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Výstavba kanalizace v obci
Dotace na výstavbu další etapy kanalizace schválena
D

ostavbu kanalizace v naší
obci považujeme za jeden
z hlavních úkolů. Za uplynulé čtyři roky se vystavěly dvě etapy (II.
etapa je v realizaci).

Nastolené tempo chceme udržet,
proto se snažíme maximálně využívat dotační tituly. Jelikož se veškeré
podklady pečlivě připravují, daří se
nám dotace pro výstavbu kanalizace úspěšně čerpat. V letošním roce
to jsou 3 miliony Kč ze Středočeského kraje. Nově máme schválenu
dotaci ve výši 10,5 milionu Kč ze
Státního fondu životního prostředí.
Tato dotace je určena pro
III. etapu, která zahrnuje ulice Všetatská, U Kapličky, Pražská, Duhová

a U Trati. Tím, že práce budou zasahovat do krajské silnice (ul. Všetatská), bude náročnější vyřízení formalit, nicméně do roka by mělo být
vše připraveno k výstavbě.

VÝSTAVBA II. ETAPY
II. etapa je právě ve výstavbě. Po
ukončení prací dojde ke kolaudaci
a následnému připojování nemovitostí. Jakmile bude možné se napojit, dostanou všichni dotčení občané tuto informaci včas na vědomí.
Jedná se o nemovitosti v ulicích Ke
Křížku, Na Pastvičkách, Mlékojedská, U Lípy, U Strouhy a U Jezera.
Jelikož je zákonná povinnost se na

kanalizační řad připojit, měli by tak
občané ve zmíněných ulicích učinit
co nejdříve po kolaudaci této etapy.

Předpoklad oficiálního zprovoznění je počátek roku 2019.

Pavel Končel, starosta obce

Úpravy ve školských zařízeních

Opravené kapličky
v Chrástě a Kozlech

bdobí prázdnin je již tradičně využito k úpravám ve školských zařízeních. V letošním roce se uskutečnila závěrečná etapa výměny střešní krytiny na budově mateřské školy, ale nejen to. Více jak čtyřicetiletá budova školky si žádá rekonstrukci interiéru, který je v hlavní budově takřka původní.

rvalá snaha vedení obce o stále lepší, hezčí vzhled ulic
i jednotlivých objektů přinesla
v minulých týdnech další chvályhodný počin.

O

I vnitřní rekonstrukce je rozdělena na etapy. V současné době je zrekonstruována třída Včelky, včetně nového nábytku do šatny a přilehlých prostor. V příštím roce by se měla uskutečnit obdobná rekonstrukce ve třídě
Berušky. V současné době se také pro areál mateřské školy připravuje projekt dopravního hřiště.
Zkrátka nepřijde ani základní škola. Nedávno byla dokončena rekonstrukce opěrné zídky před budovou ZŠ a do konce roku bude připraven projekt na
rozšíření základní školy. Tento projekt bude vycházet z nárůstu dětí v posledních letech i s výhledem do let příštích. V ideální kombinaci dojde k navýšení
počtu učeben, rozšíření zázemí a výstavbě tělocvičny.
Pavel Končel

Učitelky přivítají žáčky ze třídy Včelky v nově upravených prostorách nejen celé třídy ale i celého zázemí pro
děti. 
Foto N. Černá

T

Byly opraveny kaplička s hasičskou zbrojnicí v Chrástě a kaplička
v Kozlech. Nová, bílá fasáda, nové
dveře a nová vrata do zbrojnice
jsou dílem pánů Josefa Lafka a Jiřího Kouta. Patří jim poděkování za
dobrou práci.
(pb)

Rekonstrukce hasičské zbrojnice dokončena
V
uplynulých dnech byla dokončena rekonstrukce hasičské zbrojnice, která obnášela
i přístavbu patra a novou fasádu
celého objektu. Nový vzhled se dle
prvních reakcí líbí.

INFO

V nově vybudovaném patře najdou
své zázemí obecní spolky. V přízemí
jsou prostory pro údržbu obce a společenská místnost. Foto Z. Kváčková

Minulé Rozhledy již přinesly informaci, že zde najdou útočiště krom hasičů a obecní údržby i obecní spolky. Co je ovšem zá-

sadní a v tuto chvíli navýsost aktuální informace, že v přízemí hasičské zbrojnice (místnost bývalého
kadeřnictví) bude zřízena volební
místnost pro nadcházející komunální volby - Sídlo volebního okrsku č. 1: Tišice, Hasičská čp. 191.

 Více na 4. a 5. straně.
Věřím, že rozšířené prostory budou přínosem pro náš kulturně
společenský život.
(pk)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE TIŠICE SE KONAJÍ

V PÁTEK 5. ŘÍJNA 2018 (14 - 22 HOD.) a V SOBOTU 6. ŘÍJNA 2018 (8 - 14 HOD.)

VÍCE V ČLÁNKU
NA STRANĚ
4 a 5.

!
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Den obce Tišice již pošesté
P

ošesté byl poslední srpnovou sobotu zahájen odpolední program Dne obce Tišice, určený nejen pro obyvatele Tišic, ale podle zákulisních povídaček i pro kulturní nadšence z blízkého okolí. Léto nám letos ukázalo přemíru hřejivých paprsků, ale zrovna na
naši akci s teplem šetřilo. Nicméně, i přes tuto
skutečnost pořadatelé nepoznali menší zájem
oproti minulému ročníku.
Vystoupení dětí z Mateřské školy Včelička a Základní školy Tišice patřil, jako každý předcházející
rok, úvod celého dne. Dále se program nesl v duchu country, na podiu se vystřídaly kapely známé,

jako byli Plavci, Holokrci, ale i pánské zpěvné duo
pod vedením Vaška Hrušky z Neratovic. Dětem
patřilo vystoupení westernové šou a bublináře, jízda vláčkem a mohly si také zazávodit na motorkářské dráze, která byla stále obsazená a soutěžících
neubývalo. Moderování se letos ujal Jan Kvasnička, jež během dne mimo jiné vyzdvihl práci všech
sportovních a kulturních spolků v obci. Někteří se tu opět prezentovali, a to včelaři, s kronikou
pan kronikář Brodský, baráčníci, fotbalisti, Tišické
klubko, chovatelé a senioři vypomohli u dobrovolného vstupného. Součástí dne bylo i veřejné vyhlášení soutěže pro děti tišické základní školy v recyklaci odpadů, kterou vyhlásila Obec v rámci zkva-

Děti ze základní školy se špatného počasí nezalekly a ani svá vystoupení přes
prázdniny nezapomněly. Zasloužilý potlesk patřil nejen jim, ale i učitelce Simoně Rendekové a vychovatelce Vandě Husákové.

litnění třídění odpadů. Závěr pak patřil oblíbené skupině PLUS a pěti hodinám tance smíšených
párů, které betonový parket doslova přeplnily. Ohňostroj byl letos z důvodů sucha zrušen, ale věříme, že to na úbytku nálady vliv nemělo.
To, co v sobotnímu ránu před vlastním zahájením programu vypadá jako boj s časem a mravenčení mnoha lidí zajištujících technické zázemí
akce, odpoledne propuklo v pěkný kulturní zážitek, o kterém se mnohde mluvilo ještě i v neděli.
Všem, kteří se na přípravě programu jakýmkoliv
způsobem podíleli, Obec Tišice děkuje.

text: R. Staňková, foto: Z. Kváčková

popisky pod foto: P. Brodský

Skupina Plavci, v čele s nestárnoucím Janem Vančurou, zahrála ze svého bohatého repertoáru písničky, které nejmladší generaci mnoho neříkají, ale pamětníkům připomněly jejich „zlaté mládí“ před 40 lety.

Westernovou show v podání Jindřicha Zobla (alias Zorro) mistra světa v žonglování s revolvery z Třeboně, sledovaly desítky
návštěvníků. Již mimo předvedený program, nechal Zorro několik dospělých i dětí vyzkoušet si práci s lasem. Všichni s překvapením zjistili, že je laso tak dobře neposlouchá, že za skvělým vystoupením jsou hodiny tréninku.

Ani poměrně silný vítr nepokazil „bublinovou show“, líbila se hlavně dětem. Matěj
Kodeš je autorem nejdelšího
bublinkového tunelu o průměru 70centimetrů a dlouhého 74 metrů.

Bavič a imitátor Petr Martinák nezklamal –
jeho věrná napodobení hlasů a projevů některých známých umělců a politiků i vyprávěné vtipy byly odměněny smíchem a potleskem diváků.

Kronikář zaznamenal o mnoho větší zájem o kroniky, staré fotografie, než tomu bylo v minulosti.
2 I TR 165 I zprávy z obce

Naše, tišické spolky si vedly jako vždy na výbornou! Klub seniorů zajistil
službu u pokladen, chovatelé se pochlubili svými chovanci a oceněními.
I pro dnešní vesnické děti začíná být vzácností na vlastní oči vidět živé
králíky, slepice, kozy, smět si je pohladit.

I letos bylo pamatováno
na nejmenší návštěvníky.
Mašinka, projíždějící obcí
a elektrická autodráha byly
v jejich neustálém obležení.

Setkání s pamětníky
J

ak bylo psáno v předchozích číslech Tišických rozhledů,
na začátku minulého školního roku byla na budově školy slavnostně odhalena pamětní deska Františka Bakule, reformního pedagoga, který na naší škole na přelomu předminulého století krátce působil. Díky iniciativě pana Petra Brodského do školy nedávno zavítala vzácná návštěva.
Jedno květnové dopoledne jsem mohl v ředitelně přivítat
paní Ottovou, dceru jednoho z Bakulových žáčků, která se
s Františkem Bakule setkala a byla s ním v častém kontaktu,
a pana Borise Titzla, docenta z Katedry speciální pedagogiky
v Hradci Králové, který se životem a odkazem neprávem opomíjeného pedagoga úzce zabývá. Oba dva hosté jsou členové
Společnosti Františka Bakule. Pan Titzl v roce 1975 nastoupil
do zaměstnání v Jedličkově ústavu pro tělesně postižené děti
v Praze a začal se o život tohoto prvního ústavního ředitele zajímat. Mimo jiné v roce 1998 vydal rozsáhlou knihu „To byl
český učitel“, kde se životem Františka Bakule zabývá obšírněji. Za přítomnosti bývalého starosty Tišic, pana Miroslava
Brodského jsme strávili příjemné dvě hodiny poslechem příběhů paní Ottové a různých postřehů pana Titzla korespondujících s aktuálními problémy dnešní doby. Chtěl bych touto
cestou poděkovat panu Petru Brodskému, který tuto příjemnou schůzku zrealizoval.
Pavel Jelínek, ředitel ZŠ Tišice

Celé dvouhodinové setkání bylo naplněno zajímavými postřehy ze života Františka Bakule i jeho pěveckého sboru.

Personální změny v základní škole
V

novém složení vstupuje do
školního roku 2018/2019
tým pedagogických zaměstnanců
naší základní školy.

K jedné změně došlo v kolektivu učitelů, ze kterého odešel Jan
Preisler. Ten se, jako nekvalifikovaný pro výkon učitele, rozhodl věnovat jiné profesi. „Rád bych
touto cestou Janu Preislerovi poděkoval za jeho vysoce kvalitní práci, kterou v naší škole odvedl,“ řekl
v souvislosti s jeho odchodem ředitel základní školy. Na jeho místo nastupuje učitelka Mgr. Patricie
Holečková.
Ke změnám došlo na pozicích
asistenta pedagoga, které od nového školního roku nevykonává
Hana Jelínková. Na její místo nastupuje Monika Štambergová. Další novou asistentkou je Kristýna
Daslíková. Ta se bude věnovat novému žáčkovi, který přichází do
prvního ročníku.
„Věřím, že se všem novým zaměstnancům bude v našem kolektivu
dobře pracovat,“ vyjádřil své přání
ředitel školy Pavel Jelínek.

Mgr. Patricie Holečková učila šest
let na základní škole v Mělníku.
Nyní je na mateřské dovolené, proto
jí plně vyhovuje zaměstnání na částečný úvazek, který naše škola nabízela. Bude vyučovat osm hodin týdně a to tělocvik v prvním a pátém
ročníku. Sama uvedla: „Přiznávám,
že mi práce ve škole chybí. To je jeden
z důvodů, proč jsem tuto nabídku využila. Tím druhým důvodem je možnost vyzkoušet si výuku v prostředí malé školy, kde menší děti nemají možnost přebírat a kopírovat zvyky
starších žáků z druhého stupně. Ten-

to rozdíl mě nezajímá jen z pohledu učitelky, ale i z pohledu maminky
dvou malých dětí, která se v budoucnu bude rozhodovat, do jaké školy své
děti umístí.“

stentky pedagoga plně vyhovuje. „Získám zde potřebnou praxi a to v místě bydliště, proto se
budu moci věnovat i svým dvěma
malým synům.“

Kristýna Daslíková dálkově vystudovala střední pedagogickou školu, kde ji jako obor zaujala speciální pedagogika. „Nevylučuji, že se jednou ke studiu
vrátím a neprohloubím si vědomosti z oboru speciální pedagogiky nebo zvolím studium pedagogiky pro 1. stupeň,“ nastínila své
možné plány. Nyní jí místo asi-

Monika Štambergová vystudovala
přírodovědeckou fakultu, obor zoologie. Během mateřské dovolené absolvovala kurz asistenta pedagoga,
má roční praxi na této pozici. „Pracovat v učitelství je pro mě jako pro
matku dvou malých dětí naprosto výhodné. Tato práce mě opravdu zaujala a nezatracuji myšlenku, že si v tomto oboru rozšířím své vzdělání.“ (nač)

Další úspěch v žádostech o dotaci pro školu

N

aše škola uspěla s žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na základě žádosti podané dne
17. 4. 2018. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy přidělilo škole částku ve výši 835 902 Kč.
Částka bude použita na zapojení ICT techniky do výuky, kdy se do školy zakoupí 15 tabletů,
se kterými budou vybrané třídy pracovat jednu
hodinu týdně, v předmětech jako je matematika,
český jazyk, prvouka, přírodověda nebo vlastivěda. Cílem je naučit se pracovat s dnes už běž-

nou digitální technologií při běžné práci a nevnímat ji pouze jako nástroj určený k hrám.
Dále se velká část finančních prostředků použije
na plat speciálního pedagoga, kterým bude i nadále paní učitelka Michaela Krejčí, která už dnes pracuje individuálně s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 6 hodin týdně, kdy si každého žáka
zvlášť nebo skupinu dvou žáků „doučuje“ v rámci
jejich individuálních potřeb. Její plat bude z těchto
prostředků hrazen po dobu dvou let.
Třetí oblast, které se dotace týká, je vzdělávání pedagogických pracovníků. Všichni pedago-

gičtí pracovníci si budou v průběhu následujícího školního roku rozšiřovat své znalosti v IT
technologiích.
Další část prostředků bude použita na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a částka ve výši zhruba dvou set tisíc připadne na školní družinu. V ní bude financována činnost Klubu
deskových a logických her, dále bude částka použita hlavně na realizaci dvaceti projektů ve škole
i mimo školu, kdy budou moci být hrazeny veškeré
náklady na tyto pro děti přínosné činnosti.

Mgr. Pavel Jelínek, ředitel
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PŘIJĎTE
ROZHODNOUT
O BUDOUCNOSTI
OBCE

Místa konání voleb:
V

oličům 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.

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 1

V
Volby
do Zastupitelstva
obce Tišice se konají:
PÁTEK

5. října 2018
od 14 do 22 hodin
SOBOTA

6. října 2018
od 8 do 14 hodin.

olební místnost v budově hasičské zbrojnice v Tišicích, ul. Hasičská čp. 191 (prostory bývalého kadeřnictví) pro voliče, kteří jsou přihlášeni
k trvalému pobytu v části obce Tišice

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Bc. Pavel Končel, DiS., starosta

VOLEBNÍ OKRSEK Č. 2

V

olební místnost v zasedací
síni OÚ Tišice, Tišice-Chrást,
M. Podvalové 334 pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v části obce Chrást

V

olební místnost ve třídě ZŠ Tišice-Kozly čp. 74 pro voliče,
kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v části obce Kozly

VOLEBNÍ PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINA

KOMUNISTICKÉ STRANY ČECH A MORAVY

J

ménem KSČM bych
Vás v těchto komunálních volbách chtěla požádat o Vaše hlasy. Jakkoli má strana neměla
v naší obci v žádných volbách převahu hlasů, nikdy
jsme ale nezůstali bez přízně zdejších občanů. To je
nezpochybnitelný úspěch
v zemi, kde politické subjekty vznikají a zanikají, mění své názvy i ideály jen proto, aby se pár lidí
udrželo déle u moci. Rozhodování některých z Vás
bylo dost možná ovlivněno
zkušeností z minulosti, kterou já sama ale znám jen
z vyprávění. Doba se prostě
mění a do politiky přicházejí další generace. U jiných možná zafungovala
obvyklá předvolební kampaň ostatních politických
stran ve stylu všichni proti KSČM, což bývá ale také
jediné, na čem se dokáží
shodnout. Nemohu Vám
nabídnout ani zázraky, ani
okamžité řešení všech problémů, protože náš pro-

gram není založen na planých slibech, které sice nikoho neurazí, ale také nemohou být splněny. Jako
vedoucí zdejší kandidátky KSČM Vám však mohu

nejen za sebe, ale i za ostatní nabídnout trpělivou, cílevědomou a konstruktivní práci pro všechny občany bez rozdílu, s respektem
k jejich potřebám. Za jedi-

N

a jiném místě tohoto čísla se dozvídáte vše
o blížících se volbách do Obecního zastupitelstva. Budeme společně rozhodovat, o jedenácti spoluobčanech, kterým svěříme nejbližší
budoucnost naší obce. Při častém nahlížení do
starých kronik jsem zjistil, že naši otcové a dědové měli rozhodování mnohem těžší.

Před 2. světovou válkou a po ní až do roku 1960
měly naše obce svá vlastní Obecní zastupitelstva
a Obecní úřady. Podle zápisů v kronikách mělo
každé zastupitelstvo 15 členů, museli tedy občané mezi sebou vybrat 45 moudrých, ochotných
a obětavých spoluobčanů - celkový počet obyvatel byl výrazně menší než je dnes. Po roce 1945
se Obecní úřady přeměnily na Místní národní výbory - MNV. Měly opět po 15 poslancích,
kteří - bez voleb - byli do funkcí jmenováni Národní frontou, která pod vedení KSČ sdružovala všechny politické strany a společenské organizace. Po roce 1948 se výběr vhodných kandidá-

ný správný způsob, jak dosáhnout dalšího zlepšování
života v obci, která je Vaším i mým domovem, považuji hledání nejlepšího možného řešení shodou a kompromisem, namísto vyvolávání nepřátelství a zpochybňování úspěchů dosažených před tím
jinými.
Tereza
 Čechová Humpolcová
2. Zvelebil Zdeněk
technik
3. Hynek Zdeněk Mgr.
důchodce, spisovatel
4. Soukup Miloslav
důchodce
5. Hamerníková Květa
důchodkyně
6. Zvelebil Zdeněk
důchodce
7. Vejmanová Marta
důchodkyně

1. Čechová Humpolcová Tereza, Mgr. Ing. Ph.D.
vedoucí analytického oddělení, asistentka poslance PČR

TIŠICKÉ BEJVÁVALO
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VOLEBNÍ OKRSEK Č. 3

tů ještě zúžil - kromě výše uvedených kladných
vlastností musel být poslanec buď členem KSČ,
anebo mít alespoň „kladný poměr k socialistickému zřízení“. A je pravda, že ti nejschopnější občané tuto politickou podmínku často nesplňovali. První „volby“ do místních samospráv se po válce konaly až v roce 1954. Moc se toho však nezměnilo, voličům byla předložena „Jednotná kandidátka Národní fronty“, takže nebylo z čeho vybírat. Voliči mohli jen škrtat kandidáty, s kterými nesouhlasili. Ještě v tomto roce toho voliči bohatě využívali, např. v Chrástě bylo pro kandidáty odevzdáno 458 hlasů a proti 110 hlasů, zvoleni však byli všichni. Volby v roce 1957 dopadly již
jinak - vedoucí KSČ velmi záleželo na tom, aby
účast byla co nejvyšší a kandidáti obdrželi, pokud
možno 100 % hlasů. Volební komise tedy bedlivě
sledovala a zapisovala, kdo z voličů měl odvahu
a šel za plentu upravit opět jednotnou kandidátku
NF. Očekávaný výsledek se dostavil - pro kandidáty bylo odevzdáno 578 hlasů a proti jen 3 hlasy.

8. Černý Jaroslav
důchodce

... aneb jak jsme volili
Po sloučení našich obcí v roce 1960 měl nový
MNV 26 poslanců. Výsledky voleb nejsou v kronikách zaznamenány, třídní složení však ano.
Mezi poslanci MNV bylo 13 dělníků, 6 členů
JZD a 7 ostatních povolání. Vysokoškolské vzdělání neměl žádný, většina ani středoškolské.
Ve stejném duchu probíhaly i volby až do roku
1989. Účast voličů vždy více než 99,5 %, počet
škrtnutých jmen 2 - 9. Zajímavý je ovšem postupný nárůst počtu poslanců MNV. V roce
1971 jich bylo 29, v dalších volbách roku 1976
již 31 a v letech 1981 a 1986 dokonce 35. Když
to porovnáme s dnešními 11 zastupiteli, napadá
nás otázka, co asi dělali.
Přijďte v říjnu volit na základě svobodného rozhodnutí a zájmu a ovlivnit tak život naší
obce bez strachu z kádrového postihu, vyberte
si z kandidátek jednu, která vás nejvíce oslovila,
zakroužkujte jméno spoluobčana, kterého znáte a věříte mu. Více než 40 let jsme tuto možnost
neměli!
Petr Brodský – kronikář

VOLEBNÍ PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINA

ČESKÉ STRANY SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÉ

K

andidátní listina ČSSD je složena z lidí, kteří zde již vykonali
mnoho užitečné práce a jsou připraveni podílet se na správě naší
obce v následujících čtyřech letech. Priority jsou jasně dané potřebami obce. Základem je pokračování ve výstavbě kanalizace, zajistit dostatek míst ve školských zařízeních, budování nových povrchů komunikací. Veškeré přípravy dále směřují k výstavbě tělocvičny a komunitního domu pro seniory, což je naším cílem v rámci rozšiřování občanské vybavenosti obce. Náš záběr samozřejmě obsahuje i řešení dílčích problémů, ale výše uvedené body jsou základním kamenem našeho programu.

1. Bc. Pavel Končel, DiS.

7. RsDr. Bohuslav Růžička

2. Ing. Bohuslav Štolba

8. Věra Hovorková

3. Jan Vacek

9. Václav Uher

4. Tomáš Jablončík

10. Jaroslav Pazdera

5. Zdeňka Kváčková

11. Kamila Jablončíková

6. Petr Rohal

VOLEBNÍ PROGRAM A KANDIDÁTNÍ LISTINA

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ OBCE TIŠICE I. A II.

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
TIŠICE I.

1.

Pavel Veselý
vedoucí údržby

6. Zuzana Toncarová
7. Ivan Bruner
asistent systému kvality
ekonom

2. Vladimír Bezouška
obchodní manažer

3. Ondřej Markl
vývojový specialista

4. Miloslava Fürstová
důchodkyně

5. Jaroslava Šutová
důchodkyně

8. Lumír Král
bankovní úředník

9. Mgr. Tomáš Prejzek
učitel ZŠ

10. Ing. Evžen Holý
auditor

11. Miloš Tůma
OSVČ

2. Jana Syrová
finanční poradce

3. Michaela Sekujová
kadeřnice

4. Kateřina Baja
OSVČ

5. Matyáš Markl
OSVČ

8. Aleš Javůrek
pracovník IT

9. Ing. Martin Prošek
technik

10. Jana Krbcová
důchodkyně

11. Tomáš Bohata
OSVČ

SDRUŽENÍ
NEZÁVISLÝCH
KANDIDÁTŮ
TIŠICE II.

1.

6. Ing. Kristína Částková
zástupkyně ředitelky

P

Mgr. Pavel Jelínek
ředitel ZŠ

7. Božena Pokorná
admin. pracovnice

ředstavuje svůj program
pro další volební období
obecního zastupitelstva obce
Tišice v letech 2018 – 2022. Nechceme slibovat nemožné, ale
v případě zvolení některého
z našich kandidátů se budeme
snažit o plnění níže uvedeného
programu. Předem děkujeme
za podporu ve volbách.

» Zajištění větší otevřenosti a informovanosti ze strany Obecního úřadu (např. zápisy ze zasedání OZ na webových stránkách obce)
» Udržení a rozvíjení podpory činnosti spolků v obci
» Podpora sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež (např. podpora založení skautského oddílu)
» Podpora budování dalších úseků kanalizace
» Podpora obnovy komunikací a veřejného osvětlení v obci
» Podpora budování nového vybavení základní školy (např. nová tělocvična) a jejího rozšíření
» Podpora jednání s ČD (navýšení počtu vagónů)
» Podpora jednání s ROPID o prodloužení trasy autobusových linek (lepší spojení s Prahou i v autobusové dopravě)
» Podpora vybudování domu s pečovatelskou službou
» Maximální úsilí o získání dotací na projekty prospěšné pro obec
ze školky a školy I TR 165 I 5

Atleti znovu druzí v okrese!
J

ak už je posledních pět let zvykem, tak i letos se naši atleti umístili
v oblastním kole a následně v okresním kole atletického trojboje na
skvělém druhém místě.
Tradičně silní byli v běhu na 60 metrů a ve skoku dalekém. Tento úspěch
je příslibem do budoucna a vyhlídka na zlaté medaile v okrese Mělník, zvláště poté, co od září vznikne při škole atletický kroužek, který naše atlety určitě dobře pro další roky připraví. Děkuji celému realizačnímu týmu, který tvořil pan Smolík a pan Ilík, za dobře odvedenou práci a těším se na naši spolupráci zase za rok.
Sestava: Denisa Adamcová, Ondřej Veis, Anna Prošková, Jan Smolík,
Eliška Ščuryová, Šimon Vít, Adéla Smolíková, Lumír Král, Tereza Krajčová, Matouš Trédl. 
OBLASTNÍ KOLO:
1. ZŠ Ing. M. Plesingera - 1102 b.
2. ZŠ Tišice - 1037 b.
3. ZŠ Kostelec n. Labem - 942 b.
4. ZŠ Všetaty - 860 b.
5. ZŠ Obříství - 816 b.

šipky
CO NOVÉHO
U KOCOURŮ

N

áš šipkařský tým jde do finále Letní šipkařské ligy
a stojí na prahu nové sezony
2. ligy, jejíž je druhým ročníkem členem.
Kocourům se v rámci aktivní
přípravy na novou sezonu, mezi
kterou se řadí i účast v Letní šipkařské lize, vedlo více než dobře.
Tým složený z kmenových hráčů, posílený o dva hráče z 1. ligy,
podal výborný výkon. „Postoupili jsme mezi šestnáct nejlepších
týmů z Prahy a Středočeského
kraje. V naší skupině jsme skončili jako druzí. Finálový zápas
odehrajeme 15. září v největším
šipkovém klubu Prahy – Ajeto.“
zhodnotil účast v této lize předseda klubu Martin Vítek. Dá se
říci, že Kocouři uspěli v konkurenci zhruba čtyřicítky družstev,
která se za tuto oblast letní ligy
účastnila.
V tomto ročníku 2. ligy je čeká
téměř nové složení družstev v jejich skupině. „Můžeme říci, že
všechny své soupeře známe buď
z ligových nebo přátelských turnajů. Osobně si myslím, že uspět
v letošním ročníku bude složitější než v roce loňském,“ zhodnotil
kvalitu soupeřů předseda klubu.
Rádi by se na konci sezony viděli
na pátém místě ve skupině.
V nové sezoně Kocouři vod
kocoura nastoupí ve složení:
Adámek Jiří, Martin Vítek, Bělohlávek Jiří, Dvořák David, Hamerník Rostislav, Pokorný Václav, Semenský David a Kavín
Michal. Držme Kocourům palce
nejen v rámci finále Letní ligy,
ale přejme jim i dobré výsledky v 2. lize. O výsledcích Kocourů, kteří si získávají stále více fanoušků, vás budeme i nadále informovat.
Naďa Černá
6 I TR 165 I zprávy z obce

OKRESNÍ KOLO:
1. ZŠ Ing. M. Plesingera - 1165 b.
2. ZŠ Tišice - 1110 b.
3. ZŠ J. Matiegky Mělník - 773 b.
4. ZŠ Mšeno - 726 b.



Pavel Jelínek

Okresní svaz vyznamenal dvacítku osob,
gratuloval i kouč Slavie
S
tátní hymna na úvod, v publiku
řada osobností okresního fotbalu v čele s trenérem Slavie Jindřichem Trpišovským. Přátelský zápas
fotbalových výběrů Mělnicka a Berouna byl na perfektně střiženém
pažitu ve Vojkovicích důstojnou
oslavou fotbalu na okresní úrovni.

V poločase zápasu převzala dvacítka vybraných osobností z okresního fotbalu z rukou trenéra Slavie Jindřicha Trpišovského a jedné z největších nadějí sešívaných - Pavla Buchy, skleněné plakety a vstupenky do
Edenu. Svaz tak chtěl činovníkům
poděkovat za jejich přínos.
„Připadá mi, že u nás jsou spousty lidí, kteří pokud možno něco kritizují, nad něčím ohrnují nos, neváží si práce jiných.“ objasnil Jiří Kabyl, proč se zrodil nápad pravidel-

ně oceňovat lidi, kteří fotbalu věnovali či věnují nemálo ze svého volného času.
Ocenění činovníci, mezi nimiž
byla i jedna žena, se shodovali, že
je pozornost svazu příjemně překvapila. „Je krásné, že si za osmatřicet let, co dělám do fotbalu, někdo
vzpomněl,“ poznamenal mlékojedský Josef Frajbiš. Vojkovice nebyly vůbec cizí kouči Trpišovskému.
„Bydlím kousek odtud. Je tu ideální
prostředí pro takovou akci, která celkově vypadá výborně,“ potěšil svým
hodnocením pořadatele akce.
Za přínos pro fotbal svaz vyznamenal dvacítku osobností, mezi kterou byl i Miroslav Brodský, ml. z Tišic. My se přidáváme k poděkování
za jeho dlouholetou fotbalovou reprezentaci a práci pro fotbalový klub
TJ Sokol Tišice.
(red)

Miroslav Brodský, ml. s trenérem
Slavie Jindřichem Trpišovským.

Projekt povolání: říční kapitán

(Z pokračujícího projektu, kde
čtvrťáci pod vedení paní učitelky Lazákové objevují zajímavosti a specifika povolání svých rodičů.)

V. Žemlička: V sedm hodin jsme
měli být u školy. Jeli jsme do Roudnice nad Labem. Když jsme dorazili, šli jsme kousek k lodi. Jmenovala se Poseidon. Opatrně jsme museli nastoupit.

L. Bohata: Zprvu jsem si myslel, že
pojedeme nákladní lodí, když pan
Buryška jezdí tankovou lodí, která
uveze tisíc tun nákladu. Jenže jsem
se mýlil. Pluli jsme výletní lodí, která měla horní a sluneční palubu, restauraci a salonek.
M. Prošek: Když jsme vešli na palubu, tak jsme si sedli do salonku.
Vyfotografovali jsme se a už jsme
vyrazili.
B. Buryšková: Táta nám řekl, co
na lodi můžeme a co nemůžeme
dělat. Můžeme se pohybovat, kde
chceme, kromě dveří kapitána lodi.
A nemohli jsme po lodi běhat.
M. Kučera: Hrozně dobré bylo,
když jsme jeli do plavební komory.
A voda šla rychle dolů. Nebo legrace byla, že jsme si chvíli povídali
a potom jsme se koukli a byli jsme,
dá se říct, pod hladinou.
M. Prošek: Za chvíli jsme se mohli
podívat na kapitánský můstek.

B. Řehořová: Dole v salónku nám
říční kapitán pan Buryška vyprávěl
o jeho cestách a ukazoval nám i fotky. Ale nahoře, tam to bylo nejlepší.
R. Krátký: Pan Buryška nám vyprávěl o jeho plavbách po Evropě.
Jezdí se stodesetimetrovým tankerem. Také nám vyprávěl o jeho plavbě v Holandsku, kde se plavil po zamrzlé řece. Potom nám vyprávěl
o špatně naložených lodích.
J. Cvrk: Já jsem byl nahoře a fotil jsem si. Mám hezké fotky. Byl to
hezký výlet a na nějakou loď se ještě podívám.
V. Martikán: Pan Buryška nám ukazoval různé typy lodí., bylo to zajímavé a potom nám ukázal video, na
kterém proplouval komorou, kde
měl na každé straně 30 centimetrů.
Bylo to napínavé a vyšlo to!
Děkujeme panu kapitánovi Zdeňkovi Buryškovi za krásný výlet po Labi.
Na lodi jsme si to užili. Žáci 4. třídy

Fotbalový začátek sezony 2018-2019
MUŽI
V letní přestávce tým zahájil přípravu s novým
hrajícím trenérem Zdeňkem Zmeškalem (33 let),
který dříve hrával za Bohemians Praha. Zdeněk se
do Tišic přistěhoval a je vidět, že ho fotbal baví. Připravuje velice zajímavé a soutěžní tréninky. V letní přípravě to byla přátelská utkání: Tišice - Čečelice 10:1, Tišice - Ďáblice B 2:4, Tišice – Mnichovice 3:2. Poslední přátelák byl s týmem SK Dolní Chabry, kdy se přijel na zápas podívat i Vladimír Šmicer. V závěru divácky atraktivního zápasu
jsme tým Chaber přestříleli 7:5. První mistrák ukázal, na čem budeme ještě muset zapracovat i když
naše hra byla lepší než hra soupeře. V poslední minutě rozhodl soupeř z přímého kopu na 3:2 (góly:
Novák, Zmeškal). Tým si ještě musí „sednout“,
protože je v něm několik nových hráčů: Zdeněk
Zmeškal – Dubicko, Martin Zeman - Neratovice,
Ondřej Pokorný - Třeboradice, Radek Strapko – Všetaty (v přípravném zápase si zranil koleno), Dušan
Rádl – Všetaty, Milan Fábera – Předboj (brankář)
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ROZLOSOVÁNÍ OP MUŽI - PODZIM 2018
datum
čas
soupeř
26. 8.
17:00
Všestudy - Tišice
2. 9.
17:00
Tišice – Mšeno
8. 9.
14:00
D. Beřkovice – Tišice
16. 9.
16:30
Tišice – Záryby B
23. 9.
16:30
Pšovka B – Tišice
30. 9.
16:00
Tišice – Kostelec n. L.
7. 10.
13:00
Horní Počaply – Tišice
14. 10.
15:30
Tišice – Velký Borek
20. 10.
15:30
H. Beřkovice – Tišice
27. 10.
14:30
Libiš B – Tišice
4. 11.
14:00
Tišice – Hořín
11. 11.
14:00
Kralupy 1901 – Tišice
18. 11.
13:30
Tišice - Kly

Vítězové okresního přeboru starších žáků.

STARŠÍ ŽÁCI

ROZLOSOVÁNÍ
kolo datum
1.
19. 9.
2.
2. 9.
5.
22. 9.
6.
30. 9.
7.
6. 10.
8.
14. 10.
9.
20. 10.
10.
28. 10.
11.
4. 11.
22.
10. 11.
21.
18. 11.

OP STARŠÍCH ŽÁKŮ PODZIM 2018
čas soupeř
17:30 STM Čečelice/Byšice - Tišice
10:00 Tišice - STM Cítov/H. Počaply
10:00 SK Mšeno - Tišice
10:00 Tišice - FC Mělník
13:30 SK Labský Kostelec - Tišice
10:00 Tišice - FC Lobkovice
10:00 Horní/Dolní Beřkovice - Tišice
11:30 STM EMĚ/Vehlovice - Tišice
10:00 Tišice - Čechie Kralupy
11:30 Čechie Kralupy - Tišice
10:00 Tišice - STM EMĚ /Vehlovice

ROZLOSOVÁNÍ
kolo datum
1.
8. 9.
2.
15. 9.
3.
23. 9.
4.
29. 9.
5.
7. 10.
6.
13. 10.
7.
21. 10.

OP MLADŠÍ ŽÁCI - PODZIM 2018
čas soupeř
10:30 EMĚ/Vehlovice – Tišice (1)
10:00 Tišice – Všetaty
11:00 Velký Borek – Tišice
10:00 Tišice – Lobkovice
10:00 Mšeno – Tišice
10:00 Tišice – Čechie Kralupy
12:00 Záryby – Tišice

DOROST
Loňský kádr starších žáků jsme posílili o staronové tváře - Marek Brodský, Filip Janoušek, Tomáš Oplt, Radek Štráchal, Štěpán Trédl. A i o nové
hráče - Filipa Nejezchlebu (šikovný záložník, Neratovice) a Tomáše Hampla (brankář, Lobkovice).
V soutěži budeme asi nejmladším týmem a tak budeme sbírat zkušenosti proti i o čtyři roky starším
soupeřům. Kádr má 17 hráčů, což je v dorostenecké kategorii solidní počin. Přípravu jsme zahájili již tradičním stanovým soustředěním v našem
pěkném areálu. Společně se sedmi staršími žáky
jsme absolvovali dva tréninky denně a to ve velkém vedru. Důležité je i poznání, že mezi kluky je
větší věkový rozdíl, ale i tak se bavili všichni navzájem a znovu udělali výbornou fotbalovou partu. To
je vedle fotbalu další plus v našem snažení. Poděkování patří i Michalu Pasovskému a Tomáši Prejzkovi za pomoc s vedením tréninků.
Přátelský zápas: Tišice – Libiš 0:7
Mistrovské utkání: Velký Borek – Tišice 3:2
(Štráchal Radek 2x )
Trenér Michal Vítovec
ROZLOSOVÁNÍ
kolo datum
1.
25. 8.
2.
2. 9.
3.
9. 9.
4.
16. 9.
5.
23. 9.
6.
30. 9.
7.
6. 10.
8.
14. 10.
9.
20. 10.
18.
28. 10.
17.
4. 11.
16.
11. 11.
15.
17. 11.

OP DOROSTU PODZIM 2018
čas soupeř
10:15 Velký Borek - Tišice
14:00 Tišice - STM Čechie/Dřínov
10:15 Čečelice/Byšice - Tišice
13:30 Tišice - Obříství
10:15 Kostelec - Tišice
13:00 Tišice – Kralupy n. Vltavou B
11:00 Dynamo Nelahozeves - Tišice
12:30 Tišice - Mšeno
10:00 Hor/Dol. Beřkovice - Tišice
11:30 Tišice - Hor/Dol. Beřkovice
10:15 Mšeno - Tišice
11:00 Tišice - Dynamo Nelahozeves
10:15 Kralupy n. Vltavou B - Tišice

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Kluci se posouvají od podzimu do starších žáků,
také budeme velice mladý tým. Nebude to jednoduché se staršími soupeři na velkém hřišti. Ale kluci mají velkou chuť něco předvést, tak
uvidíme, jak se bude dařit. Přijďte fandit!!!

MLADŠÍ ŽÁCI

ROZLOSOVÁNÍ
kolo datum
1.
volno
2.
15. 9.
3.
23. 9.
10.
26. 9.
4.
29. 9.
5.
7. 10.
11.
10. 10.
6.
13. 10.
7.
21. 10.
8.
27. 11.
9.
3. 11.

OP STARŠÍ PŘÍPRAVKA - PODZIM 2018
čas soupeř
12:00
10:30
16:30
12:00
14:00
16:00
12:00
10:00
11:00
12:00

Tišice – Kostelec n. L.
Záryby – Tišice
EMĚ/Vehlovice – Tišice (1)
Tišice – Čechie Kralupy
Lobkovice – Tišice
Tišice – Neratovice A
Tišice – Obříství
Byšice/Čečelice – Tišice (2)
Pšovka Mělník - Tišice
Tišice - Libiš

MINIPŘÍPRAVKA
V nejmladší kategorii máme předškolní děti
(ročník narození převážně 2012 a 2013), které vedou dva trenéři. V červnu jsme se scházeli
v počtu průměrně 12 dětí, které za své první tři
měsíce tréninku udělaly pěkný pokrok. S koncem prázdnin začínají pravidelné tréninky, každé úterý a čtvrtek od 17 hodin. Má-li vaše dítko přebytek energie, přiveďte ho mezi nás rozvinout pohybové dovednosti, poznat společné úspěchy a naučit se prohrávat. Jakmile děti
zvládnou během tréninku společnou hru na
branky, domluvíme zápas nebo turnaj s jinými
týmy z okolí.
Tomáš Prejzek
trenér

Poděkování za spolupráci
R

odinná firma Thimm, ve
které pracují zaměstnanci z blízkého okolí, se rozhodla podpořit i jejich děti. Kon-

krétně kluky a holky, kteří se
věnují sportu, v tomto případě fotbalu v Tišicích. Mládeži se u nás intenzivně věnu-

jeme již několik let a dobrá
práce se odráží na výsledcích
v místních soutěžích okresního přeboru.

Společnost THIMM Packaging finančně podpořila nákup fotbalových branek pro potřeby mladších kategorií fotbalistů.

Letos starší žáci vyhráli
svou soutěž a mladší žáci ve
své skupině obsadili krásné
druhé místo z 22 týmů. Společnost Thimm podpořila záměr nákupu nových branek,
kterých bylo pro šest mládežnických kategorií včetně dorostu nedostatek. Tělovýchovná jednota Sokol Tišice, touto cestou velice děkuje za spolupráci společnosti Thimm,
která rodinné hodnoty vidí
i v našem klubu.

Michal Pasovský,
předseda fotbalu Sokola Tišice
ze sportu I TR 165 I 7

Do nového školního roku s letní show

krátce
DO VINÁRNY MONIKA
JIŽ NEZAJDETE

V

minulých dnech oznámil
pan Ladislav Vašíček, že
ukončil provoz „Vinárny MONIKA“.
Po více než devatenáct let
jsme mohli zajít s rodinou,
s přáteli posedět do příjemného
prostředí, zažít, co to je vzorná, pozorná obsluha a vychutnat dobré jídlo i pití. Za to vše
panu Vašíčkovi a jeho rodině
mnohokrát děkujeme a přejeme pevné zdraví do dalších let!
Nadále však trvá možnost
ubytování v třípokojovém
penzionu.
(pb)

ZÁJEZD NA VÝSTAVU
„ZAHRADA ČECH“

K

lub seniorů Tišice pořádá
zájezd do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“.
Zájezd se uskuteční v úterý dne 18. 9. 2018, cena zájezdu je 190 Kč. Odjezd bude ráno
v 9.00 hodin od autobusových
zastávek a zpět v 15.00 hodin
z parkoviště. Návrat do Tišic
předpokládáme v cca 16.00 hodin. Přihlášky přijímá předseda
Klubu seniorů pan Černý, telefon 721 382 260.

M

ateřská škola Včelička zahájila nový školní rok už podruhé s divadélkem Oskárek. Program
pro děti připravila Gábina a Kateřina, které nám sehrály krásnou Letní show: S Bédínkem na vodě.
V letní show od Gábiny a Katky bylo mnoho krásných písniček,
ukázaly dětem, co všechno přináší
stanování a jaké je to vlastně dobrodružství. Děti vymýšlely jméno
pro loď, zkoušely uvázat lodní uzel

a také si zatančily komáří tanec.
V druhé části programu děti měly
čas na skotačení. Gábina s Katkou uspořádaly diskotéku s různými hrami a zapojily dokonce i rodiče. Z důvodu nepříznivého počasí
se akce přesunula z fotbalové plochy na sál restaurace. Akce se velmi
vydařila a můžu říct, že to byl krásný start do nového školního roku
2018/2019.
Text Veronika Kovářová
Foto E. Blahušová

Nejlepší práce výtvarné soutěže byly oceněny
J

ak jsme vás informovali v minulém čísle Tišických rozhledů, proběhla v naší základní
škole v rámci výuky výtvarná soutěž na téma
„Třídění odpadu“. Soutěž byla pojata jako celoškolní a předcházelo jí seznámení s tématem, vysvětlení důležitosti třídění odpadu na
všech úrovních – od školních dětí, přes rodiny
až po třídění odpadů vyprodukovaných velkými společnostmi.
Děti měly naprosto volnou ruku, jak celou
soutěž uchopit. Vedle velkého množství výkresů se objevily i práce prostorové. Velký zájem
upoutalo zhotovení třech papírových kontejnerů s vypracovanými etiketami, které byly dílem
žáka páté třídy Petra Váši.

„Nebylo lehké vybrat nejlepší práce z jednotlivých tříd, natož následně určit tři nejlepší práce
z celé školy,“ řekl k soutěži ředitel Pavel Jelínek.
Proto byly po těžkém rozhodování vybrány tři
nejlepší práce z každé třídy, jejichž tvůrci byli následně odměněni. Ceny, které věnovala obec, byly
předány dětem v rámci programu Dne obce, kde
byla výtvarná díla našich žáků také vystavena.
„Chtěl bych tímto poděkovat obci Tišice za podporu, které se nám nejen v rámci této soutěže dostalo.“ doplnil informaci o průběhu výtvarného
klání ředitel školy. Dalším dárkem od obce, který směřuje do základní školy a je již po několik let
tradiční, byl vstupní balíček základních školních
potřeb určený pro prvňáčky.
(nač)

NÁBOR DĚTÍ DO VŠECH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ.
MÁŠ CHUŤ HRÁT FOTBAL V TIŠICÍCH?
JE NÁS MÁLO HLAVNĚ V MLADŠÍCH ŽÁCÍCH
A STARŠÍ PŘÍPRAVCE! PODPOŘ SVÉ KAMARÁDY!

PŘIJĎ NA HŘIŠTĚ,

KTERÉKOLIV ÚTERÝ NEBO ČTVRTEK V 16:45 HOD.

MICHAL PASOVSKÝ / tel.: 602 261 282

Výtvarné práce dětí ze základní školy na téma
„Třídění odpadu“ byly plny fantazie i znalostí
o daném tématu.
Foto N. Černá

POZVÁNKA
ZO ČSCH Tišice vás srdečně zve na

OKRESNÍ VÝSTAVU
DRŮBEŽE A MÍSTNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ A HOLUBŮ
Výstava se uskuteční v sobotu 29. září 2018 od 8 do 17 hodin
v areálu chovatelů ZO TIŠICE (za poštou)
Pro děti je zajištěna bohatá tombola, dospělí se mohou těšit
na nákup chovného materiálu. Občerstvení zajištěno
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