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Přišel, zvítězil a zůstal…
P

řed čtyřmi roky jsme na tomto
místě Tišických rozhledů psali
o nově nastupujícím starostovi,
který se vyhoupl do křesla starosty
z místa náhradníka. Pavel Končel
má za sebou první volební období
a druhé volby. V nich získal nejvíce
hlasů ze všech kandidátů a do čela
obce byl zvolen jako jediný navržený
kandidát na post starosty. Co se
z jeho představ v této roli splnilo,
jaké cíle má do dalších čtyř let se
dozvíte z následujícího rozhovoru.
Nejprve bych se v rozhovoru vrátila o čtyři roky zpět. Byl jste zvolen
starostou a ne málo obyvatel nemělo
představu, co od vás mohou očekávat. Po čtyřech letech jste se stal vítězem voleb.
n Co pro vás osobně znamená tak
vysoká podpora ze strany obyvatel?
Nejprve bych chtěl občanům za
projevenou podporu ve volbách
velmi poděkovat. Je to nejdůležitější zpětná vazba, kterou mám. Jsem
rád, že kroky, které jsem uplynulé čtyři roky činil, hodnotí kladně
tolik občanů. Samozřejmě by většina
věcí nemohla být uskutečněna bez
podpory zastupitelstva. A tak tomu
bude i v nadcházejícím období, jen

dobrou spoluprací v rámci zastupitelstva se naše obec zase posune dál.
A co to pro mě znamená projeve-

ná podpora? Je to bezesporu závazek, nechci důvěru občanů zklamat
a můžu slíbit, že stejným způsobem
budu pokračovat dál. To je vyvážené
hospodaření obce, navyšování majetku obce, stálé rozšiřování obecní
infrastruktury a kvality poskytovaných služeb.
n Ve svém prvním rozhovoru jste
řekl, že byste pokládal za úspěch,
kdyby se podařilo realizovat jednu
větší investiční akci. Jak hodnotíte
uplynulé čtyři roky?
Máte pravdu. Říkal jsem to s velkou pokorou. Na obecním účtu
byla částka v řádech statisíců a ještě
doznívala ekonomická krize, já převzal úřad a se vším se seznamoval.
To, že se nám podaří uskutečnit tolik
akcí, by mě ani ve snu nenapadlo.
Byl to mix velmi efektivního využívání různých druhů dotací a maximálního nasazení všech zúčastněných. Je
úžasné, co vše se povede, když je chuť
a dobrá parta, někdy to bylo opravdu
neuvěřitelné, co se v relativně krátkém čase povedlo.
n ročně se tady realizovala nejméně jedna velká akce. Co byste si přál
realizovat v začínajícím volebním
období?

Většina občanů určitě vnímá, že
největším oříškem je další výstavba
kanalizace. Na jaře příštího roku by
se mělo pokračovat, a to v ulici Boleslavská (hlavní silnice). Bude to nejsložitější úsek, který v obci je (odklon
dopravy, vysoká hladina spodní vody
atd.) Nicméně jsem rád, že se bude
ve výstavbě kanalizace pokračovat
a vždy jsem tento úkol bral jako prioritní. S tím souvisí i špatný stav chodníku u hlavní silnice, který se ještě
po pokládce kanalizace zhorší. Takže
chodník bude určitě další na vrcholu
investičních záměrů. Důležité bude
i budování nových povrchů komunikací. Ač se v roce 2011 uskutečnila
přístavba mateřské školy, postupně
bude dětí přibývat, takže se uvažuje
o dalším rozšíření. A palčivým problémem je i poptávka po plnohodnotné tělocvičně v naší základní
škole. Když shrnu nástin investičních
akcí, které bychom rádi v nadcházejícím období realizovali, dostáváme se
do řádů desítek milionů korun. Nepůjde to tedy znovu bez dotací. Věřím, že
budeme opět úspěšní, vše bude znovu
dobře připraveno a zrealizujeme co
nejvíce naplánovaných akcí.
Pokračování na str. 2

Post starosty i místostarostarostů beze změn
N

ečekaně klidná předvolební kampaň,
kandidátní listiny, které nenasvědčovaly,
že by mělo dojít k nějakému zemětřesení na
postech starosty a místostarostů.
Občané dali ve volbách najevo, kdo je jejich
největším kandidátem, kdo má jejich důvěru
a koho na post starosty preferují. Ale poslední
slovo patřilo zvoleným zastupitelům. Ti rozhodli
na svém prvním, ustavujícím zasedání svolaném
na 6. listopad 2014.
Jediným zastupitelem, který byl navržen do
funkce starosty, byl Pavel Končel, návrh na jeho
zvolení podal Jan Vacek. Navržený zastupitel se
svou kandidaturou souhlasil a byl veřejným hlasováním téměř jednohlasně zvolen.
Na ustavujícím zasedání bylo rozhodnuto
i o tom, kdo bude v hierarchii vedení obce na
druhých pozicích. Protože se v minulém volebním období osvědčil systém dvou místostarostů,
na návrh Pavla Jelínka byli opět zvoleni Radka
Staňková a Pavel Veselý.
V posledních čtyřech letech došlo k velkému

rozvoji naší obce. Obec není v tak složité finanční
situaci, jako tomu bylo před čtyřmi lety. Majetek
obce byl zhodnocován a navýšen. Vybudovala
se řada objektů, které zde chyběly nebo stávající
nepostačovaly svou kapacitou či byly ve špatném
stavu. Podařilo se získat výhodnější podmínky pro

obec od různých poskytovatelů. Dalo by se říci, že
zastupitelé byli tělem, které pro obec pracovalo,
ale trio Končel, Staňková, Veselý byli hlavou, která
je vedla. Věřme tedy, že se můžeme těšit, že tento
trojlístek v čele zastupitelstva povede obec stejně
úspěšně jako po celé uplynulé čtyři roky.
(nač)

Všem čtenářům Tišických rozhledů a obyvatelům naší obce přejeme prožití
vánočních svátků v klidu a pohodě, v kruhu svých nejbližších.
Celý rok 2015 ať je pro všechny ve znamení štěstí, zdraví a porozumění.

Redakční rada
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Představujeme nové zastupitele
V

olby v říjnu tohoto roku vynesly do křesel zastupitelů tři nové tváře – Janu Preislerovou, Jana Vacka a Zdeňka Zvelebila. Posledně jmenovaný
byl členem zastupitelstva v předminulých obdobích. Všichni zároveň s funkcí zastupitele přijali funkci předsedy výboru nebo komise. Pro
nadcházející čtyři roky budou rozhodovat o rozvoji obce, investicích a dění, které ovlivní každého z našich obyvatel a proto ne jednoho z nás zajímá,
s čím do zastupitelstva přicházejí, jak si představují svou práci pro občany obce. Věříme, že v odpovědích na položené otázky své plány představí.

Jana Preislerová

Jan Vacek
finanční výbor

komise veřejného pořádku

n Do zastupitelstva jste
kandidovala poprvé. Co
Vás vedlo k rozhodnutí
být jedním z těch, kdo
rozhodují o chodu obce?
Tišice jsem si před dvanácti lety vybrala s rodinou
jako velmi pěkné místo pro
život. Myslím si, že obec má
svým obyvatelům co nabídnout a já mám zájem na
tom, aby se dále všestranně rozvíjela. Chci věnovat
svůj čas a úsilí k hledání nových možností, jak zvýšit kvalitu života občanů a vážím si toho, že jsem
k tomu nyní dostala příležitost.
n Dala jste sama sobě nějaký úkol, který byste chtěla jako zastupitelka během čtyřletého
volebního období splnit?
V obci je více problémů a potřeb, které jsou
zřejmé a všem známé jako je budování kanalizace, zlepšení kvality komunikací, dostatečná
kapacita školních zařízení atd. Mně je ze všech
oblastí péče o občany nejbližší kultura, a proto
bych se ráda uplatnila právě v této sféře.
n Jste předsedkyní komise sociální a kulturní.
Máte náměty pro práci této komise?
Ano, je mnoho možností, jak zpestřit a obohatit
všední život našich obyvatel. Mám již konkrétní
nápady, na kterých pracuji a věřím, že další budou
následovat. Zároveň ale hodnotím všechny kulturní, sportovní a společenské události, které byly
a jsou v Tišicích doposud organizovány. Domnívám
se, že mezi našimi spoluobčany je mnoho šikovných a schopných lidí. A to je obrovský potenciál.

n Máte nějaké zkušenosti s prací ve veřejné sféře,
v politice?
Mám dlouhodobé zkušenosti s veřejnou sférou
a státní správou, ale přímým
zaměstnancem nejsem. Jsem
jsem dlouho politicky aktivní a jsem členem OKK ČSSD
na Mělníku. V Tišicích jsem členem MO již mnoho
let a pravidelně se účastním politického života.
n Za poslední čtyři roky se v obci realizovaly
velké investiční akce. Co myslíte, že by v naší
obci obyvatelé nejvíce přivítali?
Myslím si, že naši spoluobčané by nejvíce přivítali, kdyby se podařilo do důsledků splnit všechny body našeho volebního programu. Jistě by ke
spokojenému životu v obci pomohlo dokončení
plánované dostavby kanalizace a úpravy povrchů komunikací. Ke spokojenosti by dále prospěl
rozvoj školství (např. výstavba tělocvičny ZŠ)
a nemělo by se opomenout udržení a další rozvoj
kulturně společenských akcí.
n Jste předseda finančního výboru, jaké máte
v této oblasti zkušenosti?
V zaměstnání zastávám pozici, kde nedílnou
součástí mé profese je finanční rozhodování a jejich
realizace. V zahraniční firmě, kde již pracuji téměř
20 let zastávám pozici vedoucího autodopravy a dále
zajišťuji pro technologické zařízení firmy náhradní
díly a s tím spojenou veškerou administrativu. Proto věřím, že finanční výbor povedu správným směrem a uplatním tak dosavadní zkušenosti.

n Na čtyři roky jste si
dal pauzu od členství
v zastupitelstvu. Co vás
vedlo k návratu?
Hlavním
důvodem
byla skutečnost, že se
v předminulém volebním období nepovedlo
dokončit některé projekty a akce. Dalším důvodem mé kandidatury do
obecního zastupitelstva bylo přání některých
známých z naší obce. Doufám, že je nezklamu
a že se nám společně podaří dokončit projekty
z minulých let.
n Co byste chtěl, aby se v naší obci během dalších čtyř let změnilo?
Hlavním cílem je dobudování kanalizace ve
zbytku obce, oprava chodníků a generální oprava hlavní silnice, nicméně je zde mnoho dalších
možností vylepšení naší obce.
n Komise veřejného pořádku pro Vás není
neznámou, co byste si jako její předseda přál?
Přál bych si, aby občané byli k sobě ohleduplnější a laskavější. Myslím si, že sousedské problémy a stížnosti, které jsme řešili v předminulém
období, byly zcela zbytečné a malicherné.  (nač)

komise sociální a kulturní

Přišel, zvítězil a zůstal…

Dokončení ze str. 1
n Hned od začátku jmenování do
funkce starosty jste kladl důraz na
vyvážený rozpočet. Schválení nového rozpočtu pro rok 2015 je za dveřmi. Jaké položky vidíte jako klíčové,
kterým se chcete hlouběji věnovat?
Vlastně už jsem částečně odpověděl u předchozí otázky. Nejnáročnější
akcí, i co do finanční výše, bude bezesporu výstavba další části kanalizace.
Ta bude určujícím prvkem celého
rozpočtu. Teprve na začátku příštího
roku budeme moudřejší s přesnou
výší dotace, kterou se nám nakonec
podaří na výstavbu kanalizace získat.
I to zásadním způsobem ovlivní další
investice v příštím roce.
n Co je pro vás tou hybnou silou
a motivací k práci na zajišťování
co nejlepších podmínek pro život
obyvatel v naší obci?
Není to nic složitého. Je to spokojenost občanů. Možná to zní trochu
strojeně, ale je to tak. Ta je největší
odměnou a motivací, kterou můžete
dostat. V této vesnici jsem se narodil
a velmi jsem tudíž vnímal její vývoj
již od dětství. A v rámci vyprávě2 I TR 143

ní starších obyvatel nebo prostřednictvím kronik se rád dívám i do
hlubší historie naší obce. O to větší
mám radost, když se se podaří zase
o kousek zkvalitnit život u nás. Velkým
stimulem pro mou práci je pohled do
budoucnosti. To, aby se tu dobře žilo
i dalším pokolením. Vždyť je velká
pravděpodobnost, že tu budou žít mé
děti nebo jednou i má vnoučata. A věřte, že bych chtěl, aby se jim, jako i ostatním občanům, žilo v Tišicích dobře.
n Blíží se konec roku, jaká přání má
občan Pavel Končel do roku nového?
Nemám nějaká speciální přání,
jsou to ta tradiční, která vypadají
obyčejně, ale jsou asi nejdůležitější.
Samozřejmě si přeji štěstí a zdraví
mých blízkých, velkou trpělivost se
mnou, bez té by to opravdu nešlo.
Dovolte mi, abych popřál touto
cestou i našim občanům příjemné
prožití vánočních svátků, vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí,
zdraví, pohody a radosti.
Děkuji vám za rozhovor a přeji
vám - i nám všem občanům, aby se
vaše vize pro další čtyři roky splnily.

Naďa Černá

Zdeněk Zvelebil

P

řejeme občanům obce Tišice prožití nejkrásnějších
svátků – Vánoc – v klidné atmosféře, bez shonu a
napětí. Do nadcházejícího roku pro všechny pevné zdraví,
spokojenost jak v rodině, tak i ve svých profesích. Věříme,
že i rok 2015 bude rokem rozvoje naší obce, který povede
ke spokojenosti všech občanů. 
Zastupitelé obce

Oprava železničního
přejezdu

V

místech, kudy jezdí vlak, stál v pondělí 3. listopadu bagr. Vedle něho ležely koleje a železniční pražce. Správa železniční
dopravní cesty zahájila dlouhodobě plánovanou opravu železničního přejezdu v Tišicích.
Ta proběhla přesně podle plánu a v noci 5. listopadu byl přejezd opět
zprovozněn. Dopravní omezení a vlaková výluka byla jen krátkodobým
znepříjemněním, které bylo zakončeno vybudováním téměř bezhlučného železničního přejezdu. 
(nač)

Opravený pomník
V

minulých měsících si celý svět
připomínal, že uplynulo 100 let
od vypuknutí 1. světové války. Je nutno pochválit vedení obce, že k tomuto
smutnému výročí nechalo zrenovovat
a upravit kozelský pomník padlých.
Pomník byl slavnostně odhalen 31. července 1921. Až půjdete okolo, všimněte si
pozorně jmen padlých vojáků. Americká
rodina Rayenových ztratila na západní
frontě 2. světové války dva syny, třetího se,
alespoň podle známého filmu, podařilo
zachránit. Kozelská rodina Košnerových

takové „štěstí“ neměla. Na pomníku jsou
tři jména – Košner František padl v Albánii, Košner Václav v Rusku a Košner Jan
v Srbsku. Zda to byli bratři nebo bratranci
by nám mohl říci někdo z pamětníků nebo
vojenské archivy. V každém případě to
musela být velká rodinná tragédie. Podobné neštěstí potkalo i další kozelské rodiny
– Hanžlík Josef padl v Rusku, Hanžlík
Antonín v Albánii, Holec Josef v Rusku,
Holec František v Itálii, Rychnovský František a Rychnovský Jan v Rusku. 

Petr Brodský - kronikář

Nový Statut Tišických rozhledů

J

edním z bodů ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva bylo schválení redakční rady a nového Statutu Tišických rozhledů.
Zde byly nově zařazeny body, řešící jmenování členů redakční rady, šéfredaktora a jejich odvolání. Součástí Statutu je i nově vypracovaný Redakční
kodex, který řeší uveřejňování příspěvků obyvatel a rozsah těchto příspěvků.
Oba nově schválené dokumenty jsou v plném znění na webu obce v odkazu
Tišické rozhledy.
(red)

zprávy z OZ
Ustavující zasedání 6. 11. 2014
Slib zastupitelů - Po organizačních záležitostech Pavel Končel přistoupil k přečtení textu slibu
a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva
obce ke složení slibu pronesením slova „slibuji“
a podpisem na připravené listině s textem slibu.
Volba starosty a místostarosty Zastupitelstvo schválilo na návrh P. Jelínka, že v obci
budou dva místostarostové a pro výkon funkce starosty bude jeden člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn. Volba starosty a místostarostů proběhla
veřejným hlasováním. Do funkce starosty byl zvolen
Pavel Končel, do funkce místostarostů Radka Staňková a Pavel Veselý  (podrobněji článek na str. 1).
Zřízení finančního a kontrolního
výboru a určení počtu jejich  členů
- Zastupitelstvo zřídilo dle zákona o obcích finanční a kontrolní výbor a odsouhlasilo jejich tříčlenné
složení, které ze zákona musí mít lichý počet členů.
Předsedou finančního výboru zvolilo Jana Vacka,
předsedou kontrolního výboru byl zvolen Bohuslav
Štolba. Volba členů výborů byla odložena na následující zasedání zastupitelstva.
Rozhodnutí o odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných  členů zastupitelstva obce - Zastupitelstvo v souladu se zákonem o obcích odsouhlasilo výši odměn pro místostarosty, předsedy výborů a komisí a členy zastupitelstva.
Výše odměn je součástí zápisu ze zasedání OZ.
Schválení zhotovitele na vybudování
kanalizačního řadu v ulici Boleslavská - Na základě výběrového řízení byla schválena jako
nejvhodnější nabídka firmy IMOS group s. r. o. za částku 20.482.570 Kč bez DPH (1. etapa, 2. část). Financování akce bude zajištěno dle aktuálního stavu po vyhodnocení našich žádostí o dotace, to znamená maximální
využití dotačních titulů. Dále z přebytku hospodaření
obce z minulých let a rozpočtu obce na rok 2015. Byla
podána žádost o dotaci na SFŽP, dotace byla akcepto-

vána na 9 mil Kč, v současnosti je naše žádost v zásobníku na dotace, čeká se na dodání veškerých podkladů
a podepsanou smlouvu. Dále se žádá o krajskou dotaci
na životním prostředí – 2 mil. Kč, sleduje se vyhlášení
dalších dotačních titulů.
Schválení nájemce restaurace Na hřišti - Nájemce M. Kudrnovský k 31. říjnu 2014 ukončil
svou činnost, proto bylo vyhlášeno nové výběrové řízení,
na základě kterého komise navrhla ke schválení nabídku
I. Neťukové na dobu neurčitou za měsíční nájemné
8.000 Kč + DPH.
(podrobněji článek na str. 6)
Statut  Tišických  rozhledů - Nová šéfredaktorka dala podnět ke změně Statutu Tišických
rozhledů, součástí kterého je Redakční kodex, řešící
pravidla příspěvků od občanů. Současně bylo schváleno složení redakční rady a výše odměn pro šéfredaktora (je součást zápisu).
Změny ve zřizovací listině MŠ  Tišice
- Ke změně dochází z důvodu organizování zájmových kroužků pro děti za úplatu
Zajištění výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků - Koncem roku
vyprší platnost smlouvy s Městským úřadem Neratovice, kde byly řešeny přestupky. Za vyřešení jednoho
přestupku je účtována částka 1 000 Kč, což je oproti
minulosti velká úspora, kdy se za služby právníka
platilo 70.000 Kč. Smlouva byla schválena.
V diskuzi občané pokládali otázky, kterým se budeme věnovat i na stránkách některého vydání Rozhledů (kompostéry, nové hlásiče, úprava zeleně).

Zasedání
zastupitelstva obce 16. 12. 2014

Na svém prosincovém zasedání zastupitelstvo schválilo: Rozpočet Obce pro rok 2015, Pravomoc starosty
schválit v prosinci Rozpočtové opatření, Rozpočtové
opatření č. 4, Ing. Radku Staňkovou jako garanta pro
změny územního plánu, Personální složení Výborů
zastupitelstva, Bezúplatný převod pozemků pod krajskou komunikací. 
(nač)

co se do Rozhledů nevešlo
Do redakce Tišických rozhledů došel příspěvek Mgr. Pavla Jelínka s titulkem „Objektivita Naší společné
obce, o. s. aneb „Pohádka o svobodě projevu na Facebooku“. Autor článku si přál zveřejnit příspěvek na webových stránkách obce v odkazu „Tišické rozhledy“.
(red)

zprávy z OÚ
Složení
výborů a komisí

S

polu s koncem volebního období zaniká funkční
období výborů a komisí.
Zřídit výbor finanční a kontrolní obcím ukládá zákon o obcích,
zřízení jednotlivých komisí je
v kompetenci zastupitelstva
obce. V novém volebním období zůstává stejné složení výborů
a komisí jako v období minulém. Nové předsedy má finanční
výbor, komise sociální a kulturní
a komise veřejnéhopořádku.
Předsedové
výborů a komisí:
Finanční výbor:
Jan Vacek
Kontrolní výbor:
Bohuslav Štolba
Komise výstavby:
Jiří Horčík
Komise územního plánování:
Zdeněk Novák
Komise sociální a kulturní:
Jana Preislerová
Komise školská a sportu:
Pavel Jelínek
Komise veřejného pořádku:
Zdeněk Zvelebil
Všichni předsedové jednotlivých výborů a komisí uvítají
náměty a připomínky pro jejich
práci z řad našich spoluobčanů.

Svoz bioodpadu
ze sběrného dvora

V

měcíci červenci byl v areálu sběrného dvora nově
umístěn velkokapacitní kontejner na bioodpad.
Občané velmi záhy začali možnost likvidace bioodpadu touto
cestou využívat. Kontejner byl
vyvážen každý měsíc a celkem se
do konce října odvezlo více než
4,5 tuny odpadu. Za vyvežení
obec zaplatila 2 180 Kč. Kontejner
je přistaven sezónně od dubna do
listopadu. Poslední svoz v letošním
roce byl proveden 1. prosince.
Registrujte se pro zasílání
zpráv e-mailem na:
www.tisice.cz,
odkaz informace e-mailem.
Službu již využívá 53 občanů.
Poplatek za svoz odpadu
je splatný do konce ledna.
Druhá splátka
do konce června.
V akci
„Přijďte s víčky pro holčičky“
se již nasbíralo
3.798 kg víček.
Sbírka stále pokračuje.
Svoz bioodpadu
pro tento rok
byl ukončen 1. prosince.
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
Z

ačátkem listopadu mohli naši
občané pozorovat montéry
firmy SUPTel, a. s. jak na mnoha sloupech veřejného osvětlení
instalují přijímací stanice s anténou a ampliony, nasměrované do
všech stran. Je to součást varovného a výstražného systému, který nás bude automaticky varovat
před hrozící povodní. Zároveň
přes toto zařízení bude vysíláno
„místní hlášení“.
Podíval jsem se do kronik, jak to
s obecním rozhlasem bylo v minulosti. Jako červená nit se mnoha
zápisy v chrástecké a později tišické kronice táhnou zápisy o špatné
funkci, poruchovosti, slyšitelnosti
obecního rozhlasu. Nejstarší zápis
v chrástecké kronice říká:
„V únoru 1943 se usneslo Obecní
zastupitelstvo zřídit v obci moderní rozhlasové zařízení. Vykonána
v obci sbírka, která vynesla částku
36 800 K. Zakoupen moderní přístroj nákladem 56 500 K. Místní

…aneb „je to už poslední?“

rozhlas zahájil svou činnost dne
24. října 1943 slavnostním projevem pana starosty V. Svobody.
Tímto činem postavil se Chrást
mezi nejpokrokovější obce na
okrese, neboť i větší obce rozhlašovaly úřední zprávy zastaralým způsobem bubnováním.
Sám se dobře pamatuji, jak jsme
cestou ze školy doprovázeli kozelského obecního policajta, který po
zabubnování vyvolával silným hlasem: „Na vědomost se dává ….“.
V Kozlech i Tišicích byl rozhlas
vybudován někdy v letech 1949
– 1951.
První rekonstrukce chrásteckého rozhlasu byla v r. 1958. Zakoupena nová ústředna za 12 000 Kčs
a opravena síť za 7 000 Kčs. Kronikář poznamenal: „Nyní náš rozhlas
dobře slouží svému účelu.“ Po sloučení našich obcí v roce 1960 byly
v roce 1961 místní rozhlasy propojeny na jednu ústřednu. Avšak již v roce
1962 kronikář zapsal: „Protože byla

v chatrném stavu rozhlasová síť místního rozhlasu, byl proveden nákup
koncových panelových zesilovačů
a zlepšena kvalita vysílání.“ Zřejmě se
to moc nepovedlo, protože hned další rok bylo zakoupeno 5 směrových
reproduktorů. V dalších 24 letech
buď rozhlas pracoval dobře, nebo
kronikář potíže a opravy nezaznamenal. Teprve zápis za rok 1988 říká,
že byla dokončena generální oprava
místního rozhlasu za 300 000 Kčs,
započatá v předešlém roce. Poměrně
brzy - za dva roky – byla provedena další revize a oprava rozhlasu za
25 000 Kč. Po řadě stížností občanů
se opravovalo i v roce 1995.
Velkou naději na podstatné zlepšení vkládala obec i občané do
zásadní změny v roce 2005. Stará
rozhlasová kabelová síť byla odstavena, zrušena. Byl zvolen bezdrátový princip, napojený na celostátní
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ
SYSTÉM. Za 1 700 000 Kč byly
nainstalovány čtyři hlavní a devět

pomocných reproduktorů, ústředna
v budově nového OÚ. Za sebe mohu
s čistým svědomím prohlásit, že to
byl nejhorší ze všech předešlých systémů. Bydlím pár metrů od fotbalového hřiště a na zahradě jsem místní
hlášení buď neslyšel, nebo slyšel, ale
nerozuměl. Zachraňoval to malý
pokojový reproduktor, který za
600 Kč obecní úřad nabízel.
Věřím tedy, že právě dokončená rekonstrukce se osvědčí a je na
dlouhou dobu poslední!

Petr Brodský - kronikář

Andělování
a Mikulášská nadílka
M

ikuláš, čert a anděl jsou ve
školkách tradičními návštěvníky, ale mít plnou školku andílků
je málo k vidění.
Děti jako by chtěly dát čertovi
najevo, že ony jsou určitě těmi nej-

hodnějšími a v kostýmech andílků
přivítaly spolu s učitelkami rohatého návštěvníka. A tak 5. prosince
ve školce Mikuláš se svým doprovodem nenašel jediné čertovo kvítko. 
(nač)

Máme zájem podporovat region, ve kterém působíme
F

irma v. z. ideastav a. s. přesídlila do naší
obce počátkem letošního roku. Firma, která má široké spektrum činností, nejen že chce
nabízet své služby našim občanům, chce ale
také zároveň být i tím, kdo aktivně podporuje kulturní a společenské dění v obci. Protože
nezůstala u prázdných slibů, ale již sponzorsky podpořila některé akce, požádali jsme
o rozhovor Olgu Hrabalovou, která nám představí některé z vizí této společnosti.
n Začneme malou rekapitulací. Jaké služby
nabízíte veřejnosti, s čím se na firmu mohou
naši občané obrátit?
Nejdůležitější aktivitou naší firmy je činnost stavební. Na ni navazuje možnost využití služeb kovovýroby a zámečnictví, výroba betonových směsí,
autoservis a pneuservis. Se stavební činností také
úzce souvisí realitní činnost, kde společnost vedle
svých developerských projektů prodává i ostatní
nemovitosti. Podrobný přehled zájemci najdou na
našich webových stránkách: www.ideastav.cz.
n V obci působíte necelý rok. Dá se říci, že
v okamžiku přesídlení firmy jste vstoupili do
jednání s obcí a nabídli jí podporu formou
sponzorství některých akcí a činností. Je tato
podpora nedílnou součástí politiky firmy, na
co se chcete v této oblasti zaměřit?
Tím, že jsme měli možnost na začátku tohoto roku přestěhovat se do vaší obce, znamená to
pro nás i zájem zapojit se do jejího dění a pod4 I TR 143

porovat to, co je potřebné a kde je třeba financí.
Z tohoto důvodu jsme výraznou částkou podpořili letní fotbalový turnaj. Chceme nadále
podporovat činnost KLUBka, jsme v jednání
s ředitelkou mateřské školy. V aktivitách obce se
teprve „rozkoukáváme“, jsme připraveni podpořit kvalitní a smysluplné projekty, které povedou
ke zlepšení společenského života obyvatel Tišic.
n Dá se říci, že stejnou politikou se řídí i Rozhledy. Vy podporujete obec, my vám dáme
prostor pro představení společnosti, který ještě není vyčerpán. Co vyberete z vaší nabídky
pro naplnění dalších řádků? Co je, podle vás,
pro obyvatele nejzajímavější?
Tady bych se chtěla trochu podrobněji zmínit
o našem novém projektu IDEAdomy! Jedná se
o stavbu zděných rodinných domů na klíč. Lidé
chtějí bydlet v kvalitně postavené nemovitosti
za relativně krátkou dobu a za rozumné peníze.

Nová technologie výstavby, kterou budeme při
stavbě používat, toto vše umožňuje. Zdivo tím
splňuje ideální tepelné vlastnosti a prodyšnost
domu aniž by bylo provedeno zateplení z exteriéru budovy. Úspory nákladů na zateplení
fasády a následné vytápění domu jsou značné.
Cílem projektu IDEAdomy je skloubit tyto faktory dohromady a přitom zachovat vyšší kvalitu
bydlení a výhody zděné stavby. V současné době
se dům o rozloze 75 m2 pohybuje v pořizovací
ceně kolem 1.800.000 Kč včetně DPH. Součástí
ceny je i vyhotovení základové desky a standardní vybavení rodinného domu - obklady, podlahy, okna a dveře. Máme navrženy typové domy
v kategoriích 2 + kk až 7 + kk/garážové stání.
Typové domy ukazují orientační možnosti. Spolupracujeme s Atelierem Free 69, kde
architekti zohledňují všechna přání zákazníků. Nabídku domů, jejich vizualizaci a dispozice si mohou zájemci vyhledat na našich
webových
stránkách
www.ideadomy.cz.
A protože výstavba těchto domů je v řádech
měsíců, je možné, že někdo z vašich občanů
oslaví příští Vánoce v novém IDEAdomě. Při
této příležitosti bych ráda všem popřála krásné vánoční svátky a do nového roku zdraví
a mnoho úspěchů.
Děkujeme vám za rozhovor a v příštím čísle
představíme poslední z činností vaší firmy.
Naďa Černá

Haloween - zábava pro děti i rodiče
P

oslední den v říjnu je známý jako „Halloween“. V jeho
duchu jsme prožívali s dětmi ve
škole celý týden.
Nejprve jsme si o samotném
svátku vyprávěli. O jeho historii,
rozšíření a zvyklostech jednotlivých
národů. Připravili jsme si i symbol
tohoto svátku – vydlabané dýně.
Rozsvícené nám pak zdobily školu.
V pátek odpoledne se druháci, třeťáci a čtvrťáci sešli znovu ve
škole, někteří ve strašidelných převlecích. Na začátku podvečera se
všichni společně posilnili opečenými buřtíky. Druháčci se třeťáky
si spolu s rodiči z přinesených dýní
vyrobili vyřezané lucerny a ozdobili jimi svou „novou třídu“. Pak už
děti čekala stezka odvahy, kterou
čtvrťáci připravili pro své mladší
kamarády. Všichni srdnatě zakrývali strach a „strašidelným lesem“
statečně prošli. Malí se pak vrátili
zpět do školy a uspořádali divokou
„strašidláckou taneční párty“.

pro osvěžení si vylovit z krvavé lázně
otrávené jablko, nasytit se u šíleného
felčara lidskými vnitřnostmi, osvěžit
se některým z kouzelných lektvarů,
vylovit si ze záhadných nádob vlčí
zub a stříbrnou minci pro Cháróna.
Na závěr je pak čekala odměna –
především radost jejich dětí z toho,
jak své mamky a taťky potrápily.
Všichni se úžasně bavili a děti pak
do spacáků ve třídě uléhaly s hlavou
plnou zážitků. Simona Rendeková

krátce z MŠ
Zájmové kroužky

O

Čtvrťáci zůstali v lese, protože pro
ně začínala další zábava. Pozvali si
totiž své nic netušící rodiče a připravili pro ně zkoušku odvahy. Aby

maminky a taťkové mohli projít
„územím příšer a netvorů“, museli
splnit obtížné úkoly. Od chechtavých duchů se nechat namaskovat,

d měsíce října mohou děti
ze školky navštěvovat pět
zájmových kroužků.
Keramika, pohybový kroužek,
tancování pro radost, anglický
jazyk, hra na flétnu. Činnost
všech kroužků bude postupně
představena.

Nechci kazy

Kdo je kdo? Aneb čtení ve školce O
V

Prvním, kdo četl pohádku ve školce,
byl Josef Melen.

Foto: Barbora Tesnerová

ysvětlit nejmladším dětem
některé pojmy je někdy
složité. Nejúčelnějším stylem
poznání je vlastní prožitek. Co je
tvrdé, měkké, hebké, co je studené
či teplé dítě nejrychleji pochopí
vlastní zkušeností.
Děti, kdo je to starosta? Herec,
ministr, zpěvák? Tak může znít otázka učitelky a po ní následovat výčet
všeho, co tito lidé dělají. Jsou to ale
hlavně lidi, kteří mohou přijít mezi
děti, o své práci povídat a třeba na
závěr setkání přečíst pohádku.
Nápadem, pořádat čtení ve školce,
se učitelky nechaly inspirovat Mělnickým deníkem, který zařadil naši škol-

ku do programu Josefa Melena – čtení
a zpívání ve školce. To se uskutečnilo
2. prosince a děti přímo nadchlo.
Nová aktivita školky, se setkala
s velkým pochopením. „Osobně si
myslím, že je to skvělá myšlenka,
jak dětem přiblížit některé profese,
které jsou dětskému světu vzdálené.
Sám se chci do této akce zapojit a to
nejen v roli „čtenáře“, ale i toho, kdo
přivede někoho i z jiných oborů lidské činnosti“, řekl k nápadu starosta
obce Pavel Končel.
Učitelky věří, že se do akce zapojí
i další osobnosti a to i z naší obce.
A kdo ví, třeba jednou pohádku
přečte kronikář i ministr.
(nač)

Ve škole nanečisto
D

ěti ze školky, které se chystají v únoru k zápisu do
prvních tříd, si vyzkoušely, jaké to je stát se na
pár okamžiků prvňáky. Se svými učitelkami ze školky
dorazily ve čtvrtek, 27. 11. do školy, kde usedly společně do lavic v 1.A. Za chvíli se ve třídě objevila paní
učitelka Slámová, která se dětem nejprve představila
a zeptala se jich, jestli už se příští rok do školy těší.
Nemohlo se jí dostat jiné než bouřlivě kladné odpovědi, proto využila té situace, kdy jsou děti ještě natěšené z plnění každodenních povinností, a představila
jim program, který pro ně nachystala.
Nejprve děti sdělovaly své zážitky z nového místa
a poznávaly, co je v učebně a ve škole jiného než mají ve
školce. Poté se představily a chvíli povídaly o sourozencí,
kteří už do školy chodí. Po krátkém seznámení jim paní
učitelka pustila výukový program na interaktivní tabuli,
u které se střídaly a skládaly obrázek z puzzlí. Ty, na které
se nedostalo, si mohly vyzkoušet hru s číslicemi do pěti.
A na závěr hodiny se všechny děti podepsaly ozdobným
písmem na tabuli nebo si vzaly starou dobrou křídu
a nakreslily obrázek na tabuli klasickou.
Celé odpoledne se nadmíru vyvedlo, děti si odnesly

spoustu nových zážitků a udělaly si první jasnější představu o tom, co je asi tak příští rok ve škole čeká. A my
se už teď těšíme na budoucí prvňáčky.

Pavel Jelínek, ředitel školy

svojení správných návyků
při péči o zuby v raném
dětství, je tou nejlepší prevencí
proti zubnímu kazu.
Projekt s názvem „Nechci
kazy“ je zaměřen i na mateřské
školy. Formou pohádky studenti stomatologické fakulty dětem
názorně ukazují a vysvětlují
důležitost správné péče o zoubky. Do projektu se již druhým
rokem zapojila i naše školka.
Děti si z „přednášky“ odnesly
nejen důležité informace, ale
i dva vhodné zubní kartáčky.

Divadlo
ve školce

O

d začátku roku proběhlo
ve školce několik divadelních představení a to nejen
v podání loutkoherců.
Mezi nevšední patřilo hudební vystoupení, provázené hrou
na hudební nástroje, písničkami a rytmickými říkadly. Vyjet
s nejmladšími dětmi do divadla
je organizačně i časově velmi
náročné, proto je volena forma
divadla přímo ve školce.  (nač)

Z

Foto: Pavel Jelínek

pozvánka

ákladní škola Tišice vás
zve 19. 12. 2014 od 17.00
hod. do restaurace Na hřišti
na Vánoční zábavu spojenou
s vánočním jarmarkem (v prostorách restaurace). Vystoupí
žáci Tanečního kroužku a žáci
ze Sborového zpěvu. Na závěr
diskotéka (sál restaurace).
Vstupné dobrovolné
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Úspěšná atletická sezona

K

láru Žofii Janouškovou jsme
před lety čtenářům představili coby nadějnou atletku v disciplíně 100 metrů překážek. Od té
doby uplynulo hodně vody, hodně
věcí se změnilo.
Klára dokončila studium na
neratovickém gymnáziu, na rok si
odskočila studovat do zahraničí,
nyní je studentkou vysoké školy.
Stejné zůstává, že je i nadále nadějnou a dodejme - úspěšnou atletkou oddílu PSK Olymp Praha. Ale
něco je přece jen jinak. „Rok studia
v zahraničí znamenal rok přerušení
pravidelných cílených tréninků. Můj
domovský oddíl se mnou do svého kádru počítal i po návratu, ale
výkonnost byla někde jinde.“ Začala
docházet na tréninky a rozkoukávala se co dál. „A jednou mi trenér

upozornění
Nedisciplinovanost
nás zbytečně
stojí peníze

nabídl – zkus trojskok – a já ho zkusila a už u něho zůstala.“
S touto disciplínou začala před
rokem, po několika měsících se
zúčastnila halových závodů a s trenérem se shodli, že trojskok byla
správná volba. Výkonnost šla stále
nahoru a Žofie si po pěti měsících
skočila poprvé za hranici 11 metrů,
tento výkon znamenal 3. místo na
přeborech Prahy. „Jedenáct metrů
je klíčová délka, která trojskokany
katapultuje do vyšších tříd závodů.“
Doskočiště na nižších soutěžích
jsou ve vzdálenosti devíti metrů
od odraziště, účastník vyšších soutěží musí počítat s délkou jedenácti
metrů, teprve po zdolání této délky
se může trojskokan účastnit takových závodů.
I když letní sezonu zahájila zdra-

votními problémy, dokázala svůj
osobák zlepšit o celý metr. Svým
osobním rekordem – 12,15 m se
vyhoupla na první místo průběžných tabulek v republice v kategorii
do 22 let. Tento výkon ji zajistil účast
v reprezentaci pro mezistátní utkání
do 22 let, kam se nominují dva nejlepší z každé disciplíny. V konkurenci čtyř států získala spolu s ostatními atlety pro Českou republiku
2. místo. To byl její největší úspěch. Ale
určitě není bez zajímavosti 10. místo
z Mistrovství republiky mužů a žen
a 4. místo z Mistrovství republiky do
22 let. Na Mistrovství republiky družstev pomohla svému klubu vybojovat
druhou příčku. Pokračování na str. 7
Úspěšná atletická sezona:
Foto: Jiří Kottas

Dárek dětem pod stromeček

V předstihu, již začátkem listopadu,
dalo TIŠICKÉ KLUBko dětem dárek
pod stromeček v podobě nízkých
lanových prvků na minibikeparku
Na Pastvičkách v Tišicích. Certifikované prvky realizovala firma Sokol
dětská hřiště Všetaty a jsou určené
pro děti s váhou do 100 kg. Celkové
pořizovací náklady činily 99.075 Kč.
Na tuto částku TIŠICKÉ KLUBko
našetřilo z akcí, které pro děti a veřejnost v obci pořádá. Za tím vším také
stojí sponzoři, ale i pekařky a všichni návštěvníci akcí. Můžeme se tedy
v obci pochlubit dalším zajímavým
prvkem, který není na dětských hřištích ještě tolik rozšířený. Věříme, že se
(rs)
dětem dárek bude líbit. 

J

iž několikrát jsme na stránkách TR upozorňovali občany na to, co nepatří do kanalizace (přesné pokyny jsou
uvedeny v příloze smlouvy
o využívání kanalizace a každý připojený občan je spolu
se smlouvou podepsal), přesto
si toaletu někteří občané stále
pletou s popelnicí.
A v poslední době stále častěji, počet výjezdů k poruchám
ventilů na jednotlivých šachtách narůstá. Většinou je důvod
poruchy jednoduchý – ventil je
zablokován dámskými hygienickými potřebami, především
tampóny. Znovu tedy připomínáme, že dámské vložky,
tampóny, kosmetické tyčinky
a řada dalšího do kanalizace
nepatří! Tyto zbytečné výjezdy
stojí peníze nás všechny, které
by obec mohla třeba investovat
na další výstavbu kanalizace, do
opravy komunikací či na mnoho dalších aktivit.
Olga Janoušková,
ředitelka Tikanas Tišice p. o.

narození

* Jaroslav Hermon
* Viktor Jarka
* David Gambiraža
* Jindřich Pešava
* William Binder
* Sebastián Štulc
* Tereza Doudová
* Tadeáš Pernikl

úmrtí

 Alena Vojtová
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Dobré jídlo a pivo - základ pro dobrou restauraci

D

o výběrového řízení na pronájem restaurace Na hřišti
se přihlásilo pět zájemců. Komise
doporučila ke schválení nabídku
paní Ivany Neťukové, kterou na
svém ustavujícím zasedání potvrdilo obecní zastupitelstvo.
Ivana Neťuková má zkušenosti
s hostinskou činností v Konětopech a Čečelicích. Při své prezentaci nabízených služeb předložila
členům komise jídelní lístek, ve
kterém garantuje vždy jedno jídlo
denně do 60 Kč, garantuje i snížení
cen nealkoholických nápojů, piva
a kávy. Restauraci byla schopna
otevřít v nejkratším možném termínu po podpisu smlouvy.
A co nová provozovatelka nabízí?
Denně polévku a výběr ze tří teplých
jídel. Večer studenou kuchyni – toasty, klobásy, párek, utopence. Bohatý
výběr piva – Gambrinus 10°, Bernard
11°, Kozel tmavý 10°. O víkendu se
čepuje Plzeň 12°. V době podávání
obědů (od 11:00 do 16:00 hodin)

je restaurace nekuřácká. Restauraci
je možné si rezervovat na předem
nahlášené akce (rauty, svatby, rodinné oslavy), na které bude připraveno
pohoštění dle přání. Na přání mohou
být tyto akce nekuřácké. V době fotbalové sezony bude pamatováno i na
malé fotbalisty. V plánu pro ně jsou
palačinky, poháry, párek v rohlíku.

S jakou vizí otevřela Ivana Neťuková restauraci? „Dobré pivo a jídlo
jsou základ tvořící dobrou restauraci. Přidávám ještě čistotu a příjemnou obsluhu, to je vizitka dobré
hostinské. Jsem připravena přizpůsobit nabídku požadavkům hostů.
Věřím, že k nám najdou velmi brzy
cestu a budou odcházet spokojeni.
Pro to jsem připravena udělat maximum.“ Na závěr rozhovoru přišlo
i pozvání na nejbližší konanou akci.
„Tou je Silvestr. Věřím, že řízečky,
chlebíčky, jednohubky a novoroční
přípitek, spolu s reprodukovanou
hudbou za vstupné 200 Kč budou
pro mnohé milým závěrem letošního
roku.“
(nač)

Otevírací doba
restaurace Na hřišti:
PO – ČT: 11:00 – 22:00 hod.
PÁ – SO: 11:00 – 24:00 hod.
NE: 11:00 – 2 1:00 hod.

Konec fotbalové sezony
muži

Je odehráno všech patnáct zápasů
podzimu. A jak se nám vedlo? Většinu utkání se nám povedlo odehrát
bez větších problémů. Ale v některých neproměňování šancí bylo
klíčové. Před posledním zápasem
s Neratovicemi jsme byli na druhém
místě v tabulce. Derby se nám nepovedlo, ostatní soupeři nám dýchali
na záda a tak jsme rázem spadli na
šesté místo. Neratovice jsou v tabulce jasným lídrem, ale chceme se na
jaře prát o druhou příčku, na kterou
nám nyní chybí tři body.
Nejlepší střelec:
Toman Jaroslav - 13 branek.
Příprava na jaro začíná již v lednu
ve sportovní hale Gymnázia v Neratovicích, následuje soustředění v Českém Dubu. Muži se letos přihlásí do
Českého poháru, zápasy poslouží pro
přípravu na mistrovská utkání.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

FK Neratovice - Byškovice B
SK Vojkovice
Sokol Libiš B
SK Slavia Velký Borek
SK Mšeno
Sokol Tišice
Kly
FC Lobkovice
AFK Hořín
FK Kralupy 1901
AFK Veltrusy
FK Pšovka Mělník B
Sokol Dolany
PTZ - Viktorie Nelahozeves
Vltavan Chvatěruby
Sokol Dolní Beřkovice

52:09
45:14
36:20
34:21
33:27
46:25
27:25
22:28
33:30
28:27
21:38
30:38
32:49
30:53
16:46
15:50

41
32
32
30
30
29
24
24
20
20
19
16
14
14
9
6

30 vteřin od vítězství a postupu
do semifinále. Na turnaji jsme se
umístnili na 6. místě. Nejlepším
brankářem byl vyhlášen náš Vojta
Pokorný.

starší přípravka
Čas podzimních dní se pomalu blíží ke konci, a s tím nastává
i krátká bilance naší práce ve starší přípravce. Po nabitém programu
mistrovských utkání, ve kterém
jsme si, jako nejmladší tým z devítičlenné skupiny sk. „A“ pro kategorii
U - 10 (desetileté děti), zaručili
3. místem postup do elitní skupiny mělnického okresu. Naše parta
v zelenobílých dresech pro letošní
sezonu je stabilně složena pouze ze
tří hráčů narozených v r. 2004, čtyř
v r. 2005, šesti v r. 2006 a jednoho
prvňáčka narozeného v r. 2007. I když
naši nejmladší borci (roč. 2006 a 2007)
mají hrát v mladší kategorii (mladší
přípravka), velice dobře se dokážou
herně vyrovnat starším dětem.
Naším nejmladším se v tomto
období podařilo prakticky nemožné. Ze tří podzimních turnajů (účast
12 týmů) si domů dvakrát odvážejí
kov nejcennější a zlaté poháry pro
vítěze a jednou stříbrnou medaili
z velice zajímavě obsazených turnajů.
V samotném zapálení postavit se
např. proti pražské Bohemce 1905,

Viktorii Žižkov nebo pražské Aritmě či Admiře a spoustě dalších je
v dětech znát motivace a snaha
takové výběry týmů herně přehrát.
Více informací najdete: http://
fotbaltisice.cz/starsi-pripravka.html

mladší přípravka
Sezonu zakončila na 5. místě
z 10 mužstev (4 vítězství, 1 remíza
a 4 porážky).
Nejlepší střelci: F. Korbel 11
branek, T. Krajčová 10, O. Luňák
10, O. Terziev 6, D. Pokorný 6.
Momentálně trénujeme pouze ve
čtvrtek ve Všetatech v sokolovně.

mini přípravka
Po půl roce s dětskou fotbalovou přípravkou jsme udělali velké
pokroky. Všechny děti se celou dobu
snažily a je to vidět na jejich výkonech. Víme, že se nemůžeme rovnat
městským týmům, ale i tak jsme na
porovnání s nimi pyšní. S každým
dalším zápasem se zlepšujeme.
Momentálně s kluky a jednou dívkou chodíme trénovat každou středu
do všetatské sokolovny. Na zimu nás
čeká několik turnajů, kde - doufejme,
budeme srovnatelným týmem s našimi soupeři. Doufejme, že náš tým půjde v každém zápase jen za vítězstvím.
Zprávy připravili trenéři

mladší žáci
Kluci odehráli některé zápasy
dobře a některé jim nevyšly podle
představ. Musím pochválit jejich
přístup k tréninkům, kdy makají
a hlavně chodí ve velkém počtu.
Přes zimu jsme se znovu museli
přesunout do všetatské sokolovny, kde budeme až do jara. Máme
naplánováno několik halových turnajů, abychom nevyšli ze zápasového zatížení. V polovině soutěže
jsme zatím na 10. místě ze 14 týmů.
Nejlepší střelci: Krajč O. 12, Bruner 9, Formánek, nejvíce nahrávek:
Bruner, Krajč O. po 7, Červinka 5
Zúčastnili jsme se halového turnaje v Kralupech, na kterém jsme
bohužel neproměňovali šance. I tak
jsme byli v zápase s Meteorem jen

Mladší žáci.

Úspěšná atletická sezona pro Žofii
Dokončení ze str. 6
A co ji nejvíce na trojskoku baví? „Je to technika. Tu
když nezvládnete, nemůžete se lepšit. Musíte se soustředit
na každou fázi trojskoku, na každý jednotlivý skok. Baví
mě i to, že trojskok vám dá šanci – když se nepovede jeden
skok, máte šanci se zlepšit v dalším pokusu.“
Žofie Janoušková se trojskoku věnuje pouhý rok a již

sahá po medailových umístěních na mistrovských soutěžích. Pokud její výkon půjde stále tak rychle dopředu,
má našlápnuto vstoupit i do soutěží mimo republiku, ale
ona sama říká: „Neumím si život bez atletiky představit,
přesto je pro mě největší prioritou studium a jeho zdárné
zakončení.“ Přejme Žofii, aby se jí v obou „disciplínách“
jak atletické, tak i té studijní dařilo.
Naďa Černá

Nejlepší brankář přípravek – Ondřej
Luňák.

stolní tenis
Stolní tenisté
těsně před koncem
prvé poloviny

Z

ástupci stolního tenisu Tišic
si těsně před koncem roku
a tím i poloviny regionálních
soutěží, vůbec nevedou špatně.
A mužstvo se spolehlivě drží
v horní polovině tabulky, přestože má často problém se sestavou, neboť Pavel Jelínek z pracovních i rodinných důvodů
příliš do soubojů zatím nenastupuje. Výborně si zatím vede
béčko, které bylo dokonce ještě
po 7. kole v čele RP II. Přestože
celou první polovinu postrádá
P. Habarta a na střídání moc
možností není, hráči dohánějí
vše zvýšenou bojovností. Přejme si ale, aby se dařilo i nadále
alespoň tak jako dosud.
Po 9. kole je naše „A“ mužstvo
na 5. místě z jedenácti týmů.
Družstvo „B“ je po devíti kolech
na krásném třetím místě. Za
sebou nechává deset družstev.
Na přelomu roku, mezi Vánocemi a Novým rokem, bude
pořádán tradiční oddílový turnaj o Putovní pohár starosty
Tišic. Loňský vítěz, Pavel Rubín,
jej přijede obhajovat, ale nebude
to mít lehké – adeptů je víc.
Za oddíl stolního tenisu
Josef Kratochvíl

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, Mgr. Kohoutová Hana, Kravcov Antonín,
Nováková Ludmila, Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Grafické zpracování a výroba: Axapa.eu, Tišice, info@axapa.eu. Ev. Č. MK ČR E 10708
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pozvánky
Restaurace
Na kopečku

Rozsvícení stromečku

n 24. 12. 2014 - ŠTĚDROVEČERNÍ DISCO - vstup zdarma,
start 22:00 hod., akční drinky.

Restaurace Na hřišti

n 31. 12. 2014 – od 18 hod.
Silvestr Na hřišti – pohoštění,
reprodukovaná hudba, vstupné
200 Kč, rezervace do 20. prosince na tel. čísle: 603 978 388
n 23. 1. 2015 – Tradiční chovatelský ples – začátek ve 20 hod.
n 7. 2. 2015 – Hasičský ples – začátek ve 20 hod., hraje kapela Krédo
n 21. 3. 2015 – Tradiční sportovní ples – začátek ve 20 hod.
n 10. – 12. 4. 2015 – Divadelní
představení Rusalka – divadelní
společnost LUNO
n 18. 4. 2015 – Taneční zábava
Tišického KLUBka – začátek ve 20
hod. Hraje hudební skupina PLUS.

Vánoce ve Svaté zemi

P

ovídání s novinářem Břetislavem Turečkem, promítání fotografií s hudebním
doprovodem na Vás budou
čekat v pátek 19. prosince od
19.00 do 20.30 v zasedací místnosti obecního úřadu.
Jak se slaví přímo v Ježíšově
rodišti, v palestinském Betlémě?
Co čeká ve Svaté zemi na poutníky, kteří se tam v tuto roční dobu
vypraví? Jak znějí koledy, které
v kolébce křesťanství v době Vánoc
poslouchají? Znají v pouštní krajině také vánoční stromky? Břetislav
Tureček se Blízkým východem
zabývá déle než dvacet let, v Jeruzalémě a v Betlémě prožil s fotoaparátem a reportážním mikrofonem pět a půl roku jako zpravodaj
Českého rozhlasu. O oblasti napsal
tři knihy, v současné době vyučuje
na Metropolitní univerzitě Praha.
Vstupné dobrovolné.

Pozvánka
na vánoční koncert

B

líží se závěr roku a s ním
i náš vánoční koncert.
Letos jsme si pro vás připravili hudební lahůdku, která zajisté potěší vaše ucho a naplní vás
dobrou náladou. Missa brevis
Jiřího Pavlici, známého zpěváka,
houslisty, hudebního skladatele, aranžéra folklorní hudby a od
roku 1978 uměleckého vedoucího
folklórního souboru Hradišťan,
ještě u nás nezazněla. Tentokrát ji
uslyšíte v podání vám již známých
sborů – Pěveckého sboru Harmonie z Loun a Chrámového sboru
VÁCLAV ze Staré Boleslavi. Přijďte a ponořte se do krásné muziky,
která si vás získá hned při zaznění
prvních tónů. Koncert se bude
konat v kostele Všech svatých
v Kozlech, dne 27. 12. 2014 od
16 hodin. Vstupné dobrovolné.
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P

rvní adventní neděli jsme
symbolicky
rozsvícením
stromku vstoupili do vánočního času. Času příprav a čekání
na Ježíška, na radostné sváteční
setkání s rodinou a přáteli.

Náš stromeček se v tento čas
rozsvítil už po osmé. Děti, které
poprvé u něj zazpívaly, už dnes
vzrůstem přerůstají své rodiče a my
si přejeme, aby se k rozsvícení stále
vracely. Aby spolu s rodiči zatles-

kaly jiným dětem za jejich krásné
vystoupení a ochutnaly vánoční
cukroví. Tišické KLUBko vám přeje
krásné Vánoce a šťastný nový rok,
ve kterém se určitě na našich akcích
zase setkáme.
Radka Staňková

Tříkrálová sbírka Farní charity Neratovice
R

ádi bychom vás i letos požádali o příspěvek do
Tříkrálové sbírky, která proběhne ve vašem bydlišti od 5. ledna do 9. ledna 2015.
Naši koledníci budou tradičně oblečeni v bíločervených kostýmech a s korunkou K+M+B na hlavě, za váš
příspěvek vám dají drobnou upomínku na vaši štědrost a ochotu. Sbírkové pokladničky budou zapečetěny
a otevřeny zástupcem Městského úřadu Neratovice.
Vedoucí skupinek se bude povinen, během konání

Tříkrálové sbírky, prokázat na požádání Průkazem
vedoucího, plnou mocí a občanským průkazem.
Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární projekty Charity České republiky. Jako každý rok budete
informováni o výtěžku Tříkrálové sbírky a o úspěšnosti
sbírky právě ve vaší oblasti. Přejeme vám všem Krásné
prožití svátků vánočních, klid a pohodu, vše nejlepší
hlavně hodně zdraví a pevné nervy do roku 2015.
Zaměstnanci Farní charity Neratovice

Pohled do historie kostela Všech svatých
P

ři rozsáhlé rekonstrukci našeho kostela Všech svatých, která za
významného organizačního a finančního přispění Křesťanské akademie z Prahy proběhla v roce 1896, byl do kostela pořízen nový oltář,
lavice, křtitelnice, zpovědnice, věčné světlo a řada drobností. Až do
začátku 90. let minulého století byl nejvzácnějším inventářem v kostele originál portrétu svatého Antonína od jednoho z nejvýznamnějších
našich malířů Antonína Slavíčka. Po řadě vloupání do nejen našeho
kostela byl obraz uschován do církevního depozitáře. Výjimečnost
tohoto obrazu spočívá v tom, že A. Slavíček se věnoval převážně krajinomalbě. O rodu Slavíčků a jejich vztahu k Tišicím jsme psali v TR 89.
V popisu zmíněné rekonstrukce uvádí prvofarář Horák, že: „Obraz
Všech Svatých na hlavním oltáři namaloval v roce 1896 akademický malíř
Mathauser z Prahy“. Nedalo mi to a zeptal jsem se vševědoucího internetu, kdo to byl, jak významný malíř je autorem dalšího originálu v našem
kostele. Dozvěděl jsem se, že Josef Mathauser, 1846 – 1917, absolvoval
malířskou akademii v Praze, ve své tvorbě se věnoval malbě portrétů, historických a náboženských obrazů. Velmi často maloval opony pro ochotnická i profesionální divadla. Na internetových stránkách WIKIMEDIA
COMMONS, Category: Josef Mathauser si můžete prohlédnout 47 jeho
nejznámějších obrazů. Hlavní oltář s obrazem Josefa Mauthausera, jakož
i celý kostel, si můžete prohlédnout například při Vánočním koncertu, který bude v kostele pořádán 27. prosince 2014.
Petr Brodský, kronikář

víte, že...

Oblíbené a hojně navštěvované vánoční koncerty v našem kostele mají letos „kulaté“ výročí. První se konal
26. 12. 1994, tedy před 20 lety. Na varhany zahrál mladý, teprve patnáctiletý Jan Martínek. Na programu měl
hudbu starých mistrů i současných skladatelů, vlastní improvizace, koledy.

