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Volby do zastupitelstva obce
z pohledu statistiky a čísel
Č

tyři roky uběhly jako voda
a my – voliči – jsme opět měli
možnost rozhodnout o tom, komu
dáme svou důvěru, aby se podílel
na chodu celé naší obce. Karty jsou
nyní již rozdány, tak se podívejme
na volby z jiného pohledu a porovnejme výsledky z jiného úhlu.

Tentokrát jsme měli možnost
vybírat ze čtyř kandidátních listin. Oproti minulému roku to bylo
o jednu méně, do voleb nevstoupila
Naše společná obec. Vybírali jsme
tudíž ze čtyř, pro Tišice již tradičních, kandidátních listin, kdy Sdružení nezávislých kandidátů I a II
vstupovalo do voleb jako jedno
sdružení na dvou kandidátních listinách. Můžeme tedy říci, že do voleb vstoupily dvě strany – ČSSD
a KSČM a jedno sdružení.
Do voleb nevstoupili někteří
z těch, kteří zastávali funkci zastupitele v minulém volebním období
– za Sdružení nezávislých kandidátů
Radka Staňková, Zdeněk Novák, Jana
Preislerová. Za Naši společnou obec
Jiří Chobotský. Sedm zastupitelů
z minulého období se snažilo obhájit
své pozice – za SNK Pavel Jelínek, Pavel Veselý, za ČSSD Pavel Končel, Bo-

volební krátce
DO OBECNÍHO
ZASTUPITELSTVA
BYLI ZVOLENI

huslav Štolba, Tomáš Jablončík, Jan
Vacek a za KSČM Zdeněk Zvelebil.
Jak jsme volili? Pro to, kdo usedne do zastupitelstev, je důležitý
počet mandátů, který získá každá
strana. Hlasy, které obdrží strany
jako celek, se sčítají s těmi, které
byly dány jednotlivým kandidátům
v rámci každé strany. Poté se vyřadí politické strany a uskupení, které
mají méně než 5 % podílu přidělených hlasů. Stejná hranice platí i pro
koalice. Stranám a uskupením, které
nominovaly méně kandidátů, než je
počet volených členů zastupitelstva,

Stoleté výročí
založení republiky
V

těchto dnech si připomínáme stoleté výročí vzniku republiky. Tuto slavnostní událost uctili představitelé naší obce výsadbou tří lip republiky, které jsou vysázeny v jednotlivých místních částech naší obce.
V Kozlech u Kalu, v Chrástě v blízkosti obecního úřadu a v Tišicích v parku Tomáše Garrigue Masaryka. Náš první prezident byl
zároveň čestným občanem Tišic, tudíž výsadba lípy republiky byla
v těchto místech více než symbolická. Právě zde proběhl slavnostní
akt připomenutí kořenů naší státnosti.
Při této příležitosti přednesla Alžběta Simonová, vítězka Soutěžní přehlídky dětských sólových recitátorů a žákyně IV. třídy naší základní školy, báseň Princezna republika.
Tyto lípy republiky jsou uctěním památky všech, kteří bojovali
za náš stát, svobodu a demokracii. Zároveň by měly být i vzkazem
budoucím generacím, že tyto hodnoty je třeba si stále připomínat
a bojovat o jejich zachování.
Pavel Končel, starosta

se uzavírací klauzule úměrně snižuje. Komunální volební systém je
nejsložitější volební mechanismus
používaný v Česku. Jeho problém je
zejména v tom, že samotné pochopení způsobů volby voliči nestačí
k tomu, aby si uvědomil, jak budou
jeho hlasy zpracovány. Volič zdánlivě vybírá jednotlivé osobnosti bez
ohledu na stranickou příslušnost,
nicméně jedná se spíše o hlasy pro
danou stranu a hlasy pro jednotlivé kandidáty se tak dají přirovnat
k preferenčnímu hlasování.
  Pokračování na 6. straně.

SNK I a II
Pavel Jelínek 
Pavel Veselý
Jana Syrová
Tomáš Prejzek
Miloš Tůma
Michaela Sekujová

448 hlasů
246 hlasů
235 hlasů
222 hlasů
202 hlasů
130 hlasů

ČSSD
Pavel Končel
Bohuslav Štolba
Zdeňka Kváčková
Tomáš Jablončík
Jan Vacek

446 hlasů
329 hlasů
318 hlasů
288 hlasů
271 hlasů

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM
Chtěl bych poděkovat všem voličům, kteří dali svůj hlas Sdružení nezávislých kandidátů. Získali jsme 6 mandátů a spolu se
zastupiteli z ČSSD, se kterými
sedím v zastupitelstvu obce už
několik volebních období, se vynasnažíme, abychom pokračovali dále v započaté práci a nezklamali vaši důvěru.
Za SNK Pavel Jelínek

PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM
– ČSSD
Komunální volby jsou za námi
a rádi bychom poděkovali nejen
voličům naší kandidátní listiny,
ale všem občanům, kteří přišli
k volebním urnám a svým rozhodnutím ovlivnili další směřování naší obce. Náš výborný volební výsledek je potvrzením, že
vedeme obec správným směrem
a zároveň je to pro nás samozřejmě velkým závazkem. Můžeme
vám slíbit, že budeme i nadále
rozvíjet kvalitu občanské vybavenosti v naší obci tak, aby Tišice
byly stále dobrým místem pro
život. Za ČSSD Pavel Končel
zprávy z obce I TR 166 I 1

Zastupitelstvo obce Tišice

Bc. Pavel Končel, DiS.

Jana Syrová

Pavel Veselý

Tomáš Jablončík

Ing. Bohuslav Štolba

Mgr. Pavel Jelínek

Michaela Sekujová

Zdeňka Kváčková

44 let, starosta, třetí volební období,
starosta obce

66 let, středoškolský pedagog, šesté
volební období, kontrolní výbor

38 let, finanční poradce, první volební
období, místostarostka obce

40 let, ředitel ZŠ, čtvrté volební období,
komise školská

63 let, vedoucí údržby, páté volební
období, místostarosta obce

41 let, kadeřnice, první volební období,
komise veřejného pořádku

34 let, firemní bankéř, druhé volební
období, finanční výbor

46 let, laborantka, první volební období,
komise sociální a kulturní

OMLUVA VOLIČŮM

Mgr. Tomáš Prejzek

32 let, učitel ZŠ, první volební období,
komise sportu

Miloš Tůma

42 let, OSVČ, první volební období,
komise informačních technologií

Jan Vacek

42 let, technik, druhé volební období,
komise stavební

Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří mi ve volbách dali svůj
hlas. Věřte, že si toho opravdu moc
vážím a můj výsledek ve volbách
pro mě byl potěšujícím překvapením. Zároveň se ale všem, kteří mě
volili, omlouvám, neboť jsem se
po zvážení všech okolností rozhodl, že se funkce zastupitele v současné době vzdám. Děkuju za pochopení a věřím, že mi i přes toto
mé rozhodnutí zůstanete příznivě
nakloněni.
Ing. Evžen Holý

ze zasedaní obecního zastupitelstva

V

periodě vydávání Tišických
rozhledů se konala dvě zasedání obecního zastupitelstva.
První z nich dne 4. září 2018
a zastupitelé na svém posledním
zasedání ve složení před volbami, probírali následující body:

n STRATEGICKÝ PLÁN OBCE
NA ROKY 2019 – 2025 – jednalo
se pouze o položkový plán, což znamená, že byly v bodech navrženy
investice, které by se v obci mohly
realizovat v následujících letech. Byl
aktualizací plánu z roku 2012. Tyto
plány se zpracovávají hlavně pro účely dotačních titulů, protože u některých z nich je aktualizace strategického plánu podmínkou. Starosta uvedl,
že se v současnosti vypracovává podrobný plán investic. (Strategický
plán obce je uveřejněn na webových
stránkách obce pod odkazem „obecní úřad“ a na obecní vývěsce.)
n TIŠICKÉ ROZHLEDY – zastupitelé vzali na vědomí rezignace dvou
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členů redakční rady na své funkce
a to Ludmily Novákové a Antonína
Kravcova. Zároveň jmenovali nové
členy redakční rady – Terezu Netíkovou a Michala Pasovského. (Více
v článku na 6. straně.). Dále odsouhlasili nový Statut Tišických rozhledů se změnami: zastupitelstvo může
navrhnout nové členy redakční rady.
Na jeho stránkách se nebudou zveřejňovat příspěvky od občanů regionálního charakteru s odůvodněním,
že občané tuto možnost nevyužívají
a takové příspěvky patří do regionálních tiskovin.
n ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ
Č. 4 – Na příjmové straně tohoto
opatření je například příjem dotace
na štěpkovač a kontejnery v částce 540 000 Kč, poplatek za uložení
odpadů – 137 000 Kč, odvody ze
školských zařízení ve výši 230 tisíc.
Celková výše příjmové strany činí
1.016.000 Kč. Na straně výdajů se
objevily položky za opravu elektroinstalace v restauraci Na hřišti

– 50.000 Kč, rekonstrukci běžecké
dráhy v ZŠ – 500 tisíc Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice a pošty
1.000.000 Kč, oprava a údržba garáže
hasičů 680.000 Kč, výstavba plechové haly pro údržbu obce 250.000 Kč.
V položce byly minusově zaúčtovány dotace na štěpkovač a kontejnery. Výdajová strana skončila
s částkou 3.092.000 Kč. Použité prostředky z úspory z minulých let činily 2.075.000 Kč. (Poznámka: položky
jsou zaokrouhleny na celé tisíce)
n PŘESTUPKOVÁ AGENDA –
zastupitelstvo uzavřelo novou smlouvu s MěÚ Neratovice, který řeší veškeré přestupky za naši obec. Každý
řešený přestupek je účtován částkou
1.000 Kč., což je výrazná úspora
oproti situaci, kdy si obec tuto agendu zajišťovala sama. Tato smlouva je
nově uzavřena na dobu neurčitou.
V diskuzi občané upozornili
na některé situace, které by si zasloužily nápravu – zajištění aktua-

lizace navigačních systémů tak, aby
zasílaná pošta docházela ke správným adresátům – obec vstoupí
do jednání s Českou poštou, aby
zjistila, jaký navigační systém užívá. V dalším příspěvku byli zastupitelé požádáni o opravu čekárny
při zastávce ČD, kam zatéká voda
a o úpravu zeleně kolem dopravních značek, konkrétně v ulici
Labská, kde zeleň zastiňuje dopravní značku s omezením rychlosti.
V obou případech byla obcí přislíbena náprava. Dále občané požádali o řešení omezení rychlosti v ulici
Ke Křížku, kde je v některých částech zúžená vozovka a na velký pohyb dětí a na pro chodce a cyklisty
nebezpečnou situaci v ulici Boleslavská, kde při výjezdu z obce je
úzká vozovka. Padl návrh na instalaci značky upozorňující na pohyb
osob v tomto úseku vozovky.
V závěru starosta poděkoval
všem zastupitelům za práci v právě končícím volebním období.
(nač)

Náročná část výstavby kanalizace
jde do finále
V

ýstavba kanalizace, která v současné době probíhá v ulicích Ke Křížku, Na Pastvičkách, Mlékojedská, U Jezera, U Strouhy a U Lípy, se blíží
do finále. Tento úsek je stavebně velmi náročný.
Aby bylo dosaženo přesného položení potrubí, muselo se v mnoha místech
přikročit k podbetonování, což není zcela obvyklé. Další problematická místa
výstavby byla bezesporu protlak pod železničním tělesem nebo velké převýšení terénu v ulici Na Pastvičkách. Nakonec se vše podařilo. Bohužel dochází
ke zpoždění přibližně dvou týdnů oproti plánu. Zásadním termínem je pro
nás zkolaudování této etapy do konce letošního roku. Předpokládá se tedy, že
od ledna příštího roku bude možné napojení přilehlých nemovitostí. Aktuální
informace s termínem možného napojení bude včas uveřejněna.

Pavel Končel, starosta

Tišice nabízejí 100 000 Kč pro lékaře
P

řed necelým měsícem jsme se
neoficiální cestou dozvěděli, že
koncem letošního roku ukončí dětská lékařka MUDr. Hana Hradcová
svou lékařskou praxi. Po několika
dnech následovala i informace oficiální. Ve spolupráci s městem Kostelec nad Labem hledáme optimální
řešení této vážné situace. Probíhají
jednání se Středočeským krajem
a VZP. Krajský úřad Středočeského
kraje vyhlásil 3. 10. 2018 výběrové
řízení na pediatra pro náš obvod.
Stát bohužel nedokázal udržet systém zdravotnictví v takové
míře, aby byla zachována základní

dostupnost lékařů, na kterou jsme
byli zvyklí. Chybí praktičtí lékaři, pediatři nebo stomatologové.
Problém v současné době graduje
s odchodem lékařů důchodového
věku, kteří již léta přesluhovali, ale
nemají za sebe náhradu.
Nemáme jako obec mnoho možností, jak se s tímto problémem vypořádat, ale nemůžeme jen trpně
přihlížet, jak tento problém nabírá
na obrátkách. Obec Tišice je v této
záležitosti připravena poskytnout maximální součinnost. V jednání jsou
i případné benefity, které může obec
nastupujícímu lékaři nabídnout. Ač
není obec Tišice přímým účastníkem

v procesu výběru nového pediatra
za MUDr. Hanu Hradcovou, rozhodli
jsme se neprodleně konat.
Na ustavujícím zasedání obecního
zastupitelstva byla schválena dotace
100 000 Kč pro dětského lékaře, který by nastoupil do tišické ordinace.
Ve spolupráci s městem Kostelec nad
Labem lze nabídnout i byt. Nebráníme se ani debatě o dalších možnostech podpory pro dětského lékaře.
Chceme vás ubezpečit, že uděláme maximum proto, aby se lékařská péče v naší obci v žádném případě neomezovala.

Za zastupitele obce

Pavel Končel, starosta

Veřejné osvětlení s vyšší kvalitou a úsporou

J

elikož chceme znát názor občanů na dění v obci,
oslovili jsme vás nedávno prostřednictvím ankety
v Tišických rozhledech v otázce výběru nového typu
veřejného osvětlení.
Těm, kdo se zmíněné ankety zúčastnili, velice děkuji.
Ve výběru byly dva typy LED svítidel, jednobodové a vícebodové. Ankety se zúčastnilo 62 občanů – 42 z nich bylo
pro vícebodové, 20 pro jednobodové. Jelikož jsme zmíněné

typy zkušebně osadily v ulici Ke Křížku, mělo být rozhodování jednodušší. V ulicích Ke Křížku a Na Pastvičkách
se tedy (dle výsledků ankety) již osadila nová vícebodová
LED svítidla. Nakonec se zvolil ještě o stupeň kvalitnější
typ než ze zkušební sady. U aktuálně instalovaných svítidel
dochází díky lepšímu toku světla i k větší efektivitě. Samozřejmostí by měla být výrazná úspora elektrické energie.
Rekonstrukce veřejného osvětlení bude pokračovat
etapově i v dalších letech.
Pavel Končel, starosta

Distribuce nádob
na tříděný odpad

V

letošním roce bylo mezi občany zdarma distribuováno
500 ks nádob na svoz plastů. Jelikož se občané o další nádoby
ještě hlásí, bude v listopadu rozdáno dalších přibližně sto nádob
na plasty, o které ještě občané
požádali. Zároveň dojde k avizované distribuci nádob na papír.
Nádoby na papír budou dovezeny v několika vlnách. Všichni občané s trvalým bydlištěm v obci, kteří
o nádoby projeví zájem, mohou
od 5. listopadu podepsat smlouvu na obecním úřadě (v úřední
dny – pondělí a středa) a nádobu následně obdrží (vždy jednu
na nemovitost) v areálu hasičské
zbrojnice na adrese Hasičská 191,
Tišice. Akce bude probíhat do konce listopadu 2018! Seniorům nebo
občanům s pohybovým omezením
lze nádoby dovézt k domu.
Svoz papíru bude zřejmě realizován od ledna 2019 v měsíčních intervalech, potřebné informace k termínům svozu včas
obdržíte.
(pk)

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
V

e čtvrtek 25. října 2018 se konalo první
zasedání zastupitelů po říjnových volbách. Jak z titulku vyplývá, hlavními body
zasedání byla volba starosty, místostarostů
a předsedů výborů.
Volba starosty a místostarostů – Třetí volební
období byl do funkce starosty zvolen Bc. Pavel
Končel. Funkce starosty je jedinou uvolněnou
funkcí celého zastupitelstva. Třetí volební bude
mít obec dva místostarosty. Prvním místostarostou je Pavel Veselý, druhou místostarostkou nováček mezi zastupiteli – Jana Syrová.
Zřízení finančního a kontrolního výboru, které vyplývá ze zákona, a určení počtu členů těchto
výborů. V čele finančního výboru opět usedne
Tomáš Jablončík, členy výboru byli zvoleni Marie
Trčková a Jan Vacek. V čele kontrolního výboru

stojí Ing. Bohuslav Štolba, členy výboru byli zvoleni Alena Veselá a Věra Hovorková.
Odměny za výkon funkce neuvolněných členů
zastupitelstva obce – oproti minulému volebnímu
období došlo k navýšení částky odměn za jednotlivé funkce, které zastupitelé vykonávají a to ve výši:
místostarosta – 12.000 Kč, předseda výboru nebo
komise 2.200 Kč, člen zastupitelstva obce 540 Kč.
Rozpočtové opatření č. 5/2018 – na příjmové
straně byly, krom jiných částek, dotace z MŠMT
pro ZŠ ve výši 835.000 Kč, dotace na volby 2018,
poplatky za uložení odpadu, svoz komunálního
odpadu a využívání kanalizace, příjmy z pronájmů
pozemků a věcných břemen, vstupné a finanční
dary na Den obce, celkem ve výši 1. 155.000 Kč.
Výdaje byly použity na nákup nábytku do zrekonstruované třídy MŠ ve výši 207.000 Kč, rekonstrukce hasičské zbrojnice 856.000 Kč, nákup pozemků

u školky 710.000 Kč, svoz plastů, tříděného odpadu, nákup štěpkovače 840.000 Kč, oprava a údržba
majetku obce 810.000 Kč a další položky v celkové
výši 4.408.000 Kč. Použití finančních prostředků
z úspory minulých let 3.253.000 Kč.
Finanční pobídka pro pediatra – byla schválena
ve výši 100.000 Kč. (Více v článku na této straně.)
V rámci diskuze představila Tereza Hyksová
Radu rodičů, která byla zřízena při mateřské škole. Společně s vedením školy chce Rada pomáhat
řešit problémy z prostředí školy, chce se zabývat
náměty z řad rodičů. Předsedkyně Rady rodičů
v závěru svého vyjádření projevila zájem o členství
v redakční radě Tišických rozhledů, kam by chtěla pravidelně přispívat a informovat tak čtenáře
o činnosti této rady. Volba nového člena redakční
rady by měla být zařazena jako bod dalšího jednání
zastupitelů.(nač)
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TIŠICKÉ BEJVÁVALO
C

elým letošním rokem prolíná připomínání, vzpomínání
a chystání oslavy 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Slavit, připomínat se
bude i u nás, v Tišicích. Ale bylo
tomu tak pokaždé? Nahlédnul
jsem, jako vždy, do našich kronik
a zjistil, že to s oslavami „kulatých
výročí“ republiky nebylo tak slavné.
Od roku 1919 až do roku 1939
byl 28. říjen „Den vzniku samostatného československého státu“ státním svátkem, dnem pracovního klidu. Stejně tak tomu
bylo v letech 1946 – 1951. V roce
1952 se 28. říjen změnil na „Den
znárodnění“, na památku toho,
že 28. října 1945 vstoupily v platnost znárodňovací dekrety podepsané prezidentem Benešem.
Veškerý strategický průmysl byl
státem znárodněn, byly znárodněny banky, pojišťovny, podniky nad 500 zaměstnanců a další
firmy. Vznik republiky se připomínal jen tak mimochodem. Tak
tomu bylo až do roku 1975, kdy
28. říjen přestal být státním svátkem, ale nově dnem pracovního
klidu, v kalendářích byl označován jako „Významný den“. Až teprve v roce 1988 se z něj stal opět
státní svátek „Den vzniku samostatného československého státu“
a je tomu tak do teď.
V žádné kronice jsem nenašel
byť jen malou připomínku 28. října
v letech mezi „desítkovými“ výročími. Jen TJ SOKOL pořádala v letech 1929 – 1937, ve dnech kolem
28. října nejrůznější vzpomínkové
akce. O tom napíší během příštího roku, ve kterém SOKOL oslaví
100. výročí svého založení.

1918
Chrástecká i kozelská kronika byly
založeny v r. 1923, takže popis událostí do tohoto roku chybí. Za to
v tišické pamětní knize je popis podrobný a zahrnuje i Chrást a Kozly.
Uvádím doslovný přepis: „Oslava
československého státu. Dne 10. listopadu 1918 konal se průvod z naší
obce, k sousední obci Chrástu kde se
přidalo množství občanů a družiček
v selských krojích a zase s hudbou
šlo se ke Kozlům, k chrámu Páně,
kde byla sloužena mše svatá. Po ní
následoval návrat na místo, odkud
se vyšlo, do Tišic. Před rozchodem
byly zahrány dvě slovanské písně
a sice „Kde domov můj“ a „Hej Slovane“. Starosta obce pan Josef Kriml
4 I TR 166 I historie a zprávy z obce

… aneb „osmičkové roky“ u nás

poděkoval účastníkům a při rozchodu zaburácelo provolání „Ať žije
Česká republika!“

1928
V Chrástě byl 5. srpna slavnostně odhalen pomník padlých
v 1. světové válce. V kronice není
doslovně uvedeno, že to bylo součástí oslav blížícího se 10. výročí
republiky, ale je to velmi pravděpodobné. Opět uvádím popis velkolepých oslav, tak jak je popsal
pan K. Podval v chrástecké kronice: „Dne 23. října uspořádaly
pokrokové organizace, spolu s osvětovými komisemi okolních obcí divadelní představení hry J. Vrchlického „Noc na Karlštejně“ na počest
10. výročí národní samostatnosti.
Dne 28. října uspořádán slavnostní
průvod obcemi s hudbou a alegorickými vozy. Účast občanů byla
značná. Průvod se zastavil u pomníků padlých v Chrástě, Kozlech
a Mlékojedech, kde žactvo školy kozelské zapělo vhodné sbory
a recitovalo básně. Průvod potom
stanul na pravém břehu labském
u Mlékojed, zatímco současně došel
na druhý břeh průvod z obcí Neratovice a Lobkovice. Za zvuků státní hymny vztyčena byla vprostřed
Labe státní vlajka a vzdána jí čest.“
V zápise za rok ještě kronikář uvedl: „Rádi vzpomínáme na ty chvíle,
kdy se po vsi roznesla zpráva, že
jsme svobodni, to bylo jásotu, radosti, slávy. Dnes stojíme tu po deseti letech zoceleni, pevni hospodářsky, finančně, vojensky i mravně. Za dobu
10 let od státního převratu v roce
1918 bylo v naší obci vykonáno tolik
záslužné a poctivé práce, že možno
bez nadsázky říci, že obec vyšinula
se takřka naráz nad mnohé obce
okolní.“
Velkolepou oslavu 10. výročí
uspořádala pro své členy i občany TJ SOKOL dne 13. října. Zápis v Pamětní knize SOKOLA je
dlouhý, uvádím jen heslovitě, co
bylo na programu:
» Úvodní přednášku přednesl učitel V. Zeman ze Všetat, zdůraznil
výrazný podíl SOKOLA na vzniku samostatného státu a úspěchy
za deset let.
» Při posledních slovech řečníka „…..tiše se zvedá opona jeviště,
přítomným zjevuje se národní vlajka ověnčená a u ní čestná stráž. Přítomní povstávají, zdáli zazní národní hymny – okamžik velebný, ticho
hrobové.“

» Následoval bohatý kulturní program. Slečna Marie Podvalová
přednesla báseň “Raport“ od Fr.
Šrámka a Bezručovu „Maryčku
Magdonovou“, její bratr František
zarecitoval „Moje barva červená
a bílá“ od J. Nerudy. Hostující orchestr a pěvecký sbor ze Všetat
přednesl několik sborových děl
B. Smetany a jeho symfonickou
báseň „Vyšehrad“, dále předehry
k operám Lohengrin, Rigoletto.

citátů a písní. Zároveň byly k pomníkům padlých položeny věnce.
Hlavní oslavou bylo slavnostní zasedání Místního národního výboru
(MNV), konané 31. 10. 1968 v sále
kina. Po úvodním projevu byly předány legionářům z I. světové války
kovové pamětní plakety a to soudruhům Pučálkovi, Minaříkovi, Šebestovi, Koubovi a Kučerovi. Čestné plakety za dlouholetou činnost
pro obec obdrželi soudruzi Zeman
Václav, Černý František a Dvořák Josef. Rada MNV Tišice pak
udělila 41 občanům čestná uznání za úspěšnou činnost veřejnou
nebo politickou. Sál byl slavnostně
vyzdoben, k poslechu hrála místní
dechová hudba.“

1938

1978

Není třeba vysvětlovat, že v tragickém roce, po „Mnichovském diktátu“ nebyla chuť něco oslavovat. Jen
kozelský kronikář pan Josef Šára
na konci popisu tragických událostí poznamenal: „Taková jest bilance
jubilejního roku 1938 – dvacátého
výročí naší samostatnosti, nad kterou se každý Čechoslovák s bolestí
zamyslí.“

V kronice obce Tišice není ani
slovo o tom, že uplynulo 60 let
od vzniku samostatné ČSR. Za to
jsou téměř tři strany věnovány 30.
výročí „Vítězného Února 1948“
a popisu tehdejších událostí.

» Následuje přednes sboru B. Smetany „Sláva Tobě“, nově přijatí členové SOKOLA přistoupili k vlajce
a při dotyku ruky na vlajce pronášeli slavnostní slib podle stanov
SOKOLA.

1948
V kronikách není ani slovo o tom,
že uplynulo 30 let od vzniku ČSR.

1958
Z té doby máme jen kroniku obce
Chrást. Můj předchůdce, kronikář Josef Brodský poznamenal,
že kromě jiných oslav „ ….. byl letos výrazněji uspořádán Měsíc československo-sovětského přátelství
(7. 11. – 12. 12.).“ O 40. výročí republiky ani řádek.

1968
Možná, že to byl projev určitého
vzdoru, nesouhlasu, optimismu,
ale dva měsíce po okupaci republiky „spřátelenými armádami pěti
zemí, pod vedením armády sovětské“, se oslavy 50. výročí vzniku samostatného Československa
u nás konaly. Z obsáhlého zápisu
v kronice jsem vybral to nejdůležitější: „V předvečer významného
výročí předvedli žáci ZDŠ Tišice
v místním rozhlase pásmo básní,

1988
V úvodu zápisu za tento rok kronikář vyjmenoval všechna výročí
událostí z let, zakončených „osmičkou“. Uvedl, že to je 70. výročí vzniku Československa, 50 let od „Mnichova“, 40 let od „Vítězného Února“,
20 let od „Srpnových událostí“
a rovněž 20 let od vyhlášení Československé federativní republiky.
Žádné oslavy se nekonaly.

1998
Obecní úřad vzpomenul 80. výročí vzniku společného státu Čechů
a Slováků krátkou relací v místním
rozhlase, za skromné účasti občanů
byly položeny věnce k pomníkům
padlých. TIŠICKÉ ROZHLEDY
uveřejnily dva vzpomínkové články,
částečně čerpající z kronik. Na zahradě Základní školy děti vysadily
pamětní lípu – Strom republiky.

2008
V kronice obce Tišice není ani
slovo o tom, že uplynulo 90 let
od vzniku samostatné ČSR. Rovněž v TR není žádný článek, vzpomínka.

Petr Brodský, kronikář

Výlet za brouky do Čelákovic
D

o Čelákovic se vypravily děti z prvního a třetího oddělení družiny na výstavu hmyzu, kterou uspořádal v místním muzeu pan Pavel Hubený
z naší obce. Tomuto koníčku se věnuje řadu let a děti
mohly tak obdivovat zástupce několika druhů vzácných exemplářů a také největšího brouka na světě.
K tomu se dětem dostalo spousty zajímavých informací i odpovědí na jejich všetečné otázky. Poté si
mohly ještě prohlédnout stálou expozici muzea v Čelákovicích, která zahrnuje vykopávky v této oblasti
a spoustu místních historických artefaktů. Nejvíce
děti zaujala „stolička – zub“ dinosaura. Všem se výlet
líbil a zase se budou děti těšit na další, který jim rozšíří poznatky o našem kraji – Polabí.
Doprava dětí do Čelákovic byla hrazena z evropských strukturálních fondů, z programu OP VVV
v rámci dotace Šablony pro ZŠ TIŠICE II. V průběhu
dalších dvou let bude tímto způsobem hrazeno nebo
přispíváno na dalších 19 projektů školní družiny.

Hana Kohoutová

Volnočasové aktivity v základní škole
M

ezi letošní nabídkou zájmových kroužků, které byly
od září otevřeny v základní škole,
najdete některé nové – například
Mladý zdravotník, Šikovné ruce,
Míčové hry a Klub pro kluky.
Tradičně jsou otevřeny – Anglický jazyk, Výtvarné tvoření. Výtvarný směr podpoří i kroužek Korálky
a drátky. Pohybové aktivity, krom
míčových her, zajistí kroužky Taneční a Mažoretky, dále Přírodovědně turistický a Atletický.
Všechny kroužky vedou pedagogičtí pracovníci školy s výjimkou Atletiky. Tento kroužek oslovil
více než čtyři desítky zájemců z řad

školních dětí. Ty se budou pod vedením trenéra Tomáše Pšeničky,
atletického trenéra TJ Neratovice
a Atletického oddílu Líbeznice, výkonnostně zlepšovat hlavně v bězích, skocích a hodech. Je vidět,
že zájem o sport je u dětí (nejen
u nich) v naší obci enormní a výstavba tělocvičny, která se na nejbližší období plánuje, by vyřešila
plno problémů s prostory v době
nepříznivého počasí či zimy. Trenér Pšenička bude prozatím atletiku trénovat 1,5 hodiny týdně spolu
s dalším trenérem s licencí. Jestliže
zájem neopadne, uvažuje o zvýšení tréninkové dávky na 2x týdně.
Těším se na budoucí mladé atlety,

Bez náročného tréninku se úspěchy
v atletice nedostaví.
kteří ještě zvýší naše šance na nejvyšší umístnění v meziškolních atletických přeborech.

Pavel Jelínek, ředitel ZŠ

Nová učitelka v mateřské škole
O

d října do naší mateřské školy nastoupila
nová učitelka – Kristýna Daslíková. Je učitelkou dětí ve třídě Světlušky.
Původně vystudovala Střední policejní školu
Ministerstva vnitra v Praze. Pedagogickou školu ukončila letos. Rok pracovala ve školní družině
jako vychovatelka, v současné době pracuje též jako
asistentka pedagoga v první třídě místní základní
školy. Nejvíce ji baví pohybová a hudební výchova.
Má ráda sport a hraje na flétnu. Mezi její záliby patří rodina, jízda na kole, cestování, má ráda špagety
a spánek. Těší se na děti a nové zkušenosti, z nového
má zároveň i respekt, protože jde o velkou zodpovědnost. Přejeme jí hodně úspěchů v práci, a aby se
jí v naší mateřské škole líbilo. Mgr. Tereza Netíková

krátce z MŠ
KROUŽKY V MŠ

V

letošním roce probíhají
v Mateřské škole Včelička
následující kroužky.

Angličtina pro předškoláky
Děti se s angličtinou seznamují
prostřednictvím her, písniček
a pohybu. Výuka se inspiruje
knížkou od INFOA „Angličtina
– barevná slovíčka“, lektorkou je
Alina Dupont.
Malířský kroužek
Šikovné ručičky, děti si vyzkouší práci s různými výtvarnými
technikami, materiály a barvami, lektorkou je Denisa Ryndová.
Povídálek s Rákosníčkem
Kroužek je zaměřen na sluchové
hry, dechová cvičení, gymnastiku mluvidel, průpravná cvičení
ke správné artikulaci a rytmizaci slov, říkadel, rozpočítávadel,
na hrubou i jemnou motoriku.
Kroužkem děti provede logopedická asistentka Mgr. Tereza Netíková.
Přírodovědný kroužek
Převážná většina lekcí se odehrává venku v přírodě, děti zde
zkoumají přírodu, dělají jednoduché pokusy, pozorují a rozvíjí logické myšlení, lektorkou je
Mgr. Denisa Korešová.
Sportovky
Náplní kroužku jsou především
pohybové hry, rozcvičky a rozehřátí celého těla v doprovodu piana a ozvučných dřívek. Děti se
učí rozvíjet své pohybové a rozumové schopnosti. Učí se vzájemné spolupráci, sebedůvěře, sebeuvědomění a prožívání emocí,
lektorkou je Kateřina Javůrková.
Tanečky
– náplní kroužku jsou taneční
choreografie, hry, zábava a závěrečný relax spojený s prvky dětské
jógy. Děti se skvěle baví, a přitom
zlepšují svou koordinaci pohybu
a orientaci v prostoru, lektorkou
je Gabriela Říhová – Kvasničková.
Mgr. Tereza Netíková

poděkování

F

irma Finemoney poskytla
Základní škole Tišice částku
20 000 Kč jako sponzorský dar,
škola částku použije na nákup
učebních pomůcek.  Děkujeme

S chutí do natírání a pak opékání

D

ne 6. 10. 2018 proběhla v místní mateřské škole brigáda. Školní
zahrada si již říkala o úklid a šikovné ruce, a tak jsme se pustili
do hrabání listí, vyklízení kompostérů, na sběrný dvůr jsme odvezli
přírodní odpad, natřeli altánek, lavičky i herní prvky. A výsledek? Zahrada opět vypadá krásně.
Odměnou nám bylo opékání buřtů, kterým jsme celou akci zakončili.
Děkujeme všem rodičům i malým pomocníkům za účast. Jistě bychom se
shodli na tom, že i při práci se dá vykouzlit příjemná atmosféra.
Veronika Kovářová
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Ekologické aktivity dětí ze školy
U

Máchova jezera už byl snad
každý. Ale čtvrťáci se sem začátkem října vypravili, aby prozkoumali pod vedením paní
Winterové z ekocentra Koniklec národní přírodní památku
„Swamp“.

Vybaveni dalekohledy a chutí
poznávat doslova cestou necestou
pronikali do nádherných míst této
bývalé bažiny, o které nikdo neměl
ani tušení. Prostřednictvím různých poznávacích her se dovídali
spoustu informací o zvláštnostech

zdejší přírody. Pozorovali zvířecí obyvatele mokřad a dokonce se
„pomazlili“ i se vzácnou masožravkou rosnatkou. Výlet byl báječný
a moc se všichni těší na další. Je to
přece prima učit se o přírodě v přírodě.
Simona Rendeková

Redakční rada Rozhledů v novém složení

O

d tohoto čísla Tišických rozhledů, pracuje redakční rada
v novém složení. Kolektiv redaktorů
opustila Mgr. Ludmila Nováková,
která přinášela zprávy z dění Mateřské školy Včelička. Důvodem ukončení členství v redakční radě byl její
odchod z naší mateřské školy.
Druhým členem rady, který se
rozhodl opustit její řady je Antonín Kravcov. Ten přinášel zprávy
z dění naší tělovýchovné jednoty.
Z důvodu ukončení členství v TJ
Sokol Tišice a odstěhování z obce,
již po delší čas funkci redaktora
neplnil a proto se rozhodl na tuto
funkci rezignovat.

Oběma bývalým redaktorům děkujeme za mnohaletou práci pro Tišické rozhledy a přejeme jim mnoho
štěstí v osobním i profesním životě.
Na jejich místa byli zvoleni
Mgr. Tereza Netíková a Michal Pasovský. Oba již delší dobu s Rozhledy aktivně spolupracují a jejich příspěvky si v našem občasníku mohli
čtenáři číst hezkou řádku čísel zpět.
Nyní vám přinášíme jejich krátké
představení.
Mgr. Tereza
Netíková – je
ředitelkou Mateřské školy Včelička, v současnosti na mateřské

dovolené. Sama o sobě napsala:
V současné době jsou mým největším koníčkem moje dvojčátka.
Ráda s nimi chodím na vycházky
do přírody a vymýšlím hry, které
je zaručeně rozesmějí. Dále se zajímám o dění v mateřské škole, vedu
zde kroužek Povídálek s Rákosníčkem, který si společně s dětmi
velmi užívám. Ráda bych tišickým
občanům přinášela informace ze
světa místní mateřské školy. Ta
bude nadále přispívat fotografiemi a informacemi z různých akcí,
jako jsou celoškolkové akce, divadelní představení, projekty, škola
v přírodě apod. S Tišickými rozhledy spolupracuji již od svého

jmenování do funkce ředitelky
mateřské školy, nyní se mění jen
to, že jsem členkou redakční rady.
Velmi se na tuto zkušenost těším.
Michal Pasovský – již několik
let aktivně spolupracuje s Tišickými rozhledy,
do kterých přináší aktuality z dění
našeho fotbalového klubu od minipřípravky až
po muže. Je dlouholetým členem
TJ Sokol Tišice, kde po mnoho let
působil jako aktivní hráč, nyní jako
předseda fotbalového klubu a trenér starších žáků.
(nač)

Volby do zastupitelstva obce z pohledu statistiky
 Dokončení z 1. strany.

D

o zastupitelstva nepostoupila KSČM, které se nepodařilo získat jediný mandát.
Rozloučili jsme se tak nejen s touto stranou
v zastupitelstvu, ale i se Z. Zvelebilem. Jedenáct
mandátů si tak rozdělily mezi sebe SNK Tišice
I a II (šest mandátů) a ČSSD (pět mandátů).

DLE POČTU ZÍSKANÝCH HLASŮ
SE ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
SEŘADILI NÁSLEDOVNĚ:
Pavel Jelínek 448 (SNK Tišice II), Pavel Končel 446 (ČSSD), Bohuslav Štolba 329 (ČSSD),
Zdeňka Kváčková 318 (ČSSD), Tomáš Jablončík
288 (ČSSD), Jan Vacek 271 (ČSSD), Pavel Veselý
246 (SNK Tišice I), Jana Syrová 235 (SNK Tišice II), Tomáš Prejzek 222 (SNK Tišice I), Evžen
Holý 204 (SNK Tišice I), Michaela Sekujová 130
(SNK Tišice II).
Tento způsob dovoluje, aby se členem zastupitelstva stal ten kandidát, který získá méně hlasů,
než kandidáti z jiných stran, kteří se do zastupitelstva nedostanou z důvodu rozdělení počtu
mandátů. Nejvýrazněji o tom hovoří počet hlasů
6 I TR 166 I zprávy z obce

u Michaely Sekujové, kterou by počtem získaných hlasů například přeskočili všichni kandidáti za ČSSD, ve volbách by dle počtu hlasů
skončila na konci třetí desítky. Při preferenci
počtu získaných hlasů jednotlivých kandidátů
by její místo zaujal Petr Rohal 214 (ČSSD). Nejúspěšnější stranou by se tak stala ČSSD se šesti
mandáty.
Pokud bychom do naší statistiky zařadili položku „skokan voleb“, měla by hned dva vítěze a to Tomáše Prejzka, který z devátého místa na kandidátce
poskočil na místo druhé. Druhým by byl Evžen
Holý. Ten se z desátého místa vyhoupl až na „postupové“ třetí místo. Evžen Holý se ale svého členství v zastupitelstvu vzdal a na jeho místo usedne
Miloš Tůma 202 hlasů (SNK Tišice I). Více ve zprávě Omluva voličům na 2. straně. Miloš Tůma
zaznamenal stejný skok ve výsledcích jako jeho
předchůdce – z jedenáctého místa skočil na čtvrtou
pozici jako první náhradník své kandidátky.
Zajisté zaujme, že obec Tišice má nejmladšího
a nejstaršího kandidáta za ČSSD v rámci okresu
Mělník.
A kolik našich voličů využilo možnost rozhodnout o nadcházejícím čtyřletém období
a budoucnosti obce Tišice? Ze statistiky vyplývá,

že voleb se v rámci republiky zúčastnilo 47,34 %
voličů, kdy Středočeský kraj patřil mezi kraje
s nejvyšší volební účastí (50,60 %). Obec Tišice měla volební účast 43,03 %, což je výrazně
za republikovým a krajským průměrem. Své
obálky do uren vložilo 759 voličů z 1.764. Nejnižší účast zaznamenal volební okrsek Tišice –
pouhých 39,20 %. Z 449 voličů volit přišlo jen
176 občanů. Lepší výsledky vykázal okrsek
Chrást – 43,38 % s 370 odevzdanými obálkami
z 853 možných. Tradičně nejvyšší volební účast
měl okrsek Kozly – plných 46,30 %. K volbám
přišlo 213 voličů z 462 evidovaných.
Tolik hra čísel a různých úhlů pohledu na právě proběhlé volby do našeho obecního zastupitelstva. Voliči rozdali karty pro daleko závažnější
hru, kterou je řízení obce po dobu čtyř let. Z naší
české povahy vyplývá, že i u nás se najdou tací,
kteří by práci zastupitele dělali „zaručeně“ daleko lépe než ti právě zvolení. Pak si tací mohou
za čtyři roky zkusit jaké to je nést zodpovědnost,
věnovat ne málo času práci pro obec. Mohou se
účastnit zasedání zastupitelstva nebo minimálně
přijít k volbám. Mohou se tak spolu s jedenácti
statečnými podílet na chodu naší obce.

Naďa Černá, šéfredaktorka TR

Podzimní fotbalová sezona
MUŽI
Mužům se po dobré přípravě začátek sezony
moc nepovedl. V prvním zápase ve Všestudech
jsme odehráli celkem solidní výkon, ale v poslední minutě jsme bohužel prohráli z trestného
kopu 3:2. V ostatních zápasech byl výsledek dost
podobný. Měli jsme v zápasech více ze hry, ale
dostávali jsme laciné góly a vypracované šance
se nedařilo proměnit. Kluci se na tyto situace
začali více soustředit a zápas od zápasu se lepší.
První výhru urvali nad Kostelcem 7:2. V dalším
zápase v Horních Počaplech sice prohráli na penalty 3:2 (PK), ale také se bodovalo. A zatím nejhezčí zápas sehráli doma nad vedoucím týmem
Velkého Borku, kdy jasně porazili soupeře 3:0.
Všestudy – Tišice 3:2 (Novák, Zmeškal)
Tišice – Mšeno 0:1
D. Beřkovice – Tišice 3:2 (Šulc, Novák)
Tišice – Záryby 0:4
Pšovka Mělník – Tišice 3:1 (Prejzek)
Tišice – Kostelec 7:2
(Prejzek 3x, Novák, Dokoupil, Toman, Rádl)
H. Počaply – Tišice 3:2 (PK) (Toman, Prejzek)
Tišice – Veký Borek 3:0 (Lauda, Prejzek, Rádl)

TJ Sokol Tišice je v současnosti na desátém místě tabulky. 
Michal Pasovský, vedoucí

DOROST
Fotbalově kluci zápasy zvládají dobře. Největší
problém je, že jsme hodně mladý tým a soupeři
jsou fyzicky vyspělejší. Tomu se musíme časem
přizpůsobit. Dále nás brzdí obrovská marodka.
Zápasy zvládáme jen díky širokému kádru, což
v této věkové kategorii není běžné. Zatím naskočilo v devíti zápasech 20 hráčů.
Tišice – Dřínov+Čechie 7:1
(Pokorný 3, Oplt 2, Vít, Kuchař 1)
Čečelice+Byšice – Tišice 5:1 (Štráchal Radek)
Tišice – Obříství 2:1 (Krajč 2x)
Kostelec – Tišice 1:0
Tišice – Kralupy B 1:2 (Kuchař)
Nelahozeves – Tišice 7:1 (Trédl Štěpán)
Tišice – Mšeno 2:2 (po pen 2:3) (Havlín, Kuchař)

TJ Sokol Tišice je v současnosti na osmém místě
tabulky.
Michal Vítovec, trenér

STARŠÍ ŽÁCI
Začali jsme se sestavou 12 dětí, kde polovina by
ještě mohla hrát za mladší žáky. Bylo těžké rozhodnout, zda se soutěže účastnit, ale nejít do star-

stolní tenis
ODDÍL STOLNÍHO TENISU
UKONČIL SVOU ČINNOST
Po třech desítkách let přestal v Tišicích fungovat oddíl stolního tenisu. Členská základna
poslední roky pomalu ubývala a dva hráči základní čtyřky, Zdeněk Válek a Pavel Jelínek,
přestoupili do TJ Neratovice hrát vyšší soutěž. Byť byl oddíl ze strany obce vždy podporován, absence regulérní hrací místnosti či
tělocvičny hrála také svou roli. Hlavním důvodem je ale fakt, že oddíl nemá vlastní odchovance, kteří by tento sport udrželi v obci
i do budoucna. 
(pj)

Za zápasu mužů Tišice proti Kostelci nad Labem.
ší kategorie by znamenalo, že druhá polovina
týmu by nemohla hrát a to jsme nechtěli. Kluci
nezačali vůbec špatně, dali jsme si přátelák s Kostelcem poprvé na celé hřiště a tam jsme prohráli
jedním smolným gólem, ale hru jsme měli lepší.
Pak následovali dvě těsné výhry nad Čečelicemi
a Cítovem/Horní Počaply. Bohužel se ve starších
žácích odhlásily dva týmy EMĚ Mělník a Lobkovice. Po dohodě s Lobkovicemi se mi povedlo
rozšířit tým o pět nových kluků. OFS přelosovalo
soutěž a hrajeme znovu bez těchto dvou týmů.
Náš tým se zkvalitnil a hlavně máme více nabytou střídačku. Tak je možnost si odpočinout. Zatím jsme vyhráli tři ze čtyř utkání. Prohru jsme
utrpěli s Kralupama, kdy se nám zápas moc nepovedl. Jinak musím kluky moc pochválit, že tvoří suprovou partu s kámoši z Lobkovic a hlavně
na sobě v trénincích makají. Přes zimu od ledna
budeme pravděpodobně trénovat ve velké sportovní hale v Neratovicích zároveň s dorostem.
Termín je předběžně na pátek od 19:00 hodin.
Přihlášené turnaje jsou. Na trénincích mi vypomáhají hráči z týmu mužů, Toman Jaroslav a Šulc
Jakub. TJ Sokol Tišice je v současnosti na druhém
místě tabulky.
Michal Pasovský, trenér

ninky v Sokolovně ve Všetatech a to ve čtvrtek
od 19 do 20 hodin, začínáme už 8. listopadu.

Luboš Pochman, trenér

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Kluci a holky ze starší přípravky mají ve skupině
kvalitní týmy, kde jsou děti o něco starší. Musím
vyzvednout dobrou práci všech dětí a trenéra
Lukáše, všichni se snaží dát do výsledku vše.
Zápas s Kly zvládli výborně a vyhráli 4:2. Další
z velice dobrých zápasů byl se Zárybama a zápas
s Kralupama, který jsem pískal, Sice se prohrálo,
ale hra byla bojovná a pár minut jsme drželi vedení. I když se vícekrát prohrálo, je to zkušenost
a na jaře to může být úplně jinak. Trenér Lukáš
se domluvil s Pavlem Hoškem, který nyní povede tým, a Lukáš bude do konce roku vypomáhat.
Pavel trénoval děti na Jižním Městě a má s mládeží dobré zkušenosti. Lukášovi bych tímto chtěl
moc poděkovat, za obětavou práci při vedení
týmu starší přípravky. Uvidíme na jaře, jestli
bude s námi ještě pokračovat společně se svým
synem. Díky trenérům a také rodičům za podporu.
Michal Pasovský, předseda

MLADŠÍ ŽÁCI

MINIPŘÍPRAVKA

Do nové fotbalové sezony jsme byli vylosováni do skupiny A Okresního přeboru mladších
žáků. Ve skupině je celkem osm týmů. Do mladších žáků jsme přešli téměř všichni z loňské starší přípravky. Z počátku jsme si zvykali na větší
hřiště. V zápasech nám pomáhají Matouš Trédl,
Jan Pasovský, Milan Bušek a Tomáš Jablončík,
kteří sice věkem mohou hrát za mladší žáky,
ale už hrají o kategorii výše, ve starších žácích.
Z dosud odehraných 6 zápasů jsme 3 utkání
vyhráli a 3 prohráli a v tabulce před posledním
kolem jsme na 5. místě a ztrácíme jeden bod
na čtvrté Záryby, se kterými hrajeme v posledním kole. Nejlepší střelci jsou Jan Pasovský s 8
góly a Milan Bušek s 5 góly. Za přístup k zápasům a tréninkům chci všem klukům a holkám
poděkovat a určitě máme i nadále co zlepšovat.
Tréninky jsou nově v pondělí a ve čtvrtek od 17
hodin a budou tak i na jaře. V zimě budou tré-

Od posledního prázdninového týdne začali trénovat i naši nejmenší. Na dvaceti trénincích se
vystřídalo 22 dětí s průměrem 13 dětí na jednom tréninku. Od listopadu se přesuneme každé úterý od 17 hodin do všetatské sokolovny. Se
zimou zároveň přichází období zimních turnajů,
na kterých vyzkoušíme poměřit síly s ostatními.

Tomáš Prejzek, trenér
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

Trénink minipřípravky.
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pozvánky na akce

T

išické KLUBko vás zve na dvě tradiční
akce, pořádané koncem roku:

3. LISTOPADU 2018
S LAMPIONEM ZA KOZLOUCHEM
Sraz s lampionem první listopadovou sobotu
v 17:00 hodin u hřbitova v Kozlích. Soutěžit
se bude o nejkrásnější světýlko, které do soutěže můžete přinášet od 15:30 hodin do 16:30
hodin do parku ke Kalu. Světýlka mohou být
z dýní, sklenic i z jiných materiálů. Nejlepší
z nich budou odměněna. Putování proběhne
za každého počasí.

2. PROSINCE 2018
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMKU
Proběhne tradičně na první adventní neděli
od 16 hodin před budovou obecního úřadu v Tišicích. Prosíme naše pekařky o napečení do našeho prodejního stánku. Předem děkujeme.

SVATOMARTINSKÁ HUSA
NA HŘIŠTI
Restaurace Na hřišti Vás již tradičně zve
na úspěšnou akci, která se koná dne 11. 11.
2018 od 18 hodin. Pro každého, kdo si zajistil
rezervaci, bude připravena poctivá porce husy,
tři druhy knedlíků, bílé i červené zelí, sklenka „svatomartinského“ vínka. K příjemné
konzumaci a zažití zahraje živá hudba. Cena
je 220 Kč na osobu. Rezervace v restauraci
Na hřišti nebo na telefonním čísle 603 978 388
do 5. 11. 2018. Počet míst omezen.

VÁNOČNÍ KONCERT 2018
Zveme vás na Vánoční koncert do kostela
Všech svatých v Kozlech a to dne 27. 12. 2018
od 18 hodin. Těšit se můžete na Chrámový
sbor Václav ze Staré Boleslavi, který zde už
zpíval vícekrát. Tentokrát se budete moci zaposlouchat do koled českých, ale i světových
autorů. Přijďte si odpočinout a načerpat vánoční atmosféru. Vstupné je dobrovolné.

inzerce
n Dovolujeme si vás pozvat v rámci osvěty
na den otevřených dveří 6. listopadu 2018
od 9:00 – 18:00.
l Pohřební ústav ELPIS
- Kostelec nad Labem, Brandýská 1143
l Pohřební ústav ELPIS
- Neratovice, Mládežnická 146
l Pohřební ústav ELPIS
- Brandýs nad Labem – U Hřbitova 634/4
Další naše kanceláře najdete
na www.krematorium.cz, nebo na telefonu
zdarma 800 100 359. Veškeré dotazy směřující k informacím o pohřbech a všeho
kolem vám rádi osobně poskytnout naši kolegové. Těšíme se na vaše otázky a návštěvu.
Občerstvení zajištěno po celý den.

Letní šipkařská liga?

Plná spokojenost Kocourů!
V

minulém čísle jsme fanouškům našeho
šipkařského týmu slíbili, že přineseme výsledky z finále Letní šipkařské ligy. Zde jsou
i s komentářem M. Vítka a J. Adámka.

„Semifinálový zápas, odehraný 15. září v aréně
Ajeto, byl pro nás sportovním svátkem a zážitkem.
Ve hře jsme se postavili po boku nejlepších hráčů
z Prahy a Středočeského kraje a bez nadsázky mohu
říci, že jsme s nimi dokázali držet krok. Hráči, kteří
hrají o tři stupně vyšší soutěž, nás uznali jako rovnocenného soupeře.“ Tak zhodnotil závěrečný turnaj
Letní šipkařské ligy Jiří Adámek. Kocouři postoupili mezi šestnáct nejlepších týmů z Prahy a Středočeského kraje. Družstva byla rozlosována do čtyř
skupin po čtyřech týmech, do semifinále postupovali Kocouři jako druzí ze své skupiny a jako jediné druholigové družstvo. V turnaji pokračovaly
čtyři vylosované dvojice a to vyřazovacím způsobem. „Do dvojice jsme dostali superligový tým, se
kterým jsme prohráli 6:4. Byl to pro nás ale velký
úspěch. Držet krok s týmem hrajícím o tři soutěže
výše byl pro každého z nás zážitek. Tento tým skončil

Tým Kocourů vod kocoura před turnajem finále
Letní šipkařské ligy v aréně Ajeto.
v celé soutěži jako druhý.“ Doplnil průběh soutěže
Martin Vítek. Kocouři vod kocoura skončili spolu
s dalšími třemi týmy na 5. místě.
A jak si vedou Kocouři v II. lize? „Zatím zbytečně
ztrácíme body s papírově slabšími soupeři, se kterými
jsme uhráli pouze remízu.“ po pravdě zhodnotil dosavadní výsledky J. Adámek. Kocouři mají odehráno
pět kol a dá se říci, že je to ligový začátek. „Věříme, že
se vyhecujeme a zadaří se nám zahrát i proti silnějším
klubům.“ doplnil M. Vítek. Kocouři jsou v současnosti na pátém místě ze čtrnácti týmů.(nač)

Adaptační program aneb co
nejsnadnější vstup dětí do MŠ
V

stup dítěte do mateřské
školy je významnou událostí nejen v životě dítěte, ale
i v soužití celé rodiny. Děti,
které se do té doby pohybovaly převážně v kruhu rodinném, najednou poznávají
jinou společnost, nové kamarády, dospělé i nové prostředí.
Začínají být součástí kolektivu, z čehož pro ně vyplývají
nová pravidla. Některé děti se
s touto změnou vyrovnávají
snadno a s jistotou, jiné potřebují delší čas na přivyknutí
nové situaci.
Naším cílem je, aby se děti
cítily ve školce spokojené a aby
do ní chodily rády, proto rodičům navrhujeme a doporu-

čujeme adaptační program.
Adaptační program je vytvořen tak, aby zvykání dítěte

na novou životní etapu probíhalo pomalu, pozvolna a bez
stresové zátěže.

JAK ADAPTAČNÍ PROGRAM V NAŠÍ MŠ PROBÍHAL?
1. den – připadl na 3. září – celá mateřská škola
slavila začátek školního roku na místním hřišti.
Tato akce, kterou jsme nazvali „Uvítací“, vznikla
především proto, aby se nově příchozí děti seznámily s učitelkami i se svými novými kamarády.
2. den – jsme prožili pěkné dvě hodiny společně
s rodiči ve třídě Motýlci. Děti se seznamovaly se
vším novým –kamarády, prostředím i hračkami.
3. den – probíhal bez rodičů, některé děti s námi
zůstaly dvě hodiny, některé do oběda. Adaptační
den jsme věnovali básničkám s pohybem, říkankám, a také zpěvu.

4. a 5. den – s námi všechny děti zůstaly minimálně do oběda, některé dokonce po obědě
odpočívaly, adaptace tedy proběhla úspěšně.
Ve čtvrtek jsme si vyrobili první výtvarný výrobek „Naše první sluníčka“. Práce děti velmi bavila. V pátek jsme probírali pravidla ve školce a jak
bychom se měli správně chovat. Nakonec jsme si
zacvičili a zatančili.
I přes pár slziček si děti zaslouží velkou pochvalu. Máme třídu šikovných a statečných dětí.

Zuzana Viktorinová a Denisa Ryndová,

učitelky dětí ze třídy Motýlci
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