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Nový budoucí Obecní úřad slavnostně otevřen

Dotaženo do konce...

Ke každé správné radnici patří hodiny. A pohled z balkonu na naši obec je také zajímavý…
Na počátku byla státní dotace a téměř šibeniční termín realizace. Na konci slavnostní
stříhání pásky a otevření nového Multifunkčního domu Tišice, jak se náš budoucí nový
obecní úřad nazývá. A mezitím hromada práce a starostí. Tak nějak lze stručně charakterizovat roční cestu za novým a důstojným sídlem starosty obce a zastupitelů, završenou
oním slavnostním okamžikem 29. května, kdy společně ministr průmyslu a obchodu ČR
Milan Urban a starosta obce Miroslav Brodský přestřihli symbolickou pásku a vstoupili do
dokončených, ještě novotou vonících prostor našeho nového obecního objektu. Spolu s nimi
si své dílo prohlédli všichni, kteří se na jeho realizaci podíleli - především projektant ing.
arch. Jiří Hánl a majitel stavební firmy FABREALSTAV Miroslav Fabián, řada dalších
hostů, kteří přispěli svým podílem, a v neposlední řadě i občané naší obce, které přilákala
možnost se této slavnostní chvíle zúčastnit a nahlédnout tak jako první do prostor, kam za
nějaký čas budou docházet vyřizovat své záležitosti. Kromě dostatečných a konečně důstojných prostor pro pracovníky OÚ a jednotlivých komisí a výborů tu také své místo nalezne
pečovatelská služba, archiv, sklad CO, krizový štáb, služebna policie a také naše obecní
knihovna.
V současné době se projednává dotace na vybavení celé
budovy, současně s tím probíhají i výběrová řízení na toto
vybavení, vše s cílem, aby
sídlo mohlo být celé kompletně připravené pro nové zastupitelstvo, které vzejde z podzimních komunálních voleb.
-oja-

Jak jsme volili
První kolo letošních volebních klání máme
za sebou - v červnových volbách jsme zvolili
poslance do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Výsledky v naší obci byly jednoznačnější než ty celorepublikové - více než
polovinu všech hlasů získala současně připravovaná koalice ODS, KDU-ČSL a Zelení. Potěšitelná byla i účast občanů - téměř
64 %, z toho nejvyšší byla v Kozlech - 66,17 %,
pak v Chrástu 65,28 % a pod republikový
průměr se dostaly jen Tišice s 59,36 %.
Celkově tedy v našich třech obcích „bodovala“ nejvíce ODS s více než 44 %, druhá skončila ČSSD s necelými 30 % a „bronz“ uhájila
KSČM s necelými 12 %. Pak následovaly
s 5,67 % Zelení - ti by u nás v obci ještě
dosáhly do Parlamentu, ostatní strany už by
byly mimo. A jak to dopadlo v jednotlivých
částech obce u pěti budoucích parlamentních stran, ukazuje následující přehled:
Tišice:
ODS
41,1%
ČSSD
29,5%
KSČM
12,0%
KDU-ČSL
6,2%
Strana zelených
5,0%
Chrást:
ODS
ČSSD
KSČM
Strana zelených
KDU-ČSL

49,9%
29,8%
8,7%
5,6%
2,0%

Kozly:
ODS
ČSSD
KSČM
KDU-ČSL
Strana zelených

35,0%
30,5%
16,9%
7,9%
6,8%
-oja-

V souvislosti s otevřením nového
obecního úřadu jsme tak trochu
zavzpomínali na časy minulé…
Čtěte uvnitř čísla na str. 4.

PODĚKOVÁNÍ
Je příjemné držet v ruce výpis z bankovního účtu naší obce, kde v kolonce přijaté platby se objeví ve
zprávě pro příjemce heslo Tišické rozhledy. Je to svým způsobem ocenění naší práce a důkaz toho, že někdo má zájem na tom, aby TR stále vycházely. Tím zatím posledním dárcem finančního příspěvku na
vydávání TR byl bývalý tišický občan MUDr. Jan Krejčí, CSc., za což mu upřímně děkujeme. RR TR

Pozdrav čtenářům Tišických rozhledů napsala
ministryně školství ČR Petra Buzková při své
návštěvě naší obce. O tom, kdy a proč nás navštívila, čtěte uvnitř čísla na str. 3.
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DROBNÉ

ZPRÁVY

Obec Tišice požádala Ministerstvo pro
místní rozvoj o dotaci na opravu místních
komunikací poškozených povodněmi
z Po letošní povodni byla vypracována zpráva, do které byly zakotveny všechny podnětné připomínky a návrhy na opatření pro
zajištění obce v budoucnu. Materiál byl předán nadřízeným orgánům.
z Občané naší obce sepsali petici kritizující neutěšený stav dopravy přes Chrást
a Tišice. Adresována byla hejtmanovi Středočeského kraje ing. Petru Bendlovi. Žádáme o pomoc při řešení neudržitelné dopravní
situace.
z Ministerstvo pro místní rozvoj uhradilo
obci tzv. provozní náklady vynaložené na
práce a činnosti směřované k odstranění následků povodně v roce 2006
z Krajská veterinární správa vydala nařízení
v důsledku výskytu moru včelího plodu.
Ohniska jsou v Kostelci n. L. a v Čakovičkách. Mimořádná opatření se týkají včelařů
v Chrástu, Kozlech i Tišicích.
z Obec Tišice splatila úvěr Stavební spořitelně Raiffeisen na plynofikaci obce a byl
proto následně proveden výmaz zástavního
práva v KN na některé nemovitosti obce
z Měřící stanice imisí v Tišicích nezaznamenala v měsících dubnu a květnu žádné
překročení stanovených limitů imisí ze Spolany a. s.
z Dne 28. 4. 2006 byla protokolárně předána Správě a údržbě silnic opravená silnice
z

Z

OÚ

z Chrástu do Kozel - č. III./24413 - ulice
Labská a Kostelecká
z Firma MK-INTERIER doručila svou nabídku na dodávku nábytku do nového obecního objektu. Finanční prostředky však
nejsou doposud k dispozici.
z ALMEDA - soukromá nemocnice v Neratovicích nabízí nadstandartní služby, za které
účtuje 100,- Kč/lůžko/den, ale max. 1000,- Kč,
při dlouhodobé léčbě pak max. 2000,- Kč za
rok
z Ke dni 30. 4. 2006 ukončila svou činnost
paní Bohumila Višinská v prodejně masa
a uzenin v Chrástu. OZ rozhodlo nabídnout
prodejnu novým zájemcům.
z Letní kino zahájilo svou činnost 10. 6.
2006 a pro dokonalejší reprodukci byly
technicky upraveny obě promítačky (azurová
stopa)
z Ve Spolaně a. s. byly zahájeny firmou SITA
ČZ a. s. práce na likvidaci starých zátěží - sanace dioxinů. Občané měli možnost osobně se
podívat na specielní zařízení při „Dnu
otevřených dveří“ ve Spolaně dne 20. 5. 2006
z „Klub seniorů“ zorganizoval, za přispění
obce, zájezd na Konopiště a do Průhonic.
Naši dříve narození spoluobčané byli s akcí
velmi spokojeni.
z Děti z naší mateřské školky byly v době
od 9. do 16.6.2006 v přírodě, tentokrát v Monínci
z V Kozlech obec zajišuje stavební úpravy
autobusové čekárny

Tradice Májů se udržuje i v naší obci

O kanalizaci rozhodnuto, ale jak!
Ve věci výstavby kanalizace dochází v současné době k zásadní změně. Přestože SFŽP provedl
dohlídku na stavbě a zjistil, že je vše v naprostém pořádku, FÚ Mělník také zjistil, že k porušení rozpočtové kázně nedošlo a ani audit neshledal žádné závady, bylo financování 16 měsíců
zastaveno, aniž by s námi kdokoliv jednal. Na četné urgence starosty obce byla stále stejná
odpově - vše je na posouzení a budete informováni. Toto ale přineslo obci veliké problémy,
a to nejen v nárůstu cen materiálů, prací i energií, ale také, jak neustále občanům vysvětlovat,
že stále čekáme. Nakonec vše urychlily až volby - do nich musí být vydáno rozhodnutí. Ale jaké!
Dosavadní dotace ve výši více cca 58 miliónů se krátí na necelých 35 a tomuto finančnímu objemu bude přizpůsoben rozsah dokončených prací. Toto rozhodnutí obec však velmi poškozuje
a ohrožuje dokončení výstavby celé kanalizace, protože nemá tolik vlastních zdrojů. Zatím se
tedy podaří napojit Kozly a část Chrástu - tady se už vše blíží do finále. Ale tím to také skončí
a nastane znovu maratón žádostí, objíždění institucí a prošení o jakoukoliv finanční podporu,
abychom mohli ve výstavbě kanalizace pokračovat. Samozřejmě je řada věcí otevřená,
o výsledku všech snah starosty i zastupitelů budeme opět informovat v příštím čísle TR.
S využitím podkladů starosty připravila -ojaTR 92/2

12 BODŮ A DOST!
NOVÁ PRAVIDLA SILNIČNÍHO
PROVOZU
Od 1. července 2006 nabývá účinnosti zákon č.
411/2005 Sb. o silničním provozu, který novelizuje zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích. Nový zákon se od předchozího dost
dost liší, především pak v oblasti represe. Připomeňme si tedy hlavní změny v pravidlech:
z Celoroční svícení - novela zavádí povinnost celoročního celodenního svícení (dosud toto pravidlo platilo jen v zimních měsících).
z Řízení pod vlivem alkoholu a drog - řidič se
vystavuje nebezpečí zadržení řidičského průkazu,
jestliže požil alkohol, odmítl podrobit se lékařskému vyšetření po pozitivní dechové zkoušce,
resp. je-li podezření z užití návykové látky. Nově
smí kontrolu provést i strážník obecní policie.
z Dětské autosedačky - řidič je povinen umístit
dítě menší než 150 cm a lehčí než 36 kg do sedačky při jízdě na všech typech komunikací (dosud platilo jen na dálnicích a rychlostních silnicích).
z Povinné přilby pro cyklisty - cyklista mladší 18
let je povinen za jízdy použít přilbu schváleného
typu a řádně připevněnou.
z Telefonování a kouření za jízdy - řidič při jízdě
nesmí držet v ruce nebo jiným způsobem (např.
mezi ramenem a hlavou) telefon nebo jiné hovorové zařízení. Řidič motocyklu, mopedu a jízdního
kola nesmí za jízdy kouřit.
z Zastavení a stání - novela umožňuje parkování
nejen souběžně s chodníkem, ale i šikmo nebo kolmo, pokud zůstane volný alespoň jeden pruh 3 m
široký. Nově je zcela zakázáno parkování na
vegetaci kolem silnice.
z Jízda v jízdních pruzích - chtějí-li na tří a víceproudé komunikaci najet současně dva automobily, musí dát řidič z levého (rychlejšího) pruhu
přednost řidiči z pomalejšího pruhu - pravidlo
pravé ruky.
z Jízda po kruhovém objezdu - motorista, který se
chystá vjet na kruhový objezd má nově zakázáno
dávat znamení o změně směru jízdy, při vyjíždění
z kruhového objezdu naopak znamení o změně
směru dávat musí.
z Bodový systém - je největší novinkou v této novele. Jeho cílem je předcházet porušování pravidel
provozu na pozemních komunikacích, eliminovat
řidiče, kteří se opakovaně dopouštějí závažných
dopravních přestupků, a vytvářet čitelný systém
postihu přestupců. Přestupky jsou podle závažnosti rozděleny od 1 do 7 bodů. Při dosažení horní
hranice povoleného počtu bodů (12) přijde řidič
na rok o řidičský průkaz a před jeho získáním zpět
musí složit opět zkoušku způsobilosti. Za každý
rok bez přestupku se snižují trestné body o čtyři.
z Přestupky a postihy - příklady z přehledu přestupků:
 7 bodů - odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu
dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem - pokuta ve správním řízení 25 - 50 tisíc Kč
 6 bodů - předjíždění vozidla v případech, ve
kterých je to zakázáno - pokuta 5-10 tisíc Kč
 5 bodů - řízení motorového vozidla bez držení
platného posudku o zdravotní způsobilosti ( řidiči
nad 60 let), pokuta 5-10 tisíc Kč
 4 body - při řízení vozidla neumožnění chodci
na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné
přejití vozovky - pokuta 2,5 - 5 tisíc Kč
 3 body - při řízení držení telefonního přístroje
v ruce - pokuta 1,5 - 2,5 tisíce Kč
 2 body - porušení povinnosti být za jízdy připoután nebo užít ochrannou přilbu - pokuta 1,5 2,5 tisíce Kč
 1 bod - porušení pravidla o osvětlení vozidla pokuta 1,5 - 2,5 tisíce Kč
Čtenáře našich TR jsme chtěli tímto článkem
upozornit jen na to, aby se ve vlastním zájmu seznámili s novým zákonem.
Josef Kratochvíl

p
n
t
p
s

TR92.qxp

26.6.2006

8:35

Page 3

O D H A L E N O
Když jsem v TR 90 psali v rubrice Tišické bejvávalo… aneb Kdo byl kdo o DrHC. Františku
Modráčkovi, netušili jsme, jak brzy se k osobě tohoto našeho občana vrátíme. Dne 12. května
2006 byla tomuto významnému politikovi a filosofovi odhalena pamětní deska na domě
č. p. 35 v Kozlech, kde prožil část svého života. Této malé slavnosti se také zúčastila jeho
pravnučka, ministryně školství a kultury Petra Buzková, která pamětní desku odhalila.
Současně při této příležitosti také navštívila naší Základní školu, kterou si prohlédla a setkala se s pedagogickým sborem.

Kanalizace v praxi - díl druhý
V minulém vydání TR jsme se věnovali podmínkám pro připojení na budovaný kanalizační
systém pro stávající nemovitosti. Zároveň jsme
slíbili, že se ještě jednou k „pravidlům kanalizačního provozu“ vrátíme, a to pro nové objekty,
a už rozestavěné nebo teprve plánované. Pro ně
bude platit především:
z Ve stavebních prolukách a prostorách navazujících na již hotovou nebo dle prováděcího
projektu navrhovanou stokovou sí obce, se mohou nově navrhované rodinné domy připojit na
veřejnou sí. Připojení těchto domů (novostaveb)
na veřejnou sí (projekt přípojky) bude posuzovat
komise pro výstavbu a společnost TIKANAS jako
správce sítě. Kanalizační přípojku (gravitační
část) si zřídí investor v celé délce na vlastní
náklady včetně plnohodnotné opravy komunikace.
z Nově budované domy v nových souvislých
lokalitách mohou být připojeny pouze na
podtlakový systém s tím, že případné rozšíření
sítě, vybudování šachet, úprava povrchu komunikace apod. provede stavebník, případně více
stavebníků, dohromady. V tomto případě bude
potřeba prověřit kapacitní možnosti takovéhoto
napojení na stávající sí.
z V místech, kde to umožní technické podmínky,
lze připustit vybudování sekční části tlakové
kanalizace z nepropustných jímek s čerpadlem
a potrubím do podtlakové sítě. V takovém případě si tento systém pořídí majitel nemovitosti na
svoje náklady.
z Obecní zastupitelstvo bude ještě jednat o případném příspěvku těchto nových stavebníků na
rozvoj infrastruktury obce.
S využitím podkladů
M. Brodského a V. Uhra připravila -oja-

Zeptali jsme se za Vás předsedkyně komise výstavby Ing. M. Kalivodové

Co přináší nový stavební zákon
Zákon nahrazuje normu z poloviny 60. let
a to hlavní asi je, že by měl stavebníkům
zjednodušit administrativu. Místo původního stavebního povolení bude pro malé stavby stačit jen ohlášení. Postavit si rodinný
dům, garáž nebo přestavět byt tak bude
jednodušší. Nová právní norma začne platit
1. ledna 2007. Smyslem tohoto článku není
opisovat celý zákon, ani nepostihuje výčet
všeho, co nový zákon přináší, takže tyto
informace berte jako výtah informací, které
se mi zdály pro vás, občany, aktuální:
Stavební povolení ani ohlášení se tedy nebudou vyžadovat od 1. 1. 2007 u následujícího:
a) budovy
- stavby o jednom nadzemním podlaží do
25 m2 a do 5 m výšky, nepodsklepené (pokud
neobsahují pobytové místnosti a není v nich
hygienické zařízení ani vytápění)
- stavby pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 70 m2 a do 5 m výšky (pokud
nejsou určené jako ustájení zvířat nebo
jejich chov)
- přístřešky pro veřejnou dopravu do 40 m2
a do 4m výšky
b) technická infrastruktura a doprovodná

zařízení pro rozvod vody, energií, tepla...
- přípojky vodovodní, kanalizační a energetické v délce do 50m
c) stožáry
- antény
- bleskosvody
- informační a reklamní zařízení do 0,6m2
d) zásobníky, nádrže na vodu a bazény
- zásobníky pro odběr plynu do 5 m3
- zásobníky na vodu do 50 m3 a do 3 m výšky
- bazény do 40 m2 zastavěné plochy
Na základě ohlášení se budou moci stavět
a) stavby - pro bydlení a rekreaci do 150 m2
s jedním podzemním a nejvýš dvěma nadzemními podlažími a podkrovím.
b) stavby do 300 m2 a do 10 m výšky, haly do
1000 m2
Neobávejte se, že Vám soused postaví proti
oknům palác. Než stavbu ohlásí, musí doložit stavebnímu úřadu, že prokazatelně informoval vlastníky sousedních pozemků
a také vše musí být v souladu s dalšími
požadavky na výstavbu v obci.
Člověk, který takový dům (stavbu) v souladu s územním plánem začne stavět, stavbu
pouze ohlásí. Pokud se úřad do 30 dnů ne-

ozve, může začít stavět. Z procesu tak vypadává vyřizování stavebního povolení,
novela také výrazně omezuje administrativu
spojenou s přípravou velkých staveb.
Odpadnou kolaudační řízení v současné
podobě. O to přísnější a častější by měly být
průběžné kontroly na stavbách, a to i po
jejich dokončení.
V zákoně je také nový pojem „Zástupce
veřejnosti“. Mmůže jím být i fyzická osoba,
kterou zmocní jedna desetina občanů obce
s méně než 2000 obyvateli. Tato osoba pak
uplatňuje připomínky k návrhu, konceptu
územně plánovací dokumentace nebo v územním řízení. Tento institut vyvolává negativní
reakce odborníků, protože zástupce veřejnosti je nadále zařazen mezi účastníky řízení podle stavebního zákona. Mnozí odborníci se domnívají, že se jedná o nástroj, jenž
je v rozporu s deklarovaným zjednodušením
a zrychlením řízení. Navíc se tak může zdvojovat role obcí a sousedů ve stavebním řízení.
Myslím, že jako prvotní informace by tento
článek mohl stačit, uvidíme, zda vše půjde
tak „hladce“, jak slibují naši zákonodárci.
Vše ukáže praxe. Přeji Vám hodně elánu, a
naše obec jen kvete.
TR 92/3
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I správa obce má svou historii
Dočkali jsme se. Přestřižením pásky ministrem průmyslu ČR M. Urbanem a starostou obce M. Brodským
byla dovršena výstavba nového obecního úřadu.
A věřme, že brzy bude osazena potřebným vybavením
a bude tak moci sloužit svému poslání. A skromně se
zaradujme. Ne vždy se podaří, aby výborný projekt byl
stejně kvalitně realizován. V našem případě se to stalo.
Architekt i stavební firma svůj úkol splnili na
jedničku. Stavba předešla dobu a v budoucích dlouhých desetiletích bude stále ozdobou nového středu
rychle se rozvíjející obce.
Spravovat a řídit obec není jednoduchá záležitost. Moderní doba je spojena s neuvěřitelným nárůstem administrativy, chtělo by se říci, až zbytečné byrokracie,
která přístupem k EU ještě rozvila jak louka v květnu.
Nebylo tomu tak vždy. Stačí se vrátit a ani ne o moc, Nový OÚ
jen o několik desítek let zpátky, a podívat se, jak se
naše obce spravovaly. Ještě dlouho ve 20. století, v podstatě až do začátku II. světové války, starostové stačili řídit obec z domova a k občasným setkáním s konšely stačila místní hospoda. Nacistická okupace a s ní spojená válka si už ovšem vyžádaly pracovníka, který vedl
důslednou evidenci obyvatel, vydával potravinové lístky, tabačenky, šatenky a třeba i uhelné listy a zajišžooval mnoho jiných nařízení.
Potřeba mít na obci stálého pracovníka - tajemníka - nezanikla už ani v obnovené republice v roce 1945. Na scénu začínají vstupovat
obecní úřady. Každá obec hledala a nalézala řešení, které odpovídalo jejím potřebám a finančním možnostem.

Chrást
Současné zdravotní středisko. Chrástecká kronika v r. 1928 zaznamenala: „Ku konci
1. desetiletí státu československého počalo se se stavbou obecního domu na pozemku k. č. 19.
Stvaba rozpočtena na 67 000,-Kč. Obec tím získá cennou vlastní budovu, důležitou pro
pokrokovou obec a její občanstvo.“
A v zápise za r. 1929 se uvádí: „Dne 28. čevence 1929 došlo k otevření o obecního domu
a slavnostnímu předání jeho svému účelu.“
Obecní dům sloužil chrásteckým občanům - po r. 1945 pod názvem MNV (Místní národní
výbor) - až do r. 1960. Po sloučení obcí zde sídlil tišický MNV
Potřebám obce sloužily dvě místnosti na pravé straně. Místnosti vlevo byly upraveny jako
zdravotní středisko, kam dlouhá léta dojížděli za svými pacienty manželé Bártovi z Kostelce
n. L. Pochopitelně, že dům sloučené obci přestával vyhovovat, a tak v roce 1971 MNV
odkoupil od dědiců po zemřelém řezníkovi panu Prachařovi dům, který slouží svému účelu
dodnes.

Chrást

Kozly
Stará škola. Postavena v roce 1809 a jak
říkají kroniky, do těchto malých skromných
prostor mělo docházet 150 i více dětí. Neuvěřitelné. Byla to ale jiná doba, jiné nároky
a jiný způsob výuky. A navíc se ani tak
přísně na docházku dětí do školy nehledělo.
Svému poslání sloužila až do vybudování nové školy. Pak byla upravena na byt a posléze
v poválečných letech zde byl zřízen MNV.
V roce 1971 pro svůj zchátralý stav byla budova zbourána a na jejím místě byl vybudován parčík.

Věřme, že tento pohled do historie
bude pro mnoho čtenářů zajímavou
sondou do minulosti obce, ve které
se rozhodli žít, vychovávat své děti
a svým přístupem pomáhat vytvářet
dobré a přátelské sousedské vztahy.
F. Veselý
Stávající OÚ - 1971 - 2006

Tišice

Kozly
TR 92/4

Zatímco kozelští a chrástečtí zastupitelé
se rozhodli uctít památku svých padlých
v I. světové válce vybudováním pomníků,
tišičtí tomuto účelu zasvětili výstavbu nového obecního domu (dnešní pošta), který byl
dokončen v roce 1935. Na něm byla umístěna deska se jmény tišických padlých a v čele
symbolického náhrobku byl umístěn kámen
připomínající bitvu u Zborova.
V tomto obecním domě byla vedle úřadovny i knihovna a byt obecního strážníka.
Po sloučení obcí byl dům různě využíván, až
posléze koncem šedesátých let sem byl přestěhován Poštovní úřad z domu pana Kostky.

Tišice
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Š K O L A V P Ř Í R O D Ě 2 0 0 6 Pááci zazářili

Společné foto patří tradičně k programu školy v přírodě
Na letošní školu v přírodě se těšily jak děti,
Výstup do vyšších poloh potřeboval i v květnu
tak i dospělí, nebo
každá změna, která
čepice a rukavice, cesta místy vedla ještě
obohatí jednotvárnost školního roku je vítána.
sněhem.
A že se bylo na co těšit. Poloha horské chaty
Cihlářky v Krkonoších nabídla nesčetné
množství výletů. Vrcholem byl výlet na Sněžku, kam se odvážily jen ty nejstarší děti ze
čtvrtých a pátých tříd, jelikož 3°C na vrcholu
hory a předlouhá cesta všechny odrazovaly.
V dopoledních hodinách se děti vzdělávaly
v improvizovaných učebnách hotelu, odpoledne trávily v přírodě hraním her nebo právě již
zmiňovanými výlety. Večerní program doplnila diskotéka. Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Skálovi za zapůjčení profesionální
hudební aparatury, díky níž měla produkce vysokou úroveň. Jeden z večerů byl ve znamení
soutěže ŠvP hledá svou SUPERSTAR, která zdatně kopírovala známou televizní soutěž.
Přihlásilo se 10 účastníků, kteří si vybrali z nabídky písniček a s hudebním doprovodem
zpívali živě svou skladbu. Vítězem se stal Honzík Hovorka z druhé třídy. Oslnil tesknou písní
Čo bolí, to prebolí a získal si srdce nejedné z přítomných fanynek. Škola v přírodě se zkrátka
Pavel Jelínek
povedla!

Indiánský den
Na svátek všech dětí 1. červen si prostory naší školy
vypůjčili indiáni. U totemu
spolu vykouřili dýmku míru
náčelníci kmene Siouxů, Utahů, Huronů, Apačů, Čejenů a
Komančů. Na znamení přátelství a míru zakopali válečnou sekeru, pozdravili se
svými kmenovými pokřiky
a vrhli se statečně do boje
mezi sebou. Nejednalo se
však o žádné krvavé zápolení, ale o výpravu na trasu
s plněním nejrůznějších úkolů. Zhostili se tohoto úkolu statečně, se vší zarputilostí a odhodláním, ostatně jak jim velí
jejich indiánská čest. A úkoly nebyly jednoduché: složit co nejrychleji starou roztrhanou
mapu, poznat, z jakých ingrediencí je vypálena ohnivá voda, střelba ze vzduchovky, hod
oštěpem na cíl, najít ukrytý poklad, na jednu jedinou zápalku rozdělat oheň a na závěr došlo
i na zkoušku síly, když se kmeny vzájemně střetly v přetahování lanem. Přítomné bledé tváře,
které indiány potkávaly na cestě, byly jistě překvapeny jejich přítomností, ale k žádnému
krvavému střetu nedošlo, alespoň žádného z indiánů nezdobil čerstvý skalp. A který kmen
Pavel Jelínek
zvítězil? Slavný kmen Huronů.

Radost nám a hlavně sobě i svým rodičům
udělali letošní pá áci, kteří s přehledem překonali úskalí přijímacích zkoušek na Gymnázium Františka Palackého v Neratovicích
a umístili se na předních příčkách tabulek.
Test z matematiky, českého jazyka, studijních předpokladů a všeobecný test zvládli
a po právu budou od příštího roku pravidelně usedat v lavicích gymnazistů. Letošní
účast byla slabší, k testům usedlo 54 dětí
z regionu, což nikterak nesnižuje úroveň
hodnocení našich dětí. Nejlépe dopadl Jakub
Janoušek, který obsadil vynikající 4. místo,
dále Lukáš Job - 10. místo, Ondřej Markl 15. místo, David Š astný - 17. místo a Pavel
Kváček - 22. místo. Eva Kohoutová se
umístila v dolní polovině tabulky. Pro zajímavost ještě stojí dodat, že například v matematickém testu všech pět chlapců skončilo
mezi prvními patnácti! Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.
ZŠ Tišice
P .S. Pane učiteli Jelínku, blahopřejeme a děkujeme.
/red/

Naše úspěšné školní fotbalové družstvo

Školní sportovní úspěchy
I když nám počasí moc nepřeje, školní
sportovní soutěže v regionu se rozjely
naplno. Již 9. ročníku fotbalového turnaje
Mc Donald Cup se naše škola zúčastnila
v obou kategoriích. V kategorii 4.-5. tříd
jsme letos měli slabší zastoupení, proto již
samotná účast byla úspěchem. Překvapení
se nekonalo, chlapci utrpěli tři porážky a
skončili poslední. V té mladší (1.-3. třída)
jsme jeli s nadějemi, které se naplnily. V základní skupině naši fotbalisté a fotbalistky
nejprve smetli ZŠ J. Matiegky 2:0, dále 2x
remizovali - se ZŠ Velký Borek 1:1 a ZŠ
Školní Neratovice 2:2. V boji o třetí místo
zdolali ZŠ Jungmannovy sady Mělník 3:2
a odjeli z turnaje neporažení. Škoda jen, že
do krajského kola postupoval pouze vítěz.
Suverénně nejlepším našim hráčem a zároveň střelcem se stala Michaela Jablončíková, která soupeřům nastřílela 7 gólů!
Pavel Jelínek
TR 92/5
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VÝSTAVA O TIŠICÍCH ZAHÁJENA
V posledním čísle TR jsme naše čtenáře zvali na výstavu o archeologických nálezech v okolí
Tišic. Vernisáž výstavy „Tišice ve světle nových a starých nálezů“, kterou mohou návštěvníci
shlédnout ve velkém výstavním sále Regionálního muzea Mělník do 2. července, proběhla 18.
května. Výstavu zahájil PhDr. Jan Turek z Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech, který se na výzkumu v Tišicích dlouho podílel. Na vernisáž zavítala i náměstkyně
hejtmana Středočeského kraje Dagmar Nohýnková, PhDr. Miloslav Slabina z Národního
muzea z oddělení prehistorie, PhDr.
Martin Kuna, CSc. - zástupce ředitele
Archeologického ústavu AV ČR a další
členové této instituce včetně Patricka J.
Fostera, který se na výzkumu v tišické
pískovně podílel. O hudební doprovod
akce se postarali žáci ZUŠ Mělník.
Zahájení výstavy se zúčastnili i zástupci
naší obce v čele se starostou panem M.
Brodským, dále pak místostarosta ing. B.
Štolba, členka zastupitelstva a šéfreStarosta obce, její kronikář a TR vyzpovídali při daktorka TR dr. O. Janoušková, kronikář
této příležitosti P. J. Fostera, který se na P. Brodský a za redakční radu TR pánové
výzkumech v Tišicích podílel
V. a P. Kváčkové.
Nenechte si výstavu ujít - je opravdu
zajímavá. Kromě exponátů, na které jsme upozorňovali v pozvánce, je možno vidět hrob
ženy, který dokazuje, že na pověstech o ženské válce a ženách bojovnicích možná něco pravdy
bude. V poloze skrčence tu totiž byla pohřbena žena bojovnice, nebo-li amazonka, která měla
ve své výbavě předměty nejen čistě ženské, ale i mužské jako nátepní destičky (pro střelbu
z luku) nebo měděnou dýku. Z tohoto hrobu také pochází čistě ženský předmět - zlatý
kroužek na sepnutí vlasů, jehož originál můžou návštěvníci obdivovat ve vitríně.
Výstava je otevřena denně, kromě pondělí, od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin.
P. Brodský
Vstupné 20 Kč, snížené 10 Kč.

Tišické bejvávalo... aneb Kdo to byl?
Už asi málokdo si vzpomene na pár starších lidí, kteří zavěšeni do sebe téměř denně přicházeli
z dnešní Lesní ulice k vlaku na zastávku ČD. Bylo to období padesátých a šedesátých let, kdy tito
pražští manželé toužící po klidu, našli útočiště a bydlení v tehdy nedávno dostavěném domě, který po
svém majiteli - zubnímu lékaři panu Hatanovi - byl všeobecně znám jako Hatanova vila. Ta vila,
která dnes je obehnána vysokou zdí a opředena mnoha, spíše nedůvěryhodnými, zkazkami. Nenápadní, snad by se dalo říci i nevýrazní lidé. S životem v obci se moc nesžili, avšak přece jen v této rubrice,
ve které vzpomínáme na významné lidi, kteří v naší obci žili, mají své zasloužené místo.
Paní Jarmila K r o n b a u e r o v á (1983 - 1968) byla dcera novináře a spisovatele Rudolfa
Kronbauera a zpěvačky Anny Kettnerové. Po svých divadelních začátcích v pražských ochotnických
souborech se na profesionální scéně poprvé objevila v roce 1912 v Plzni, avšak nabídku na stále angažmá ředitele Budila odmítla a nadále hostovala v různých divadlech. Ještě v témže roce (1912)
přijala i pozvání k několika pohostinským vystoupením v pražském Národním divadle. V prosinci
1913 se stala členkou tohoto souboru a vydržela v něm až do konce své kariéry v roce 1960. Vypracovala se zde ve skvělou, divadelní herečku a své široké nadání uplatnila jek ve filmu, tak zejména v
rozhlase a navíc jako zpěvačka působila určitý čas i ve známém kabaretu Červená sedma. V letech
1946 - 1949 se též věnovala pedagogické činnosti na Konzervatoři Praha. Jejím partnerem byl méně
známý režisér Toman (pozor, neplést v komunistické éře s nechvalně známým barrandovským režisérem
Ivo Tomanem).
Ač v obci méně známí, přece jen je rádi zařazujeme mezi význačné osobnosti (zejména paní
F. Veselý
Jarmilu), pro něž pobyt v Tišicích byl významnou životní kapitolou.
P. S. Bohužel, foto, které by i vizuálně tuto známou herečku přiblížilo, se nám nepodařilo opatřit.
ZÁSTUPCI OBCE BARÁČNÍKŮ navštívili svého bývalého dlouholetého
syndika pana Rudolfa
Prchlíka
v Domově
kněžny
Emy s gratulací k jeho 81. narozeninám a strávili s ním
při skleničce vína chvilku
vzpomínání na jeho život
v naší obci.
TR 92/6

JAK SE ŽIJE NAŠIM MYSLIVCŮM
Nedá se říci, že bychom v Tišických
rozhledech o Mysliveckém sdružení Polabí
vůbec nepsali. Většinou to však jsou jen
krátké informace o střeleckých závodech,
kdy se konaly, kdo zvítězil, jak výborné bylo
občerstvení. Protože činnost myslivců je
daleko rozsáhlejší, požádali jsme pana
Miroslava SVOBODU - hospodáře Mysliveckého sdružení, aby nás seznámil podrobněji
se životem, radostmi i starostmi jedné z nejaktivnějších společenských organizací v Tišicích. Pan Svoboda ochotně napsal:
Myslivecké sdružení POLABÍ - TIŠICE
provádí mysliveckou činnost v honitbě, pronajaté od HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA
TIŠICE, které je dobrovolným občanským
sdružením vlastníků pozemků. Celková
výměra honitby je 1313 ha a skládá se z 951
ha zemědělské půdy, 174 ha tvoří lesní
porosty, vodních ploch je 21 ha a 167 ha jsou
ostatní pozemky. V letošním roce je členem
sdružení 25 myslivců, převážně tišických občanů, kteří jsou současně vlastníky honebních pozemků. Z okolních měst dojíždí 7 členů. Myslivecká činnost v této honitbě je
poměrně náročná záležitost, protože na chov
zvěře negativně působí civilizační faktory,
především hustá automobilová doprava a neustále se rozšiřující osídlení krajiny. Nepříznivě - zejména v lesní části honitby - působí využívání lesů občany k rekreaci, sportu, sběru lesních plodin. Zvěř nutně potřebuje ke svému životu klid a minimální rušení. Přesto se myslivcům daří dobře pečovat
o zvěř a udržovat její stavy na zákonem
určené úrovni.
Mimo vlastní mysliveckou činnost myslivci
pořádají další akce v myslivecké areálu, ve
kterém se nachází lovecká chata, sportovní
broková střelnice a další hospodářská
zařízení. Pro letošní rok jsme naplánovali
4 střelecké závody (Velikonoční závod, závod
na sv. Annu, přebor Prahy a Hájkův memoriál ), dále jarní a podzimní zkoušky psů,
Tišické derby ohařů a malých plemen a střeleckou soutěž o přeborníka sdružení. Každoročně sdružení věnuje velkou pozornost
opravám a údržbě budov a mysliveckých zařízení. Každý člen má za povinnost odpracovat určený počet hodin a teprve po jeho
splnění se může věnovat vlastní myslivosti.
Ke své činnosti potřebují myslivci dostatečný
počet loveckých psů. V současnosti členové MS vlastní 8 lovecky upotřebitelných psů
a další 3 psi jsou ve stádiu výcviku. V roce
2005 bylo uloveno 27 srnců, 17 srn a 16
srnčat, 67 zajíců, 176 bažantů a 62 divokých
kachen. Pro letošní rok předpokládáme
podobné úlovky. Jarní sčítání prokázalo
dobré hospodaření se zvěří, především díky
uvážlivému lovu a efektivnímu přikrmování
v zimních měsících. Zabránilo se tak většímu
úhynu zvěře v letošní dlouhé zimě. K přikrmování zvěře slouží 56 krmných zařízení,
rozmístěných po celé honitbě, o která se starají všichni členové MS.
Myslivci mají po celý rok práce víc než
dost. Jedná se o časově náročný koníček a nelze ho zvládat bez citového vztahu ke zvěři,
-pbk myslivosti a k celé přírodě.
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Čtenáři nám píší...
Příběh neuznaného rekordu
KANALIZACE - POKRAČOVÁNÍ?
aneb byli jsme při početí olympijského zlata Pan starosta v minulých TR opět vyčítá
Před nedávnem proběhl v ČT pořad pod názvem Cestovní zpráva z lodi Gruzie. Název
rádoby umělecký, který většině posluchačů
dnes už nic neříkal. Bylo to, te už veselé vzpomínání dosud žijících účastníků, na strastiplnou cestu z olympiády v Melbourne před
padesáti lety. Doba, do které chodníčkem vzpomínek dojdeme v dalším vyprávění a vzpomínání, jak tišičtí sportovci trochu nepřímo přispěli k jedinému československému olympijskému zlatu v roce 1956 v už vzpomínaném
Melbourne, pro které dolétl disk z rukou dívky
z Libiše, Američanky Oliny Fikotové. Vezměme to však pěkně po pořádku. Olympijské
hry u protinožců se konaly v době jejich začínajícího léta v listopadu. Bylo to období politicky velmi vypjaté po krvavém říjnovém
potlačení protikomunistického povstání v Maarsku sovětskými tanky. Toto dění nemohlo
nezanechat svůj mezinárodní ohlas v pulzujím
životě olympijského města a jeho sportoviš .
Balzám na českou dušičku. Fikotová
Dopad pocítila i naše výprava. Tehdy náš letecpřed Begljakovovou a Ponomarevovou
ký park nedisponoval letadly, která by mohla
ze Sovětského svazu
zajiš ovat spojení na mezikontinentálních linkách. Proto byl pro přesun naší výpravy zajištěn francouzský přepravce, který letounem typu
Armagnac, s výkvětem našeho sportu, funkcionáři a všade přítomnými fízly, překonal tu
ohromnou vzdálenost. Potíže vyvolané politickým vřením se objevily při návratu. Francouzi
ohlásili poruchu letadla. Čekání se prodlužovalo den ze dne, až posléze vedení naší výpravy
požádalo Sověty o pomoc a společně s jejich olympioniky se i naši nalodili na lo Gruzia a
nastoupili tak dlouhou, měsíc trvající cestu labyrintem tichomořských ostrovů do Vladivostoku.
Z Dálného východu je pak čekala dvanáctidenní cesta vlakem transsibiřskou magistrálou do
Moskvy a odtud pak už letecky - to bylo na Silvestra - i s olympijským zlatem domů do Prahy.
Každému zrození však předchází početí. Kde byl tedy položen základ k tomu jedinému
olympijskému zlatu? Vra me se o neuvěřitelně krátké dva roky zpět. V blízké Libiši bylo dobudováno nové hřiště s normální čtyřsetmetrovou atletickou drahou. Rádi jsme si tam jezdili zazávodit, protože proti naší amatérské dráze - to bylo nebe a dudy. Tak se také stalo, že v Libiši
založili lehkoatletický oddíl a my byli asi prvním jejich soupeřem. Tehdy ještě i špičkoví sportovci byly chudí a tak pěkně linkovým autobusem si do Libiše v rámci našeho utkání přijeli
mimo soutěž zazávodit atleti pražské Rudé hvězdy. Byli to samí reprezentanti jako třeba dálkař
Bílek, sprinter Martínek a mimo další i diskař Čihák. Tehdy náš rekord v disku držel jeho
reprezentační kolega Karel Merta výkonem 52,20 m. A co čert nechtěl, k našim třicetimetrovým
pokusům Čihák přidal výkon 52,28 m, kterým jednak překonal čs. rekord a jednak i zamotal
notně hlavu libiškým dobrovolníkům na postech rozhodčích. Snaha, aby rekord přijeli uznat
svazoví rozhodčí z Houštky byla zbytečná. Pochopitelně. Kdo by se podepsal pod rekordní
protokol, když nebyl svědkem vlastního výkonu. Tak k uznání nového rekordu nedošlo (Čihák
si to později dalšími kvalitnějšími hody vynahradil).
A nyní k pointě celého vyprávění. Na hřišti se mezi jinými diváky od discipliny k disciplině
pohybovala skupina tří děvčat. Ta dvě o hlavu převyšovala hezká štíhlá brunetka, ligová
basketbalistka Olina Fikotová. Sportovní zvědavost ji přivedla i k diskařskému kruhu, kde jí po
závodě Čihák, podotkněme, že velmi ochotně, vysvětloval, poučoval a ukazoval diskařskou
techniku až posléze - slovo dalo slovo - a v dalších dnech Fikotová přes disk zabloudila do
Čihákovy náruče (jak také ne, Čihák jako většina diskařů byl kus opravdu pěkného chlapa). To
byl konec košíkářky a začátek oslňující diskařské dráhy Fikotové. Dalo by se dál vyprávět
o jejich rozchodu a seznámení Olinky s olympijským vítězem v hodu kladivem Američanem
Haroldem Connollym, o jejich slavné svatbě na Staroměstské radnici i o neštěstí doby, kdy povolit sňatek české holky s americkým klukem musel s velikou přímluvou Emila Zátopka sám
prezident Antonín Zápotocký.
A te přichází místo pro ta, tolik problematická KDYBY. Kdybychom si nevyjednali utkání
s Libiši, nepřijeli by si zazávodit pražští atleti, Fikotová by se dál trefovala do bezedných košů
a československá sportovní historie by byla ochuzena o jeden ze svých zlatých vrcholů. Naštěstí
v tomto případě žádné KDYBY neplatilo a my už na další olympiádě v roce 1960 v Římě mohli
F. Veselý
fandit a držet palce diskařce Američance Connollyové.

Program letního kina Tišice
1. 7.
8. 7.
15. 7.
22. 7.

ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
DOBA LEDOVÁ 2 - OBLEVA
PRIME
ŠIFRA MISTRA LEONARDA

29. 7.
5. 8.
12.8.

TRISTAN A ISOLDA
LEMRA LÍNÁ
16 BLOKŮ

Jednotné vstupné 70,- Kč, změna programu
vyhrazena, začátek představení 21.30 hod.

občanům nezájem o připojení na plyn. Jejich
vinou prý má obec vracet 11 mil. korun, ale
tato situace se týká i OÚ, ten vlastní několik
budov vytápěných elektricky, jenom cena
spotřebované elektřiny v budově OÚ je 203
tis. za rok. To je asi 6x více než průměrná
spotřeba RD vytápěného el. (30-35 tis.) Přitom budova OÚ je používána jen 5 dní v týd
nu, jistě by bylo výhodnější topit plynem.
Některé další články opakují stále totéž, jak
se říká mlácení prázdné slámy. Například
termín dokončení kanalizace do konce roku
je nereálný a věří mu jen náš starosta, stejně
jako když měly být první zkoušky systému
v září 2004, starosta opakuje „musíte vydržet“ Sám pro zlepšení situace neudělal nic.
Již na jaře 2004 poslanec Mrázek veřejně
upozorňoval, že 24 m výkopů nestačí k tomu,
aby bylo možné systém v září odzkoušet,
starosta toto upozornění nebral v úvahu.
Víme, že ani stavební dozor neplnil své
povinnosti, přesto že si občané stále stěžovali
a žádali přítomnost stavebního dozoru na veřejném zasedání, nezajistil ho pan starosta
ani jednou za celé dva roky. Chtěli jsme
vědět, kolik takový zbytečný dozor stál,
starosta veřejně prohlásil „..bylo to zveřejněno v TR“, v žádných to zveřejněno nebylo.
Vinu, že v roce 2005 nebyly na kanalizaci
peníze, nyní starosta svaluje na kdekoho. Je
to ale jedině jeho diletantský přístup, je placen jako profesionál a měl by tak i jednat. Stará pravda říká: Jestli něčemu nerozumíš, tak se
do toho nemíchej, i když ti to funkce umožňuje.
Jestlipak už se poslanci Mrázkovi omluvil?
Touš
Nebo už se starosta neomlouvá?
(text je otištěn v původním znění, bez redakčních
úprav)

INZERCE
z

PRODÁM 14" monitor k počítači - cena 100 Kč

Tel. 737 389 708
z

KOUPÍM stav. pozemek o výměře cca 200 m2

v Tišicích, Chrástu nebo Kozlech s možností
napojení na plyn. Tel. 608 021 613 pí. Kadlecová
z

KDO MÁ ZÁJEM sekat zahradu v Kozlech a brát

si trávu - tel. 315 698 278 nebo 607 812 968 pí.
Duchoslavová.

NAROZENÍ
Benjamin Jiří Binder 2. 4. 2006
Kholová Jana
5. 4. 2006
Jan Pasovský
15. 4. 2006
Ondřej Luňák
19. 4. 2006
Petr Ž
ž ižka
19. 5. 2006
Veronika a Ondřej Krbcovi
26. 5. 2006

Chrást 322
Chrást 176
Chrást 324
Chrást 336
Chrást 100
Chrást 337

ÚMRTÍ
Marie Iličová
Věra Pokorná
František Dvořák

Chrást 326
Kozly 27
Chrást 99

37 let
78 let
79 let
TR 92/7

TR92.qxp

26.6.2006

8:36
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S P O R T
SOUTĚŽNÍ ROČNÍK 2005-2006 PRO TIŠICKÉ FOTBALISTY SKONČIL
Muži
Hodnocení týmů dospělých je poněkud
rozpačité. Áčko po velmi slušném podzimu
poněkud stagnovalo a jen tři vítězství na jaře
nejsou dobrou vizitkou týmu. Naštěstí tyto
výhry přišly v pravou chvíli, soupeři také
ztráceli, a tak jsme přeci jen skončili v horní
polovině tabulky. Důvodem byla spousta
zranění a především odchod brankáře Kardy
a Jirky Svobody na Pšovku. Béčko splnilo
svůj cíl a udrželo se ve třetí třídě. Céčko po
podzimních devíti bodech získalo na jaře
plných dvacet bodů a posunulo se také o několik příček směrem nahoru. Mužstvo se
z původních 25 lidí ustálilo na současných
18 a i výsledkově a herně potěšilo až na
několik málo výjimečných zápasů se Mšenem B, Záryby B, Lobkovicemi B a Vysokou
B. Tyto týmy totiž využily posil z prvních
mužstev a výkonnostní rozdíl byl velmi znát.
V příští sezoně přihlašujeme pouze dva týmy
s představou posílení áčka a výrazného
omlazení béčka. Tradiční turnaj O pohár
starosty se bude konat v sobotu 29. července
a večer bude pokračovat zábavou pod širým
nebem. V průběhu letní přestávky musíme
provést výměnu branek, nebo se zjistilo, že
jsou o 14 cm, resp. 10 cm nižší.
ž áci
Ž
V letošní sezóně byl vidět u našich žáků
výkonnostní vzestup. Obzvláš jarní část

soutěže byla úspěšná, o čemž hovoří jen dvě
prohry s prvními mužstvy tabulky (Liběchov
a Ovčáry) a remíza v Zárybech. Během sezóny se do hry zapojilo 25 žáků. Zlepšení
výsledků mají na svědomí nejen individuální schopnosti některých jedinců, ale především kolektivní pojetí. Z mužstva po
sezóně odcházejí jen tři hráči (Pešák, Veselý
a Rýznar), proto očekáváme výrazně lepší
výsledky v následujícím ročníku. Koncem
srpna připravujeme pro děti opět týdenní
soustředění na Klínovci a po příjezdu v neděli 27. srpna žákovský turnaj na našem
hřišti.
Mladší přípravka.
Po podzimní části skončilo naše mužstvo
s malým bodovým odstupem na 6. místě. Při
jarních zápasech jsme ztratili body zejména
kvůli onemocnění opor a také účasti našich
dětí na škole v přírodě. A tak jsme v nadstavbové části hráli o umístění ve skupině o 6. až
9. místo. V této skupině jsme nenašli přemožitele, ale přesto jsme skončili na druhém
a celkově tedy na 7. místě ze 13 účastníků.
Toto umístění odpovídá našim možnostem
s tím, že můžeme hrát vyrovnaná utkání
s nejlepšími mužstvy okresu a dokonce je
porážet. Na závěr vydařené sezóny jsme v pátek 16.6. uspořádali každoroční rozlučku,
kdy se utkaly děti posíleny o trenéry se
svými rodiči. Poté byli vyhodnoceni a od-

měněni nejlepší jednotlivci za jarní sezonu.
Nejlepší zlepšení sezony - Filová Andrea
Největší bojovníci - Palička Pavel a Duchoslav Jan
Nejlepší střelec - Jablončíková Michaela 22
branek
Další jarní střelci - Duchoslav Jan 7, Koníček Ondřej 6, Hovorka Jan 4, Douděra
Pavel 4, Kučera Roman 3, Palička Pavel 2 a
Filová Andrea 1.
V závěru sezóny byl vytvořen okresní výběr
dívek ve věku od 10 do 15 let, do kterého
byla také vybrána Míša Jablončíková z naší
přípravky.
Děkujeme všem sponzorům, trenérům
a všem lidem, kteří pracují kolem chodu oddílu, za práci v uplynulé sezóně.

Zbývající výsledky:

S. Obříství - Tišice B 0:3 (Tislický Jos., Brzoň,
Toman P.)
Tišice B - Dřísy 1:0 (Vítovec)
Kly A - Tišice B 3:1 (Cúth)
Tišice B - Dolní Beřkovice 0:6
Tišice B - Řepín B 2:3 ( Weishaupl 2x)
SK Liběchov - Tišice B 6:2 (Toman Pavel, Dulík)
IV. třída skupina A
Tišice C - Mšeno B 0:4
Botafogo Mělník - Tišice C 3:0 (kontumačně)
Tišice C - Nebužely 1:1 (Temiak)
Lobkovice B - Tišice C 3:1 (Stibor)
Tišice C - Velký Borek B 1:1 (Weishaupl)
PMB Mělník - Tišice C 2:0 (Stibor, Pek)

S. Tuhaň - Tišice C 2:6 (Temiak 3x, Pek 2x, Vlach)
Tišice C - Vysoká B 4:10 (Schuster, Temiak, Pek,
Vlach)
III.třída - žáci
Tišice - Dol. Beřkovice 3:1 (Rýznar,Pešák, Temiak)
Záryby - Tišice 1:1 (Rýznar)
Tišice - Liběchov 1:6 (Pešák)
Tišice - Ovčáry 0:4
Tišice - Labský Kostelec 6:1 (Temiak 3x, Rýznar
2x, Baslar)
Řepín - Tišice 3:6 (Temiak 3x, Beran, Pešák, Baslar)
Vysoká - Tišice 1:4 (Baslar 3x, Heinz)
Tišice - Vehlovice 5:3 (Pešák 4x, Rýznar)

Okresní přebor:
PTZ Nelahozeves-Tišice A 2:1 (Brzoň)
Tišice A - S. Libiš B 1:1 (Brzoň)
Pšovka B - Tišice A 4:1 (Janda)
Tišice A - S. Všetaty 2:0 (Toman Pavel, Březina)
Mlékojedy - Tišice A 1:2 (Karlík, Brodský)
Tišice A - S. Záryby 2:1 (Karlík, Štráchal)
Tišice A - TJ Řepín 1:3 ( Stibor)
Mšeno - Tišice A 4:0
III. třída skupina A
Hor. Počaply - Tišice B 3:0
Tišice B - Liaz Vehlovice 1:0 (Brodský)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

1.
2.
3.
4.
5.

OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI
S. Byškovice
22 2 2 76:11
S. Záryby
16 4 6 61:30
S. Libiš B
14 6 6 56:32
SK Kostelec n.L.
11 7 8 43:34
S. Tišice A
12 3 11 51:41
Mělník-Pšovka B
12 2 12 52:59
Veltrusy
10 7 9 41:47
S. Mlékojedy
9
7 10 42:40
S. Řepín A
10 4 12 41:47
SK Mšeno
9
6 11 47:50
PTZ Nelahozeves 8
8 10 39:46
SK Vojkovice
8
8 10 37:44
S. Všetaty
3
4 19 26:83
S. H.Beřkovice
2
4 20 21:69

68
52
48
40
39
38
37
34
34
33
32
32
13
10

III. TŘÍDA SK. A- MUŽI
S. Čečelice
18 2 2
S. D. Beřkovice
18 1 3
FC Lobkovice
14 1 7
Liaz Vehlovice
10 4 8
S. H. Počaply
10 2 10

56
55
43
34
32

69:25
93:24
67:30
33:36
45:42

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SK Liběchov
S. Řepín B
S. Dřísy
S. Kly
S. Tišice B
AFK Vraňany
S. Obříství

9
9
9
8
7
5
1

4
2
1
2
4
3
2

9
11
12
12
11
14
19

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

IV. TŘÍDA SK. A - MUŽI
S. Záryby B
19 2 2
FK Vysoká B
16 5 3
FC Lobkovice B
14 2 7
S. Střezivojice
13 1 9
Botafogo Mělník
11 6 6
S. V. Borek B
12 1 10
SK Mšeno B
9
7 8
FK Nebužely
8
6 9
S. Všetaty B
9
3 11
S. Tišice C
9
2 13
S. Kly B
8
4 11
S. Tuhaň
2
3 18
PMB Mělník
0
0 23

43:43
38:48
39:45
37:42
37:47
24:61
15:97

31
29
28
26
25
18
5

74:22
69:33
55:36
73:43
49:36
61:45
49:48
35:38
49:54
42:61
46:49
39:92
22:106

59
53
44
40
39
37
34
30
30
29
28
9
0

Družstvu žáků se letošní sezona povedla

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

6.
7.
8.
9.

III. TŘÍDA - ŽÁCI
SK Liběchov
16 0 2
S. Ovčáry
14 1 2
LIAZ Vehlovice
12 1 4
S. Tišice
10 2 5
S. Vysoká
9
0 7
S. D. Beřkovice
6
1 9
SK Kostelec n.L.
5
2 10
S. Záryby
4
3 10
S. Všetaty
4
0 14
S. Řepín
0
0 17

108:12
93:29
82:35
49:44
64:30
22:33
27:71
29:52
21:81
11:119

NADSTAVBA - MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
Beck Mělník
4
2 0 26:9
S. Tišice
3
3 0 17:9
S. Libiš
1
2 3 12:14
Vitana Byšice
0
1 5
4:27

48
43
37
32
27
19
17
15
12
0

14
12
5
1

Tabulky IV. třídy mužů a III. třídy žáků nejsou konečné do uzávěrky TR 92 nebyly známy.
stránku připravili A. Kravcov a J. Kratochvíl
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