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Osud odpadů z domácností
aneb co nás čeká v roce 2020
B

ěhem příštích let nás čekají velké změny
v likvidaci odpadu. Nyní je využíváno skládkování směsného komunálního odpadu (SKO)
jako nejlevnější varianta. „Zahrabat“ nevytříděné odpadky na skládku, následně ji rekultivovat a odsávat metan je dnes levnější než spálit
odpadky ve spalovnách či je důkladněji znova
třídit, což je výrazně dražší i díky technologiím
využívaným na spálení a následné čištění spalin.
Poplatek za skládkování by měl výrazně
narůst, z 500 Kč za tunu uloženého odpadu
na 2 000 Kč. Zároveň by mělo dojít ke snížení
celkového objemu SKO dováženého na skládky.
S odpadem bychom tak měli nakládat ekologičtěji a samozřejmě vše by mělo směřovat k tomu,
aby odpad vznikal co nejméně, protože „nejlepší
odpad je ten, který vůbec nevznikne“.
Evropská legislativa zpřísňuje pravidla.
Na skládky bude podle EU možné vyvést maximálně desetinu odpadu z domácností, což vytváří prostor pro stavbu nových spaloven, třídících
linek a rozvoj recyklačních firem, které z odpadu udělají nové výrobky. Zároveň nová pravidla
zdražují náklady na likvidaci odpadu a vyžadují
zásadní změny v odpadovém hospodářství.

JAK JSME NA TOM NYNÍ?
Za odstranění odpadu je nyní vybírán poplatek
ve výši 500 Kč/osobu/rok – bez ohledu na množství vytvořeného odpadu. Obec likvidaci dotuje
a zároveň vnímá tento systém s ohledem na vývoj odpadového hospodářství jako nespravedlivý, zejména pro občany, kteří důsledně třídí
a využívají všech dostupných možností. Obec
umožňuje občanům svoz tříděného i směsného
odpadu od domácností, využívat mohou sběrná
místa po obci i velkorysý sběrný dvůr. Likvidace odpadu bude výrazně dražší a tlak na snížení
objemu odpadu vyšší.

CO SE TEDY ZMĚNÍ A JAK?
Od roku 2020 přejdeme na nový systém platby
za svoz odpadu. Každý občan bude mít možnost
zvolit objem vyprodukovaného odpadu, a tím pádem i ovlivnit, kolik ho likvidace bude stát.

AKCE PRO NAŠE
SENIORY
1. 11. 2019 a 6. 12. 2019
vždy od 9.30 do 12.00 hod.
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poskytován dar – sleva ve výši 500 Kč. Platbu
bude možné provést jednorázově nejpozději
do konce března, hotově nebo převodem z účtu.
I nadále bude možné využívat také svoz bioodpadu od domácností za poplatek stanovený
dle svozové společnosti, včetně možnosti pronájmu nádoby nebo využití vlastní, kterou lze
případně zakoupit i na Obecním úřadě.
Svoz tříděného odpadu od domácností (papír
a plasty) bude pokračovat, intervaly svozu v roce
2020 jsou již nyní k dispozici, a to ve stolním kalendáři, který je k zakoupení na Obecním úřadě
za 50 Kč/ks, přehledná tabulka svozů bude rovněž součástí příštího výtisku Tišických rozhledů.
Jana Syrová

NOVÝ SYSTÉM ODPADŮ
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Jana Syrová

Kontejnery na kov

V tabulce můžete porovnat, jak se změní poplatek za likvidaci odpadu právě ve Vaší domácnosti. Nově je cena odvozena od objemu odpadu = velikosti „popelnice“ a četnosti svozu. Svoz
bude týdenní, čtrnáctidenní a měsíční.
Platba je za nádobu a rok. Je vázaná k nemovitosti. Pro ohlášení a změnu poplatku byl
vytvořen formulář, který při první platbě a případných změnách vyplníte na obecním úřadě.
CENY ZNÁMEK ZA SVOZ ODPADU od r. 2020
četnost svozu sběrných nádob SKO
objem
nádoby
1x týdně
1x14 dní
1x měsíčně
120 litrů
240 litrů

2 000 Kč
3 800 Kč

1 200 Kč
2 000 Kč

900 Kč
1 700 Kč

Jako doplněk k výše uvedenému, je možné využít mimořádný jednorázový svoz, tzn. zakoupit si
na Obecním úřadě pytel o objemu 120 litrů za 60 Kč.
Chataři s vlastní nádobou si vyberou z výše
uvedené tabulky, ti kteří nádobu nemají, zakoupí pytle v minimálním množství 15 ks za 900 Kč
jako základ, a v případě potřeby, mohou další
pytle dokoupit za 60 Kč/ks. Samostatně žijící
občanům nad 65 let s trvalým pobyt v obci, je

n Do kdy musím platbu za odpady
na příští rok uhradit?
Platbu za komunální odpad musíte uhradit do 31. 3. Svozová společnost bude ovšem
do konce února vyvážet každý týden nádoby i se
starou známkou (2019). Tzn., že bez nové známky nebude od 1. 3. odpad vyvezen. Toto posunutí platby je stanoveno z důvodu velké platební
zátěže na občana počátkem roku.
n Co mám dělat, když si nastavím chybně
frekvenci svozu?
Pro případ, že jste si nastavili frekvenci svozu
čtrnáctidenní nebo měsíční a zjistíte, že potřebujete vyvézt odpad dříve (za týden), máte možnost zakoupit na obecním úřadě pytle s logem
svozové firmy. Ta pytel s odpadem od Vaší nemovitosti při nejbližším svozu odebere.
n Co když včas nezakoupím známku
na popelnici, mám jinou možnost odvozu
komunálního odpadu?
Ano, opět můžete využít pytlový svoz (pytle s logem svozové společnosti).
n Mohu si platbu za komunální odpad
rozdělit na dvě platby v roce?
Bohužel ne. Platba za komunální odpad bude muset
být uhrazena v jedné platbě. Výhodou je možnost
zaplatit do 31. 3.
Pavel Končel, starosta obce
Více na str. 4

ČIPOVÁNÍ PSŮ

Od 1. ledna 2020 zavádí novela veterinárního zákona
povinnost nechat svého psa označit čipem.
Obecní úřad Tišice poskytne občanům v této věci součinnost.
Dne 9. listopadu 2019 od 13:00 hodin bude před budovou obecního úřadu
možno nechat psy očipovat. Cena aplikace je 400 Kč.
zprávy z obce I TR 172 I 1

Podzimní vítání občánků

V

úterý 22. října 2019 jsme uvítali do života
v naší obci nové občánky. Bylo přivítáno 5
děvčat a šest chlapců. Vzhledem k malé kapacitě naší zasedací místnosti bylo vítání rozděleno na dvě části.

Po krátkém kulturním vystoupení dětí z místní základní školy přivítal pan starosta všechny
přítomné a pronesl slavnostní proslov. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy obce a obdrželi
kytičku a pro miminka malý dáreček na památku.

Noví občánkové se již tradičně pohoupali a vyfotili
v kolébce. Celá akce probíhala jako vždy za hojné
přítomnosti rodičů a prarodičů a její průběh byl
poklidný a nesl se v rodinném duchu.

Jana Syrová / Z. Kváčková

Nová šéfredaktorka Tišických rozhledů

D

o funkce šéfredaktorky Tišických rozhledů byla dne
7. 10. 2019 obecním zastupitelstvem schválena paní Jana Syrová. To, že současně zastává post
místostarostky obce je velkou výhodou, protože je přímo u zdroje
informací. Tato kombinace se již
v minulosti velmi osvědčila. Novou šéfredaktorku jsme požádali
o krátký rozhovor.
n Jak se Vám jeví současná
podoba Tišických rozhledů,
chystáte nějaké změny?
Současné TR se mi vcelku líbí, nechystám zásadní změny, od příštího roku bych jen ráda mírně

pozměnila grafickou úpravu, občasník více zpřehlednila a zařadila
více fotografií. Možné úpravy a vylepšení ukáže čas.

n Jak těžké bude skloubit práci
šéfredaktorky s Vašimi dalšími
aktivitami?
Přesnou odpověď na tuto otázku
přinese až praxe. Jsem si samozřejmě vědoma časové náročnosti tohoto úkolu. Vážím si týmu lidí, kteří
se mnou na občasníku spolupracují
a věřím, že právě i s jejich pomocí
vše výborně zvládneme a čtenáři se
budou na nová čísla vždy těšit.
n Povězte nám něco o sobě, jak
trávíte volný čas, jste vyznavačkou
aktivního odpočinku nebo
upřednostňujete klid domova?
Jsem aktivní člověk, kromě svých
pestrých pracovních aktivit se věnuji hlavně svým dvěma synům,

se kterými ráda cestuji, jezdíme
na kole, plaveme, stanujeme. Velmi
ráda poznávám nová místa, jak naší
krásné země, tak zahraničí, ráda
čtu a vzdělávám se.
n Na co se v této funkci těšíte?
Máte z něčeho obavy?
Velmi se těším na nové zkušenosti,
zajímavá setkání, na možnost přinášet občanům informace z naší
krásné obce. Malé obavy mám
snad jen ze zmiňované časové náročnosti přípravy TR, ale věřím, že
s mým nadšením zdolám všechny
překážky.
Za redakční radu Tišických
rozhledů Mgr. Tereza Netíková

Archiv J. Syrové

ze zasedání obecního zastupitelstva

V

období od předchozího vydání Tišických
rozhledů se konala dvě zasedání obecního
zastupitelstva a to v září a v říjnu. Přinášíme
vám výběr bodů z programu obou jednání.

ZE ZASEDÁNÍ 16. 9. 2019
n Změna katastrálních hranic. Jedná se o formální záležitost, narovnání hranic katastru
na východní části našeho katastru u zdejšího
prasečáku, neboť do jejich areálu zasahovala
hranice Ovčár a Všetat. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo Dohody o změně obecní hranice.
n Směna pozemků v areálu bývalého podniku Plantana. Obec vlastní pozemky pod
některými budovami firmy Gwed a naopak.
Jedná se o směnu metr za metr. Zastupitelstvo schválilo Směnnou smlouvu s firmou
Gwed s. r. o.
n Prodej pozemků v rámci vyhlášených záměrů. Jedná se o pozemky v areálu Plantana a o pozemek v ul. Sokolské (tzv. proluka).
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvy
v rámci prodeje pozemků: a) soubor pozemků
p.č. 302/4, 302/5, 302/6 a 302/272 v k. ú. Tišice,
2 I TR 172 I zprávy z obce

b) pozemek p.č. 266/28 v k. ú. Tišice a c) pozemek p.č. 488/25 v k.ú. Chrást u Tišic.
n Nařízení obce č. 1/2019. Jde o úpravu podomního prodeje, respektive zákaz, na základě
žádosti občanů. Nařízení bylo schváleno.
n Koupě pozemku p. č. 671 v k.ú. Chrást
u Tišic. Jedná se o pozemek v ulici Polní, kupní
cena 25 Kč/m2. Kupní smlouva byla zastupitelstvem schválena.
ZE ZASEDÁNÍ 7. 10. 2019
n Tišické rozhledy. Zastupitelstvo obce Tišice schválilo nový statut Tišických rozhledů
a zároveň zrušilo Statut schválený dne 4. 9.
2018, odvolalo z pozice šéfredaktora redakční
rady Tišických rozhledů pí. Naděždu Černou
a schválilo s účinností od 8.10. 2019 na pozici
šéfredaktora Tišických rozhledů místostarostku obce pí. Janu Syrovou.
n Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 a č.
2/2019. Jedná se o vyhlášky k odpadům –
ke směsnému komunálnímu odpadu a bioodpadu. Bude nový systém platby za svoz – dle
objemu nádoby a četnosti svozu (týdenní, 14ti

denní a měsíční svoz), zazněly zde konkrétní
ceny za svoz pro rok 2020.
n Poskytnutí finančního daru v roce 2020.
Starosta vysvětlil, že jde o seniory, kteří žijí samostatně, a náklady na jednu domácnost z jednoho důchodu jsou náročné, tak proto tento
dar (sleva). Jedná se o poskytnutí finančního
daru v roce 2020 plátcům poplatku za komunální odpad, kteří jsou starší 65 let a trvale
žijí na území obce Tišice, samostatně (nežijí
ve společné domácnosti s jinou osobou), a to
ve výši 500 Kč. Usnesení k tomuto bodu bylo
přijato.
n Rozpočtové opatření č. 5/2019 bylo schváleno.
n Vzdání se předkupního práva. Jedná se
o chatovou oblast Jiřín, ve které má obec většinu pozemků právě i pod některými chatami. Je
to dřevěná chata bez jakýchkoliv sítí a je v zátopové oblasti. Zastupitelstvo obce Tišice souhlasí se vzdáním se předkupního práva na stavbu
č. e. 168 stojící na obecním pozemku p. č. st.
309/1 v k. ú. Kozly u Tišic. Zároveň souhlasí
s převodem vlastnického práva.

Budoucnost naší hlavní silnice! Bude obchvat?
Z ROZHOVORU S ING. MILOŠEM PETEROU, NÁMĚSTKEM HEJTMANKY STŘEDOČESKÉHO KRA JE

C

o ta naše hlavní silnice? Kdy už bude konečně opravená? Dlouho se mluví o obchvatu obce, bude vůbec někdy? Chystá se výstavba spalovny. Jak to ovlivní dopravu u nás
v obci? A co cyklostezka podél Labe? Jak to
vypadá s dotacemi na zrušení neekologických
kotlů a na dopravu?

které by odpad přijímalo. Při počtu 10 -15 příjmových míst, vyjede přibližně 8 -10 kamionů
denně z jednoho místa. Zvolena má být technologie, kdy by se odpad lisoval do tubusů, byl
by tak uzavřen, nevozil by se vzduch a eliminoval by se i zápach.

Na tyto a další otázky jsem se
začátkem října zajela zeptat pana
Ing. Miloše Petery přímo do budovy
Středočeského kraje. Co jsem se dozvěděla? Přečtěte si níže.
n Hlavní tah z Mělníka do Staré
Boleslavi naše občany trápí,
zejména velmi diskutovaná
Boleslavská ulice. Kdy můžeme
očekávat opravu a v jakém
rozsahu?
Průtahová silnice Tišicemi je letitý
problém. Dělala se zde kanalizace
s přispěním Středočeského kraje,
podařilo se zrekonstruovat polovinu
silnice. Druhá polovina je součástí
velkého projektu od Staré Boleslavi.
Po konzultaci s ředitelem Krajské
správy a údržby silnic a dle požadavků obce na řešení situace, došlo
k dohodě, že v příštím roce bude
v Tišicích udělán nový mikrokoberec, který by měl sloužit přibližně 5
let. Jedná se o speciální povrchovou
úpravu, která by měla výrazně ztišit
hluk projíždějících vozidel. Vlastní
generálka by měla být provedena
poté, silnice se bude dělat na etapy
nová.
n Jaký je očekávaný nárůst
dopravy přes naši obec
v souvislosti s výstavbou spalovny
(ZEVO) v Horních Počaplech? Jedná se
v tomto případě o obchvatu naší obce?
Co můžeme a v jakém časovém horizontu
v tomto směru očekávat?
Obce se budou muset vypořádat s legislativou
Evropské unie, která stanovuje, že do roku
2030 se musí 60 % odpadu třídit, jen 10 %
skládkovat a 30 % energeticky využívat, proto
přichází výstavba ZEVA (zařízení na energetické využití odpadu). Obavy obcí jsou pochopitelné, ale i za předpokladu, že by se veškerý
odpad vozil jen po silnicích, tak by se jednalo
o 80 kamionů denně, což je např. v porovnání
s cukrovarem Dobrovice, kde denně převezou
řepu na 700 kamionech, přijatelné. Navíc se
předpokládá svoz 50 % odpadu po železnicích.
ZEVO řeší obchvaty obcí, které bezprostředně
sousedí, konkrétně se jedná o Horní Počaply,
Horní Beřkovice a Cítov. Výhledově se bude
řešit nový most přes Labe, směrem na Liběchov do severních Čech. U nás bychom neměli zvýšení dopravy pocítit. Dle zkušeností
ze spalovny v Německu, kde se byl pan Petera
osobně podívat, záleží velmi na zvoleném harmonogramu. U sousedů, kde zpracovávají 300
tisíc tun odpadu, je zvolen velmi propracovaný harmonogram, při své návštěvě viděl pan
náměstek pouze 2 auta s odpadem. U nás by
měl fungovat systém příjmových míst. V každém okrese by mělo být alespoň jedno místo,

n Obchvat u nás v obci tedy nebude?
Tranzitní komunikace je u nás nepříjemná, doprava intenzivní, obchvat bychom si zasloužili,
ale v tuto chvíli se obchvat Tišic neprojektuje.
Co však není, jednou může být, je to otázka finančních prostředků i času. Samotná příprava
obchvatu je velmi zdlouhavá, trvá cca 4-5 let a se
samotnou realizací činí cca 8 let.
n Jak to vypadá s cyklostezkou podél Labe?
Cyklostezky jsou priority Středočeského kraje. Přirozeně se zde nabízí cyklostezky okolo
dvou největších řek. Cílem, který se dotýká
i naší obce, je umožnit projet se podél Labe
od prameniště až po Hamburk. Trendem jsou
přirozené přírodní cyklostezky, ale na druhou stranu je zájmem povodí, aby cesty sloužily i jako obslužné, proto je volen asfalt.
Největším úskalím je vlastnictví pozemků.
Na otázku, jaký je časový horizont výstavby
cyklostezky u nás, jsem nedostala konkrétní
odpověď, záleží zejména na vůli občanů, kteří
vlastní potřebné pozemky. Pan radní pochází
z Nymburska, kde je kvalitní, hojně využívaná
cyklostezka, kterou osobně využívá. I zde řeší
problémy s pozemky, chystají možnost přemostění Labe v oblasti Sadská. Pozvala jsem
pana Peteru na tu naši cyklostezku, s nadějí,
že bude vystavěna v brzké době.

n Kotlíkové dotace. Žádosti ve 3. výzvě
ve Středočeském kraji jsou aktuálně stále
přijímány, přijato bylo zatím přes 13 tisíc
elektronických žádostí včetně duplicit,
vyhověno má být přibližně 4870 žádostem.
Tlak na zrušení zejména neekologických
kotlů na tuhá paliva je silný, zájem
žadatelů o dotaci vysoký. Bude
další výzva?
Zatím se o další výzvě neuvažuje.
Kdyby byla vypsána výzva, Středočeský kraj by se zapojil. Dvě vlny
byly velmi úspěšné, řádově bylo přes
Ministerstvo životního prostředí
a Státní fond životního prostředí vyčerpáno přes více než půl miliardy
korun, tzn. min. 10 tisíc žadatelů se
podařilo uspokojit, dalších 6 -7 tisíc
bude uspokojeno, řádově bude celkově zlikvidováno přibližně 17 tisíc
nevyhovujících topidel – domácnosti s uhlíkovou stopou. Ve 3. vlně
jde hlavně o tepelná čerpadla, která
jdou výrazně do popředí, je to trend.
Trendem je i využívání sluneční
energie. Aktuálně jsou dotované fotovoltaické elektrárny se střádáním
energie, umístěné na domech. Dotace na 1 dům je asi 170 tisíc.
n Středočeský kraj proplácí
seniorům nad 65 let a žákům
a studentům jízdné. Program,
ve kterém lze žádat o dar je zatím
platný do roku 2020. Jaký je zájem
a bude tento benefit pokračovat
i nadále?
Rozhodně bude. Žákovské jízdné je
dlouhodobý proces, který funguje,
jen se zdokonaluje mechanismus,
u důchodců doplácí kraj 25 % procent, větší část dotuje stát, tzn. že
důchodci jezdí zdarma, podobně jako v Praze.
Pan Ing. Petera velmi pochvaloval také integraci
dopravy s Prahou, kdy jezdíme na jednu jízdenku v obou systémech, jako hejtman byl u zrodu
tohoto procesu, velmi ho těší, že systém vzniknul a výborně funguje. Tento proces je nyní dokončován po celém Středočeském kraji.
n A co by chtěl pan náměstek sdělit čtenářům
našeho občasníku?
Vzhledem k tomu, že jsme obcí ležící u Labe,
obdržela jsem pro nás vzkaz, že kraj intenzivně
pracuje na vhodném nakládání s vodou, tak abychom uměli eliminovat povodně a zároveň měli
dostatek vody v případě sucha. Státní fond životního prostředí nyní řeší dotace do retenčních
nádrží, čištění a odbahňování. Dále předávám
pozvánku do nedalekých Všetat, kde je nově
pro veřejnost otevřen Pomník Jana Palacha, pietní místo. Prioritou kraje je také rekonstrukce
železnic, výrazně stoupá oblíbenost cestování
po železnici. Kraj řeší rovněž čistotu životního
prostředí, aby se nám zde žilo dobře. Skutečnost,
že jsme kraj, kde nejvýrazněji přibývá obyvatel,
je podle slov pana náměstka signál, že zde lidé
prožívají krásný život.
Poděkovala jsem panu náměstkovi za rozhovor i jeho čas.
/ Jana Syrová
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Zprávy ze základní školy Tišice
VÝCHOVA K EKOLOGII

níků a toků ve svém okolí. Zábavnou formou se
dozvěděli více o vzájemných vztazích živočichů,
potravní pyramidě a potravním řetězci. Druhá část projektu byla změřena na stádia vývoje
žáby. Pomocí simulační hry o žabím putování,
která se mimo jiné dětem velmi líbila, si žáci vyzkoušeli, jaké je to být v kůži žab a zažít nebezpečí jak ze strany přírody, tak ze strany člověka.

/ Adriana Jinochová

ZDRAVÉ ZOUBKY A ZUBY

V pátek 27. 9. se druhá a třetí třída zúčastnila
projektu „Do hlubin rybníků a potoků“. Obě
třídy provázela koordinátorka paní Mgr. Lenka Winterová z Ekocentra KONIKLEC. Cílem
programu bylo seznámit žáky s ekosystémem
rybníků či potoka (řeky). Pozorováním poznali
nejběžnější rostlinné a živočišné obyvatele ryb-

Pozvánka
na Adventní
jarmark

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
TIŠICE POŘÁDÁ
DNE 29. LISTOPADU 2019
OD 17:00 HODIN
ADVENTNÍ JARMARK
V SÁLE NA HŘIŠTI
V CHRÁSTU.
PROGRAM:
1) KRÁTKÉ VYSTOUPENÍ
DĚTÍ ZE ŠKOLY
2) VÝROBA VÁNOČNÍCH
DEKORACÍ V TVOŘIVÝCH
DÍLNÁCH
3) PRODEJ ADVENTNÍCH
A VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ
Z RUKOU MAMINEK
VŠECHNY VÁS
SRDEČNĚ ZVEME!
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Pavel Jelínek

Ve čtvrtek 19. září zavítaly do naší základní školy
dvě studentky z Lékařské fakulty v Hradci Králové s preventivním programem Dental prevention, který zcela zdarma probíhá na základních
školách, a jehož cílem je poučení dětí o dentální hygieně, tedy správným návykům při čištění
zubů, ale také se zabývá příčinami poškození
zubů zubním kazem. Hodinová přednáška byla
ve všech ročnících zahájena promítáním naučného filmu, v něm se děti seznámily se stavbou
zubů, jejich počtem a názvy. Dále viděly ukázku
zdravých i poškozených dětských zubů a příčinu
vzniku plaku a kazu i jak mu předcházet.
Poté přednášející dětem názorně ukázala
na zvětšené plastové maketě, jak má probíhat
správné čištění zubů pomocí různých typů zubních kartáčků a dalších pomůcek.
Nakonec si každé dítě, vlastním doneseným
kartáčkem, vyzkoušelo správné držení kartáčku a čištění zubů, které proběhlo pod kontrolou
studentek medicíny u každého žáka zvlášť.
Závěrem děti obdržely veselou omalovánku.
Snad se nyní už děti nebudou muset tolik bát
zubního lékaře a ty nejmladší se budou těšit
na zoubkovou vílu.
Hana Kohoutová

Bezpečnost především
K

řižovatka u řeznictví v Chrástě je i díky oblíbenosti místního vyhlášeného řeznictví velmi
frekventovaná.
Návštěvníci oblíbeného obchodu parkovali doslova,
kde se dalo. Tato oblast byla již v této souvislosti řešena
a upravena. I nadále však někteří neukáznění návštěvníci doslova odhazují své plechové mazlíčky bez ohledu
na pravidla silničního provozu a znesnadňují tak průjezd
křižovatkou. Ostatní řidiči pak často musí nebezpečně
vjet až daleko do křižovatky a ohrozit tak své zdraví
i majetek, došlo zde k několika nehodám. Snahou obce
je učinit tuto křižovatku co nejbezpečnější, a proto přišla
na řadu ještě dopravní zrcadla. Umístěna jsou u autobusové zastávky. Doufejme, že pomohou v bezpečnosti tohoto místa. Apeluji tímto na všechny účastníky silničního provozu, aby respektovali dopravní značení a nebyli
pohodlní zaparkovat bezpečně.
/ Jana Syrová

Kam s kovy?
D

o naší obce nově přibyly tři
nové kontejnery označené
šedou nálepkou na kov.
JSOU UMÍSTĚNÉ
NA NÁSLEDUJÍCÍCH MÍSTECH:
• u sběrného dvora v Tišicích
• u obchodu v Labské ulici v Kozlech
• u smíšeného zboží u Vacků

Do těchto kontejnerů patří
především plechovky od nápojů
a konzerv, kovové tuby, alobal, kovové zátky, víčka, krabičky, hřebíky,
šroubky, kancelářské sponky a další
drobné kovové odpady. Větší kovové odpady jako jsou trubky, roury,
plechy, hrnce, vany, kola a další
objemnější předměty lze odevzdat
na sběrném dvoře, stejně jako kompletní kovové elektrospotřebiče.

Do kontejnerů nepatří plechovky
od barev, tlakové nádobky se zbytky nebezpečných látek, ani domácí
spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení složená z více materiálů. Tyto

druhy odpadů se třídí na sběrném
dvoře samostatně. Nepatří sem ani
těžké nebo toxické kovy, jako jsou
olovo či rtuť.

/ Jana Syrová

Rodiče hodnotili mateřskou školu
V

červnu 2019 byl zákonným
zástupcům rozdán evaluační dotazník, ve kterém hodnotili
úroveň předškolního vzdělávání
v naší mateřské škole, materiální
zázemí, úroveň školního stravování a další oblasti.

Měli možnost vyzdvihnout silné
i slabé stránky naší mateřské školy.
Celých 98 % rodičů, kteří se dotazníkového šetření zúčastnili, je spokojeno s kvalitou výchovy a vzděláváním v naší mateřské škole,
a 100 % potvrdilo, že je jejich dítě
v naší mateřské škole spokojené
a má vlídný a milý vztah s učitelkami. To je pro nás velmi zavazující
a povzbuzující.
Jako slabiny mateřské školy zákonní zástupci shledávají přístup
a jednání vedení mateřské školy
a celkovou informovanost o dění

98 %

100 %

98 %
76 %

100 %

95 %

93 %

79 %

rvní den školního roku jsme
přivítali naše nejmenší děti
ve třídě Motýlci.
Abychom jim pomohli sžít se
s mateřskou školou, připravili
jsme adaptační program, který byl
nastaven tak, aby zvykání dítěte na novou životní etapu bylo co
nejjednodušší, bez stresové zátěže,
a hlavně, aby probíhalo pomalu
a postupně. První den jsme, společně s rodiči dětí, prožili pěkné dopo-
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1. Jste spokojeni s kvalitou výchovy a vzdělávání v mateřské škole? 2. Jste spokojení s přístupem a jednáním učitelek? 3. Jste spokojeni s přístupem a jednáním vedení mateřské školy? 4. Jste spokojeni s informovaností o dění ve škole? 5. Je vztah s Vašeho dítěte s učitelkami přátelský (milý, vlídný)? 6. Je podle Vás Vaše dítě
v této mateřské škole spokojené? 7. Jste spokojeni se vzhledem školní budovy, tříd, materiálním zázemím? 8. Znepokojovalo Vás někdy chování spolužáků k Vašemu
dítěti? 9. Máte dobrý pocit z jednání se všemi pracovníky mateřské školy? 10. Poskytuje školní jídelna stravování na velmi dobré úrovni? 11. Co očekáváte od rady
rodičů? 12. Víte na koho se v rámci rady rodičů obrátit? 13. Více, co přesně má rada rodičů za úkol? 14. Vyhovuje Vám způsob komunikace s radou rodičů?

ve škole. V letošním školním roce
jsme zcela změnili webové stránky tak, aby byly co možná nejpřehlednější, pravidelně aktualizujeme
informace na nástěnkách. O dění
ve škole i aktualitách jsou rodiče
informováni také prostřednictvím
e-mailu. Pro osobní sdělení jsou
stanoveny konzultační hodiny ředitelky. Věřím, že takto nastavená

komunikace povede ke spokojenosti všech.
Přestože Rada rodičů již při mateřské škole nepůsobí, pro úplnost
uvádím i otázky týkající se jejího
fungování. Otázka číslo 11 byla
otázkou otevřenou, nelze ji tedy
procentuálně vyhodnotit. Zákonní
zástupci od rady rodičů nejčastěji
očekávali aktuální informace o ak-

První dny našich nejmenších ve školce

P

95 %
81 %

ledne. Děti se seznamovaly s novými kamarády, pracovníky mateřské
školy, s novým prostředím i hračkami. Naučily se říkanku s pohybem „Motýlek”. I druhý den patřil
dětem společně s rodiči. Tentokrát
si při výtvarné činnosti vytvořily
„Strom přátelství“ a zopakovaly si
tak, že všichni jsou kamarádi. Ještě
třetí den probíhal za účasti několika rodičů, ti mohli sledovat, jak
děti poznávají základní barvy, děti
si vyzkoušely vypracovat pracovní

list na spojování barev. Čtvrtý den
už proběhl bez rodičů. Zatančili
jsme si na písničku „Pod dubem
za dubem“ a opakovali barvy. Pátý
den se děti naučily písničku „Pec
nám spadla“ a za doprovodu klavíru si ji zazpívaly.
A jak pokračují další dny Motýlků? Motýlci mají stále co dělat.
Každý týden vytváří nový výrobek,
výkres, dělají grafomotoriku, naučí se novou básničku a písničku.
O pohyb v naší mateřské škole také
není nouze. Vymýšlíme nové hry,
obměňujeme pohybové chvilky
a používáme různé pomůcky, jako
např. padák, míčky a kroužky. Děti
hned druhý týden vyšly na procházku do okolí mateřské školy,
ale nemyslete si, že ušly jen nějaký
kousíček. Protože to jsou veliké šikulky, tak zvládnou i delší procházku. Těšíme se na zážitky, které nás
v tomto školním roce bezpochyby
čekají.
 Veronika Kovářová

a Eliška Blahušová,

učitelky ze třídy Motýlci
Ing. Lucie Vávrová, školní asistentka
Veronika Kovářová

tivitách a propojení rodičů s mateřskou školou.
Všechny podněty a připomínky
zohledním v organizaci a dalším
plánování naší mateřské školy.
Jsem velice potěšena z převážně
kladného hodnocení, moc si této
skutečnosti vážím.
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy

Světlušky a jejich
výlet vlakem

M

álokdo ví, že v Praze – Kbely,
nedaleko vlakového nádraží,
se nachází rozlehlé dětské hřiště.
Děti ze třídy Světlušky se ho vydaly prozkoumat a vyzkoušet co možná
nejvíce herních prvků. Nejen dovádění na atrakcích, ale také cesta vlakem byla pro ně hezkým zážitkem.
Hned po příjezdu na děti čekala dobrá svačinka, kterou pro ně připravily
naše kuchařky. Zpáteční cestu jsme
oslavili písní „Sláva nazdar výletu“
a společně se těšíme na další dobrodružství. 
Zuzana Viktorinová

a Denisa Ryndová,

učitelky třídy Světlušky
Zuzana Viktorinová

Takových lidí není nikdy dost aneb když je odcházení těžké
O
dchod zaměstnance do starobního důchodu je událostí na jedné straně veselou,
na druhé smutnou.

Pro daného pracovníka odchod do důchodu většinou znamená konec pracovní kariéry a začátek
užívání si zaslouženého volna po celoživotní práci.
Konečně má novopečený důchodce čas na své koníčky, na vnoučata, na křížovky a další radosti.
Pro zaměstnavatele je odchod tohoto pracovníka spíše bolestivý. Odchází mu pracovní síla
s mnoha zkušenostmi a znalostmi.
Naše mateřská škola se rozloučila hned se tře-

mi kolegyněmi, se dvěma učitelkami a kuchařkou. Učitelky Miloslava Cafourková a Magda
Křížová působily v naší mateřské škole bezmála
celý život, obě určitou dobu zastávaly také funkci ředitelky. Učitel je velmi důležitou součástí
ve světě dětí. Spolu s rodiči jim pomáhá poznávat
a pojmenovávat věci kolem sebe, směřuje jejich
život a v určitém období je jejich velkým vzorem
a příkladem. Dobří učitelé děti nejenom vzdělávají, ale ovlivňují také jejich výchovu a formují
schopnosti i nadání, kterými je obdařila příroda.
Učitelky Miloslava Cafourková a Magda Křížová
byly takovými učitelkami, dokázaly inspirovat,

byly oblíbené a respektované mezi dětmi, rodiči i svými kolegyněmi. Tyto dvě učitelky budou
v mateřské škole doopravdy chybět.
A chybět v našem kolektivu bude i kuchařka Jiřina Vítková, která řadu let, spolu s ostatními kuchařkami, připravovala pro malé i velké strávníky chutné pokrmy. Všechny tyto kolegyně pracovaly nad
rámec svých povinností, častokrát nad rámec své
pracovní doby. Dělaly svou práci s obrovským nasazením a láskou k dětem. Za to jim patří velký dík.
Za kolektiv mateřské školy
Mgr. Tereza Netíková,
ředitelka mateřské školy
ze školky a školy I TR 172 I 5

Úklid v rámci akce „Ukliďme Česko“
D

le plánu proběhl v sobotu 21. září 2019
úklid obce Tišice. Celkem přišlo 54 lidí,
z toho 29 dospělých a 25 dětí. Sesbíráno bylo
celkem 37 pytlů odpadu, 3 pneumatiky, 1 dveře a kufr.

Dalších 12 pytlů sesbírala o týden později údržba obce na Mělnické ulici směrem k Mělníku
a k tomu 6 pytlů odpadu bylo naplněno okolo silnice směrem na Všetaty. Oproti jarní akci byl počet nasbíraného odpadu nižší, což je dobrá zpráva.
Příště bychom si přáli nulu! Podle druhu odpadu
víme, co se kde v obci děje a také že má někdo
velmi rád hašlerky. Nejkurioznějšími nálezy byl
skořepinový kufr, dveře, boty značky Puma.
Organizátory akce potěšila účast každého,
který se podílel na úklidu obce. Velký dík patří

Víte, že... ?
Před 110 lety, 5. září 1909 se
narodila jedna z našich nejvýznamnějších spoluobčanek,
operní pěvkyně, členka Národního divadla v Praze paní
Marie PODVALOVÁ. Narodila
se v Čakovicích, zemřela 16.
května 1992 v Praze, pohřbena je nyní na kozelském hřbitově v rodinném hrobě spolu
s rodiči, bratrem, manželem.
Již v raném dětství se s rodiči
přistěhovala do Chrástu. Její
jméno nese jedna z ulic u nás,
na domě, kde prožila dětství,
mládí a do kterého se celý život
ráda vracela, byla v roce 2002
odhalena pamětní deska.
 Petr Brodský – kronikář

panu Veselému, který pomohl nejen s přípravou
mapky, následným svozem pytlů, ale i ohništěm
a zajistil špekáčky. Bylo skvělé sledovat nadšení
dětí, jak při sbírání odpadků, tak i při následném
opékání špekáčků. Odměnou pro ně byl diplom
a sladkost. Počasí vyšlo ten den na jedničku
a na závěr akce příjemnou atmosféru zpestřila

paní Kučerová, která u ohýnku krásně zahrála
na kytaru.
Děkujeme hlavní organizátorce akce paní
Hyksové, všem kteří se podíleli a přišli a snažme
se všichni udržovat ve svém okolí pořádek, tak
aby při další akci nebylo co sbírat. Jana Syrová
 Zdeňka Kváčková

Významné jubileum našeho občana
P

ár dní před jeho devadesátinami jsem navštívila pana Františka Veselého, rodilého občana Tišic, který byl členem i předsedou TJ Sokol Tišice, přes svůj
zájem o sport se dostal k externí
spolupráci s Československou televizí v rámci sportovní redakce,
několik let byl také šéfredaktorem
Tišických rozhledů…
Povídali jsme si o sportu. Pochopila jsem, že sport je zásadním pilířem v životě pana Veselého. Pochází
z typické sokolské rodiny, zejména
atletika je mu velmi blízká. Osobně
se významně podílel na základní
stavbě malé tělocvičny na hřišti,
kde je dnes hospoda a na bývalém
sokolském hřišti v Chrástě osobně

pomohl vystavět běžeckou
dráhu, do jejího podkladu
byly použity
odpadové cihly z tišické cihelny, vznikl
malý stadion,
vybavený vším pro lehkou atletiku. Díky atletice, kterou měl pan
Veselý tzv. v malíku mu neunikly
drobné přešlapy komentátorů, kteří
nebyli takovými odborníky. Oslovil
proto redakci Československé televize a byl přizván ke spolupráci,
která byla velmi rozmanitá. Zpracovával pro „Branky Body Vteřiny“
nejen atletiku, ale i dostihy, hokej,
lukostřelbu a další sporty, což bylo

velmi náročné na přípravu a naučení se pravidel. Osobně se setkal
se spoustou zajímavých osobností,
např. i s manželi Zátopkovými.
Řeč jsme zavedli i na Tišické rozhledy, které měl pan Veselý na starosti téměř od samého počátku, přibližně patnáct let. Začalo se tisknout
na cyklostylu a jmenovaný se zasloužil o zvýšení úrovně našeho občasníku, u kterého také zavedl pravidelné
vydávání po dvou měsících.
Jubilant se těší velmi dobrému
fyzickému i psychickému zdraví,
dělá čest svému příjmení, je veselý
a vtipný. Přeji mu za všechny čtenáře
TR i spoluobčany pevné zdraví, spokojený život a děkuji pěkně za jeho
působení v obci a za jeho dnešní
vzpomínání.
/ Jana Syrová

či budoucí kamarády a kamarádky
něco dobrého upéct či připravit, ať
neváhá a koná.
Další setkání již bude tematické,
proběhne v pátek 6. prosince 2019
a budeme společně nasávat předvánoční atmosféru, spojenou s vánoční
besídkou a setkáním s dětmi z naší
Základní školy. Na tuto akci se prosím předem přihlaste na telefonu
728 055 340. A protože senioři jsou

zkušení a životem protřelí, od příštího čísla budeme přinášet vždy i nějaký tip (recept či radu…). Odjakživa
byly předávány rady starších těm
mladším a méně zkušeným .. a tak
kdo ví …třeba si jednou přečteme
i nějaký ten příběh či pohádku…
Těšíme se a přejeme našim seniorům další příjemná setkání.

Jana Syrová

Michaela Veisová

Setkání našich seniorů
V
minulém čísle Tišických rozhledů byla otištěna informace o akcích, které budou pod záštitou Obecního úřadu pořádány
pro naše seniory.

V pátek 20. září 2019 proběhlo
první „zkušební“ setkání. Vybraný
prostor v klubovně hasičárny v Tišicích byl využit plně. Účast byla
hojná a senioři si setkání velmi užili,
povídali si, strávili příjemné chvíle
v milé společnosti. Pro ty, kteří se ze
zdravotních důvodů nemohli dostavit „po svých“, byla zajištěna doprava. Patronky Míša Veisová a Pavla
Šťastná se osobně s účastníky přivítaly a postaraly se o jejich pohodu
a příjemně strávené dopoledne. Patří jim velký dík za nápad a násled6 I TR 172 I zprávy z obce

nou realizaci této záslužné a láskyplné činnosti. Protože se seniorům
akce velmi líbila, chtějí se sejít znovu
a hlásí se další zájemci. S velkým potěšením oznamujeme, že další akce
proběhne v pátek 1. listopadu 2019
od 9,30 hodin tentokrát v zasedací místnosti Obecního úřadu, tak
abychom mohli přivítat všechny zájemce. Předpokládané ukončení je
ve 12 hodin. Zveme tímto všechny
naše seniory, kteří mají zájem strávit
příjemný čas se svými spoluobčany,
ať přijdou. Ti z Vás, kterým již zdraví neslouží natolik, aby se dostavili
sami, mohou opět využít zajištění
dopravy. V tomto případě zavolejte předem na telefon 315 696 025.
Pokud naopak někdo překypuje
elánem a chtěl by pro své stávající

Jak se daří fotbalistům?
STARŠÍ ŽÁCI

L. Sosnovcová

MUŽI

V. Krajčová

MUŽI
V úvodu sezony se A-mužstvu dařilo herně i výsledkově. Po divoké přestřelce jsme přivezli 3 body
z Dolních Beřkovic po výsledku 4:6,
doma jsme si s přehledem poradili
s nováčkem z Čečelic 5:1. Třetí zápas ve Velkém Borku skončil v normální hrací době 2:2, prémiový bod
v penaltovém rozstřelu jsme ukořistili my. Následoval výjezd do Kostelce. V polabském derby jsme
po závaru před soupeřovou brankou
přišli vyloučením o Lukáše Ďurindu
a v průběhu zápasu i díky nepřesnému rozhodčímu o jeho bratra Andreje. Nutno ale sportovně uznat, že
domácí měli větší touhu po vítězství
a vyhráli zaslouženě 7:3. K oběma
vyloučeným se začala přidávat i zranění, takže postupně ze sestavy vypadli i obě posily z Kel – Standa Ondrák a Radek Pegy Pechar. K nim
se ještě přidal Jarda Toman. Další
zápasy tak byly ovlivněny nekompletností naší sestavy a to se projevilo na výsledcích. Doma jsme zápas
s Pšovkou vyhráli na šance, na branky však po základní hrací době svítilo na ukazateli skóre 1:1. Na penalty
byli šťastnější hosté. Všechno špatně
pak bylo v Obříství, kde nás domácí vyprovodili výsledkem 6:1. První
půli domácího zápasu s Horními
Beřkovicemi jsme vyhráli 2:1. Bohužel, ve druhé jsme zcela propadli
po taktické stránce a prohráli 2:5.
S velkými obavami a zdecimovanou
sestavou jsme pak odjížděli do Mšena. Kluci ale v zápase podali mimořádně obětavý výkon korunovaný
vítězstvím 1:2.

Velkým kladem tohoto podzimu je další začleňování dorostenců
do A-týmu. Společnými tréninky
kluci postupně ztrácejí ostych a stávají se z nich plnohodnotní hráči.
Nejsou to jen střídající hráči, ale
začali se postupně objevovat i v základní sestavě.

DOROST
Zatím jsme vyhráli všechna svá
utkání, i když občas hra není
po celý zápas ideální. Obrovskou
výhodou oproti soupeřům je větší
počet hráčů. Momentálně máme 17
hráčů, kteří se na zápasy pravidelně
scházejí. S tréninky už je to horší
a tak trénujeme společně s A- týmem, za který někteří občas nastupují (Štráchal, Adámek, Oplt)
VÝSLEDKY ZÁPASŮ:
Kralupy/Dyn. Nelahozeves
vers. Tišice 1:4
(Šmejkal, Nejezchleba, Šandor, Pokorný)
Č. Kralupy/Dřínov – Tišice 1:4
(Pokorný, Oplt, Horák, Hybš)
Kostelec – Tišice 1:5
(Oplt, Pokorný, Horák, Nejezchleba,
Brodský)
Tišice – Čečelice/V. Borek 4:1
(Oplt 2x, Pokorný, Horák)
Tišice – Č. Kralupy/Dřínov 8:1
(Pokorný 2x, Šandor 2x, Oplt,
Hybš, Šmejkal, Kuchař)
Mšeno – Tišice 0:5 (Oplt, Šandor,
Hybš, Šmejkal, Kuchař)
Tišice – Kralupy/Dyn.
Nelahozeves 4:3
(Oplt, Šmejkal, Šandor, Kuchař)

Trenér Michal Vítovec

STARŠÍ ŽÁCI

MLADŠÍ ŽÁCI

Po soustředění jsme začali velice
dobrým výkonem a výhrou nad
Kostelcem, nejvyrovnanější utkání
jsme sehráli s týmem EMĚ Mělník,
kdy jsme byli lepší v první polovině,
ale neproměňovali jsme šance. Soupeř hrál velice dobře v druhé polovině nás chvílemi přehrával, zápas
naštěstí skončil výhrou pro náš
tým 2:1. To se nám, ale nepovedlo
ve Mšeně, kdy jsme soupeře tlačili, ale góly nepadaly. Mšeno hrálo
na brejky a to jim také vyšlo a prohráli jsme zatím jen tento zápas 4:1.
Zatím jsme v tabulce za Mšenem
na druhém místě s 18 body.

Letošní sezóna se pro nás vyvíjí
velice slušně, momentálně jsme
na 2. místě za suverénním týmem
EMĚ Mělník. Naše hra oproti loňsku se velice zlepšila a kluci pochopili co od nich chceme a i když
se prohraje, tak se nemáme
za co stydět. Momentálně máme
z 8 utkání 13 bodů za 4 vítězství,
1 remízu a 3 porážky. Čekají nás
ještě 2 utkání do konce sezony.

Trenér Luboš Pochman

a Martin Terziev

VÝSLEDKY ZÁPASŮ:
Tišice – Kostelec 4:1
(Pasovský 3x, Dunebier)
Tišice – Vysoká 17:1
(Pasovský 5x, Hamerník 2x, Korbel 2x, Dunebier 2x, Trédl, Pazdera,
Bušek, Ambrož, Jiřišta, Luňák)
Čečelice – Tišice 0:3
(Hamerník, Pasovský, Luňák)
Tišice – Veltrusy 9:0
(Trédl 5x, Pasovský 2x, Korbel, Bušek)
Mšeno – Tišice 4:1
(Pasovský)
Tišice – TJ EMĚ Mělník 2:1
(Hamerník, Pasovský)
Tišice – Lužec 4:1
(Korbel 2x, Pasovský, Hamerník)
Horní/ Dolní Beřkovice
vers. Tišice 0:8
(Pasovský 2x, Korbel 3x, Bušek, Sosnovec, Hamerník)
Starší žáci mají nyní 21 bodů a jsou
první v tabulce.

Trenér Michal Pasovský

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
Starší přípravka má za sebou podzimní část sezóny, ve které jsme
zaznamenali dvě vítězství. Více než
výsledek by se měla hodnotit především samotná hra dětí a ta se mi
v uplynulých zápasech líbila. Děti
už chápou smysl spolupráce na hřišti a tak bylo k vidění během zápasů
i několik opravdu povedených akcí.
Teď před sebou mají děti zápasovou
pauzu a období zimní přípravy. 

Trenér Pavel Hošek

TJ SOKOL TIŠICE
HLEDÁ
ASISTENTA
TRENÉRA!
Jedná se o tým starší
a mladší přípravky.
Kdo by chtěl pomoci s vedením
mládeže volejte prosím kontakt:
Michal Pasovský 602 261 282

DOROST

V. Krajčová

V. Krajčová

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
ze sportu I TR 172 I 7

doporučujeme
V minulých dnech byl ve Všetatech otevřen PAMÁTNÍK JANA
PALACHA. Najděte si chvilku a při
cestě do Všetat památník navštivte.
Je tam mnoho zajímavého, jak pro
starší generaci – pamětníky, tak
hlavně pro ty nejmladší, kteří dobu,
ve které Jan žil nepamatují. Otevřeno je denně kromě pondělí, od 10
do 16 hodin, vstupné se neplatí.

/ Petr Brodský – kronikář

pozvánka
l

VÁNOČNÍ KONCERT 2019

27. 12. 2019 od 16 hodin Vás srdečně zveme do kostela Všech svatých
v Kozlech. Přijďte si odpočinout
a načerpat vánoční atmosféru. Bližší
informace v dalším čísle TR.
l

Výstava chovatelé
P

oslední víkend v září bylo
v areálu našich chovatelů
více než živo. Základní organizace Českého svazu chovatelů Tišice zde pořádala okresní výstavu
drůbeže a místní výstavu králíků
a holubů.
Výstavy se zúčastnilo 73 vystavovatelů, z toho 6 mladých chovatelů, přišlo cca 150 platících návštěvníků.
Drůbež byla vystavena v 69 voliérách, což představuje 196 ks jak
vodní, tak hrabavé drůbeže. Uděleno bylo 10 čestných cen. Pohár
nejlepší drůbež výstavy – Německá
zakrslá, obdržel přítel Fr. Truska.
Pohár nejlepší voliéra – Viandotka
žlutá kolumbijská, obdržel př. M.
Purnoch.
Králíků bylo vystaveno 222 ks.
Zde bylo uděleno 11 čestných cen.
Pohár nejlepší kolekce králíků –
Činčila velká, získal přítel Martin
Fatka. Pohár nejlepší králík výstavy
obdržel – Stříbřitý modrý, př. Vojtěch Bušek.
Holubů bylo vystaveno 75 ks,
uděleno bylo 5 čestných cen. Nej-

lepší holub výstavy – Maltézský
modrý, obdržel př. Jiří Chramosta.
Nejlepší mladý chovatel výstavy
byl vyhlášen Miřatský Filip ze ZO
Liběchov. Pohár starosty obce obdržel přítel M. Purnoch za nejlépe
oceněná zvířata.
V okresní soutěži (okres Mělník)
bylo zastoupeno 10 soutěžících
družstev, v tomto pořadí: ZO Byšice
(474,5 b.), ZO Mělník (473,5 b.), ZO
Ovčáry (472,5 b.), ZO Liběchov I.
(472,5 b.), ZO Tišice (471,5 b.), ZO
Beřkovice II (469,5 b.), ZO Beřkovice I. (469 b.) , ZO Byšice II. (469 b.),
ZO Liběchov II (467 b.), ZO Kralupy (463 b.). Zpestřením krásného
dne výstavy byl králičí hop. K dobré
náladě hrála živá hudba, pro děti
byla připravena bohatá tombola
a pro jedlíky občerstvení. Hlavním
sponzorem a podporovatelem byla
obec Tišice, která velice pomohla
ke zdárnému průběhu akce.
Výbor ZO ČSCH děkuje posuzovatelům, vystavovatelům, ZO Ovčáry za zapůjčení fundusu (klece),
všem sponzorům a hlavně našim
chovatelům za obětavou až vyčerpávající práci pro zajištění výstavy.

Děkujeme všem a věříme, že
27. 9. 2020 se znovu sejdeme na výstavě ZO Tišice.

M. Purnoch a J. Syrová

Zdeňka Kváčková

ZÁMĚR PRODEJE
POZEMKŮ OBCE

SENIOŘI BYLI 19. 9.
NA ZAHRADĚ ČECH

Obec Tišice zveřejnila záměr prodat
pozemky v k. ú. Kozly u Tišic. Předmětné pozemky jsou rozparcelovány
a prodávají se jako jednotlivé parcely
o výměře v rozmezí 1073 – 1400 m2.
Jedná se o prodej obálkovou metodou.
Minimální nabízená cena za m2 bude
akceptována v rozmezí 1500 – 2000
Kč/m2 dle jednotlivých parcel. Jedná se
o osm parcel. Bližší informace včetně
způsobu podání nabídky s termínem
do 25. 11. 2019 do 9 hod na OÚ Tišice
jsou k dispozici na úřední desce Tišic.

Účast našich seniorů na podzimní
Zahradě Čech je již tradiční. Letos
byl v celé republice zájem o účast
tak velký, že obvyklé parkoviště
autobusů bylo plné, a tak nezbylo řidiči než zastavit asi 200 metrů od hlavního vchodu, senioři
rychle vystoupili a pěšky se vrátili
ke vstupní bráně. Odpoledne pak
na stejném místě, obtěžkáni nákupy, do autobusu nastoupili.

Petr Brodský

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

1. 12. 2019 od 16 hodin proběhne třináctý ročník tradičního předvánočního setkání před budovou obecního
úřadu.

inzerce
n Hledám paní na úklid RD
v Tišicích cca 1 x za 14 dnů.
Volejte 739 500 555.
n Prodám zatravňovací betonové dlaždice 60 x 40 cm,
10 ks. Tel.: 732 658 245.

vzpomínka
VZPOMÍNKA
NA MAMINKU
10. listopadu uplyne 10 let
od smrti paní

Marie KÖNIGOVÉ.
Dne 11. 11. by jí bylo 98 let.
Poslední roky u mne žila jen
myšlenkami na Chrást. Vzpomínají dcera Libuše Hovorková, vnučky a pravnoučata

POZVÁNKA
NA DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ
Divadelní soubor LUNO Tišice
si dovoluje pozvat své příznivce,
hlavně ty, kteří z časových důvodů
nemohli shlédnout představení,
uváděné v dubnu tohoto roku v Tišicích, na představení Byl jednou
jeden král. Hru uvedeme v divadelním sále na radnici v Kostelci
nad Labem dne 10. listopadu 2019
od 18 hodin. Vstupné je tradičně
dobrovolné.
Naďa Černá
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