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Téma investiční akce stále aktuální
Zvítězí zdravý rozum nad úředním šimlem?
Opravdu zimní počasí koncem minulého roku a na počátku letošního prozatím nedovolilo
pokračovat na výstavbě kanalizace. Několik málo příznivých dnů sice pracovníci firmy
Červenka využili k výstavbě několika domovních přípojek a k opravám místních komunikací,
ale výrazný pokrok to nebyl. Také nyní, pokud počasí dovolí, provádí dodavatel stavby pouze
vnitřní práce na čistírně odpadních vod.
Vedení firmy se však zaměřuje na přípravu
nadcházejících prací, probíhají jednání s nadřízenými orgány, Policií ČR, SÚS ve věci výluky dopravy přes naši obec. Firma Červenka
již nyní jedná s jinými stavebními firmami
o možné spolupráci a posílení kapacit při
výstavbě, jakmile počasí dovolí.
To nejpodstatnější však je, že zřejmě zvítězí
zdravý rozum a nesmyslný kolotoč zkoumání
a prověřování již prověřeného se nachýlil k
ČOV je už v zásadě připravena
vítěznému konci. Ze strany Státního fondu
životního prostředí jsme obdrželi dispozice, abychom naplánovali čerpání dotace pro letošní
rok a také dotace, pozastavené v roce 2005. Obec Tišice má i vlastní podíl na investici
připravený na celou akci, finanční prostředky lze čerpat ihned po zahájení prací, a tak lze jen
doufat, že poslední administrativní úkony se co nejdříve vyřídí a hlavně, že se počasí brzy
umoudří. Stále platí termín dokončení stavby do konce letošního roku a zhotovitel stavby firma Bohumil Červenka - tento termín drží.

Dobré zprávy - peníze budou
V závěru minulého roku se nám podařilo zdárně dokončit výstavbu nového Multifunkčního
obecního domu Tišice, což přeloženo do normálního jazyka znamená, že nám v obci vyrostlo
důstojné sídlo obecního úřadu. Proběhlo také naprosto bez problémů kolaudační řízení,
všichni zúčastnění velice kladně hodnotili jak vlastní řešení stavby autorem projektu ing.
arch. Jiřím Hánlem, tak i její umístění do budoucího středu našich obcí. Nejvíce „kladných
bodíků“ však získala kvalita provedených prací. Zde nutno konstatovat, že firma
FABREALSTAV s. r. o. pana Miroslava Fabiána ze Všetat odvedla velký kus poctivé a kvalitní práce. Členky kolaudační komise (z KSH) nešetřily chválou, snad proto, že krátce předtím u Kralup kolaudovaly podobnou stavbu. Oproti té je prý ta naše „pohlazením po duši“.
A protože nelze mít hned všechno, navíc máme rozpracovanou velkou investiční akci, na
nábytek a další potřebné technické vybavení do nové budovy nám nezbývají peníze. Požádali
jsme proto Ministerstvo financí ČR o pomoc a za přispění našeho zastupitele a poslance
Krajského úřadu Středočeského kraje Václava Uhra a hlavně díky iniciativě poslance PS
Parlamentu ČR Jiřího Třešňáka se podařilo zařadit náš požadavek do státního rozpočtu.
dokončení na str.3

Budova nového obecního úřadu se po stavebním dokončení a úspěšné kolaudaci
uložila k zimnímu spánku a čeká na jarní probuzení novým vybavením

Obecní úřad a firma
Bohumil Červenka
nás požádaly, abychom uveřejnili
následující výzvu občanům naší obce.

OBČANÉ,
POZOR!
Přes trvající potíže s plným financováním
stavby kanalizace a čistírny odpadních vod
(viz úvodní článek starosty), budou v jarních
měsících práce pokračovat tak, aby vakuová
stanice, čistírna odpadních vod a již vybudovaná část stokové sítě byly připraveny
k uvedení do provozu co nejdříve. Veřejné
části gravitačních domovních přípojek - od
hranice soukromého pozemku do sběrných
šachet - jsou prakticky hotové, zbývá sedm
přípojek v ulicích Labské a Kostelecké.
Víme, že značná část občanů, kterých se to
týká, má již hotové připravené potrubí na
jejich pozemcích tak, že se mohou na výzvu
rychle na kanalizaci napojit.
PROSÍME A VYZÝVÁME NALÉHAVĚ
ty občany Kozel a Chrástu v ulicích Labské,
Ke Křížku, M. Podvalové, Obecní, Sportovní, Na Ladech a Ke Školce, kteří soukromé části domovních přípojek nemají ještě
připraveny, aby tak učinili do konce dubna
letošního roku a byli tak schopni rychle
reagovat na výzvu k napojení na kanalizaci.
Jak jsme již několikrát informovali, je k
úspěšnému a plynulému najetí čistírny
odpadních vod potřeba dostatečné množství
přitékajících odpadních vod. Bakterie, které
odpadní vodu čistí, by bez dostatečného
přítoku splašků uhynuly hlady. Obnova
aktivní náplně čistírny není levnou záležitostí. Záleží tedy na pochopení, vstřícnosti a spolupráci občanů té části naší obce,
která bude na kanalizaci napojena první, zda
najetí a zkušební provoz dopadnou dobře,
bez vážných problémů.
NA ŘADĚ CHRÁST I TIŠICE
Dokončení sběrných tras a napojení domů
ve zbývající části Chrástu se předpokládá
v podzimních měsících letošního roku,
stejně tak i v části Tišic za železniční tratí. Je
proto velmi nutné, aby všichni občané měli
připraveny projekty a stavební povolení. Domovní přípojky na vlastním pozemku mohou
mít připraveny v předstihu, pokud budou
dodrženy parametry podle projektu. Na
obecním úřadě jsou k dispozici adresy
osvědčených, spolehlivých projektantů.
Obecní úřad Tišice
Firma Bohumil Červenka
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Jak jsme hospodařili

PŘIPOMÍNÁME

Protože ještě nejsou dokončeny roční uzávěrky, přinášíme zatím jen předběžné a velmi
stručné výsledky hospodaření naší obce za
rok 2005. V podrobném členění bude plnění
rozpočtu zveřejněno v rámci závěrečného
účtu obce, který musíme vypracovat po přezkoumání hospodaření obce kontrolními
orgány. Připomínám, že v průběhu roku byla
na veřejných zasedáních OZ schválena tři
rozpočtová opatření, a tak jsou čísla upraveného rozpočtu jiná, než byla v původním
schváleném rozpočtu:
Plánováno
Skutečnost
Daňové příjmy
19.005.000,18.683.000, Nedaňové příjmy 3.016.000,2.761.000,Investiční příjmy
35.000,41.000,Přijaté dotace
10.078.000,8.721.000,Celkem příjmy : 32.134.000,30.206.000,-

Jak jsme informovali již v minulém čísle,
zkušení pracovníci FÚ pomohou s vyplněním daňového přiznání za rok 2005. Bude ho
možné ihned odevzdat a vyzvednout si složenku na zaplacení daně. A to nejdůležitější kdy a kde?
Připomínáme tedy ještě druhý termín 13. březen 2006. Pracovníci Finančního
úřadu v Neratovicích vás budou očekávat
v prostorách Obecního úřadu Všetaty, a to
od 13.00 do 17.00 hodin.

Běžné výdaje :
12.404.000,Investiční výdaje: 28.610.000,Celkem výdaje : 41.014.000,-

11.523.000,-19.216.000,30.739.000,-

Výsledek - ztráta -2.804.000,-

-533.000,-

Na běžných účtech k 31.12.2005 bylo 10.525.000,Marie Trčková
Vzhledem k tomu, že nový rozpočet na rok 2006 bude
projednáván a schvalován na veřejném zasedání OZ
23. února, tedy v době, kdy toto číslo Tišických
rozhledů bude již na cestě do tiskárny, uveřejníme vše
potřebné v dubovém čísle.
red

Jak na daně?

Příjemná statistika
Uplynulý rok byl pro naši obec úspěšný,
stejně jako ten předminulý. Narodilo se totiž
více dětí, než zemřelo občanů. Do života jsme
přivítali 19 kluků a holčiček oproti 13 občanům, kteří nás opustili navždy. Optimistický pohled je i na poměr sňatků a rozvodů 11:3, což je za poslední léta jedna z nejúspěšnějších bilancí. Zajímavý je i údaj o stěhování občanů - oproti 36, jež obce odstěhovali,
přibylo k nám 88! nových. A 26 občanů
změnilo místo svého trvalého bydliště jen
v rámci obce. I když „statistika nuda je“, jak
se zpívá v jedné pohádkové písničce, tak je
pro nás potěšující. Počet narozených dětí
i jejich stoupající počet v tišické základní
škole napovídá, že naše obec je zajímavá pro
mladé lidi. A to je dobře. Na závěr tedy
připojme, že k 31. 12. 2005 žilo v Tišicích
1562 obyvatel, což je o osmdesát více než
v loňském roce. Tak jen tak dál!

Fungují rozhlasové přijímače nebo ne?
Jak jsme již informovali, projekt „Bezdrátovém rozhlasu“ byl dokončen
v termínu - v závěru loňského roku firma VEGACOM a. s. stavbu obci
předala. Doposud proběhly dvě zkoušky, prováděné Integrovaným
záchranným systémem (IZS) a dopadly dobře. Součástí celého systému
jsou i bytové přijímače VISO 30X, které si mohou občané zakoupit na
Obecním úřadě. Protože někteří již tak učinili, ale zatím žádná hlášení
neslyší, vznikla otázka, zda jsou vůbec funkční. Proto jsme se obrátili na
starostu obce Miroslava Brodského s žádostí o odpově . Jak to tedy
s nimi je? Fungují nebo ne?
„Obec těchto přijímačů zakoupila omezený počet
a předpokládalo se, že by si je měli pořídit občané
z těch lokalit, kde bude menší slyšitelnost
hlasových sirén nebo bezdrátových hlásičů. Samozřejmě si tyto přijímače mohou koupit i občané, kteří bu málo slyší, nebo hlášení místního
rozhlasu chtějí poslouchat v teple domova,
nikoliv na ulici. Bytové přijímače jsou elegantní
přístroje a můžete si je zakoupit na Obecním
úřadu Tišice za 600,- korun, což je pouze menší
část z jejich pořizovací ceny. Jak bylo již
vyzkoušeno, přístroje fungují a lze je používat
prakticky stále, protože jsou víceúčelové. Kromě
hlavního poslání - příjmu zpráv IZS a hlášení
Obecního úřadu - slouží jako běžný radiopřijímač s několika stanicemi VKV. Dále pak
plní funkci hodin, budíku, kalendáře a teploměru. Pro svou činnost vyžaduje zapojení
adaptéru do zásuvky. Odběr elektrického proudu
je minimální - například činnost displeje zajišují
dvě malé baterie po dobu 4 let.
Pokud během poslechu radia nastane nějaká
krizová situace nebo Obecní úřad má pro své
občany informace, může vstoupit přímo se svým
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hlášením, a tím se přístroj automaticky přepne.
Stejně tak i když bude vypnutý, ale s adaptérem
v zásuvce, tak se při takovém hlášení automaticky zapne i vypne. V současné době však
žádné zprávy nemůžete slyšet, protože centrální
ovládání je umístěno již v nové budově Obecního
úřadu a zatím tedy nikdo nechodí „hlásit“. Prozatím se tedy ještě využívá starý rozhlas, navíc
značná část našich občanů je napojena na
zasílání zpráv prostřednictvím SMS. Samozřejmě v případě závažných sdělení budeme
vysílat i prostřednictvím těchto malých bytových
přijímačů. Doufejme, že to však nebude potřeba.
Jinak předpokládám, že provoz nového systému
v plné míře „najede“ až po přestěhování
Obecního úřadu. Ale jako prostředek varování
obyvatelstva v případě ohrožení je plně funkční.“
Děkujeme za vysvětlení.
oja
P.S.: Ti, co přijímač již doma mají, se asi
„leknou“ každou první středu v měsíci ve 12
hodin, kdy se jim v domě velmi hlasitě
rozezvučí siréna při její pravidelné zkoušce.

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z krajský úřad Středočeského kraje vypracoval Plán péče o přírodní památku „Písčina
u Tišic“
z v termínu byla úspěšně zkolaudována
stavba „Multifunkční obecní dům Tišice“
(více informací na str. 1)
z starosta obce jednal dne 16. 2. 2006 s generálním ředitelem Spolany a.s. ing. Kulihou
ve věci poplatků za ukládání odpadů, od 1. 1.
2006 Spolana poplatky platit nebude
z firma SITA 24. 1. 2006 pozvala starosty
a další hosty k zahájení projektu „DIOXINY
- Dekontaminace“ ve Spolaně. Kromě
přednášky k dané problematice proběhla
i prohlídka pracoviště. Celé akce se zúčastnil
i předseda vlády Jiří Paroubek.
z Středočeské vodárny a.s. mění své logo
a budou nyní společnost s názvem „VEOLIA
VODA“
z naše obecní knihovna byla doposud organizačně zařazena pod knihovnou Mělník,
nyní patříme pod Mladou Boleslav
z Obec Tišice má zřízenu elektronickou
podatelnu a elektronickou úřední desku
z dne 13. 1. 2006 se konal Obecní ples, který
se přes omezený zájem občanů vydařil
z SFŽP ČR si vyžádal Finanční platební kalendář 2006 na čerpání dotace na kanalizaci
z měřící stanice v Tišicích nezaregistrovala
žádné překročení limitu imisí ze Spolany
z dle smlouvy o vzájemné spolupráci mezi
Obcí Tišice a Spolanou a. s. Neratovice letos
obdržíme dar ve výši 70 tisíc korun, který bude využit k úhradě pobytu našich dětí na
škole v přírodě
z návrh rozpočtu Obce Tišice na rok 2006
byl zveřejněn na úřední desce
z Ministerstvo financí schválilo naši žádost
o dotaci na vybavení nového obecního úřadu
(viz str. 1)
z bylo vyvěšeno Oznámení o zveřejnění
časových plánů pro jednotlivá povodí. Podle
něj budou vytvářeny programy činností při
mimořádných událostech na vodních tocích
z firma RISL s.r.o., která během výstavby
plynofikace používala místnost na poště jako
svou základnu, nechala na své náklady
prostory vymalovat a položit nové PVC
z starosta provedl vyhodnocení dotovaných
akcí roku 2005 a odeslal hodnocení na KÚ
Středočeského kraje a na Ministerstvo pro
místní rozvoj
z pro zlepšení služeb na rehabilitaci byl
nainstalován nový sprchový kout
z 28. ledna byla na „Námořnickém bálu“,
pořádaném Mateřskou školou, maximální
účast. Velký zájem dětí i dospělých byl
zřejmý, sál byl plný a před sálem stálo 54
osobních aut. (Více na str. 4)
z stále probíhá akce na ukončení stavebního spoření u Raiffeisen banky. Ještě
asi čtvrtina střadatelů by měla podepsat
Smlouvu o ukončení spoření. Protože teprve až po úplném vyřízení všech Smluv bude
možné provést úhradu úvěru na plynofikaci, žádáme občany o jejich podepsání
na Obecním úřadě.

ÚŘAD UZAVŘEN
Živnostenský úřad v Neratovicích oznamuje, že ve dnech 28. 3. - 4. 4. 2006 bude v souvislosti s přechodem na nový systém omezen
provoz, budou se pouze přijímat žádosti.
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dokončení ze str. 1

Téma investiční akce...
Právě v těchto dnech nám Ministerstvo financí oznámilo, že investiční akce byla schválena.
Nyní ovšem nastává povinnost vypracovat mnoho dokladů, výpisů, projektů, nabídek
i výběrových řízení tak, jak to předepisují náročné podmínky pro účast státu na financování.
Takže situace v současné době je taková, že se intenzivně začíná pracovat na výše uvedených
podmínkách a předpokládáme, že se podaří vše předat na MF co nejdříve. Teprve potom bude
dotace uvolněna. Přesto vše směrujeme k tomu, abychom mohli náš nový objekt brzy vybavit
a o letošních prázdninách sídlo „Obecního úřadu Tišice“ přestěhovat.

Pro změnu zlobí plyn
Úřadování kolem kanalizace se snad blíží do cíle, a tak abychom se nenudili, začal pro
změnu zlobit plyn. Jak jsme již informovali, postihla nás sankce Finančního úřadu Mělník za
to, že během stavby „Plynofikace obce Tišice“ nebyly postaveny všechny přípojky (HUP) tak,
jak to bylo v projektu. Nezájem některých občanů způsobil, že obec má vrátit dotaci ve výši
8,5 miliónu korun a navíc uhradit penále ve výši 2,5 miliónu korun. Vzhledem k tomu, že je
tento postup velmi nespravedlivý, odvolali jsme se a požádali Ministerstvo financí ČR
o prominutí těchto plateb. Víme, že se náš případ projednával v příslušných komisích a odborech ministerstva již prosinci 2005 a znovu ještě letos v lednu. Prozatím výsledek
rozhodnutí ministra nemáme, ale pevně věřím, že naše žádost bude kladně vyřízena. Možná
to bude s nějakou podmínkou, ale snad si s tím poradíme. Velice by pomohla skutečnost,
kdyby se v současné době stavěné nové rodinné domky i majitelé domů ve stávající zástavbě
připojili na plyn. Ze současných statistik totiž vyplývá, že ekologické topení bude sice
nákladnější než lokální topidla, ale výhody a pohodlí, možnosti regulace i dálkového ovládání
nevýhody předčí. Navíc se stále více hovoří o tzv. „komínovém zákonu“, platném již například v Anglii, kde se velmi osvědčil. Ten by postihoval znečišovatele ovzduší kouřem, to
znamená, že by byla uvalena jakási ekologická daň na objekty vytápěné pevnými palivy. Je
tedy na každém majiteli nemovitosti, aby si sám rozhodl o nejvhodnějším řešení. To nejlepší
by asi bylo, aby v objektu, kde je ústřední topení s kotlem toto zachovat - nerekonstruovat
(není to vždy nutné) a paralelně připojit plynový kotel, případně i elektrokotel. Rozvody
elektrického proudu po obci totiž umožňují, aby si každá nemovitost mohla pořídit elektrické
topení s příkonem do 8 kW. Z uvedených tří možností lze pak využívat vždy tu, která bude
momentálně ta nejlevnější.
Řada občanů, kteří využívají lokální topení, však namítá, že nemá dostatek finančních
prostředků na pořízení nového otopného systému. Pro tyto objekty jsou vhodné tzv. WAWky,
které jsou velmi oblíbené hlavně lidmi starší generace, protože vytápějí pouze ty místnosti,
kde se tráví nejvíce času. A pokud ještě někdo v naší obci vaří na propan-butanu z ocelových
lahví nebo dokonce topí z propanbutanových zásobníků, doporučujeme napojení na zemní
plyn, který je výrazně levnější.
Miroslav Brodský, starosta

Tak nevím…
Tak nevím, byly
to rozpaky, snad
lítost, s nimiž
jsem v sobotu 14.
ledna v sále všetatského kina při
37. výročí upálení
Jana Palacha sledoval snad více
než čtvrtinu prázdných sedadel. Pořadatelům se podařilo zajistit hodnotný kulturní
program vystoupením žáků všetatské školy,
studentů gymnázií Jana Palacha z Prahy
a Mělníka a zejména účastí komorního orchestru a pěveckého sboru Hlahol z Nymburka. Osobní vzpomínky na dobu před 37
lety - to byla náplň věcného vystoupení
publicisty Jana Petránka, který mimo jiné jak zdůraznil poprvé - zveřejnil vzpomínky
i své manželky, která jako zdravotní sestra
v nemocnici Jana ošetřovala. Škoda, že na
toto setkání nenašel cestu žádný z politiků.
Není se zřejmě co divit. Vždy každá
politická strana, parlamentní lavice a vládní
křesla jsou prolezlé bývalými komunisty a
právě pro jejich dřívější přesvědčení jsou jim
palachovské symboly tématem ne právě tím
nejmilejším. Šediny zdobily hlavy většiny
návštěvníků vzpomínkového setkání. Sedmatřicet let je dlouhá doba. Zestárli jsme. Jen
Jan Palach na velké podobizně zůstal stále

tím dvacetiletým usměvavým klukem, ke
kterému v ten krutý památný den 16. ledna
budou stále zalétat naše vzpomínky.
Tak nevím, v mém myšlenkovém soudku to
vře, bublá, jedna myšlenka za druhou se dere
ven - které z nich dát přednost? Tak třeba
této: Jak ten čas, ta léta letí, fekální jímka mi
už pomalu dosluhuje, a proto jako na spásu
s převážnou většinou občanů čekám na
kanalizaci. Optimismem mě prodchnul
v minulém čísle TR uveřejněný rozhovor
s paní Červenkovou a její příslib, že i přes
loňské zdržení je jejich firma schopna
dokončení celé kanalizační sítě zajistit v nejhorším jen s malým zpožděním proti
termínu 31. 12. 2006. Obdivuji tuto paní.
Obdivuji, s jakou energii se po smutné a bolestné ztrátě vrhla do díla započatého jejím
manželem. Neodbytný červíček pochybnosti
však hlodá a hlodá. Je možné dodržet termín,
když z celkových 24 km sítě (včetně
domovních přípojek) je po dvouleté práci
položena zhruba jedna třetina? Nezdrží a nezbrzdí výstavbu v Chrástě voda už někde
v půlmetrové hloubce? A co výstavba tří
přečerpávacích stanic v Tišicích a více než tři
sta domovních přípojek? Je toho moc .
Z
profesionálního a v případě tohoto zamyšlení i z laického pohledu opravdu moc tvrdý
pracovní chlebíček. Ale věřme, že když byla
v minulých dnech zřejmě splněna ta základní podmínka a obec pravděpodobně získala
peníze (píšeme o tom na jiném místě), že se

Nezaměstnanost v Tišicích
nad okresním průměrem
V závěru minulého roku zveřejnil mělnický
úřad práce stav nezaměstnanosti jak celkově na
Mělnicku, tak i v jednotlivých obcích. Uváděné
hodnoty jsou k 31. říjnu 2005. K tomuto datu
poměr počtu uchazečů o práci (U) k počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva (EAO) v okresním měřítku vykázal hodnotu míry nezaměstnanosti (MN) 8,1%. V žádné ze 70 obcí
Mělnicka nebyla nulová MN, ve 26 byla pod
a ve 44 nad okresním průměrem. Nejnižší MN
(2,9 %) měla Dolní Zimoř, v této obci se však
jedná pouze o výpočet z 35 EAO. U obcí s minimálním počtem 100 EAO byla nejnižší MN 4,9% ve Dřísech. Oproti tomu nejvyšší MN 20,3% - byla evidována v obcích Lobeč
a Spomyšl.
V naší obci z počtu 741 EAO bylo 70 U, což
stanovuje MN na 10,5%. A jen pro zajímavost,
jaká byla MN v několika okolních obcích:
Ovčáry 10,8%, Kostelec nad Labem 6,6%,
Neratovice 7,4%, Tuhaň 7,5%, Libiš 7,4%, Kly
10,2%, Byšice 8,7%, Čečelice 11,6% atd..
ves

Poslední možnost
Jak jsme již několikrát informovali, obecní úřad plánuje vydání nového telefonního
seznamu. Po pečlivé práci pana Václava
Kváčka, který připravil obětavě základní
podklady, se postupně stále ozývali další
a další občané se změnami. Jednoho dne
však je nutné říci stop. Proto poslední možnost nahlášení změn je 31. březen letošního roku, a to na obecním úřadě nebo
na adrese olga.janouskova@c-box.cz
skutečně - třeba i s tím malým zpožděním naše kanalizační tužby naplní.
Tak nevím, snad něco trochu radostnějšího.
Mohl by tím být dopis od příslušného úřadu,
kde se dozvídáme, že nám důchodcům
přidávají tu tři, tu čtyři a někomu dokonce
i šest stovek oněch okřídlených „na stole
českých“. Co bychom si nalhávali. Nad každou korunkou navíc srdce
zaplesá. Jak málo však
stačí k vystřízlivění z
té radosti. To když se
v denících ve zprávě z jiného úřadu
dozvíme, že se za
uplynulý rok zvedly
mzdy o tolik a tolik a my zjišujeme, že se
nůžky opět rozevřely a že naše důchody se
proti reálné mzdě i přes toto přidání opět
snížily o další dvě či tři procenta. Přesto však
říkám: „Radujte se, bude hůř!“ Představa
čísel, kam se musíme dostat za pět let při
přechodu na EURO, abychom se by velmi
okrajově zapojili do globální či alespoň
unijní ekonomiky a kolik asi zbude na
důchody, je přímo děsivá. Odvaha uvést dnes
některá konkrétní čísla mi jaksi chybí,
protože v mnoha očích bych se dopustil
trestného činu šíření poplašné zprávy. A co je
nejhorší? K tomu všemu musí dojít bez
ohledu na to, zda budou vládnout růžoví
(dnes oranžoví), modří a nedej Bože - třeba
i rudí.
F. Veselý
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Máme nového rychtáře
Sdružená Obec Baráčníků Chrást se v sobotu 21. ledna 2006 sešla v sále Na Hřišti ke
svému výročnímu sedění. Pozdravit jednání
a oplatit naše návštěvy na jejich valných
seděních nám přijeli baráčníci z 1. župy sousedé a tetičky z Ovčár, Kostelce n. Labem,
Libiše, Mratína, Staré Boleslavi, Brandýsa n.
Labem, Lysé n. Labem, Vrábí a Lázní Toušeň. Z místních přišli pozdravit naše sedění,
kromě starosty Tišic M. Brodského, také
V. Kváček za Klub seniorů Tišice, chybět
nemohl ani místní kronikář P. Brodský a s
kamerou a fotoaparátem přišel ulovit několik
záběrů pro Tišické rozhledy i pro naši
kroniku P. Kváček.

Nový rychtář přejímá symbol své funkce
Na programu byla především volba nového
rychtáře a konšelstva. Přesně ve 14 hodin se
rychtáři hlásil do služby služebník, který
vyzval všechny přítomné k pořádku a zapálil
svíčky na konšelském stole. Zasedli za něj
kromě konšelů i rychtář 1. župy Jaroslav Proček a vzácný host pan starosta Tišic.
Z moci práva rychtářského zahájil rychtář
Ota Kejř valné volební sedění a popřál všem
přítomným dobré odpoledne. Rychtář přivítal jednotlivé delegace obcí a hosty, potom
vyzval přítomné, aby povstáním a minutou
ticha uctili památku zesnulých sousedů
a tetiček. Příjemné zpestření svou návštěvou
připravily děti z místní mateřské školky,
když se svými učitelkami předvedly roztomilé tanečky. Byly za to po právu
odměněny potleskem a pamlsky od našich
tetiček. Návratem k vážnému programu
sedění byly přednesené zprávy konšelů. Poté,
co předal své rychtářské právo župnímu
rychtáři, aby provedl volbu nových konšelů,
vzdal se Ota Kejř po 24 letech své hodnosti
rychtáře v Obci Baráčníků Chrást. Po představení kandidátky byli ve svých funkcích
potvrzeni stávající konšelé a nově byl zvolen
pantatínek Ota Kejř a hlavně nový rychtář
soused Jiří Šedivý. Ten po složení slibu
převzal z rukou župního rychtáře „Rychtářské právo“ a ujal se dalšího řízení našeho
sedění.
Na závěr jsme vyslechli zdravice hostů a zástupců jednotlivých baráčnických obcí.
Sedění jsme zakončili baráčnickou hymnou
„Baráčník být“. Po celou dobu, jak před
seděním, o přestávce, tak po jeho skončení
nám hrál na své klávesy krásné české písničky a známé melodie Pavel Zahradníček.
Skončilo výroční sedění, a s ním další etapa
naší činnosti.
Konšelstvo Obce Baráčníků Chrást
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Výroční zpráva o činnosti výboru Klubu seniorů
Tišíce v roce 2005

Senioři bilancovali
Právě uplynulý rok 2005 byl završením pětileté činnosti našeho
klubu. Byl, tak jako ty předešlé, úspěšný a v mezích možností
i bohatý na pořádané akce i jejich výsledek. První akci loňského roku
byla lednová výroční výborová schůze, na kterou členové výboru
pozvali i své partnery a také seniory, kteří nám během roku pomáhali
s přípravou akcí. Po obvyklém programu a pohoštění završila
jednání příjemná zábava.
Svou činnost během celého roku jsme však, tak jako v letech předešlých, zaměřili hlavně na
pořádání setkání s přáteli a muzikou. Při nich jsme zůstali věrni osvědčené Přívorance, která má
vysokou úroveň a získává si stále více příznivců a na naše setkání přitahuje stále více posluchačů
z blízkého i vzdáleného okolí. V neposlední řadě je její účinkování pro nás, pořadatele, výhodné
také ekonomicky. V roce 2005 jsme tedy uspořádali v dubnu „Jarní setkání s Přívorankou“ a v hned
v červnu „Letní setkání s Přívorankou“. Na podzim pak „Svatováclavské setkání s Přívorankou“
a posledním v roce bylo „Pozvání Sv. Barbory k setkání na prahu času vánočního“, které 4. prosince
na den svaté Barbory uzavřelo seniorská setkání při hudbě v roce 2005. Kromě těchto pořadů na
sále jsme se vypravili 17. května na zájezd do Prahy a cílem tentokrát byla dopoledne Botanická
zahrada v Tróji se skleníkem „Fata Morgana“ a odpoledne návštěva ZOO. Tradičně jednou z nejvydařenějších akcí je zářijový zájezd na výstavu „Zahrada Čech“ v Litoměřicích.. Další
připravovanou akcí měl být sběr nepotřebného šatstva, který se ale pro nezájem Charity Neratovice
nekonal.
Všechny tyto akce připravil a zorganizoval jedenáctičlenný výbor Klubu seniorů, který se
pravidelně scházel každý první čtvrtek v měsíci. Na tomto místě je nutno připomenout, že
docházková a pracovní morálka tohoto výboru je vynikající - průměr účasti je 88%. Díky zvyšující
se návštěvnosti na našich setkáních s muzikou se dařilo i naši pokladně, proto jsme se mohli
podílet i na financování pořádaných zájezdu a hodláme v tomto směru pokračovat i letos. I když se
předkládá samostatná pokladní zpráva, uvedu alespoň několik podstatných čísel - na začátku roku
2005 bylo na našem kontě u OÚ 4 729,- Kč a na jeho konci máme na účtu 8 572,- Kč a na hotovosti
1 660,- Kč, tj. celkem 10 232,- Kč. Takto finančně vyzbrojeni vstupujeme do roku 2006, šestého
roku naši činnosti, s nadějí, že se nám podaří tyto nahospodařené prostředky vhodně vynaložit ve
prospěch svých členů, seniorů. Pro příští rok připravujeme tradiční program tj. nejméně čtyři
setkání s Přívorankou a zájezdy do Prahy Litoměřic. Kromě toho bychom chtěli ještě v jarních
měsících uspořádat zájezd na Konopiště a do Průhonic. Na leden, únor a březen jsme také
připravili ve spolupráci s masérkou místní rehabilitace paní Semanišinovou v sále Na Hřišti sérii
přednášek o zdravé výživě, alternativním léčení, rehabilitačních metodách atd. Návrhy na
pořádání dalších akcí jsou vítány a bude-li zájem, budeme je rádi realizovat.
Milan Černý, předseda KS Tišice, Václav Kváček, jednatel KS Tišice

Kapitáne, kam s tou lodí…
Námořnický dětský bál pořádaný koncem
ledna naší MŠ, byl společnou akcí dětí,
učitelů a rodičů. Na sále se nás tentokrát
sešlo opravdu hodně a bylo se na co dívat.
Hned z počátku předtančily děti ze školky
tanec námořníků. Potom nastoupil průvod
masek a věru bylo se na co dívat. Každá
maska byla originální, hezká, plná nápadů.
Paní Ince Rybářové s partnerem se podařilo
malé posluchače náležitě zaktivizovat. Děti
byly spontánní, využívaly pestré nabídky
soutěží a tanců. Spoluprožívali radost účinkující i publikum. Bohatá tombola zahojila bolístky i těm, kteří tentokrát na výhry
nedosáhli. Děti byly nadšené, paní učitelky

spokojené. Společná akce se zdařila, děti se
pobavily, zasoutěžily, zatancovaly.
Jen mne trochu mrzí, že ačkoliv tam často
měly děti oba rodiče, ani jeden z nich jim
nevysvětlil, že na tanečním parketu se tančí a
že jsou ve společnosti, kde mají dodržovat
určitá pravidla. Běh a honění mezi tanečníky
je nejen nehoráznost, ale i velmi nebezpečné
počínání směřující k úrazům, hlavně těch
nejmenších.
Námořnický bál se vydařil, zbyly hezké dojmy a chu připravit příště další dětský karneval. Jaký? To je překvapení pro příště. Na závěr ještě patří poděkování všem těm, kteří se
na zdaru celé akce také podílely. M. Křížová
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Redaktoři z naší školy
V naší pravidelné rubrice obvykle uveřejňujeme školní dění očima přímých účastníků, žáků
naší školy. Tentokrát si však mužská část pááků zahrála na spisovatele, když zadání znělo
„pohádka pro prvňáky“ Posute, jak se jim to povedlo…
Jakub Janoušek a David Šastný

Jak se ze šneka stal slimák…
Byl jednou jeden šnek a ten byl tuze pomalý. Prohrával všechny hmyzí závody.
Jednou ho předběhla beruška, podruhé hovnivál, potřetí stonožka. A když prohrál další
zápas, tak si cestou domů vzpomněl, že za
sedmero horami a sedmero řekami prý bydlí
stará ploštice čarodějnice brumblbába. A řekl si, že by mu ta čarodějnice mohla odkouzlit ten velmi těžký domeček, co má na
zádech. Když došel k čarodějnici, poprosil ji,
jestli by mu nemohla odčarovat ten domeček. Čarodějnice řekla, že mu ho odčaruje,
když se nabarví na zrzavo. Šnek to samozřejmě přijmul. Šnek se zeptal, kde má
takovou barvu sehnat, ale ploštice mu řekla:
„Nestarej se šnečku. Sama si tě obarvím. Te
jdi domu a po úplňku se vra“. Po úplňku
šnek přišel a čarodějnice udělala brabrolulikudu a šnek byl bez domečku. Vzala štětec
a namalovala ho. Když byl namalovaný, tak
poděkoval a odešel. Zjistil, že se koná šnečí
olympiáda. Nastoupil na start. Hlavní šnek
řekl 3! 2! 1! START! A šnek byl tak rychlý,
že vyhrál šnečí olympiádu. A když děti pod
vámi leze slimák, tak víte, že je to Franta
slimák.

více T. Další den řeklo O dětem, aby ho
schválně psaly vícekrát do sešitu, a pak šlo O
za T a řeklo mu, že si dají ještě jeden zápas.
Dnes tedy vyhrálo O. Vítězné písmenko šlo
pak za poraženým a prohlásilo, že se nebaví s
poraženým, protože patří mezi ty, která se
píší nejméně. T bylo líto, že nemá žádného
kamaráda, protože O bylo jeho nejlepší

pekl cukroví. Vymyslel strašně dobrý a velice chutný recept, který mu strašně velice
chutnal a oblíbil si ho. Přidal tam i brambory, které právě vytáhl ze země. A ten brambor byl opečený v teplém popelu. Protože
jich upekl moc, tak šel na malé náměstí je
levně prodávat. Jeden kus prodával za korunu. Když si někdo chtěl nějaký koupit, tak
si koupil minimálně dva kusy cukroví a hned
ten jeden před jeho stánkem ochutnal a řekl
mu, že jsou moc výborné. A každý hned chtěl
vědět jejich složení a postup, jak je pekl.

David Šastný, 5. ročník
Lukáš Krajč a Vojta Dvořák

O písmenech O a T
Bylo jednou jedno písmeno, kterému říkali
O. A to písmenko mělo kamaráda T. Když šli
oba do školy, říkalo O, že se píše více do
sešitů a že T se píše méně. T ale řeklo, že se
píše více. A tak začala veliká hádka cestou do
školy. Když se oba vrátili domů, ptali se, kdo
se píše více do sešitů. Maminka O řekla, že se
píše více O, a maminka T řekla, že se píše

a jediný kamarád, kterého mělo. T pak šlo za
O a řeklo, že písmenka O a T patří
k písmenům, která se píší nejvíce do sešitů.
A O odpovědělo, že T má pravdu a začali se
zase kamarádit.
Martin Skála, Lukáš Job a Pavel Kváček

Jak Eda pekl cukroví
V jedné vesničce žil byl Eda. Strašně rád

Potom se mu někdo vloupal a prohledal mu
celý dům, ale recept na cukroví nenašel. Tak
šel na náměstí a Eda právě doprodal všechno
cukroví. Eda byl unavený, a tak se šel vyspat.
Spal u stánku. A mezitím mu lupič recept
ukradl. Ale Eda ho stačil ještě chytit.
A v příštím pokračování této rubriky se můžete po
pohádkové próze těšit na poezii z pera žáků
třetího ročníku.

Nástup nováčků
Prvního února bylo v naší škole odpoledne nezvykle rušno. Za doprovodu rodičů a leckde i prarodičů s fotoaparáty a kamerami v rukou vykročila k zápisu patnáctka budoucích žáčků. První setkání se
školou nesla většina dětí statečně, ale objevily se i slzičky. Všichni
měli také možnost seznámit se s prostředím školy i se svými budoucími učiteli. Nakonec děti i rodiče odcházeli spokojeni, budoucí
prvňáčci si navíc na památku na tento pro ně významný den odnesli
dárky od starších spolužáků.
A co naše škola prvňáčkům nabídne? Samozřejmě školní vzdělání
pedagogy, kteří mají plnou kvalifikaci pro tuto práci. Další velkým
plus je skutečnost, že většinu pomůcek (sešity, čtvrtky, barvy apod.)
dostanou děti zdarma, škola na ně získává finanční prostředky svými
dalšími aktivitami (sběrem papíru a pomerančové kůry, výrobou
školních kalendářů apod.). Od letošního školního roku jsme také pro
děti s vývojovými poruchami učení zahájili výuku ambulantního
nácviku čtení. Výsledky výuky se odrážejí v téměř stoprocentní
úspěšnosti při přijetí žáků na osmileté gymnázium. Každoročně jich
z 5. ročníku odchází více než čtvrtina a studují s dobrým prospěchem. Po vyučování pak mohou zdarma navštěvovat kroužky
anglického a německého jazyka, dramatický a výtvarný kroužek, učit
se hrát na flétnu či seznámit se základy práce s počítačem.
Naše Základní škola je díky vstřícnosti zřizovatele - Obci Tišice -

Pohled na plné ruce práce učitelek naší školy
při zápisu budoucích prvňáků potěší
velmi dobře vybavena a umožňuje i další aktivity. Děti využívají
počítačovou učebnu a pracují s internetem. Pravidelně pořádáme
školu v přírodě, výlety, navštěvujeme divadelní představení,
planetárium, hvězdárnu, zúčastňujeme se různých sportovních,
výtvarných a literárních soutěží. Součástí školy je školní družina
s ranním i odpoledním provozem a školní jídelna nabízející stravování v souladu se zdravou výživou.
ZŠ Tišice
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Tišické bejvávalo... aneb Kdo to byl?
Je málo významných, či známých lidí,
kteří kdy pobývali v naší obci. Tím spíše o to
víc bychom měli dbát, aby se na ně nezapomínalo. Proto vznikl i náš seriál, v němž
chceme čtenáře seznámit s významnými
osobnostmi, které jsou s naší obcí jakkoliv
spojeni. Tentokrát představujeme člověka,
který v Kozlech prožil dvacet let svého
života a který zde svůj život i dožil.
DrHC. FRANTIŠEK MODRÁČEK.
Novinář, významný sociálně demokratický
politik, poslanec a senátor, žil u svého syna
v Kozlech v ulici Kostelecké č. p. 35 (dnešním
majitelem je pan Petr Rohal) od roku 1939 do
své smrti 23. 3. 1960. Narodil se 8. 9. 1871
v obci Habroveč u Nasavrk jako nejmladší
z devíti dětí. Stal se řezbářem a v roce 1901 se
oženil s o osm let mladší Marií Hnátkovou
a měl 3 děti - Marii, Ladislava a Jaroslava.
Začátkem devadesátých let 19. století vstoupil do politiky jako aktivista anarchistického
hnutí. V roce 1894 byl odsouzen v procesu
s „Omladinou“, ale o rok později byl
amnestován. Se skupinou tzv. Pokrokových
socialistů vstoupil v roce 1897 do Českoslovanské sociálně demokratické strany.
Odmítal marxismus, zvláště pak materialistické pojetí dějin a vystupoval proti přezírání
národnostní otázky v dělnickém hnutí.
V sociální demokracii záhy získal silnou
pozici jako propagátor a teoretik družstevnictví, spatřoval v něm základ nového řádu
samosprávy práce nevylučující soutěž ani
podnikatelství. Založil stavební družstvo
„Reforma“, které do začátku 2. světové války
postavilo 39 domů a v nich přes 700 byto-

vých jednotek. Roku 1906 založil „Ústřední
dělnický spolek konzumní“, který mimo jiné
měl své prodejny i u nás v Chrástě a v Kozlech. V letech 1907 - 1918 zastupoval Čechy
jako sociálně demokratický poslanec v rakouské Říšské radě. Za 1. světové války
vytvořil kolem „Socialistických listů“ opoziční skupinu proti oportunnímu směru
Šmeralovu. Po vzniku ČSR ostře vystupoval
proti bolševizující levici v sociálně demokratické straně. Často byly v minulosti
uváděny jeho styky s Leninem, s tím se však
přímo neznal. Okolo roku 1905 měl Modráček přes socialistickou internacionálu styky
s ruskými sociálními demokraty, po určitou
dobu zprostředkovával písemný styk mezi
Ruskem a exilem a poskytoval noclehy těm,
kteří Prahou projížděli. Mohl mezi nimi být
i Lenin, protože v té době žil v Dráž anech.
Několik dnů v rodině Modráčkových ale
pobývala Naděžda Krupská, když se za
Leninem vydala do Evropy. To, že mohl být
mezi nocležníky i Lenin, usoudili Modráčkovi až po mnoha letech podle Leninovy
fotografie uveřejněné v novinách. V té době
bydleli ve Vršovicích v dnešní Černomořské
ulici (na domě je snad ještě pamětní deska).
V letech 1918 - 1925 byl poslancem a od roku
1925 až do roku 1939 senátorem Národního
shromáždění Československé republiky. Od
roku 1929 byl činný ve vedení družstevních
organizací a bytovém družstevnictví. V roce
1934 byl zvolen členem Mezinárodního
sociologického ústavu v Ženevě. Po okupaci
ČSR v roce 1939 se uchýlil do ústraní mimo
Prahu, ke svému synovi do Kozel a věnoval
se psaní. V roce 1946 mu byl udělen čestný

František Modráček
za svůj přínos pro
sociální demokracii
se v roce 2003 při
příležitosti 125. výročí založení strany
stal in memoriam
laureátem pamětní
„Peckovy“ plakety
doktorát University Karlovy v Praze. Po
Únoru 1948 ostře odmítl nabízenou spolupráci s KSČ a zůstal stranou politiky až do
konce svého dlouhého života.
Jeho novinářská a publicistická činnost je
bohatá. Od roku 1898 až do roku 1928 byl
s přestávkami vedoucím redaktorem teoretické revue „Akademie“. Je autorem řady
teoretických a politických spisů, jako např.
Samospráva práce, Marxův názor na dějiny
a socialismus, Otázky národní v sociální
demokracii rakouské, Společenský vývoj atd.
Napsal memoárovou knihu „Cesty k socialismu“ a politologický spis „Fašistické převraty“. Jeho další publikace již zůstaly jen
v rukopisu, protože v padesátých letech je již
nebylo možné vydávat.
Mnozí z Vás starších si jistě vzpomenou na
štíhlého, šedovlasého, mírně nahnutého
pána v širokém klobouku, alespoň já ho mám
takto v paměti. Vše, co je uvedeno v předcházejících řádcích pochází ze vzpomínek
Pavla Modráčka, vnuka pana senátora, který
jako malý chlapec často trávil prázdniny
u svého dědečka a strýce v Kozlech a dnes
žije v Nelahozevsi. Na závěr bych chtěl ještě
dodat, že pan senátor Modráček je pradědečkem naší nynější ministryně školství
Petry Buzkové.
Václav Kváček

Tišické bejvávalo... aneb Lososi v Košáteckém potoce?
Pan učitel R. Šanovec, o kterém jsme
nedávno psali, uveřejnil v r. 1933 ve
vlastivědném časopise „Naše Polabí“
zajímavý článek, který s malou úpravou
přetiskujeme.
„Od obce Přívory přitéká na tišický katastr
Košátecký potok. Pohání stroje v Červeném
Mlýně a po nedlouhé cestě se vlévá do Labe,
nedaleko dvora Třebošnice. Nadmořská výška
vtoku jeho do Labe jest 158 metrů. V dobách
nedávno minulých, ještě před světovou válkou,
slynul tento zdánlivě nepatrný potok množstvím ryb. Právo rybolovu náleželo jednak
mlynářům v blízkosti mlýnů, jednak obcím, jejichž katastrem potok
protékal. Právo toto nebylo nikdy důsledně zachováváno, ryby chytal každý,
kdo měl v chytání zálibu. Zvláště po povodních, kdy Labe vystoupilo
z břehů, bylo v potoce ryb velmi mnoho. Zvláštností však nebývalo, když po
jaru objevili se v potoce lososi.
Jak víme, losos je rybou mořskou. K svému vývoji potřebují však jikry
proudící vody. Z toho důvodu táhnou pravidelně v květnu staří lososi z moře
do řek a proti proudu do jejich přítoků, vymršujíce se začasté přes jezy
a vodopády až 6 metrů vysoké. V potoce s čistou, provzdušněnou vodou pak
nakladou lososi jikry. Tak se stávalo i v potoce Košáteckém. Vylíhlí lososi
vraceli se zpět do moře teprve po roce. Lovu chtiví lidi zajímali vždy lososi
velcí, dospělí a čekávali, až se v potoce první objeví. Potok je v četných
místech mělký. Lososi často stáli ve vodě na samé mělčině a nedalo mnoho
práce chytiti je. Bylo k tomu potřeba jisté zručnosti, ale tu měli všichni, kteří
sem chodili vzácné ryby tyto chytati. Začasté zastavil se velký losos na
mělčině a klidně vyhříval se na sluníčku. Chytání dělo se většinou do pytlů,
nebo nůší, ale i v holé ruce uvízl často pořádný kus. Pochytalo se obyčejně
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v krátkém úseku od ústí Labe k Červenému Mlýnu až 25 statných lososů.
Bývali mezi nimi kusy až 10 kg těžké. Posledně ve větším množství objevili
se lososi v potoce v r. 1913.
Od těch časů mizeli a dnes jsou opravdovou vzácností. Příčinou je, že za
posledních 20 let vystavěnou bylo na Labi mnoho plavebních komor
a vysokých, moderních jezů, které lososi nedokáží překonat. Zůstávají teda
ponejvíce v přítocích Labe na půdě německé republiky."
Petr BRODSKÝ - kronikář

Dnes sem, do Košáteckého potoka, spíše zabloudí nějaký ten odpad než
losos…
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Ing. Blanka Janoušková,
daňový poradce č. 2796
Nová 315, Tišice
tel. 728 479 303, 315 696 637

Prodám novou dřevěnou
houpačku za 4000,- korun.
Tel. 283 921 815

Na Květnou neděli 9. dubna 2006 připravuje Klub seniorů Tišice letošní první
setkání s Přívorankou pana Valenty. Zveme
všechny občany a čtenáře Tišických rozhledů. Přij te strávit příjemné hodiny s pěknou muzikou a přáteli.
Těší se na Vás
výbor Klubu seniorů z Tišic.

NABÍZÍ
z

poradenství v oblasti daní a účetnictví

z

vedení daňové evidence, účetnictví,
mzdové agendy

z

sestavování daňových přiznání
(daň z příjmů včetně společného
zdanění manželů, DPH, silniční daň,
daň z nemovitosti atd.)

z

možnost odkladu podání daňového
přiznání k dani z příjmu a placení daně
z 31. 3. na 30. 6.

Květná neděle
s Přívorankou

OPRAVA a ÚDRŽBA


potřeb pro domácnost
 jízdních kol
Jaroslav Zvelebil
Chrást 122

Vánoční koncert s rozpaky
Je to taková příjemná příležitost po štědrých darech vánoční kuchyně a pocitu nějakého
toho kila navíc, vyjít si na procházku spojenou s pravidelnou návštěvou svatoštěpánského
koncertu Jana Martínka v našem kostele. Potkat známé, popovídat, zapálit svíčku na hrobě
našich předků a posléze v důstojném prostředí chrámu si poslechnout ty krásné melodie
vánočních koled či nápaditá aranžmá ze skladatelské dílny interpreta Jana. Nejinak tomu
bylo i o minulých vánocích. Program byl opět postaven na koledách, a aby si mohli zazpívat
všichni, dostal každý účastník rozmnožený text všech koled v pořadí, jak se linuly z píšal
renovovaných varhan. Za tuto oživovací kůru krásného nástroje ve svém úvodním vystoupení
Jan Martínek poděkoval obecnímu úřadu jako nositeli většiny nákladů z těch více než 200
tisíc korun a vzpomněl i příspěvku z výtěžku recitálu nezapomenutelného Karla Zicha.
Obecní zastupitelstvo svým rozhodnutím nést největší podíl na nákladech na opravu varhan
jasně prokázalo, jak si váží kulturních hodnot,
které kostel a jeho mobiliář jednoznačně pro
naši obec představují. Až potud je vše v
pořádku. Ale…Kostelík byl i tentokrát téměř
plný, přesto však mnoho místních lidí o ten
hezký prožitek přišlo, protože se o pořádání
koncertu vůbec nedozvědělo. Proto naše otázka na jednoho z pořadatelů pana Pavla Habarta:
Proč nebyli občané včas seznámeni s pořádáním koncertu prostřednictvím TR a plakáty (hezké a vkusné) byly vyvěšeny až těsně
před svátky 23. prosince?
P. Habart: Konečné rozhodnutí o pořádání
koncertu padlo až po uzávěrce TR. Ze stejného
důvodu byly i plakáty vyvěšeny na poslední chvíli,
tři dny před jeho konáním. Proto jsme je alespoň
vyvěsili na více veřejných míst. Doufáme, že se nám
příště podaří lépe a dříve o koncertě informovat.
F. Veselý

CHOVATELSKÝ PLES
obstará v naší obci závěr plesové
sezóny, a to v pátek 3. března 2006.
K tanci zahraje orchestr L.Hovorky.

JAK JÍST ZDRAVĚ
Ve čtvrtek 19. 1. 2006 uspořádal Klub
seniorů v sále Na Hřišti první z připravovaného cyklu tří přednášek masérky
místní rehabilitace Marie Semanišinové
na téma „Zdravé potraviny a zdravá výživa“. Přítomní vyslechli zajímavé informace a odpovědi na své otázky. Druhá
přednáška proběhne až po uzávěrce
Tišických Rozhledů 23. 2. 2006 a třetí
připravujeme na měsíc březen, přesný
termín bude včas zveřejněn. Doufáme, že
i v březnu bude účast hojná, stojí to za to.

INZERCE
PRODÁM bílý kulatý rozkládací stůl
a 4 židle se zeleným potahem, vše ve
velmi dobrém stavu za 1 500,- korun.
Tel. 721 288 284

NAROZENÍ
Křížová Eliška

Chrást 53

18.10.2005

Hamerník Matěj Chrást 260

14.11.2005

Holeček Nicolas Tišice 63

16.11.2005

ÚMRTÍ
Pokorná Věra

Kozly 27

78 let

Kopaná se probouzí ze zimního spánku
Zimní spánek tišických fotbalistů netrval
příliš dlouho. Už 12. ledna začala zimní
příprava, a to hned dvakrát týdně. V úterý
probíhají tréninky na hřišti a ve čtvrtek v hale gymnázia v Neratovicích. Tuto halu využívají pak každou sobotu i žáci S. Tišice. Už
tradičně odjíždějí muži S. Tišice na krátké
soustředění do Mozolova, tentokrát to bylo
od 9. 2. do 12. 2. 2006.
Součástí přípravy na jarní soutěžní utkání
je i účast našich mužstev na zimních turnajích. Letos je to turnaj, který pořádá S.
Dřísy a pak Český pohár pro muže a Okresní
pohár žáků. Bohužel, hned první dvě kola
turnaje ve Dřísech se pro nezpůsobilý terén
musela odložit, ale ve třetím zvítězily Tišice

nad Kojeticemi 2:0.
Rozpisy turnajů
Český pohár - Pohár Tep regionu - muži
1. kolo NE 5.3. 14.30 Tišice - Kly
2. kolo NE 12.3. 14.30 Tišice - Obříství
3. kolo NE 19.3. 14.00 Tuhaň - Tišice
Okresní pohár - žáci
1. kolo SO 18.3. 11.00 Kojetice - Tišice
2. kolo SO 25.3. 10.15 Libiš - Tišice
3. kolo NE 2.4. 11.00 Tišice - Lobkovice
Zimní turnaj Sokola Dřísy
1. kolo NE 22.1. 13.00 Tišice - Dřísy
- odloženo

2. kolo SO
- odloženo
3. kolo NE
4. kolo SO
5. kolo NE
6. kolo SO
7. kolo SO

28.1.

13.00

Předměřice - Tišice

5.2.
18.2.
26.2.
4.3.
11.3.

10.00
13.00
13.00
10.00
13.00

Tišice - Kojetice
Tišice - Kostel. Hlavno
Čečelice - Tišice
Tišice - Radnice
Záryby - Tišice

Důkazem, že se sportovci dokážou
i dobře bavit, byl Maškarní ples,
pořádaný fotbalisty 4. 2. 2006 v sále Na
Hřišti. Přišla velká spousta masek, nálada
byla vynikající, takže se už nyní všichni
těší, jak si to napřesrok zopakují.

Sport připravil: J. Kratochvíl
TR 90/7
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S P O R T
MARODKA STOLNÍCH TENISTŮ

Šachisté jsou nejúspěšnější

Nový rok začal pro naše stolní tenisty velmi nešastně. Je až neuvěřitelné, že hned dva hráči
prvního mužstva měli ve stejnou chvíli stejný zdravotní problém - poškozený meniskus.
Dosud nejlepší náš hráč, Pavel Rubín, se musel podrobit operaci menisku a je pro jarní část
soutěže vyřazen. Stejný problém má třetí hráč áčka Pavel Slimařík, který pro změnu na
operaci kolena čeká. Jejich neúčast se projevila hned v posledním zápase prvé části soutěže,
kdy v náhradní sestavě prohráli. Také další zápasy druhé části naznačily, že v neúplné sestavě
bude jen velmi těžké udržet čelní pozice v tabulce.
Tišická rezerva si i po odehraných odvetách drží stále čtvrtou příčku a pokud by nastoupil
v závěrečných utkáních i J. Fabián, mohla by pomýšlet i výš. Důkazem bylo utkání s dosud
neporaženými Beřkovicemi, kdy jasná porážka 5-13 se mohla při troše štěstí změnit
minimálně v remízu. Sedm zcela vyrovnaných utkání se hrálo na maximum, tj. pět setů, ale
pouze v jednom případě pro nás příznivě.
Tišice A - Mlékojedy B
7-11
Tišice B - Mlékojedy C
12-6
(Brodský 4,5 Jelínek2,5 Kratochvíl I. a Veselý 0)
(Habart 3,5 Dudek a Veselý 3 Turek 2,5
Tišice A - Cítov
3-15
(Brodský 3 Jelínek, Kratochvíl I. a Turek 0)
Tabulka RP I po 15. kole
H. Počáply - Tišice A
13-5
1.Cítov
13
0
2 182-88
39
(Brodský 2 Jelínek 2 Veselý 1 Turek 0)
2.Neratovice B 11
1
3 178-92
34
Tišice A - Nelahazoves
9-9
3.Mšeno A
10
1
4 180-90
31
(Brodský 3 Fabián 3 Dudek 2 Jelínek 1)
4.H.Počaply
9
1
5 157-113
28
Mšeno B - Tišice B
13-5
5.Pšovka A
8
0
6 149-103
24
(Dudek 2 Kratochvíl I. 2 Veselý 1 Turek 0)
6.Tišice A
7 3
4 138-114
24
Tišice B - D. Beřkovice
5-13
7.Mlékojedy B 6
0
8 119-133
18
(Dudek, Kratochvíl I. a Veselý 4,5 Habart 3,5)
8.Neratovice C 5
1
8 105-147
16
Pšovka B - Tišice B
1-17
9.Liběchov
4
4
6 123-129
15
(Dudek, Kratochvíl I. a Veselý 4,5 Habart 3,5)
10.Nelahozeves
2
3 10 94-176
9
Tišice B - Dřínov
13-5
11.Kralupy C
2
3 10 86-184
9
(Dudek 3,5 Kratochvíl I. 3,5 Habart 3 Veselý 2,5 12.Veltrusy B
1
1 12 49-203
4
Turek 0,5)

Šachisté Sokola Tišice se v mistrovských
soutěžích přehoupli do druhé poloviny a vedou si víc než úspěšně. Sokol Tišice A je po
sedmém kole (tabulka je po 6. kole) jako
jediný bez porážky a je v čele Regionálního
přeboru B a první rezerva, hrající Regionální
soutěž B pod hlavičkou S. Tišice B, je s jednou porážkou na krásném druhém místě.
Přestože vstupovali zástupci černobílých polí
do soutěží s velkým odhodláním umístit se
co nejlépe, málokdo by předvídal tak vysoké
pozice. Všichni příznivci tohoto sportu drží
hráčům palce, aby stejně úspěšně zvládli i tu
druhou část, když postup je na dosah ruky.
Nově utvořený celek před zahájením sezony, Tišice C, je v Regionální soutěži D na
devátém místě a plní tak svou úlohu - získávat zkušenosti, které může v příštích sezonách zúročit.
Regionální přebor B
1. Sokol Tišice A
6 6 0 0 35,0 18
2. Brandýs n.Lab.
6 5 0 1 31,0 15
3. Bakov n.Jiz. B
6 4 2 0 31,5 14
4. Caissa Úholičky B
6 4 1 1 29,5 13
5. Kralupy n.Vlt. B
6 3 1 2 25,0 10
6. DIAREA Neratovice 6 3 0 3 27,0 9
7. Aero Odol. Voda
6 2 2 2 25,5 8
8. DDM Mělník
6 1 2 3 20,5 5
9. Libčice n.Vlt.
6 1 0 5 18,0 3
10.Slovan Velvary
6 1 0 5 16,0 3
11.Kralupy n.Vlt. C
6 1 0 5 15,5 3
12.Spartak Čelákovice 6 1 0 5 13,5 3

Pohár starosty definitivně pro Pavla Rubína
Stolní tenisté Sokola Tišice uspořádali 27. 12. 2005 svůj tradiční oddílový Vánoční turnaj o
pohár starosty. Tentokrát se ho zúčastnilo devět účastníků z A i B mužstva (chyběl pouze
P. Jelínek a zraněný P. Slimařík). Aby byl výsledek co nejspravedlivější, hrálo se systémem
každý s každým. Všichni účastníci tedy sehráli po osmi zápasech, což bylo jak fyzicky, tak
časově poměrně náročné. Poslední podání, poslední topspin a mohlo se účtovat. Při něm měli
nejlepší tři hráči po jedné porážce, takže pořadí určilo až skóre ze vzájemných zápasů, které
vyznělo nejlépe pro Pavla Rubína. Přestože se jednalo o pohár putovní, předával jej vítězi
starosta M. Brodský už definitivně do trvalého držení. Před prvním vánočním turnajem bylo
totiž v propozicích stanoveno, že kdo získá pohár třikrát, stává se trvalým uživatelem této
trofeje. Na druhém místě se umístil M. Brodský a bronzová příčka patřila J. Fabiánovi ml.
Všichni pak obdrželi už tradičně kromě cen také vánoční sladkosti. Nyní je tak téměř rok
času na zajištění nového poháru, aby opět v době vánoční bylo o co hrát.

Účastníci vánočního turnaje - zleva J. Fabián, M. Brodský, P. Habart, I. Kratochvíl, P. Rubín,
P. Turek, P. Dudek, J. Kratochvíl a M.Veselý. Ve výřezu pak vítěz turnaje přebírá od starosty obce
pohár do svého již definitivního držení.
Sport též na str. 7

Regionální soutěž B
1. Sokol Buštěhrad A 7 7 0
2. Sokol Tišice B
7 6 0
3. ŠK Kladno E
7 5 2
4. Kralupy n.Vlt. D
7 5 0
5. Merkur Kladno
7 4 2
6. DDM Slaný B
7 3 1
7. Sokol Zlonice
7 3 0
8. NOVA Kladno B
7 2 0
9. Sokol Mělník B
7 2 0
10.Caissa Úholičky C
7 1 1
11.Caissa Úholičky D
7 0 1
12.Sokol Buštěhrad B
7 0 1
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Úspěšně si v regionální soutěži vede nejmladší
člen šachového oddílu Filip Jankásek. Dobrou
výkonnost potvrdil i v tomto utkání s B družstvem
Buštěhradu, ve kterém svým bodem pomohl k vítězství domácího „B“ v poměru 3:2.
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