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Vyhodnotili jsme plynofikaci obce

Obec Tišice byla od nepaměti zatěžována
emisemi oxidů dusíku a síry, vznikajících spalováním pevných paliv, mnohdy i méně kvalitních,
v neefektivních topidlech domácností. Navíc je
ovzduší v této lokalitě zatěžováno exhalacemi
z provozů blízkého chemického podniku Spolana a z dalších místních podniků. Míru zdravotního rizika zvyšují i nevhodné místní rozptylové podmínky. V případech inverzních stavů
tu byly životní podmínky nepříjemné. V zájmu
zlepšení životního prostředí pro obyvatele obce
Tišice se podařilo v letech 2003 – 2004 za podpory státu realizovat stavbu „Plynofikace obce
– STL plynovody, Tišice, okres Mělník“, která
představovala plošnou plynofikaci na k. ú. Chrást,
Kozly a Tišice. Postupně ve čtyřech etapách
bylo celkem instalováno 21 104 metrů STL
plynovodů a vybudováno 590 přípojek oproti 697
plánovaným. Celá stavba byla úspěšně dokončena

včas a v předepsané kvalitě, poté řádně a v daných
termínech uvedena do zkušebního provozu, následně zkolaudována a předána k provozování
STP a.s. Zařízení je trvale provozováno a významné
zlepšení kvality ovzduší v obci je opravdu zřejmé.
Rozsáhlá plynofikace celé obce je velice důležitou

ekologickou stavbou, protože zajišťuje občanům
možnost ekologického vytápění, vytváří podmínky pro zásadní zlepšení životního prostředí
v našem regionu a přispívá velkou měrou ke
zlepšení úrovně bydlení lidí na venkově. Odpadla manipulace a spalování nekvalitního hnědého
uhlí, a to v topném období registrujeme na první
pohled. Ovzduší v obci je znatelně čistší.
Nepříjemný dopad na vývoj plynofikace obce
měla a stále má velice nepříznivá cenová politika distributora plynu, kdy jeho cena odrazuje
majitele nemovitostí od napojení. Proto jsme
požádali SFŽP i ministra ŽP o odklad ZVA
(závěrečné vyhodnocení akce) do konce března
2009 v naději, že se nám podaří naše občany
přesvědčit a počet přípojek a následně i počet
odběratelů plynu navýšit. Cílem našeho snažení
bylo prosadit ekologické vytápění v naší obci do
takové úrovně, abychom dosáhli definitivního
přiznání poskytnuté podpory státu. Bohužel,
záměr se nepodařil. Smlouva se státem je však
neúprosná. Protože předepsaných 90% napojených nemovitostí nebylo nedosaženo, hrozilo,
že značnou část finančních prostředků z dotace
bude muset naše obec vrátit státu. Na poslední
chvíli se díky iniciativě zastupitelů, spoluprací s odborným poradcem a několika našimi
vstřícnými občany podařilo procento odběratelů
plynu upravit a škodu snížit. Navzdory tomuto
snažení přijde obec Tišice o celé dva miliony
korun. Nejenže se nám zkrátí rozpočet letošního
roku, ale za tuto hodnotu mohlo být vytvořeno
v obci cokoliv pro občany užitečného. Nezbývá
nic jiného, než se smířit se zvláštní politikou
státu, který za nehorázné navyšování ceny plynu
dodavatelem trestá obce a jejich občany.
Miroslav Brodský, starosta

Chceme být lepší - nové stále rubriky
Vážení čtenáři Tišických rozhledů,
protože chceme psát noviny tak, aby pro vás byly co
nejzajímavější, abyste v nich našli informace, které
si rádi přečtete, rozhodli jsme se založit nové rubriky,
ve kterých budeme reagovat na vaše připomínky
i problémy, které vás v souvislosti s našimi obcemi
trápí. Nebudeme v nich dávat prostor křiklounům,
kteří se chtějí pouze někde „vydovádět“, ale věcným
připomínkám a názorům, které by zajímaly naši
širokou veřejnost.
V již zaběhlé rubrice ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ
otiskujeme příspěvky našich čtenářů nebo zde reagujeme na jejich připomínky k obsahu novin. Pokud
chcete v tomto směru na něco poukázat, nešiřte to
cestou „jedna paní povídala“, ale napište přímo nám.
Jak jste si mohli v minulém čísle přečíst, nebráníme
se otisknout ani kritické připomínky. Chceme reagovat na vaše otázky týkající se problematiky obce.
Zabývat se budeme těmi příspěvky, které jsou motivující a odpovědi na ně budou přínosem pro naše
obyvatele. Otázky a názory do této rubriky budeme
otiskovat se jménem přispěvovatele – tazatele.
A co nového? Co si přečtete v rubrice HOBBY asi
nemusíme vysvětlovat. Chceme zde psát o našich

spoluobyvatelích, kteří se věnují nějakému koníčku
a svůj život zasvětili činnosti v nějaké organizaci
či klubu, věnovali se sportu nebo trenérství. Rádi
bychom zde psali o těch dříve narozených či naopak
zase nejmladších, ale hlavně o všech, kteří se mají
o co v tomto směru s ostatními podělit.
Chtěli bychom se zaměřit i na ty, kteří se k nám
přistěhovali a bydlí zde jen krátkou dobu. Určitě
uvidí různé problémy jinak, než starousedlíci,
možná mohou nabídnout nějaké služby či činnosti
pro ostatní. Rubrika PŘISTĚHOVALI SE bude
určena právě jim. Pokud se někdo rozhodne sám
touto cestou se prezentovat, budeme jedině rádi.
Nechceme zapomínat ani na naše nejmenší. Těm
věnujeme rubriku NAŠE VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ
a dočtete se zde odpovědi a názory předškoláků
i školáků na běžné i aktuální dění v obci.
Jak sami vidíte – bez vaší spolupráce některé rubriky
fungovat nebudou. Nestyďte se zeptat, zajímat se
o dění v obci. Napište, když budete znát někoho ze
svého okolí, který má zajímavého koníčka. Náměty
na články, připomínky a podněty zasílejte na adresu: tr@tisice.cz. Prostě podílejte se na obsahu novin
Naďa Černá
společně s námi.		

ZDARMA

Evropské volby před námi

Již podruhé budeme volit
spolu s ostatními členskými
zeměmi EU své zástupce
do Evropského parlamentu.
Volby se budou na území
České republiky konat ve dnech 5. a 6. června
2009. Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 do 22.00 hodin a dne 6. června
2009 (sobota) od 8.00 do 14.00 hodin. Volební
okrsky budou v naší obci jako vždy tři a také
umístění volebních místností dodrží tradici –
volební okrsek Kozly bude volit v budově Základní školy, volební okrsek Chrást v budově Obecního úřadu a volební okrsek Tišice v klubovně
na poště. Řada věcí bude tedy stejná, jako při
každých jiných volbách, nicméně tyto přinášejí
i několik odlišností. Například při splnění stanovených podmínek může občan ČR hlasovat i na
území jiného členského státu, stejně jako občan
jiného členského státu může hlasovat zase na
našem území. Jiné je i ukončení voleb druhý den
– sčítání hlasů v jednotlivých volebních okrscích
může začít až po uzavření poslední volební místnosti na území EU, což se předpokládá v neděli
7. června 2009 v pozdních večerních hodinách.

První etapa dětského
hřiště bude brzy realitou
Jak jsme Vás již informovaly, podařilo se
KLUBku naspořit ke dni 31. 12. 2008 částku
49.000,- Kč. Nyní již probíhá spolupráce mezi
naším sdružením, firmou Tomovy parky a Obecním úřadem, abychom slibované prvky – závěsný
mostek, dvojhoupačku a pružinové houpadlo,
mohly dětem do dětského dne „předat“. V tuto
chvíli také sháníme materiál pro dopadovou zónu.
Chtěla bych touto cestou požádat rodiče, kteří by
nám pomohli prvky postavit nebo mohou zajistit dopravu písku, aby nás kontaktovali buď na
e-mailovou adresu: klubko@tisice.cz nebo telefonicky 731 535 766. Věříme, že nám rodiče i děti
s výstavbou pomohou. Když vše proběhne podle
plánu, mohou se v červnu naši nejmenší těšit na
první nainstalované herní prvky.

Na tomto místě už brzy vyroste nové dětské
hřiště…
V další etapě výstavby jsou v plánu i velké
prolézačky, které se mohou postupně rozšiřovat.
Ale o další podobě dětského hřiště, jak jsme slíbili,
mohou rozhodnout naši občané. Děkujeme všem
za dosavadní spolupráci a těšíme se, že spolu s vámi postavíme dětem krásné hřiště.
R. Staňková, předsedkyně TIŠICKÉHO KLUBka

TR 109 

ZPRÁVY Z OZ
26. března 2009 OZ schválilo:

• rozpočet Obce Tišice na rok 2009
• úpravu výplat měsíčních odměn všem členům
OZ s výjimkou místostarostky
• vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby
„Prodloužení vodovodního řadu V Pískách“
• podpis smluv o zřízení věcného břemene pro
položení IS do obecních pozemků v souvislosti
s výstavbou 7 RD v ulici Ke Křížku
• směnu pozemků mezi Obcí Tišice a PF ČR
v souvislosti s umístěním podtlakové stanice
• navýšení pracovníků OÚ o jednoho od 1. 7. 2009
• ukončení „Fondu rozvoje bydlení“, zrušení
stávajících „Pravidel o podpoře bydlení č. 1/2007“,
vytvoření nového samostatného „Fondu rozvoje bydlení Obce Tišice“ a vypracování nových pravidel
• odprodej obecního pozemku p. č. 368
v k. ú. Kozly Jiřině Jarošové za cenu 8000,- Kč
a pozemku p. č. 549/111 v k. ú. Chrást ing. Jaroslavu Zoulovi za cenu 5500,- Kč

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
• v rámci úpravy jízdních řádů došlo k dohodě
s KÚ, že autobusovou linku Nerabusu Tišice – Neratovice pro školáky, kterou doposud hradila obec,
zaplatí v roce 2009 Středočeský kraj
• připravuje se stavba cyklostezky podél řeky
Labe: Lázně Toušeň – Mělník a naše obec Tišice
byla požádána o vypracování stanoviska, které je
souhlasné
• vedení obce podpořilo pořádání kulturních akcí,
finanční podporu ve výši 3.000,- Kč obdržela
Mateřská školka, hasiči, sportovci, chovatelé
i Baráčníci
• sepsání smlouvy o poskytnutí dotace na zateplení ZŠ bylo odloženo, realizace se předpokládá
v létě roku 2010
• obec musí dle zákona vytvořit tzv. „Fond rezerv
na opravy“ pro systém kanalizace
• za účelem úprav rozsahu prostoru pro
občanskou vybavenost ve středu obce byla schválena změna ÚP č. 2

• Lence Susové byly pronajaty prostory rehabilitace v Chrástu, která zde bude provozovat poradnu pro občany o zdravé výživě, ochraně zdraví
a provádět specielní vyšetření
• Krajský úřad Středočeského kraje provedl
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 s výsledkem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky !

Pozor! Biodpad bude!

Pro ty z vás, kteří již netrpělivě čekají na možnost
využití tzv. biopopelnic, máme dobrou zprávu. Svozová firma začne v nejbližší době tyto speciálně upravené nádoby pro biologicky rozložitelný odpad ze
zahrad a domácností, jak se odborně nazývá třeba
posekaná tráva, plevel nebo slupky z brambor či cibule,
vyvážet. Měl by probíhat od dubna do konce listopadu ve 14ti denních intervalech a byl by odbornou
firmou svážen rovnou ke kompostování. Využití této
služby by tak zase o krůček rozšířilo tolik potřebné
třídění odpadů. A ještě to nejdůležitější – objednat
si tuto službu je možné na OÚ u Lenky Daňhelkové
(tel. 315 698 237 nebo danhelkova@tisice.cz), kde je
možné si také obstarat příslušnou nádobu.

ROZPOČET 2009
PŘÍJMY

VÝDAJE

Sdílené daně ……………………………………

14.500.000,-

Opravy místních komunikací …………………..

310.000,-

Správní poplatky ……………………………….

50.000,-

Kanalizace (úroky z úvěru) ………………..........

1.373.750,-

760.000,-

Neinvest. popl. obcím …………………………..

300.000,-

Místní popl. (odpady, psi, automaty)…………...

995.000,-

Daň z nemovitosti ……………………………..

950.000,-

Splátky půjček (podn., FRB) …………………..

250.000,-

Ulož. odpadů, odnětí ze ZPF ……………….....

Dotace ze SR (školství, veř. správa)…………......
Elektřina od nájemců …………………………..

Příjmy z dobývacího prostoru ………………….

231.400,160.000,-

60.000,-

Příjmy z pronájmu…………...............................

418.000,-

Příjmy z plynofikace ……………………………

815.750,-

Splátky povodně (DEZA) ..................................

200.000,-

Ostatní příjmy ………………………………….

53.000,-

Poplatky z hrobů ……………………………….
Příjmy z tříd. odpadu …………………………..

Příjmy z úroků ………………………………….
Celkem příjmy ……………………………….....

23.000,80.000,70.000,-

19.616.150,-

Zisk ………………………………………………......................................5.261.600,Splátky půjček ………………………………………..................................4.080.600,Ztráta z hospodářské činnosti ………………………..................................1.781.000,Zapojení prostředků na účtu ………………………..................................- 600.000,Zisk bude použit na úhradu splátek úvěrů a na financování ztráty z hospodářské
činnosti. Kromě toho bude použito z uspořených prostředků z uplynulých let částka
600.000 Kč.

TIKANAS informuje….

Je nutno konstatovat, že platební morálka uživatelů kanalizace se oproti minulému roku letos zlepšila. Začátkem března nemělo zaplaceno asi 90 uživatelů,
proto jsme jim do poštovní schránky vložili písemné upozornění na blížící
se termín splatnosti. Pomohlo to, k 31. 3. 2009 dlužilo poplatek za právo na
využívání veřejné kanalizace a ČOV již jen 9 uživatelů s trvalým pobytem v naší
obci a 14 víkendových majitelů chalup a chat. V okamžiku uzávěrky tohoto vydání TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ ještě stále svou povinnost nesplnili majitelé
nebo uživatelé následujících nemovitostí:
S trvalým pobytem v obci - Na Doubí 62, Labská 115
Víkendové chalupy a chaty - V Úvoze 08, V Chatách 021, Lesní 300, Labská
69, Labská 123, Krátká 48, Ke Křížku 124.
Připomínáme, že kancelář TIKANASU je otevřena každé pondělí od 17.00 do
18.00 hodin, případně je možno si zaplacení poplatku dohodnou telefonicky
s ing. Sedliakovou na telefonu 725 596 163.				
			
Petr Brodský - vedoucí provozu a údržby
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Příspěvek na autobusy ………………………….
Mateřská škola ………………………………....

50.000,-

1.238.500,-

Základní škola ………………………………….

1.095.000,-

Kronika ………………………………………....

12.000,-

Knihovna ……………………………………….

Tisk TR ………………………………………...

35.000,90.000,-

Kultura, sál, hospoda …………………………....

231.700,-

TJ Sokol (dotace, elektř.) ……………………....

107.000,-

Rehabilitace, zdr. středisko ……………………..

56.600,-

Finanční příspěvky
(dary, sociální příspěvky,
spolky) ………………….....................................
Dotace sport, volný čas ………………………....
Energie nebyt. prostory
(ČD, kadeř., klubovna)........................................

87.000,-

64.800,-

58.000,-

Posk. půjčky na opravy domů …………………..

100.000,-

Hřbitov ………………………………………....

37.000,-

Veřejné osvětlení ………………………………..
Plynofikace – úroky z úvěrů …………………....

Územní plán …………………………………....
Nebytové prostory
(úroky úvěr+elektř.) ……….................................

853.000,150.000,248.200,412.000,-

Odpady + sběrný dvůr ………………………….

1.935.000,-

Pečovatelská služba …………………………….

284.000,-

Veřejná zeleň …………………………………...
Hasiči …………………………………………..

327.000,23.000,-

Zastupitelstvo …………………………………..

1.172.000,-

Kopírka + počítač ………………………………

75.000,-

Veřejná správa ………………………………….
Přívěsný vozík ………………………………….

Poplatky z účtu ………………………………....
Celkem výdaje ………………………………….

3.418.000,41.000,70.000,-

14.354.550,-

Stříbrné medaile pro naše občany

Velká změna
ve školním areálu

Jan Janský, český neurolog a psychiatr, který jako jeden z prvních popsal dělení krve do čtyř
základních skupin, byl velkým propagátorem dárcovství krve. Na jeho počest je proto dobrovolným
dárcům krve udělována medaile nesoucí jeho jméno. Kolika a kterým lidem byla plaketa předána, V únoru se školní hřiště radikálně proměnilo.
nevíme, ale dva z posledních známe jmenovitě. Jsou z naší obce a jsou to Petr Váša a Jiří Klier, kteří Odborná firma pokácela všechny letité topoly
v areálu školy. Ne, že by nám jich nebylo líto,
na konci roku 2008 převzali stříbrnou plaketu za dvacet odběrů krve.
vždyť tu stály už nějaký ten pátek, ale šlo
Petr Váša
hlavně a opravdu o bezpečnost dětí, které se na
začal krev darovat, když praco- pozemku pohybují. Topoly mají měkké dřevo
nebydlí v Tišicích dlouho.
val ve Fakultní nemocnici Mo- a několik větví se před časem ulomilo. Na je„Jsou to asi čtyři roky,
tol. V té době panoval obecný jich místě je teď volný prostor a nám všem
co jsme s manželkou
nedostatek krve a nemocnice přijde, že jsme se ocitli někde úplně jinde. Tak
koupili starší domek,“
byla nucena odkládat operace. moc jsme si na stromy zvykli. Ale nezůstane
začíná rozhovor. Dár„Dohodli jsme se jako celé tak nadlouho, brzy se na hřišti zasadí stromy
cem krve je od svých
oddělení a vyrazili… Je pravda, nové, určitě alespoň stejně tak krásné, jako byly
osmnácti let, k dárcovství
ho přivedl otec. Dva- že ne každý vydržel a daruje dodnes,“ řekl o svých
ty předchozí. 			
pj
cet odběrů stihl do počátcích dárce krve. Dárcem není pro samotné
svých jednatřiceti let. ohodnocení, ale proto, aby mohl pomoci ostatním.
„Na odběry nechodím pravidelně a na čas „Nikdy nevím, kdy se ocitnu na křižovatce života
mě z dárcovství vyřadila operace kolena,“ a budu krev od jiného dárce potřebovat sám.“
vysvětluje opravdu přísné podmínky pro dárce. Osobně si myslí, že darovat krev by měl každý,
„Na rok vás vyřadí jen to, že jste na den hos- komu to zdraví dovoluje. Ví, že mnozí z přátel by
pitalizován v nemocnici, kde jste třeba jen na rádi pomáhali, ale patří mezi rizikovou skupinu
pozorování.“ Při jednom odběru je odebráno obyvatelstva a bohužel darovat krev nemohou. „Je
až 470 ml krve, odběr trvá přibližně pět minut smutné, když jedno malé klíště zamezí někomu
a pak honem doplnit energii. „Po odběru se pomáhat ostatním.“ Sám se stal několikrát svědkem
nesmí podceňovat přísun potravin, jednou toho, jak by zraněný člověk bez krve jiného nepřežil.
jsem to udělal a už jsem cítil značnou malát- Jednu situaci si pamatuje dodnes naprosto přesně,
nost.“ Sám říká, že se mu povedlo rozšířit řady bylo to 28. října 1993. „Vyjížděli jsme k dopravní
dárců o několik svých známých. „Z toho mám nehodě. Spolu s hasiči jsme z kolem sloupu omoPřed kácením...
opravdu radost, někteří z nich chodí stále a pra- tané zelené Škody 105 postupně vytahovali pětici
videlně.“ Každý dárce je podroben přísným skoro dětí. Postupně dorazilo další hasičské auto
rozborům krve a v tom vidí Jiří Váša jistou a dvě sanitky. Dodnes si pamatuji, jak jsem se snažil
výhodu, „můžete si být jisti, že by vám objevili s lékařem a pravděpodobně řidičem sanitky resuscipříznaky mnohých onemocnění, které by jinak tovat mladou dívku. Po mnoha marných snaženích
mohly zůstat dlouhou dobu skryty.“ Slavnost- lékař konstatoval smrt. Je smutné, že si lidi neváží
ního předání plakety se nezúčastnil, protože svého zdraví a mnohdy vlastní neuvážeností riskuho rodinné povinnosti ten den zavedly jinam. jí.“ Sám vnímá dárcovství, jako přirozenou součást
„Plaketu jsem si převzal poměrně nedávno svého života. „Nikdo z nás nemůžeme vědět, kdy
a budu rád, když se povede i zlatá.“ Určitě stejnou pomoc budeme potřebovat. Ať se lékaři
sám od sebe s dárcovstvím nepřestane, jak snaží sebevíc, krev je jedna z věcí, kterou zatím
říká – musely by mu v tom zabránit zdravotní nahradit neumí.“ Jiří Klier by k dárcovství sám
problémy. „No a pak také kriminál,“ směje se, nikoho nepřemlouval, ale „ať si každý odpoví sám
„kdo byl zavřený, nemůže být dárcem,“ končí na otázku, zda si může být jist tím, že nikdy nebude ... a dnes
potřebovat stejnou službu.“
rozhovor Jiří Váša.

Jiří Klier

Naštěstí je kolem nás dostatek lidí, kteří si uvědomují vážnost tohoto činu a mnohdy i přes osobní
nepohodlí jdou a krev darují.							
(nač)

Projet Tišicemi na Pastvičkách se opět po opravě může normálně, bez kličkování mezi dírami
a výmoly

Tak nevím…
Pracovali jsme s manželkou v krásném jarním,
pohodovém odpoledni na zahrádce. Po ulici
kolem nás šly procházkově dvě maminky s malými
dětmi. Jedno z dětí na malé tříkolce jaksi nepochopilo, kam chce jeho maminka, blondýnka s krátce
střiženými vlasy, dále pokračovat a jelo na svém
vozidle, kam ho napadlo. To ovšem maminku
spravedlivě rozčílilo a na dítě se utrhla: „Ty zmr.e,
to neumíš zatočit!“. Jen zodpovědnost za jazykovou čistotu našich TR mi nedovolila napsat ono
ošklivé slovo celé, včetně písmenka „d“.
Tak nevím, zda za špatné, hrubé a agresivní chování naší mládeže mohou nevhodné programy
v televizi a počítačové hry plné násilí tak, jak
se všeobecně a alibisticky uvádí. Čeština je náš
mateřský jazyk, uvedené hrubé, vulgární slovo
jsem našel ve „Slovníku nespisovné češtiny“, jsem
však přesvědčen, že do slovníku mateřského jazyka nepatří.
Měli bychom si všichni, nejen maminky, dávat pozor na to, jak s našimi dětmi mluvíme, co od nás
uslyší a co se naučí.
					
			
Petr Brodský
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Než zazní myslivecké halali
Slavnostní fanfára na uctění zvěře
zní na konci honu. Ty jsou pro myslivce
tečkou za celoroční péčí o zvěř a honitbu.
Myslivecké sdružení Polabí Tišice vzniklo
sloučením honiteb Tišic, Chrástu, Kozel
a Mlékojed začátkem šedesátých let. V tomto
složení pracuje dodnes, jen s malou přestávkou,
kdy spadaly všechny vesnice pod Všetaty.
„V devadesátých letech jsme k názvu připojili
i o. s., protože každé sdružení musí mít i správnou právní formu,“ začal pěkně od základu
o činnosti sdružení vyprávět jeho předseda
Pavel Čech. Všechna zvěř patří ze zákona
státu, teprve po právním uznání mysliveckého
sdružení a po zaplacení určených poplatků za
pronájem pozemků společenstvu vlastníků
půdy má sdružení právo si za mysliveckou
činnost zvěř ponechat. „Ale aby tomu někdo
nerozuměl tak, že můžeme bezhlavě střílet vše,
co se v honitbě pohne! To ne, jsou předem stanovené povolené odlovy jednotlivých druhů zvěře,“
vysvětlil Josef Pokorný, hospodář mysliveckého
sdružení. V každé honitbě se musí udržovat
normované minimální a maximální stavy zvěře.
Proto v jarních měsících musí proběhnout
povinné sčítání zvěře, které má pevně stanovené datum. „To vyrazí myslivci do polí a do lesa
a počítají každého zajíce, bažanta i srnčí, jejichž
stavy máme normovány a musíme je dodržovat,“
doplnil J. Pokorný. Například srnčí se musí pro
13 000 hektarů rozlehlou honitbu sdružení
udržovat v počtu od 29 do 69 kusů. „Je na nás,
jaký počet jednotlivých druhů zvěře navrhneme
k odlovu, ale vždy musí být tento počet schválen
jak společenstvem vlastníků, tak nadřízenými

státními orgány.“ Nesčítá se pouze normovaná
zvěř, ale například i lišky, kuny a téměř veškeré
ptactvo. „Reagujeme i na stížnosti občanů, kteří
upozorňují na přemnožení některého druhu zvěře.
Pak po dohodě s odborem životního prostředí,
dostaneme povolení k mimořádnému odlovu,“
dodal P. Čech. Na honitbu není předepsán jen
počet stavu zvěře, ale například i počet loveckých psů. Ti se musí prokázat i předepsanými
výkonnostními zkouškami. „Z našich povinných
pěti velkých psů musí mít dva zkoušky na barvu,
což znamená, že musí umět dohledat postřelenou
zvěř. Tyto zkoušky bych přirovnal k naší maturitě.
Dále musíme mít jednoho norníka,“ popsal další
povinnosti, které musí sdružení plnit, jeho
hospodář. Ani dodržením daného minimálního počtu mysliveckých psů nekončí zákonem
dané povinnosti. „Je potřeba dodržet i povinné
počty zásypů – krmelců pro bažanty a jesliček pro
zajíce a srnčí,“ dostal se k dalším povinnostem
myslivců Pavel Čech. O 56 zásypů, 3 zaječí
a 18 jeslí pro srnčí pečuje celkem 25 členů
mysliveckého sdružení. Ti musí celou zimu
krmit, na podzim krmelce připravit, vyčistit
a opravit a na jaře znovu vyklidit a vyvápnit,
vydezinfikovat. Pro zajímavost tuto zimu bylo
skrmeno14 metráků pšenice pro bažanty, 19 q
ječmene pro srnčí a celkem 4,5 tuny plev. Za
plnění svých povinností si přidělují myslivci
body a ty pak hrají velkou roli v povolení účasti
na honu a v nároku na zvěř.
Hlavním zdrojem příjmů mysliveckého
sdružení je provozování střelnice. Ta zde byla
uvedena do provozu v roce 1975. Pořádají se
zde nejen tolik naší veřejností navštěvované
Velikonoční a Anenské střelecké závody, ale i závody
Prahy 5, Kolína, Veleně i Liberce. Každý čtvrtek
je vyčleněn tréninkům. I zde platí, že musí být

vše podle pravidel, bezpečnostních předpisů
a norem. Střelnice musí mít svého správce a zástupce, kteří jsou přezkoušeni policií ČR, rovněž
provozní řád musí být policií odsouhlasen.
Ne každé sdružení si může dovolit provozovat střelnici. I zde je přísně dodržován rozpis služeb, za které se získávají tolik potřebné
body. A pak, po celoroční práci, může nadejít
ta tolik očekávaná třešnička na dortu, která
má v tomto případě podobu honu. „V minulém
roce jsme slovili povolených 38 kusů srnčího, 40
kachen, 103 bažantů a 116 zajíců. Každý člen dle
počtu získaných bodů za aktivitu v průběhu roku
dostane zasloužený počet kusů zvěře. Ti, kdo mají
mysliveckého psa, dostávají i za něj,“ vysvětlil
pravidla „mysliveckého dělení“ Josef Pokorný.
Je to určitě zasloužená odměna za celoroční
péči o zvěř. Nemalý počet zvěře ale „uloví“
i automobilová doprava. „Přímo kritická je silnice Mělník – Stará Boleslav a odbočka na Kopu.
Zde bylo v minulém roce sraženo 20 kusů srnčího,“
dodal smutně Pavel Čech.
Ten, kdo by si myslel, že myslivost je jen o střílení a honech, by se velmi spletl. Za činností
myslivce stojí mnoho hodin práce v přírodě
a v péči o zvěř. Sdružení Polabí Tišice by
potřebovalo mladé členy, ale o tuto činnost
mládež v dnešní době nejeví velký zájem. Je
přímo alarmující, že více než polovina jeho
členů je v důchodovém věku. Doufám, že čas,
který oba pánové rozhovoru věnovali, přinese
alespoň kladný obraz o činnosti mysliveckého
sdružení, když ne nového člena. A věřte, že
jsem se snažila nepoužívat termíny jako krev,
nožičky a oči, ale jen mysliveckou terminologii,
abyste při poslední leči a na ní při mysliveckém
soudu nepykali za mé neodborné názvosloví.
		
Naďa Černá

Naše veřejné mínění
Myslivec a myslivost očima dětí z mateřské školy

Myslivec je člověk, který střílí zajíce, bažanty, srnky, sovy, kosy a medvědy. Nosí zvířátkům do lesa jídlo, a když je vykrmí, tak je zabije. Nosí jim ovoce
a zeleninu a vodu, aby se pak dala dobře jíst. V lese myslivec řeže stromy a les také chrání. Do lesa nosí pušku, náboje, něco zeleného a péro na klobouku, některý
má za kloboukem brka. Do lesa s sebou myslivec nosí mapu a psa. Psy má hlídací a dále má budku, ze které se kouká do lesa. U sebe nosí kudlu, aby mohl ulovená
zvířátka rozříznout. Myslivec střílí zvířátka proto, aby se mohlo jíst maso a také proto, že jich je v lese hodně a pak by se tam mačkala. Kdyby se přemnožila,
mohla by ublížit lidem, malému zvířátku a myslivcům. Znečistila by také les bobkama a bodákama na hlavě by ničila stromky. Zvířátka stromečky okusují a tak
kolem nich dělají myslivci ohrádky. Myslivci v lese stromky vyřezávají, sázejí a chodí je zalévat. Když myslivci vyjdou s puškou do lesa, tak jdou na lov nebo
pro kořist. Myslivci zvířátka honí a běžně by dohonili myš. Myslivec je ochránce lesa a zvířátek. V naší vesnici není žádný myslivec, jediný známý myslivec je
strejda kamaráda.
Názory dětí z mateřské školy podle podkladů
L. Novákové zpracovala N. Černá
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Setkání s Ferdou

V MŠ zapsáno

Opět jsme se sešli na sále na hřišti. Tentokrát
mravenci, berušky, brouci Pytlíci, koník, škvor,
motýlci, broučkové a další hrdinové knihy
Ondřeje Sekory „Ferda mravenec a jeho přátelé.“
Všichni se těšili na Inku, kterou dobře znají
z minulých bálů, ale chybička se vloudila, a tak
jsme oslovili novou moderátorku Naďu Černou
a vše dobře dopadlo. Patří jí dík a též ochotným
lidem, kteří zajistili aparaturu. Po mírných rozpacích malých tanečníků se roztančil celý sál,
děti si zasoutěžily, nakoupily tombolu a navštívily
„Ferdův krámek“. Nikdo nešel domů s prázdnou.
Jako vždy patří poděkování rodičům, personálu
Mateřské školy a všem, kdo bál pořádali a pomohli s jeho přípravami.
L. Nováková

Občas se mezi pracemi žáků naší školy objeví něco výjimečného, co stojí za zveřejnění. A doslova to platí
o práci páťáka Jana Hovorky, který napsal tuto školní slohovou práci na volné téma „Jak mě ovlivnilo
umění“.

Umění

Ze všech umění mám nejraději hudbu. Protože ve mně vzbuzuje strach a radost. Opera Rusalka je toho
příklad. Ta na mne udělala velký dojem. Div jsem se nerozbrečel! Když dávají nějaký film, hudba je tam
také hezká, ale není to ono. Divadlo je mnohem lepší. Když nějaká žena začne zpívat sopránem, dělá se
mi husí kůže. Ale hudba je nejhezčí umění. Člověka povzbudí a posílí. Mně dodává energii. Rusalka mě
ovlivnila tím, že od té doby zpívám a hraji na klavír. A přitom si uvědomuji, že vlastně také dělám umění,
že hraji hudbu od známých skladatelů. A mám radost, že něco umím.

Naše děti v jeskyni
Při hrách s bábovkami a lopatkami v Solné
jeskyni v Libiši děti ani netuší, že se jim do těla
vkrádá jód, vápník, draslík, sodík, hořčík, bróm,
selen, a jiné prvky, které mají blahodárné účinky
na jejich dýchání a zdraví vůbec. Je to dobrá
terapie, zvlášť po zimním chřipkovém období,
které na spoustu dětí zaútočilo. Koho omrzí

stavba cestiček a solných kopců, relaxuje při
hudbě nebo pohádce na pohodlných křeslech.
Pro velký zájem probíhá již druhý turnus, který
se skládá vždy z pěti návštěv jeskyně. Rádi si
terapie v příštím školním roce zase zopakujeme.
L. Nováková

Zápis do naší MŠ proběhl od druhé poloviny
března do konce dubna v termínech stanovených
pro jednotlivé úkony. Rodiče dětí vyplní vyzvednuté formuláře potřebné k zápisu, které vyplněné
odevzdají zpět do MŠ a pak čekají na rozhodnutí
o přijetí či nepřijetí dítěte. Rozhodování je velice
těžké, zvláště když se letos hlásilo 36 dětí a z nich
19 jich muselo být odmítnuto. Pro srovnání
s loňským rokem je nepřijatých dětí 3x více. O přijetí se
rozhoduje na základě kritérií, kterými se ředitelka
školy striktně řídí. Pro informaci je uvádíme:
Hlavní kritéria pro přijímání dětí k pravidelné
docházce:
• Děti s trvalým pobytem v obci
• Děti v posledním ročníku MŠ a děti s odkladem
povinné školní docházky
• Děti s celodenní docházkou do MŠ
• Děti, jejichž oba rodiče (jeden rodič, pokud je
samoživitel) jsou v pracovním poměru
• Děti, které mají v MŠ již sourozence
• Děti zdravotně způsobilé, včetně absolvování
stanovených očkování
Doplňující kritéria – děti do 4 let:
• Děti, které byly u zápisu v loňském roce a nebyly
pro velký počet přihlášených dětí přijaty a splňují
uvedená kritéria
• Děti, jejichž matky nechodí do zaměstnání
(přednost mají děti matek registrovaných na
Úřadě práce jako uchazečky o zaměstnání před
dětmi matek na mateřské/rodičovské dovolené)
L. Nováková

Změny ve školském
zákoně
V poslední úpravě Zákona č. 561/2004 Sb., tj.
školského zákona, která nabyla účinnosti 5. 3.
2009, došlo mimo jiné i k několika změnám týkajícím se plnění povinnosti školní docházky a odkladu školní docházky. K plnění školní docházky
může být přijato dítě, které dosáhne šestého roku
věku v době od září do konce června příslušného
roku, je-li přiměřeně tělesně a duševně vyspělé
a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince je doporučující vyjádření
školského poradenského zařízení, podmínkou
přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června
jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti
přiloží zákonný zástupce. Stručně řečeno jedná
se o změnu v přijímání nešestiletých dětí. Do ZŠ
lze přijmout dítě, které má 5 let a 2 měsíce. Děti
mladší 5 a půl roku musí mít kromě vyjádření
PPP i vyjádření lékaře. Není-li dítě po dovršení
šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně
vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž
má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží
ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena
doporučujícím posouzením příslušného školského
poradenského zařízení nebo odborného lékaře.
Zde se změna týká omezení termínu pro podání
žádosti o odklad – pouze do 31. května. K žádosti
o odklad doloží rodiče již jen jedno posouzení
– buď pedagogicko-psychologické poradny nebo
lékaře.
J. Slámová

TR 109 

Velikonoční návraty
Je to již neuvěřitelných 55 let, co jsme s kamarády chodili o Zeleném čtvrtku a Velkém pátku třikrát denně po vsi a pilně řehtali na kolovraty
a trakaře, abychom nahradili zvonění zvonů, které
„uletěly do Říma“. O Bílou sobotu ráno jsme
pak obcházeli vesnici a koledováním si vysloužili
odměnu za naše služby – většinou barevná či
syrová vajíčka, něco málo peněz a ještě méně
sladkostí. Již tenkrát mě můj otec upozorňoval,
že koledu „Umučení našeho Pána Jezu Krista,
Pána Jezu Krista, jak to sepsal svatý Jan, ten
ééévangelista .....“ zpíváme špatně, některá slova
zkomoleně a že píseň má další sloky. Celá desítiletí, vždy o Velikonocích jsem se chtěl táty zeptat,
jak to tedy je správně. Teprve když táta v 90 letech
zemřel, pozdě jsem si uvědomil na kolik dalších,
důležitějších věcí bych se ho rád zeptal a už nezeptám. Asi před třemi roky jsem se obrátil na
spolupracovnice Regionálního muzea v Mělníce,
zda by mi nepomohly správný text koledy sehnat.
Ochotně se o to pokusily, ale bez úspěchu. Chtěl
jsem totiž správný text předat do naší školy a požádat pedagogické pracovníky, zda by naše řehtáče
a koledníky správný text naučili třeba v hodinách
hudební výchovy. Jen skutečná náhoda způsobila,
že jsem při návštěvě paní kronikářky v Zárybech
u ní celý text objevil. K velké radosti i k velkému
zklamání. Můj táta měl pravdu, že píseň má další
sloky, ale nejsem si jist, zda věděl, že jich je celkem
neuvěřitelných 31. Nejen že by bylo obtížné kluky
celou píseň naučit zpaměti – je v ní mnoho výrazů
z hodně staré češtiny, ale představte si, jak dlouho
by obcházeli celou ves, kdyby u každého domu
zpívali píseň celou.

Celý text mám uložen v počítači, bude součástí
zápisu do kroniky a má-li někdo z čtenářů zájem,
rád mu ho vytisknu.		
Petr BRODSKÝ
kronikář

Krásné slunné Velikonoce. Povedly se. Sluníčko
si pohrávalo s barevnými fáborky na pomlázkách. Jarní klid a pohoda až do dne po Velikonocích, kdy jsme se sesedly s dětmi v kroužku
a začaly vyprávět zážitky. Děti z mateřské školy
jich měly přebohatě. Usměvavé povídání do
doby, než přišel ke slovu Míša. „Paní učitelko,
mě a mého kamaráda hodili nějací velcí kluci
do Labe.“ Ukazuje šrámy na svém tělíčku. „Ale
Míšo, vždyť neumíš plavat, jak jsi se dostal ven?“,
oponuji. „Oni nás hodili do malé hloubky, a házeli po nás kameny, od toho jsem odřený. A pak
do nás kopali a vzali nám všechny sladkosti.“
Zamrazilo mne. Ten zážitek, kdy si větší kluci
jen tak zahráli na pány tvorstva a potrestali
toho, kdo jen jako oni koledoval. Ale byli malí,
příliš malí na to, aby se ubránili. Možná, že tihle
„koledníci“ byli i u Vás. Potřebovali by nalupat
pomlázkou, dokud je čas a stromek se ještě narovná. Dívejme se kolem sebe, nenechávejme
projít i malé činy, které si zaslouží potrestání.
Jak já teď vysvětlím Míšovi, že jeho právo
někdo zadupal do země, že mu způsobil bezpráví
a v dětské duši šrám, který se možná nezhojí.
M. Křížová

Tišické bejvávalo…
Každý správný koledník má jít hodovat s vlastnoručně upletenou pomlázkou. Takovou si mohly
děti pod vedením lektorky uplést na kurzu, který
pořádalo KLUBko. A nyní již hurá s pomlázkou
všechny známé vyšupat.

Naše Máje opět po roce
Pro všechny naše obyvatele notoricky známé volání „Čí jsou Máje? Naše!“ se Tišicemi, Chrástem
a Kozly ponese opět letos 9. května. Naštěstí můžeme na další volání májovníků „Kdo nám je
vezme?“, odpovědět: „Nikdo!“, protože i tentokrát se dala dohromady parta našich mladých a krojovaný průvod vyrazí z hřiště v Chrástě přibližně v 9,00 hodin. Tomu ale předchází páteční stavění
máje a rozvezení májek děvčatům. Za doprovodu kapely Krédo bude vyvedeno na sedmdesát
mladých dívek, které roztančí každý kout v obcích.
Mládež zve všechny obyvatele i na večerní zábavu, která se koná v sále restaurace Na Hřišti od
20,00 hodin. V průběhu večera bude vydražena májka a jak praví tradice, bude novému majiteli
(nač)
odnesena až k domu. Věříme, že s naší mládeží prožijete příjemný den.
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Velikonoce trochu jinak...

Ve dnech, kdy budete tento článek číst, se snad
jaro ukáže v celé své kráse. Každé další číslo TR
se začíná připravovat víc než měsíc dopředu,
takže, když tento článek píši, je konec března,
venku jsou zbytky sněhu, teplota pod nebo těsně
nad nulou, studený vítr. Po jaru a sluníčku ani
stopa. Vládne pesimistická nálada, že to letos snad
nikdy neskončí, vždyť toto psí počasí trvá již od
poloviny ledna. V únoru, který byl stejně studený,
nepříjemný, si pamětníci, ale hlavně meteorologové
připomněli nenápadné kulaté výročí. Uplynulo 80
let od nejstudenější zimy 20. století. V roce 1929
mrzlo, až skutečně praštělo a vydrželo mrznout
až do začátku března. Chrástecký kronikář pan
Šanovec do kroniky napsal: „ Velice studené počasí
trvalo celý leden. Teplota vzduchu pohybovala se v noci
mezi mínus 15 až mínus 24°C, ve dne zřídka vystoupila nad nulu. Dne 2. února klesla na 32°C pod
nulou. Ostatní dny byl teploměr mezi mínus 24 až
mínus 27°C takřka denně. Ptactvo zimou a hladem
zmořené přilétá až na dvorky u lidských stavení
a dožaduje se pomoci a slitování. Mnoho ptactva,
zvěře a ryb uhynulo. Zmrzla téměř polovina ze 170
mladých hrušní, vysázených v roce 1927 v ulicích
Chrástu. Polovinou února dostoupily mrazy vrcholu,
byloť u nás 11. února mínus 36°C (v Č. Budějovicích
pak mínus 41°C), 12. února mínus 35°C, 13.února
opět mínus 35°C. Nato mrazy trochu povolily, aby po
20. únoru uhodily znova. Tehdy ukazoval teploměr
mínus 27°C. Labe bylo zamrzlé až do 1 metru, přes
řeku jezdily povozy s nákladem 30–35 metráků. V polích
leželo až 60 cm sněhu, v závějích o mnoho více. Ve
škole bylo prázdno, jelikož následkem mrazů nebylo
možno školní místnosti vytápěti. Toho času pomrzlo
lidem mnoho domácího zvířectva a drůbeže, v krechtech a sklepích zmrzlo množství brambor a zeleniny.
Doprava po silnicích je znemožněna, vázne zcela zásobování uhlím, mnozí lidé se ocitají v zoufalé situaci.
Ještě 1. a 2. března byla teplota zrána mínus 27°C.
Výraznější oteplení nastalo až 6. března.“
Na dalších stránkách zápisu popisuje kronikář
strach z povodně, která se naštěstí nedostavila,
a velké zpoždění jarních prací na polích. Přijde
jaro, přijde … zpívá se ve známé písničce. Věřili
tomu naši předkové v roce 1929, věříme tomu i my,
chce to jen trochu trpělivosti. Vždyť tu máme to
„globální oteplování“.
Petr Brodský, kronikář

TIŠICKÉ KLUBko zve malé i velké na akci s názvem
Dětský den aneb celou ZOO projedem
Metro už jsme v Tišicích měli, ale zoologickou
zahradu, tu tedy ne. Ale bude tu!!! Klubkařky po
úspěšné jízdě tišickým metrem připravily letos
pro děti procházku zoologickou zahradou. Každé
dítě, každý dospělý si bude moci v pomyslném
pavilónu či výběhu některého ze šesti zvířátek
žijících v ZOO vyzkoušet, jak se které zvířátko
pohybuje a co všechno musí umět, aby v přírodě
přežilo. Procházku odstartujeme 6. června 2009
ve 13 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě.
V areálu hřiště budou pro všechny připraveny
výtvarné dílny, kde si mohou návštěvníci zhotovit tričko s motivy zvířátek, vymalovat magnetky
a vyzkoušet další dovednosti. Pokud budou chtít
jako zvířátko i vypadat, tak je naše výtvarnice
odpovídajícím způsobem přizdobí. Pro ukrácení
chvíle bude pro malé návštěvníky přichystán
skákací hrad a přijedou i hasiči s přehlídkou tech-

niky. Spolupracovat na akci budou i místní chovatelé, kteří pro děti připraví výstavku domácích
zvířat. Dětem o zvířátkách vystavených v klecích
či výbězích řeknou zajímavosti o jejich chovu.
A ty jim za to mohou z domova přinést pro
zvířátka nasušený starý chléb.
Občerstvení na cestu si nikdo z domova nebude
muset nosit. Pro mlsné jazýčky požádáme
o napečení naše milé pekařky, k zakoupení budou
i kornouty se slanými dobrotami a pro dospěláky
káva či něco na grilu. Asi nemusíme zdůrazňovat,
že celý výtěžek z akce půjde na akci „S KLUBkem
– hřiště dětem“. Kdo bude chtít projekt podpořit
aktivně, může přispět vlastním sportovním úsilím.
Ale tato část akce je nyní ještě ve fázi příprav.
Podrobnosti o celém dni najdete na www.klubko.
tisice.cz a dále z připravovaných letáčků. Srdečně
na akci zvou holky z KLUBka.		
nač

TIŠICKÉ KLUBko připravuje
Holky z KLUBka pro vás, naše malé i velké obyvatele, v tomto roce chystají:
Září 2009 - Bramborový den
Opékání brambor a tradiční česká jídla z nich, to
vše doplněné o soutěže i dovednosti, kde budou
hlavní roli hrát brambory.
31. října 2009 - S lampionem za Kozlouchem
Vymyslet, jaká světýlka přinést Kozlouchovi ke
Kalu, s jakým lampionkem jít od kostela k rybníčku - o tom již nyní mohou přemýšlet malí
i velcí.

29. listopadu 2009 - 3. rozsvícení vánočního stromu
Koledy, vánoční cukroví, vůně svařeného vína
a punče. Dětské tanečky a nádherná hudba. Spolu
s vámi budeme chtít i letos navodit na první adventní neděli vánoční atmosféru.
Návštěvou každé akce podpoříte projekt
“S KLUBkem – hřiště dětem”, na který jsou
určeny výtěžky ze všech akcí. Více informací na
www.klubko.tisice.cz

Rebelky na chmelu vyprodané do posledního místa

Čtenáři nám píší…
V minulém čísle TR jsme v této rubrice
uveřejnili příspěvek Františka Veselého adresovaný redakční radě na téma co uveřejňovat
v TR. Současně s tím byla otištěna odpověď
redakční rady k této problematice. Tentokrát
ještě připojujeme reakci členů OZ.
I my, členové OZ, se domníváme, že úloha
Tišických rozhledů je především informovat
občany naší obce o všem, co se v ní děje. Nevadí
nám ani historie, i k té se TR pravidelně vracejí,
jen opět v našich „obecních“ rozměrech. To vše je
pro naše občany blízké, skutečné a lidé, o kterých
píšeme, jsou z masa a kostí, mohou si na ně doslova „sáhnout“. Nejsou to vzdálení politikové, kteří
řeší „velké“ problémy a naše silnice či nedokončená
kanalizace je v zásadě nezajímají. Budeme spíše
informovat o tom, kde musíme prosit a žebrat,
abychom získali nějakou tu korunu na zlepšení
stavu naší obce, než o přehlídkách politiků, kteří
oslavy kulatých výročí spíše využívají k získávání
voličů. Navíc všech těchto celostátních akcí jsou
plná média, takže kdo má zájem, své informace
si najde. V jedné věci však dáváme panu Veselému
i redakční radě za pravdu, že kytici či věnec by
si naši padlí spoluobčané i TGM zasloužili. Za
to se všem, živým i mrtvým, omlouváme a příště
napravíme.
Obecní zastupitelstvo

Máte zájem zahrát si
florbal?
Právě se hledají zájemci, kteří by chtěli chodit
od konce dubna hrát florbal, a to každý pátek
večer v sále na hřišti. Bližší informace na
simmmon@atlas.cz

Poděkování

Děkuji Obecnímu úřadu Tišice
za blahopřání k životnímu jubileu –
70. narozeninám.
Jaroslav Weishäupl, Chrást 119

Narození
Martin Hubený
Viktorie Černohorská
Na sále na hřišti bylo 18. dubna vše přichystáno
na první zábavu TIŠICKÉHO KLUBka. Jen aby
všichni, kdo si koupil vstupenku přišli. Přišlo jich
mnohem víc, prodávaly se vstupenky i ke stání
a zábava byla jak má být. První páry na parketu
hned po půl deváté, další zvedl ze židlí host Viktor Sodoma a Rebelky svým předtančením dodaly zábavě tu správnou šťávu. Tombola, prodejní
stánek, výzdoba – vše přispělo k tomu, aby si
každý mohl večer na plno užít. Ostatně za vše
mluví komentáře návštěvníků zábavy:
Michala Holečková a Marcela Tomanová ml.:
Je to tady opravdu supr, myslím, že je to nejlepší
zábava sezóny. Škoda, že neuděláte další zábavu
v létě, my bysme přišly určitě!!!
Miroslav Brodský: Tady to prostě žije a zábava

má atmosféru. Lidi se skvěle baví a stylové oblečení
ji jen podtrhuje. Mám radost za pořadatelky, že se tu
udělala tak skvělá akce.
Božena Pokorná: Holky, je to vážně perfektní a předtančení nemělo chybu. Máte to skvěle
vymyšlené.
František Flíček: Nejlepší zábava, na které jsme
byli. Jsem zvědavý, co vymyslíte pro příště. Určitě si
to nenechám ujít.
Negativní reakce jsme prostě neslyšely. A na závěr
dodáme, že díky všem, kteří přispěli do tomboly,
do prodejního stánku, či se přišli pobavit přibude
na konto „Hřiště“ hezká sumička peněz. Podrobnosti o celé akci na webu KLUBka: www.klubko.
tisice.cz				
				
(nač)

Chrást 24
22.1.2009
Tišice 192 	 24.3.2009

Úmrtí
Zdeněk Drda
Marie Benešová
Zdeňka Mrázková
Eva Gombášová

Tišice 166
Chrást 4
Tišice 69
Kozly 66

57 let
76 let
73 let
74 let

Inzerce
• Hledám pronájem nebo podnájem alespoň jedné místnosti s příslušenstvím v obci Tišice nebo
velmi blízkém okolí. Tel.: 739 602 854
• Prodám levně pultovou lednici Calex 150. Tel.:
607 199 949
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Stolní tenisté Tišic v obou soutěžích šestí
S příchodem jara přichází i hodnocení právě
skončeného ročníku 2008 – 2009 mistrovských
klání stolních tenistů. Z pohledu konečného
umístění není tentokrát, zvláště u A mužstva, které
oproti loňsku kleslo o tři stupně, nad čím jásat.
V obou soutěžích nedokázali naši zástupci loňské
pozice udržet, přestože kádr zůstal, až na odchod
P. Slimaříka, stejný. Kde tedy hledat příčiny?
Každý sport vyžaduje s ohledem na úroveň
soutěže odpovídající tréninkovou přípravu a zde
je podle mého názoru ten hlavní důvod ústupu
ke spodním příčkám. Sport nejmenšího míčku
má tu smůlu, že je vlastně sálovým sportem zimním, se soutěžemi říjen – březen, tedy v období
největší energetické náročnosti. Stolní tenisté
Tišic mají sice jednu z nejlepších hracích místností na okrese, ale z pohledu nároků na energii
(elektrické přímotopy) zřejmě nejdražší. Jelikož
za daných podmínek vychází jedno utkání a tím
i trénink na cca 800,- Kč, bylo nutno tréninky
zcela vyloučit a bez nich se dobrých výsledků
dosáhnout nedá. Téměř polovina oddílů má hrací

místnosti v průběžně temperovaných školních
tělocvičnách, nemluvě o těch, kde mají specielní
herny přístupné téměř celý týden. Tento stav sice
není jedinou příčinou zhoršených výsledků, ale
hraje tu jednu z nejpodstatnějších rolí. V případě
těsných porážek od Pšovky a Veltrus byla neúčast
M. Brodského, resp. J. Fabiána až příliš znát.
Přes všechny uvedené problémy je až paradoxní,
že v hodnocení úspěšnosti RP I je naše jednička
J. Fabián na 4. místě s 83,6% a další dva, M. Brodský (72,3%) a P. Rubín (68,6%) jsou do desátého
místa. V RP II jsou pak M. Dráb (71,4%), M.
Veselý (58,3%) a P. Habart (54,0%) v desítce
druhé. Nejlepší P. Dudek nesehrál potřebný
počet utkání (na podzim se cele věnoval výchově
mladých fotbalistů), takže není hodnocen. Tolik
ke skončenému ročníku 2008–2009. Nezmění-li
se do budoucnosti podmínky, hlavně pak způsob
financování nájmu sálu, není perspektiva stolního
tenisu v Tišicích příliš růžová, ale rád bych se ve
svém pohledu mýlil.		
J. Kratochvíl
vedoucí stolního tenisu

Přehled výsledků:

Regionální přebor I

Tišice A - Neratovice C 9-9
Fabián 3, Brodský 2,5, Rubín 2, Jelínek 1,5
Tišice A - Pšovka 8-10
Fabián a Rubín 3,5, Veselý 1, Jelínek 0
Veltrusy B - Tišice A 10-8
Rubín 4,5, Brodský 3,5, Veselý 0
Tišice A - Cítov 11-7
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 3, Veselý 0
Kaučuk B - Tišice A 3-15
Brodský a Jelínek 3,5, Fabián a Rubín 2,5,
WO 3-1
Tišice A - Neratovice D 11-7
Rubín 4, Jelínek 3, Veselý 2,5, Kratochvíl I. 1,5
Mšeno A - Tišice A 14-4
Fabián 4, Rubín a Veselý 0
Dřínov B - Tišice B 9-9
Veselý 3,5, Dráb 3, Dudek 2,5, Turek 0
Liběchov - Tišice B 13-5
Veselý a Dudek 2, Kratochvíl I. a Habart 0,
WO 1
Nelahozeves - Tišice B 14-4
Veselý a Dráb 1,5, Turek 1, Válek 0
Tišice B - Kaučuk D 10-8
Dráb 4,5, Habart 3, Turek 1,5, Kratochvíl I. 1
Neratovice E - Tišice B 5-13
Dudek 4, Kratochvíl I. 3,5, Veselý 2,5, Habart 2
Tišice B - Mšeno B 14-4
Kratochvíl I.4,5, Dudek 4, Dráb 2,5, Habart
a Turek 1,5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dřínov A
22
Mlékojedy B 22
Neratovice C 22
Mšeno A		
22
Mělník-Pšovka 22
Tišice A		
22
Cítov		
22
Veltrusy B
22
Kaučuk B
22
Dolní		
22
Beřkovice
11. Neratovice D 22
12. H. Počaply
21

20
17
14
14
13
12
8
7
7
5

0
1
4
3
3
2
2
5
1
1

2
4
4
5
5
8
12
10
14
16

275:121 60
243:1153 52
244:151 46
233:162 45
219:177 42
226:170 38
193:203 26
174:222 26
155:241 22
154:242 16

2
1

1 19 123:273 7
1 19 128:249 4

Liběchov		
20 17
Nelahozeves 20 17
Mlékojedy C 20 15
Dřínov B		
20 14
D. Beřkovice B 20 12
Tišice B		
20 11
Mšeno B		
20 6
Neratovice E 20 6
(-2)
9. Kaučuk D
20 3
10. Kaučuk C
20 3
11. Neratovice F 20 2

2
0
1
1
0
1
0
1

1
3
5
5
8
8
14
11

248:112
246:114
230:130
227:133
212:148
199:161
148:212
132:228

O posledním březnovém víkendu vstoupila obě
mužstva dospělých S. Tišice do jarní části mistrovských soutěží a jakoby vzájemně opisovala – všechna
utkání skončila remízou. V 1. B třídě nejprve naše
A mužstvo hostilo soupeře z Dlouhé Lhoty a po
devadesáti minutách se s ním rozešlo remízou 1:1,
když úspěšným střelcem byl Karlík. O týden později
pak dokázali naši opět remízovat stejným poměrem
1:1 na hřišti Kosořic, když branku vstřelil M. John.
Po dvou odehraných kolech je naše A mužstvo na
8. místě. B mužstvo mužů zahájilo soutěž ve III. tř.
sk. A rovněž v domácím prostředí a i jeho snaha
skončila dělbou bodů po výsledku 2:2 s FK Neratovice-Byškovice . O dvě branky se podělili Vlach
a Ryba. Následující víkend dosáhla naše záloha
rovněž nerozhodného výsledku, tentokrát 1:1 ve
Všetatech, když branku vstřelil M. Vítovec. Po tomto výsledku se naše béčko odpoutalo z posledního
místa na 13. příčku. A po domácím utkání 12. 4.
s Horními Počáply si výsledkem 1:1 naději na setrvání ve vyšší soutěži uchovali i nadále.

Příprava fotbalistů na jaro

Regionální přebor II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mistrovské jaro
přivítali fotbalisté
sérií remíz

53
51
46
43
36
34
18
17

1 16 124:236 10
0 17 118:242 9
1 17 96:264 7

Šachisté vybojovali čtvrté místo
S vědomím, že nemáme co ztratit, jsme na domácí zápas s Mělníkem rychle vlétli a vedení 2:0 po
hodině hry bylo slibné. V jeho dalším průběhu už nikdo další body nezískal a prohráli jsme celkově 2:3.
I takový je sport, protože nikdo nestál vyloženě špatně a jenom ne zcela přesné pokračování nestačilo
na důsledné soupeře. V posledním kole jsme se utkali s celkovým vítězem soutěže Dobrovicemi C.
Soupeř vědom si, že mu stačí neprohrát, v okamžiku, kdy získal bod na třetí šachovnici, nabídl na ostatních remízy a utkání skončilo vítězstvím hráčů města Dobrovice 3:2. Sportovně jim přejeme úspěch
ve vyšší soutěži. Skončila sezóna a dá se říci, že byla úspěšná. Celkové čtvrté místo, lepší než v loňském
roce, je obrazem hry celého týmu. O bojovnosti svědčí 5 vítězství i 4 porážky bez poklidných remíz.
Všichni zaslouží pochvalu. Celkově jsme získali 55,5% možných bodů a nejvíce přispěli Václav Bartoň
s 90%, Václav Hoch s 80% a Josef Cvrček s 79%.		
M. Partl - vedoucí šachového oddílu

O zimní přípravě a výsledcích prvních přípravných
zápasů tišických fotbalistů jsme psali již v minulých TR, tentokrát připojujeme další výsledky.
Dorost bojuje o postup do semifinále turnaje a žáci
skončili ve skupině ČEZ poháru na 3. místě.

Turnaj dospělých na umělé trávě

Tišice – dorost Čelákovice 1:1 (Březina)
Tišice – dorost Neratovice 0:0
Tišice – dorost Brandýs 6:1

Přípravné přátelské zápasy mužů

Tišice – Beck Mělník 2:1 (Prejzek T. 2x)
Tišice – FK Neratovice – Byškovice 4:3
(Temiak 2x, Prejzek T., Brzoň)
Tišice – FK Pšovka 2:7 (Brodský 2x)
Tišice – FK Říčany 1:2 (Prejzek T.)
Tišice – Cont. Brandýs 1:2 (Stibor)

Dorost

Tišice – Bohemians Praha 0:7
Tišice – FC Lobkovice 6:1 (Priatka 2x, Kuča 2x,
Pešák, Buček)
Tišice – FK Vysoká 3:3 (Priatka, Žábovský,
Zítko)
Tišice – Vehlovice 1:0 (vlastní)

Žáci – zima 2009 – ČEZ CUP

Tišice – Záryby 0:7
Tišice – Lab. Kostelec 1:2 (Stibor)
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