kanalizace V Olšinkách, zateplení ZŠ, zateplení MŠ, výměnu oken u obecních
nemovitostí či střešní krytiny u pošty a kapličky v
Chrástu. A v neposlední řadě to byl i další rozvoj
společenského života, především podpora spolkové
činnosti a sportu nebo založení tradice obecní slavnosti Den obce Tišice. Myslím, že to není málo, naším cílem bylo uspokojit co největší šíři požadavků
na rozvoj obce.
Podařilo se tedy uskutečnit vše, co jste si naplánoval?
Na začátku volebního období jsem chtěl uskutečnit
alespoň jednu investiční akci. Tehdy byla nejpalčivějším problémem nedostatečná kapacita v MŠ.
Obec měla na účtu půl miliónu korun a to nebyly
moc světlé vyhlídky. Nakonec se toho podařilo více
než jedna akce, ale nepřišlo to samo. Připravily se
kvalitní žádosti o dotace, zastupitelstvo vše schválilo a následně se mohly řešit nejpalčivější problémy
obce. Dotace jsme čerpali velmi efektivně, a proto
mohla obec navýšit majetek v řádu desítek milionů
a zásadně zlepšit občanskou vybavenost, případně
péči o obecní majetek. Následné kontroly od poskytovatelů dotací konstatovaly, že naše obec čerpala
dotace vždy v souladu s danými podmínkami. Což,
jak víme ze sdělovacích prostředků, není vždy až tak
samozřejmé.
pokračování na str. 2

Vše důležité o volbách
do obecního zastupitelstva
naleznete na str. 4 a 5.
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ZPRÁVY Z OZ
24. 6. 2014 OZ schválilo
• přijetí daru ve formě pozemku p. č. 693/8 v k. ú.
Kozly u Tišic o výměře 99 m² od ing. E. Vítkovského, pozemek je součástí komunikace
• Rozpočtové opatření č. 2/2014.
• záměr sezónního umístění velkokapacitního kontejneru na bioodpad (10 m³) v areálu sběrného dvora
a následné likvidace bioodpadu
• udělení Ceny obce Tišice organizaci TIŠICKÉ
KLUBko, o.s. za zásadní přínos v oblasti kultury,
sportu a rozvoji společenského života v obci a Petru Brodskému za dlouholeté vzorné vedení obecní
kroniky
• stanovení počtu členů zastupitelstva obce Tišice
pro volební období 2014-2018 na jedenáct
• přijetí dotace z rozpočtu Stč. kraje v rámci SFŽP
ve výši 2.000.000,- Kč s tím, že spolufinancování
obce bude maximálně 10% z této částky. Tyto finanční prostředky budou použity na výstavbu kanalizačního řadu v ulici Boleslavská.
• zřízení příspěvkové organizace Tikanas Tišice,
její zřizovací listinu a „Pravidla pro správu majetku obce“. Dále jmenuje starosta obce do funkce
ředitelky Tikanas Tišice PhDr. Olgu Janouškovou.
• OZ rozhodlo o přijetí rozhodnutí jediného společníka společnosti TIKANAS s. r. o. při výkonu
působnosti valné hromady, sepsané formou notářského zápisu, kterým se ruší obchodní společnost
TIKANAS s. r. o., s likvidací a do funkce likvidátora jmenuje JUDr. Ivetu Hodkovou, advokátku, č.
osvědčení ČAK 07452.
• OZ delegovalo PhDr. Olgu Janouškovou, aby
jako zástupce obce Tišice, jediného společníka
společnosti TIKANAS s. r. o., ve výše uvedené
věci jednala jménem jediného společníka při působnosti valné hromady.
• OZ zrušuje usnesení č. 10/5/2011 o výběrovém
řízení na provozovatele kanalizace v obci.

Ocenění obce za informovanost

Obec Tišice se poprvé v tomto roce přihlásila do
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova, který má za cíl upozornit veřejnost na význam
venkova, má snahu vyzdvihnout aktivity obcí,
jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.
Naší obci se podařilo získat v krajském kole
Ocenění za informovanost o dění v obci. Zásluhu
na tom měla určitě nová příručka Tišice v kostce,
zdarma vydávaný dvouměsíčník Tišické rozhledy
a aktualizované webové stránky. V této oblasti budeme i nadále rozvíjet aktivitu, například během
měsíce září připravujeme pro občany možnost registrace na webu do nového modulu. O všem budete včas informováni.
rs

Kompostéry na cestě
V minulém čísle TR jsme informovali, že obec
obdržela ze Státního fondu životního prostředí akceptaci naší žádosti o dotaci na kompostéry. To je
první úspěšné kolo v několika kolovém řízení o dotaci. Na konci srpna už bylo jisté, že dotaci opravdu
dostaneme, takže se uskuteční výběrové řízení na
dodavatele kompostérů a následná distribuce.
Jakmile dojde k nákupu kompostérů, obdrží občané do schránky písemnou informaci o datu, od
kdy bude možné na obecním úřadě sepsat smlouvu o pronájmu. Až proběhnou veškeré formality,
budou kompostéry na základě uzavření nájemní
smlouvy předávány občanům, kteří o ně požádají. Nájem bude bezúplatný. Kompostéry budou po
dobu 5 let v majetku obce, po té budou bezplatně
předány občanům.Všechny potřebné informace
k provozování kompostéru budou předány zájemcům spolu s kompostérem.
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Půjdu do toho znovu
dokončení ze str. 1
Dokázal jste si při vašem nástupu do funkce
představit, co vše tato práce obnáší? A co vám
tato práce dala, případně vzala?
Ačkoliv jsem v předchozím období nebyl členem
zastupitelstva, měl jsem o jeho činnosti určitou
představu, která se z větší části naplnila. Ovšem
práci a rozsah povinností starosty obce jsem si nedovedl v plné míře představit. Je to opravdu hodně
rozmanitá a zodpovědná práce. Smekám před mými
předchůdci, protože dnes dokážu docenit, kolik úsilí
museli vynaložit, aby se obec stále rozvíjela i v nepříznivých hospodářských podmínkách. Snažil jsem
se navázat na jejich předchozí práci a myslím, že
se obec zase viditelně posunula. Samozřejmě mám
dobrý pocit, když vidím, že se daří uskutečnit mnoho potřebných věcí pro obec. Na druhou stranu se
musím poprat s vědomím, že ne na vše jsou finanční prostředky, a že ne vždy to občané pochopí. Tato
práce mě velmi naplňuje, ale bohužel je vše vykoupené nedostatkem času pro rodinu. Je to vysoká
cena, ale bez toho se to poctivě dělat nedá. Tímto
bych rád mým blízkým poděkoval za pochopení, nemají to se mnou lehké.
V této souvislosti se nabízí jediná otázka chcete v této práci pokračovat?
Ano, chci. Rozdělané práce je dost a rád bych
dokončil některé zásadní akce, které jsou v běhu,
jako například instalace nových rozhlasových
hlásičů po obci, která by se měla uskutečnit ještě
v letošním roce. Nebo výstavba nové tělocvičny, na
kterou se již rýsují finanční zdroje. Ale bezesporu
tou nejdůležitější a zároveň nejobtížnější akcí bude
pokračování v budování kanalizace. V příštím
roce je plánována výstavba kanalizace v ulici Boleslavská. Těch problematik, které se kolem toho
vyskytují, je opravdu víc než dost. Například čerpání dotací ze tří zdrojů a následná administrace,
objízdné trasy, vysoká hladina spodní vody a další.

A to vše pod velký časovým tlakem. Těch věcí, které jsou potřeba udělat je samozřejmě mnohem víc,
ale obec je živý organizmus a potřeby se stále vyvíjejí. Zkušenost posledních čtyř let mi samozřejmě
významně pomáhá v odhadu zmíněných potřeb.
Na konec našeho povídání se vraťme ještě na
začátek volebního období, který v rámci zastupitelstva byl docela bouřlivý. Jak vypadá situace dnes?
I když většinou vnímají občané úspěchy i neúspěchy
hlavně ve spojitosti s osobou starosty, tak bez podpory zastupitelstva by se podařilo jen minimum. Dovolte mi, abych i touto cestou poděkoval zastupitelům za
konstruktivní přístup. Ve většině případů se řešily konkrétní problémy racionálně, bez nějakého politikaření. Tím, že většina zastupitelů táhla za jeden provaz,
mohlo za uplynulé období dojít k celkem zásadnímu
rozvoji obce. Zvláště bych chtěl poděkovat místostarostům Ing. Radce Staňkové a Pavlu Veselému. Jsme
opravdu sehraný tým, který se skvěle doplňuje. Bez
této spolupráce by nebylo možné uskutečnit tolik věcí.
Dovolte mi, abych jmenovitě poděkoval ještě jednomu ze zastupitelů. Je to člověk, který pro obec dýchá,
vždy okamžitě přispěchá, když je zapotřebí jeho pomoci a okamžitě řeší daný problém z jeho ranku. Je to
předseda komise územního plánování Zdeněk Novák.
Díky jeho pomoci se daří vyřešit spousty problémů
kolem stavebních prací obce, které by jinak některé
akce úplně zastavily. Na druhé straně pomyslného
žebříčku je zastupitel, který většinu projednávaných
věcí neustále negoval, což sice bylo jeho právem, ale
v případě, že podobný přístup by měla většina, mnoho by se tu opravdu neuskutečnilo.
Nicméně jsem rád za různorodost názorů, jen tak
se budeme posouvat dál. Jen bych chtěl apelovat
na určitou úroveň, kterou by měla každá kritika
mít. Nikdy by nemělo jít o osobní napadání, ale
o řešení konkrétních problémů.
Děkujeme za rozhovor.

Volební období očima místostarostů

Konec volebního období je opět příležitost pro hodnocení naplnění volebních programů a práce, kterou jsme odvedli pro svou obec a občany. Zhodnotit to, co se povedlo
i nepovedlo. Minulé období bylo odlišné tím, že jsme díky počtu pěti zvolených zastupitelů z nezávislých kandidátů prosadili režim dvou neuvolněných místostarostů, každý
za poloviční finanční odměnu. Práce však méně nebylo. Pavel Veselý se ujal práce
v terénu, řešil stížnosti a spory spoluobčanů, kontroloval černé skládky, spolupracoval s komisí veřejného pořádku, s komisí stavební, pracoval ve výběrových komisích,
dohlížel na plnění nájemních smluv. Zabýval se žádostmi dotýkajícími se životního
prostředí, například povolení kácení stromů. Radka Staňková řešila práce legislativní. Byly to aktualizace obecních vyhlášek, vypracování smluv nájemních, darovacích,
práce na územním plánu, analýza odpadového hospodářství s cílem snížit náklady, aktualizace webových stránek, poptávky služeb, práce ve výběrových komisích, přípravy
nových formulářů. Razili jsme cestu promyšlených nápadů s návodem jak dojít k cíli.
Všichni ve vedení jsme cítili jednotně, kde je potřebné ušetřit a kde nastavit jiný proces.
Chtěli jsme snižovat náklady tam, kde to bylo nutné a nastavit lépe některé služby. Ne
vždy se nám podařilo dojít do cíle, a to je práce, na které chceme pokračovat. Všichni
jsme dělali maximum pro obec, aby byla místem, kde můžeme plnohodnotně žít.
R. Staňková a P. Veselý, místostarostové obce

Třídění odpadu – rozšíření nabídky, svozu i otvírací doby

Naše obec patří mezi ty, kterým není hospodaření s odpady lhostejné. V rámci toho se snaží nabídnout
občanům kompletní nabídku všech druhů kontejnerů na tříděný odpad. Kapacitu kontejnerů rozmístěných po obci výrazně doplňují i velkokapacitní kontejnery umístěné v areálu sběrného dvora a mateřské
školy (papír). Ve sběrném dvoře se nachází velkokapacitní kontejnery pro třídění papíru, plastů a nově
i kontejner na bioodpad. Zde mohou naši občané ukládat biologicky rozložitelný materiál, hlavně posekanou trávu a listí. I přes zvýšení poštu kontejnerů na svoz plastů, docházelo trvale k jejich přeplnění.
Protože se jen stěží nachází nová místa na kontejnerová stání, jsou kontejnery na plasty od července
vyváženy dvakrát týdně. Obec tak reaguje na zvýšený zájem o třídění odpadu ze strany našich občanů.
Další změnou je rozšíření provozní doby sběrného dvora, která již intenzitě jeho využívání nestačila.
Nově bude přidán další provozní den a to středa v době od 15 do 18 hodin. Ve středu bude sběrný dvůr
otevřen pouze v sezoně, tedy od 1. dubna do 30. listopadu.
(nač)

Další interaktivní tabule v naší škole Nové tváře v základní škole

Výstavba modulové třídy si samozřejmě vyžádala adekvátní vybavení. Kromě toho tradičního, jímž
jsou lavice, židle, skříně, katedra a další nezbytnosti, bylo zapotřebí dalšího moderního vybavení. Škola
disponuje třemi interaktivními tabulemi, ale bylo by škoda nevylepšovat podmínky pro vzdělávání žáků
i nadále. Do 1. A a do 2. třídy, která je právě v prostorách modulu, byly zakoupeny další dvě interaktivní
tabule. Co je na nich vlastně tak zvláštního? Interaktivní výuka je považována za novou učební metodu, která má žákům nabídnout méně stereotypní formu výuky. Měla by žáky zapojit do spoluvytváření

vyučovací hodiny a zvýšit tak jejich motivaci k učení. Zatímco dříve stačily učiteli k udržení názornosti
nástěnné obrazy nebo meotary, dnes jsou to počítače nebo interaktivní tabule. Stačí pouhý dotyk prstu po
tabuli a pohodlně spustíte obrázky, videa nebo internetové zdroje. S přichystanými materiály můžete děti
vtáhnout do digitálního světa, ke kterému mají tak blízko. Interaktivní tabule není sama o sobě garantem
kvalitní výuky, nicméně ji dokáže velmi oživit a zefektivnit. A není to také věc vůbec laciná. Tabule
s pylonovými pojezdy (viz foto) stojí včetně ultrakrátkého projektoru, ozvučení učebny a nezbytného notebooku více než 100.000,- Kč. Rád bych touto cestou poděkoval dvěma sponzorům, kteří se finančně podíleli na její koupi. První sponzor, který si nepřál být jmenován, přispěl částkou 35.000,- Kč a druhý, jímž
je Karel Hradec, částkou 20.000,- Kč. Neméně důležitá je pomoc firmy Tišice.Net, která nám sponzorsky
vybavila počítačovou učebnu PC a věnovala nový server. Všichni jmenovaní sponzoři nám výrazně pomohli s realizací potřebných věcí, určených pro budoucnost našich dětí.
P. Jelínek, ředitel ZŠ

Zasílání aktuálních informací elektronicky
Během září bude spuštěn na webových stránkách obce provoz modulu Informace e-mailem.
Tato služba umožňuje OÚ bezplatné rozesílání
informačních e-mailů všem občanům, kteří se k
odběru zpráv zaregistrují. Registrace probíhá tak,
že zájemce pouze zadá svou e-mailovou adresu
do konkrétního políčka na webu obce a zvolí Odeslat. Bude mu zaslán potvrzovací e-mail
pro dokončení registrace. Služba je poskytována
zdarma. Tento způsob předávání zpráv doplňuje
již funkční službu zasílání informací prostřednictvím sms zpráv. Tu OÚ využívá jen v případě
oznámení kritických situací, protože je placená
běžným tarifem.

Projekt „Na bikeparku statečně, Mateřská škola usiluje
na silnici bezpečně“ pokračuje
o další dotaci
Na začátku projektu jsme slibovali, že park nebude jen o jízdě na kole, ale vznikne zde i zázemí
pro odpočinek či jiný doplňkový sport, který by
byl pro -náctileté. Jelikož areál dle dosavadních
zkušeností navštěvují všechny věkové skupiny,
a to byl náš tajný záměr, zvolili jsme prvek, který
by vhodně doplňoval vyřezané sochy a měl blízko

Pozvánka na akce
TIŠICKÉHO KLUBka
Řezbování na minibikeparku
V den uzávěrky TR nemáme potvrzený termín
od řezbářů, ale předpokládáme, že bude koncem
září. Aktuální informace přineseme na webu
klubka a na facebooku.

S lampionem za Kozlouchem
V sobotu 8. listopadu 2014 je sraz s lampionem
v 17,00 hodin u kostela Všech svatých v Kozlech.
Soutěžit se bude opět o nejkrásnější světýlko. Na
všechny čekají strašidla i ohňostroj.

Rozsvícení vánočního stromku
V neděli 30. listopadu 2014 v 16,00 hodin před
budovou Obecního úřadu v Chrástě. Vystoupení
dětí z MŠ a ZŠ, vánoční melodie a hezká atmosféra. Prodej vánočních dobrot. Prosíme naše pekařky o napečení do prodejního stánku.

Akce proběhnou za každého počasí.
Více informací na www.klub-ko.cz

Zahájení nového školního roku provázela v naší
ZŠ řada změn a novinek. Stále vyšší počet žáků si
vyžádal nejen výstavbu nového modulu třídy (viz
článek str. …) a otevření dvou tříd prvního ročníku,
a tedy potřebu dalšího pedagoga, ale také zvýšení
kapacity družiny, a tím další pedagogy do ŠD. A v
neposlední řadě narostla i potřeba dalšího personálu, který zajistí bezproblémový chod celé školy.
Kdo tedy posílil kolektiv pracovníků naší ZŠ?
Jiří HIEKE – 22 let, třídní
učitel 5. ročníku, studuje 4. rok
učitelství pro 1. stupeň v Ústí nad
Labem, k práci s dětmi má blízký
vztah, pochází z učitelské rodiny.
Je to hudebník, zpívá v soulové
kapele Love Makers.
Barbora BÍLKOVÁ – 24 let,
vychovatelka školní družiny, vystudovala VOŠ v oboru sociální
pedagogika a letos dodělává bakalářské studium na Husitské
teologické fakultě UK. Doposud
působila v RC Kašpárek Mělník,
kde pracovala s malými dětmi.
Bc. Veronika HRUŠKOVÁ –
35 let, vystudovala vychovatelství v oboru pedagogika volného
času na pedagogické fakultě Ústí
nad Labem, v minulosti pracovala na ZŠ Všetaty jako vychovatelka ŠD i jako učitelka.
Radek HLAVÁČEK – školník
- údržbář na částečný úvazek, má
na starosti údržbu školy.
Všem novým pracovníkům přejeme, aby se jim v naší ZŠ líbilo a
dařilo.
P. Jelínek, ředitel ZŠ
foto K. Ž. Janoušková

také ke sportu. A jelikož jsme díky vám našetřili
z minulých akcí potřebnou částku, můžeme vám
dnes představit další pokračování projektu – osazení prvku nízké mini lanové centrum. Jeho součástí
budou čtyři dvoumetrové akátové sloupy a mezi
nimi systém různých lan. Udržet se na lanech nebude jednoduché, ale určitě zábavné. Vše je certifikované a vyzkoušet si zábavu či sport může dospělí i dítě. Výstavba proběhne na podzim a celkové
náklady budou cca 80.000,- korun.
rs

Již dvakrát byla naše mateřská škola úspěšná v
udělení dotace. Poprvé v rámci dotačního titulu pro
rozvoj regionu, která sice směřovala do obce, ale
zásadní podíl na vypracování projektu měly učitelky z MŠ. Díky ní byl zásadně upraven prostor v
zadní části školní zahrady. Další dotací byla podpora preventivní logopedické péče, v rámci té bude
probíhat kurz logopedické prevence přímo v mateřské škole (o obou jsme podrobně informovali na
stránkách TR). Do třetice se snaží školka uspět se
svým projektem v dotačním titulu vypsaném Nadací Proměny, který podporuje projekty na úpravu
školních zahrad a obecních parků.
Projekt s názvem „Zahrada pro malé i velké“ je
koncipován jako přírodní zahrada, podporující u dětí
vztah k přírodě, regionálním rostlinám, stromům a
živočichům, žijících v tomto prostředí. Na projektu
se výrazně podílela ředitelka mateřské školy T. Netíková za spolupráce učitelek L. Novákové a N. Černé
a obecního úřadu. Úspěch v udělení dotace by pomohl přeměnit další část zahrady v prostor, který by
sloužil dětem jako přírodní učebna, ale i jako prostor
pro společné akce s rodiči. K celému projektu řekla
ředitelka T. Netíková: „V současné době usilujeme o
získání finančních prostředků na osázení další části zahrady. Postupně bychom chtěli zrekonstruovat
celý areál, včetně nových herních prvků. Věříme, že
i nadále budeme moci počítat s pomocí z řad rodičů
a obecního úřadu, bez této podpory by byly naše záměry těžko realizovatelné.“
(nač)
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Volby do obecního
zastupitelstva
obce Tišice
Volby do obecního zastupitelstva představují ty nejdůležitější volby pro nás,
občany Tišic, protože rozhodujme o tom,
kdo bude po další čtyřleté období důstojně zastupovat naši obec, respektive nás,
občany, kdo bude hájit naše zájmy a zvelebovat místo, kde žijeme my a naše děti.
Proto přijďte všichni k volebním urnám,
aby mandát zvolených zastupitelů měl co
největší váhu.
Pro vaši informaci uveřejňujeme jednotlivé kandidátní listiny (řazeny v abecedním
pořadí – pozn. red.) a u většiny i stručný výběr z volebního programu.

Oznámení o době
a místě konání voleb
do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce
Tišice se uskuteční:
v pátek dne 10. října 2014
od 14,00 do 22,00 hodin
v sobotu dne 11. října 2014
od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Místo konání voleb:
volební okrsek č. 1
volební místnost v klubovně v budově pošty v Tišicích, Tišice 4
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části obce Tišice
volební okrsek č. 2
volební místnost v zasedací síni OÚ Tišice, TišiceChrást, M. Podvalové 334
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části obce Chrást
volební okrsek č. 3
volební místnost ve třídě ZŠ Tišice-Kozly 74
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části obce Kozly
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Volič,
který je občanem jiného členského státu, prokáže
po příchodu do volební místnosti svou totožnost a
občanství jiného členského státu.
Voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb
hlasovací lístky.
Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá za chybějící nebo jinak označené
hlasovací lístky nové.
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Kandidátní listina ČSSD
1. Bc. Pavel Končel, DiS.
39 let, starosta obce, ČSSD

2. Ing. Bohuslav Štolba,
62 let, středoškolský učitel, ČSSD

3. Jan Vacek, 37 let,
technik, ČSSD

4. Tomáš Jablončík,
30 let, firemní bankéř, ČSSD

5. Zdeňka Kváčková,
42 let, laborantka, bpp

6. Jiří Horčík, 60 let,
stavební technik. bpp

7. RSDr. Bohuslav Růžička,
61 let, technik, bpp

8. Věra Hovorková,
60 let, podnikatelka, bpp

9. Václav Uher,
76 let, projektant, ČSSD

10. Jaroslav Pazdera,
75 let, důchodce, ČSSD

11. Pavla Novotná,
21 let, kadeřnice, bpp
Vážení spoluobčané,
když pročítáme předvolební číslo TR z roku
2010, tak ve sloupku, kde ČSSD představuje své
plány, mimo jiné čteme:
• zlevnit provoz čistírny odpadních vod
• zvýšit kapacitu MŠ výstavbou nového křídla
• budovat vozovky s pevným povrchem
• výstavba tělocvičny a družiny v ZŠ, uspořit zde
za vytápění výměnou oken a zateplením
S dobrým pocitem můžeme konstatovat, že většina bodů je splněna a například výstavba tělocvičny
je ve fázi přípravy. Ale povedlo se toho mnohem
více. Děkujeme, že jste nás v minulém období poctili důvěrou a mohli jsme tak přispět k dalšímu
rozvoji obce.
I v nadcházejícím volebním období, bychom se
chtěli znovu podílet na práci pro Tišice.
Vnímáme potřeby obce. V oblasti infrastruktury
je stálicí budování nových povrchů komunikací.
Další potřeby obce vidíme v těchto bodech:
• pokračování ve výstavbě kanalizace
• řešení kapacitní situace v MŠ a ZŠ, tělocvična v ZŠ
• rekonstrukce chodníku u hlavní silnice, v případě možnosti, budování chodníků nových
• navyšování parkovací kapacity v obci
• zlepšovat odpadové hospodářství například
rozšiřováním pracovní doby a služeb
sběrného dvora nebo zkvalitněním podmínek
pro třídění odpadů
• zvýšit rozsah služeb pro seniory
• klást důraz na zvyšování informovanosti obyvatel
• samozřejmostí je podpora sportu, kultury
a spolkové činnosti, tak jak je tomu v Tišicích
dobrým zvykem
Na některé záměry budeme žádat o dotace, u některých půjde hlavně o dobrý nápad.
Každopádně by se nic nepodařilo bez vzájemné
spolupráce dalších subjektů v rámci zastupitelstva
obce. Musím konstatovat, že s většinou právě dosluhujících zastupitelů byla výborná spolupráce
a věřím, že voliči budou mít i v nadcházejících
volbách šťastnou ruku a zvolí lidi, kteří budou navzájem spolupracovat. Jen tak se naše obec bude
i nadále rozvíjet.

Kandidátní listina KSČM
1. Václav Vejman,
důchodce, 64 let, člen KSČM

2. Mgr. Tereza Čechová Humpolcová,
pedagožka, 27 let, členka KSČM

3. Ing. Bohumil Beran,
technický pracovník, 53 let, sympatizant

4. Zdeněk Zvelebil,
dělník, 47 let, člen KSČM

5. Mgr. Zdeněk Hynek,
důchodce, 68 let, člen KSČM

6. Jarmila Köppelová,
důchodkyně, 69 let, členka KSČM

7. Mgr. Milan Kryštof Čech, DBA,
právník, 55 let, bez politické příslušnosti

8. Miloslav Soukup,
důchodce, 65 let, člen KSČM

9. Jaroslav Kavín,
student, 21 let, člen KSČM

10. Jaroslav Černý,
důchodce, 80 let, člen KSČM

11. Květa Hamerníková,
důchodkyně, 66 let, sympatizantka
VOLEBNÍ PROGRAM ZO KSČM TIŠICE
„Známe místní problémy a chceme je řešit SPOLEČNĚ S VÁMI“
Vážení voliči, dovolte, abychom vám představili
záměry, které budeme v zastupitelstvu prosazovat
a podporovat. Naši kandidáti jsou připraveni spolupracovat se všemi, kterým půjde o rozvoj obce
a spokojenost občanů.
• transparentní hospodaření a výběrová řízení
• v tomto volebním období neměnit schválený
územní plán, pouze dílčí úpravy
• při nové výstavbě zachovat ráz vesnice
• zabezpečení patřičné občanské vybavenosti
• údržba a opravy místních komunikací
• spolupráce společenských organizací
a občanských iniciativ
• dostupnost MŠ pro naše předškoláky
• rozvoj péče o starší spoluobčany, mládež, děti
• péče o památky, zařízení a obecní zeleň
• řešení dopravní obslužnosti
• započetí budování chodníků v obci
Tento stručný program pro období let 2014 –
2018 považujeme za otevřený, jsme připraveni
usilovat o jeho realizaci včetně vašich námětů
a doporučení.

Během uplynulého volebního období se podařilo nové značení v celé obci.

Kandidátní listina SNK „Naše společná obec“

1. Jakub Nezbeda,
30 let, podnikatel, bpp

2. Ing. Jiří Chobotský,
37 let, živnostník, bpp

3. Iveta Potecká,
34 let, účetní, bpp

4. Martin Skála,
19 let, vysokoškolský student, bpp

5. Martin Job,
48 let, technik, bpp

6. Martina Műllerová - Schneeweisová,
33 let, laborantka v optice, bpp

7. Alena Šilhánová,
50 let, živnostník, bpp

8. Jana Pokorná,
22 let, bytová designérka, bpp

9. Hana Jarská, DiS.,
43 let, sociální pracovnice, bpp

10. Čeněk Touš,
61 let, strojvedoucí, bpp

11. Pavel Antonín Němeček,
66 let, stavební technik, bpp
Volební program SNK „Naše společná obec“
Volební program sdružení „Naše společná
obec“ bude uveřejněn v občasníku Naše společná
obec.“

Starosta obce P. Končel převzal z rukou předsedkyně PS M. Němcové znak a vlajku obce.

Starosta obce P. Končel přivítal během svého
volebního období dvoutisícího občana Tišic.

Kandidátní listina SNK Tišice I.

1. Ing. Radka Staňková,

1. Pavel Veselý,

44 let, analytik IT, bpp

59 let, OSVČ, bpp

2. Vladimír Bezouška,

2. Mgr. Pavel Jelínek,

41 let, obchodní manažer, bpp

36 let, ředitel ZŠ, bpp

3. Ondřej Šimek,

3. Jana Preislerová,
41 let, administrativní pracovnice, bpp
42 let, asistent systému kvality, bpp

34 let, učitelka, bpp

35 let, podnikatel, bpp

6. Jaroslava Šutová,

6. Jana Krbcová,

56, let, sociální pracovník, bpp

59 let, zásobovač, bpp

7. Klára Žofie Janoušková,

8. Ing. Petr Žemlička,
36 let, podnikatel, bpp

49 let, ekonom, bpp

9. Božena Pokorná,

9. Andrea Uhrová,
41 let, administrativní pracovnice, bpp

38 let, OSVČ, bpp

7. Ing. Martin Prošek,
35 let, servisní technik, bpp

20 let, studující VŠ, bpp

8. Ivan Bruner,

34 let, OSVČ, bpp

67 let, projektant, bpp

5. Bc. Michaela Krejčí,

5. Otakar Zich,

11. Miloš Tůma,

32 let, OSVČ, bpp

4. Zdeněk Novák,

4. Zuzana Toncarová,

10. Jana Syrová,

Kandidátní listina SNK Tišice II.

52 let, OSVČ, bpp

10. Ing. Evžen Holý,
53 let, auditor, bpp

11. Tomáš Bohata,
41 let, OSVČ, bpp

Vážení spoluobčané,
představujeme vám sdružení NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ TIŠICE I. a II. a náš stručný program
v komunálních volbách 2014, s kterým se budeme ucházet o váš hlas a důvěru.
Do volebního boje se za NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY zapojilo tentokrát více těch, kterým není lhostejná budoucnost obce a kteří chtějí s elánem pracovat. Dáváme vám možnost výběru z většího počtu
kandidátů, a proto jsme sestavili kandidátky dvě s jedním společným cílem. Přicházet s odpovědí na vaše
dotazy, nevyhýbat se diskusím, spolupracovat se zvolenými kandidáty na slušné úrovni a oponovat v případě návrhu jiného lepšího řešení. Nebudeme jen čekat na stěžovatele, budeme sami hledat možnosti co
a jak vylepšit, změnit. Chceme být tvůrčí, řešit věci v terénu a aktivně, udržovat průhlednost úřadu a informovanost občana, naslouchat všem generacím a potřebám občanů obce, prosadit naplnění mezi slovy
a činy. Neslibujeme nesplnitelné, jde nám o zájmy občanů, společné prožívání radostí a starostí.
Z našich cílů vybíráme:
• Rozšíření provozní doby sběrného dvora o další pracovní den
• Zavedení veřejně prospěšných prací
• Podpora zřízení obecní policie
• Doplnění veřejného osvětlení na dosud neosvětlená místa
• Rozšíření instalace kamerového systému, například ke škole, na dětská hřiště
• Hledání dalších variant ke snížení rychlosti aut na hlavní silnici – semafor, rychlostní radar
• Prodloužení konce školní družiny do 16,30 hodin
• Podpora výstavby nové tělocvičny z dotací, podpora sportu dětí i dospělých
• Podpora a motivace iniciativy občanů v oblasti péče o veřejnou zeleň, úpravy ploch kontejnerových
stání, výsadby stromů, obnova parků a mobiliáře
• Podpora spolků a neziskových organizací
• Udržení obnovy obecního majetku - snížení nákladů energie na provoz společenského sálu, důležitá
průběžná oprava komunikací, chodníku
• Hledání možností získat dotace na propojení kanalizace, závěrečná etapa
Pojďte s námi do komunálních voleb 2014. Neslibujeme nesplnitelné.

Zastupitelstvo obce 2010 - 2014

TR 141 5

Vydařený výlet
Tradiční výlet za krásami i historií naši vlasti připravil Klub seniorů na sobotu 19. 7. 2014. Nejeli

tentokrát nijak daleko - do blízkého Mnichova Hradiště. Hlavním cílem byl krásný zámek a zámecká
zahrada. Velmi zajímavou podívanou byla Zámecká zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna pořádaná u příležitosti 380. výročí jeho úmrtí.
Námětem slavnosti byl příjezd a uvítání Albrechta z Valdštejna na zámek. Více než 50 šlechticů,
dvořanů, vojáků tělesné stráže v dobových, ranně
barokních kostýmech tvořilo doprovod majitele
zámku a panství, politika a vojevůdce. Podívaná to
byla nádherná, ale všichni diváci litovali účinkující v těžkých, celé tělo zahalujících kostýmech při
teplotě 32°C a na plném slunci.
Petr Brodský, kronikář

Chovatelé vystavovali

Součástí výstavy je vždy ocenění nejlepších chovatelů.
Chov domácích zvířat stejně jako pěstování zeleniny k vesnici odjakživa patří a poslední dobou
se vzhledem k narůstající propagaci zdravých a
čerstvých potravin opět dostávají do popředí. Nejen králíci, slepice a kachny zaplňují české dvorky.
Víme, ke komu můžeme zajít pro čerstvá vejce,
kozí sýr nebo pro kačenku na pekáč. Jenže není

Tradiční střelecké
závody

Jako každý rok, tak i letos si dali svatoanenské
dostaveníčko střelci na kozelské střelnici.
V jednotlivcích zvítězil místní – Pavel Čech nástřelem 38 ze 40 bodů. Další místa po rozstřelu
(měli oba stejně - 37 bodů) obsadili František Joska druhé a Martin Pylík třetí. Stojí tak i na fotce,
jako na stupních vítězů, spolu se zástupcem obce
B. Štolbou (zcela vpravo).

chov jako chov. Kačenka na pekáč nepotřebuje mít
okolo nohy kroužek, nemusí mít křídla zabarvená
dle regulí a může chodit vzpřímená, nevzpřímená,
prostě jak chce. Ale ta kačenka určená na výstavu,
která získá ocenění, s tou to už není tak jednoduché. Pravidla jsou pravidla. Ověřuje se a posuzuje
zkrátka všechno. Takto jsem se poučila na jarní výstavě drobných zvířat v Tišicích, kde jsem ke konci výstavy jako zástupce obce předávala pohár za
získaná ocenění. Za mě ale to pomyslné nejvyšší
ocenění získali všichni nadšenci do chovatelství,
ať jsou to králíkáři, holubáři nebo drůbežáři. Je to
činnost, kterou je třeba dělat s nadšením, pravidelně a v mnoha případech i téměř nedobrovolně. A
když síly slábnout, je dobré předat zkušenosti nastupující generaci. To se podařilo například panu
Kostkovi, jehož vnuk Jirka je jedním z nejmladší
generace našich tišických chovatelů.
Radka Staňková

NAROZENÍ
Karel Holler, Dominik Križan
Šimon Landa, Agáta Pochmanová
Josefina Horáková

ÚMRTÍ
Karolína Strnadová, Jindřich Čemus

INZERCE
PRODÁM pozemek v chatové oblasti Kozly
o výměře 440 m2. Tel.: 724 627 767.
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Sportovní úspěch
Martina Vejmana
Zná ho každý návštěvník kulturní nebo společenské akce – mladého muže, který si rád s kapelou
„zazpívá“ do svého mikrofonu, požádá o podpis.
Je nejen sběratelem podpisů, ale také úspěšným
sportovcem.
Martin pracuje v
chráněné dílně v
Zápech, po dlouhá léta navštěvuje
Sdružení mentálně
postižených v Praze, kde absolvoval
kurzy
například
angličtiny, hospodaření s financemi,
výuku obsluhy počítačů. Účastnil se
také velké řady společenských a kulturních akcí
pořádaným tímto sdružením pro tuto skupinu lidí.
V posledním roce přidal další aktivitu, která je pod
hlavičkou sdružení – začal závodně plavat za klub
s názvem SK Plavci. Jak sám s hrdostí řekl: „Na
tréninky do Holešovic jezdím teprve rok a už se
mi podařilo vyhrát medaili, a hned tři!“ Martin si v
den svých devětatřicátých narozenin nadělil krásný dárek. Na 11. České letní speciální olympiádě v
Brně vybojoval v plaveckých závodech dvě zlaté a
jednu bronzovou medaili. Byl tak zařazen do kvalifikace pro světové hry v Los Angeles. Ale protože
na tyto olympiády se účastníci z řad vítězů losují,
musí si na štěstí při losování počkat minimálně do
dalších českých her. Ale to mu nadšení a elán do
dalšího soutěžení nebere. Odhodlaně říká: „Když
jsem domů volal, že jsem byl první v závodě na
50 m volný způsob a mám další dvě medaile, tak
mi rodiče ani nevěřili. Určitě příště přivezu další!“
A tomu rodiče Martina věří. Jeho otec o něm řekl:
„Když si náš Martin vezme něco do hlavy, tak si
za tím prostě jde!“ A vzpomínal na historku, kdy si
Martin s odhodláním šel pro podpis Jiřího Paroubka i přes jeho ochranku. „A stejným způsobem se
pustil do sběru víček pro holčičky“ dodává Martinova maminka, „když jsme byli na dovolené v
Řecku, žádný z účastníků víčko neodhodil a skončilo v Martinově sáčku, tak je to prostě naučil.“
Martin je velkým sběratel podpisů, víček a my
věříme, že i sportovních medailí. Aby byl úspěšný
i ve své poslední „sběratelské“ aktivitě mu držíme
palce.
(nač)

Ondra opět úspěšný

V Tišických rozhledech č. 135 jsme psali
o tišickém sportovci
Ondřejovi Kabešovi,
který závodně plave
za neratovický „Sportovní klub Pojďte
dál“. Spolu s dalšími
pěti spolubojovníky
se 11. července 2014
zúčastnil „ České letní
speciální olympiády
postižených sportovců“ v Brně. Vedl si
opravdu dobře, přivezl zlatou medaili za 100 metrů prsa a druhou jako člen štafety na stejné trati.
I ostatní neratovičtí plavci byli úspěšní, přivezli
dalších šest medailí. Všichni dvakrát týdně trénují
v neratovickém bazénu, další dobré výsledky se
určitě dostaví.
red

Sport

Fotbalový
podzim začíná
Muži
Podzimní fotbalová sezóna 2014 začala 23. 8.
a bude více zápasů - celkem 15. Je potřeba zdůraznit, že v této sezóně je termínem konání domácích
zápasů neděle a jedna vložená středu 17. 9. Bylo
to takto z OFS nalosováno z důvodu obsazenosti
rozhodčími.
A jak dopadlo první mistrovské utkání? Našemu
A mužstvu se podařilo zvítězit na půdě Chvatěrub
a oplatit jim tak porážku z konce jarní sezony.
Chvatěruby – Tišice 1-3
Novák, Toman, Lauda
Tišice – Dolany
5-1
Toman 3x, Hadraba, Lauda
Mládež
Losování mládežnických soutěží proběhlo 11. 8.,
ale rozpis soutěží bude k dispozici od svazu, až po
uzávěrce tohoto vydání TR. Náš oddíl přihlásil do
soutěže podle ročníků tyto týmy: mladší žáci (2002
- 2003) – trenéři (Vítovec/Semerák)
starší přípravka (2004 - 2005) – trenéři (Jantoš/
Jablončík),
mladší přípravka (2006 - 2007) – trenéři (Terziev/
Váša/Adámek)
mini přípravka (2008-2009) – trenéři (Kopejska/
Svoboda).
Nový trenér dnes už starší přípravky Jan Jantoš
o prázdninách pořádal individuální tréninky, pro
děti, které měly zájem a chuť si zahrát a zlepšit
si techniku a práci s míčem. Honza dětem věnuje
hodně času a je to vidět na jejich zlepšení. Společně s Tomášem Jablončíkem, povedou tým starší
přípravky v mistrovských zápasech a také na přípravných turnajích. V tuto chvíli je tým mladších
žáků jediný, který má základ z loňské sezóny,
v ostatních dětských týmech došlo k přeskupení
podle věku a výkonnosti, abychom pokryli všechny věkové kategorie (od mladších žáků po mini
přípravku). „Mladší žáci vstupují prvním rokem do
své kategorie,“ řekl trenér mladších žáků Michal
Vítovec a pokračoval: „největší rozdíl bude pro ně
zřejmě velikost hrací plochy, kdy se hraje na půlku
fotbalového hřiště a s tím jsou spojeny větší nároky na běhání. Sezonu jsme již tradičně zahájili
v domácích podmínkách stanovým soustředěním
od pátku 22. 8. do úterý 26. 8. a o následujícím
víkendu se již rozjel dlouhý kolotoč mistrovských
zápasů. V okresním přeboru budou mít 13 soupeřů, a tím se konec sezóny posune až do poloviny
listopadu! Doufám, že kluci přistoupí zodpovědně
k soustředění a dalším tréninkům, tak abychom
slušně obstáli v početné konkurenci.“
Nábor
Mini přípravka je taky přihlášena do mistrovských
utkání, ale potřebujeme tuto kategorii posílit. Proto se obracíme na rodiče, které mají děti narozené
v roce 2008 a 2009 a mají zájem hrát fotbal, aby
dorazili v úterý nebo čtvrtek od 17,00 hodin na
hřiště, případně kontaktovali trenéra Tomáš Kopejska, mobil 728 756 827. Hledáme nadějné fotbalisty a fotbalisky také pro kategorii 2006 – 2007
(mladší přípravka).

Turnaj O pohár starosty
Dne 2. 8. proběhl tradiční fotbalový turnaj „O pohár starosty“. Na skvěle připraveném pažitu se
představili kvalitní soupeři z Třeboradic, Velkých Žernosek a Brandýsa nad Labem. Hrálo se za
velkého vedra, přesto byly k vidění kvalitní výkony všech týmů.

Zástupce vítězného mužstva s pohárem, který převzal z rukou starosty obce P. Končela (vpravo).
Tišice - Třeboradice B 5:1
V prvním utkání jsme se střetli s týmem, kterému jsme v zimní přípravě výrazně podlehli. V naší
sestavě se objevily i plánované posily pro příští
sezónu - navrátilec K. Temiak, J. Šulc a J. Toman
z Neratovic. Všichni čtyři odvedli kvalitní práci
a jejich výkony půjdou určitě nahoru. Po brzkém
dvougólovém vedení, které zařídili bombou Novák a samostatnou akcí Šulc, hosté sice odpověděli
Karnasem, ale na rozdíl dvou branek hned vzápětí
zvýšil Beran. Po přestávce v šedesáté minutě Lukáš
Temiak chytrým lobem překonal brankáře počtvrté
a definitivní tečku za zápasem udělal Toman.
Brandýs n. L. - Velké Žernoseky 6:0
Ve druhém utkání Brandýs ukázal velkou sílu a
nedal žernoseckým šanci.
Zápas o 3. místo
Velké Žernoseky - Třeboradice B 2:3 (pk)
V zápase o třetí místo oba týmy překously zklamání z vyřazení a předvedly kvalitní fotbalovou
podívanou s dramatickou zápletkou. Rozhodnout
musely až pokutové kopy

Finále
Tišice - Brandýs n. L. 0:2
Finálový zápas rozhodla střelecká dispozice Kovaříka, který dvěma góly sestřelil naše naděje na
obhajobu loňského vítězství

Okresní přebor
rozlosování muži podzim 2014
6. 9.
10. 9.
14. 9.
17. 9.
20. 9.
28. 9.
4. 10.
12. 10.
18. 10.
25. 10.
2. 11.
8. 11.
16. 11.

17:00
17:30
17:00
17:30
10:45
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
13:30

Lobkovice – Tišice
Pšovka B – Tišice
Tišice – Kly
Tišice – Kralupy 1901
Hořín – Tišice
Tišice – Velký Borek
Veltrusy – Tišice
Tišice – Dolní Beřkovice
Vojkovice – Tišice
Libiš B – Tišice
Tišice – PTZ Nelahozeves
Mšeno – Tišice
Tišice – Neratovice B

Stará garda aktivní o prázdninách

Během prázdnin odehrála stará garda dva turnaje, první v Klech a druhý na domácím hřišti.
Turnaj Kly
V ukrutném vedru jsme odehráli dvě utkání po sobě, a proto nám ve druhém poločase proti Čečelicím
došly síly a nepodařilo se udržet nadějný výsledek. V konečném hodnocení jsme obsadili 2. místo.
Tišice – Kly
4-0 Pek, Kačer, Kravcov, Novák
Tišice – Čečelice 2-3 Kačer 2x
Kly – Čečelice
2-5
Turnaj Tišice
Nepodařilo se nám sehnat další týmy do turnaje, proto jsme oslovili místní omladinu, které se podařilo sestavit mužstvo. Drželi se
statečně a proti Klům dokonce i vedli. Stará garda střelecky excelovala a nakonec i turnaj vyhrála, omladina obsadila 3. místo.
Tišice – Kly
5-2 Kačer 2x, Kravcov 2x,Temiak
Kly – Omladina
3-1 Zelenka 3x – Jarský
Tišice – Omladina 5-1 Karda 2x, Kačer 2x,Temiak – Kůča
Mělnická liga starých gard
Kly – Tišice
5-3 Karda 2x, Kravcov
Lobkovice – Tišice 4-5 Rampouch 2x, Kodr, Karlík, Pasovský
Tišice – D. Beřkov. 3-0 kontumačně
Nejlepší brankář s trofejí a diploCelkově jsme obsadili 4. místo se 13 body.
mem.

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: 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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Super Den...
dokončení ze str. 1
Po prvním bloku programu, který byl výhradně
v podání tišičáků, obsadili travnatou plochu fotbalového hřiště zcela jiní sportovci než ti, které jsme
tu zvyklí vídat. Ukázka Králičího Hopu, zajištěná
našim spolkem chovatelů, diváky doslova nadchla.
Výkony ušáků v disciplíně „rovinka“byly naprosto
nečekané. Králíčci překonávali rozmanité překážky
pod vedením svého majitele a při přeskoku do výšky všem ukázali, že pro ně překážka o výšce 75 cm
není problémem. V programu se nezapomnělo na
nejmenší návštěvníky, další jeho část byla určena
pro ně - vystoupení kouzelníka Štěpána Šmída. Jeho
hbité prsty uváděly děti v úžas. A nejen je. Kouzelník zašel i mezi hosty ke stolům a své triky jim předváděl přímo před očima. Všichni měli pocit, že kouzelnickými kousky popírá jakékoli fyzikální zákony
a „fígl“ prostě neodhalili. Štěpán Kojan měl značné
příznivce i mezi našimi obyvateli, kteří si přišli poslechnout výhradně jeho písně. Na jeho vystoupení
si ale museli pár minut počkat, protože těsně před
jeho zahájením se na celé Tišice, snesla průtrž, která
– byť kratičká - celý parket proměnila ve vodní plo-

i J. Slámová zůstávají v našich vzdělávacích zařízeních na pozicích učitelek.
Další částí oficiálního programu bylo předání Cen
obce. Ta je určena těm, kteří se zasloužili o rozvoj
obce, kteří vložili svou energii a čas do práce pro
obec (podrobně v článku – Cena obce má další dva
majitele). Prvním oceněným spolkem bylo Tišické
KLUBko za svou nepřehlédnutelnou práci pro obec.
Druhou cenu převzal kronikář P. Brodský, který
naši kroniku vede od roku 1996. Na náš Den obce
zavítal i hejtman Středočeského kraje Miloš Petera
v doprovodu Milana Němce. Oběma pánům mohl
starosta poděkovat za dotaci na uspořádání této
akce. Z Fondu hejtmana byla podpořena částkou
40.000,- Kč. Nebyla to ale jediná finanční podpora
Dne obce. Částkou 20.000,- Kč ho podpořila firma Šnajdr, 3.000,- Kč firma Veolia a dobrovolným
vstupným návštěvníci. Již na předání Cen byl prostor před pódiem zcela plný. Petra Janů byla velkým
lákadlem a důvodem se zúčastnit. Její nádherný,
silný hlas se nesl daleko za hranice hřiště. Potěšila
posluchače notoricky známými hity, které v podání „na živo“ vyzní úplně jinak. V průběhu celého
dne se prezentovaly naše obecní spolky a snažily
se v rámci svých sil se na akci podílet. V dílničce
KLUBka bylo připraveno tvoření pro malé a velké,

Vystoupení „holek Klubkařek“
chu. Napilno měli s úklidem nejen organizátoři, ale
i herci divadelní společnosti LUNO, kteří vymetali
vodu z plochy letního kina a rozmotávali přístřešek
ze sítě multifunkčního hřiště. Diváci přečkali déšť
pod umístěnými stany a s posledními kapkami deště
zazněly první tóny písní.
Součástí Dne obce byl i oficiální program. Právě
při něm poděkoval starosta odstoupivším ředitelkám
mateřské a základní školy za jejich práci a vyjádřil
potěšení nad skutečností, že jak L. Nováková, tak

baráčníci u svého stánku nabízeli domácí koláče,
senioři pomohli se zajištěním výběru dobrovolného
vstupného, chovatelé připravili výstavku drobného
zvířectva, hasiči pozvali své kolegy z profesionálních řad a pro děti připravili atrakci žádanou – kopec hasící pěny. Po vystoupení Petry Janů odehrála
divadelní společnost LUNO svou poslední nastudovanou hru Babička. Sportovci ukázali něco ze svého umění. Prezentaci pro spoluobčany si připravil
náš kronikář i včelaři. Chybělo jen sdružení našich

Úspěšná soutěž „Králičí hop“
myslivců, které i přes početnou členskou základnu
žádnou akci nezajistili. Večerní program patřil skupině PLUS. Ta přijela v početné sestavě s novými
a opravdu výbornými zpěváky. Zábavu rozjela ve
velkém stylu, taneční parket byl zcela zaplněn, tančilo se i na okolních travnatých plochách. A protože
se návštěvníkům opravdu nechtělo domů, zábava se
protáhla až hodinu přes půlnoc. Tentokrát její průběh nepřerušil déšť jako loni, ale pouze ohňostroj,
který byl pomyslnou tečkou za celým programem.
Ten, kdo přišel, se určitě nenudil. Mohl využít všeho, co bylo připraveno, nebo jen posedět, popovídat,
poslouchat. Občerstvení bylo oproti loňsku vydatně
posíleno, takže fronty byly minimální, vláček projíždějící obcí mohli využít malí i velcí, zrovna tak
labutě. Jen skákací hrad byl jen pro malé. Nakonec
se vydařilo i počasí. Déšť po chvíli nestál ani za řeč,
všichni se prostě přišli bavit. Hladký průběh akce
byl výsledkem práce organizátorů v čele se starostou a místostarosty. Přispěl k němu i bezchybný výkon zvukaře Martina Skály, kterého za jeho umění
pochválila v závěru svého vystoupení i Petra Janů.
Den obce se prostě vydařil a nejeden návštěvník se
ptal, kdy bude další. V jejich otázce nezazněly pochyby, že by se akce v příštím roce nekonala. Za
organizátory můžeme pouze říci – uvidíme, jak vše
po volbách dopadne. Když dobře, tak jedeme dál.
Za návštěvníky můžeme citovat jednoho z nich:
„Tato akce, že by neměla být? Prostě vám to řeknu
za všechny, kdo jsou tady – tahle akci si zaslouží,
aby se konala každý rok!“
Takže zase za rok?
Naďa Černá

Cena obce má další dva majitele

Plaketu převzala předsedkyně KLUBka Radka Staňková.
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V rámci 2. ročníku Dne obce, byla předána Cena
obce, která je udílena jednotlivcům či spolkům, kteří
se zasloužili o rozvoj obce a vložili svou energii a
čas do práce pro ni. V letošním roce bylo oceněno
Tišické KLUBko o. s., které je od svého založení v
roce 2008 hybnou silou kulturního a společenského
dění v obci. V rámci svého působení se zasloužilo o
vybudování sportovní zóny pro nejmenší děti v areálu sportovního hřiště v Chrástě a o úpravu plochy
na Pastvičkách, kterou přebudovalo na minibikepark
pro děti a mládež. Cenu obce za Tišické KLUBko
převzala jeho předsedkyně R. Staňková za účasti převážné většiny „holek“ z KLUBka. Dalším držitelem
Ceny obce se letos stal kronikář P. Brodský, který
vede obecní kroniku od roku 1996. Sám iniciativně
sbírá informace o historii našich obcí, doplňuje fotomateriály za pomoci našich nejstarších občanů. Stojí
za záměrem postupné digitalizace všech obecních
kronik. Oběma držitelům letošních Cen obce patří
poděkování za jejich práci, která si takové ocenění
zajisté zaslouží.
(nač)

Oceněný kronikář Petr Brodský

