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Vozovky s novým kabátem Už zase volby!
Že se po obci opravují vozovky, si všimli určitě všichni občané. Mnozí se však ptají, mnohdy
s kritickým podtextem, proč se opravují méně důležité, málo frekventované ulice, například
Pod Chatami, která slouží jen chatařům, a proč se neopraví třeba ulice Železniční, která
připomíná svým povrchem tankodrom. Vysvětlení je jednoduché.

Jedny volby máme za sebou a zatím stále
nic z toho pořádného, jen samé tahanice
mezi politiky, kteří se nedokáží dohodnout.
A už na nás ukají další - tentokrát ty pro nás
asi více důležité, a to volby komunální.
Budeme si volit své zástupce do krajského
zastupitelstva a především lidi z naší obce,
kteří na další období zasednou na tišické
„radnici“ a pokusí se zase o něco dojít dále.
Někde navíc proběhnou ještě volby do Senátu, nás se však tentokrát netýkají. A kdy to
bude?
Volit půjdeme v pátek 20. října a v sobotu
21. října 2006. Standardně budou tři volební
okrsky - č. 1 v Tišicích bude volit tradičně na
poště, pro 2. a 3. (Chrást a Kozly) to bude
letos premiérově v budově nového Obecního
úřadu.
Vše však bude ještě upřesněno v příštích
TR 94, které vyjdou mimořádně dříve před
-ojavolbami.

Vše o volbách do OZ, které se konají
20. a 21. října, přineseme v příštím čísle
Tišických rozhledů, které vyjde mimořádně
již 15. října.

NÁVŠTĚVA Z ANGLIE

V roce 2002 po velké povodni požádal Obecní úřad o dotaci na opravu povodní poškozených
vozovek - bohužel neúspěšně.O stejnou dotaci požádala obec i po letošní jarní povodni.
Tentokrát však úspěšně a peníze jsme dostali. Jako vždy se však jedná o přísně účelovou
dotaci. V podmínkách pro přidělení je přesně specifikováno, které ulice a v jaké rozsahu se
za přidělené peníze mohou opravit a v jakém termínu. Které ulice byly pod vodou si většina
občanů dobře pamatuje. V případě, že se nějakou ulici nepodaří do konce roku opravit, bude
obec muset patřičnou část peněz vrátit, v žádném případě je nelze použít někde jinde.
Další ulice - Labská, Obecní, Ke Křížku, M. Podvalové, Sportovní a postupně i další - se
opravují z peněz na kanalizaci v souladu s projektem a se smlouvou s firmou ČERVENKA,
takže ani v tomto případě nelze opravit jiné ulice, by by to sebe více potřebovaly.
Petr Brodský

Co bude s kanalizací?
Pomoc kraje v pravý okamžik
Firma Červenka pokračuje ve výstavbě
kanalizace tak, aby byl splněn požadavek
Státního fondu životního prostředí ČR. Je
stanovena délka hlavních stokových tras,
dokončuje se kompletace ČOV v součinnosti
s dodavatelem technologie - firmou ADOS,
budou prováděny předepsané terénní úpravy
i konečné sadovnické práce a komunikace.
Rovněž podtlaková stanice bude dokončena
za účasti anglických montérů.
Je nutné zdůraznit, že veškeré současné

činnosti jsou financovány pouze z prostředků Středočeského kraje, který naší obci
poskytl dotaci ve výši 8 milionů korun. Právě
díky této pomoci bude obec schopna všechny
stanovené parametry dodržet a určený rozsah výstavby splnit. Po problémech, způsobených změnou rozhodnutí ministra ŽP, je
pomoc Středočeského kraje neocenitelnou
pomocí v pravý okamžik.
Miroslav Brodský, starosta

Ian White kontroluje řídící panel
Počátkem srpna navštívil naši obec a stavbu
kanalizace technický manažer firmy
REDIVAC-ISEKI pan Ian White s cílem
prověřit připravenost stavby pro zahájení
dokončovacích prací a příprav na najetí
vakuové kanalizace.
Podrobnosti čtěte na str. 2

Zveme všechny občany na zasedáni
OZ, které se bude konat ve čtvrtek
21. září od 19 hodin v sále Na Hřišti.
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ZPRÁVY
z

Místostarosta obce informoval o situaci,
která vznikla změnou rozhodnutí ministra
ŽP M. Ambrozka ve věci snížení dotace na
výstavbu kanalizace v naší obci. OZ schválilo
jednání s SFŽP ČR na vypracování dodatku
a pověřilo starostu obce podpisem dodatku
smlouvy v úrovni rozhodnuté ministrem.
z Vzhledem k tomu, že na zasedání OZ byli
přítomni i zástupci dodavatelské firmy Červenka, vysvětlili podrobně všem přítomným,
jaký bude další postup prací na kanalizaci
a co se v současné době děje. Potvrdili také
termín pro dokončení té části stavby, na
kterou jsou finanční prostředky, a to 31.12.
2006. Dále se počítá, že od 1. 9. 2006 by měl
začít postupně najíždět zkušební provoz
ČOV i vakuové stanice a po provedených
zkouškách by se mělo napojit prvních cca
250 obyvatel. Firma bude nadále dokončovat přípojky na veřejné části všude tam,
kde jsou již položeny hlavní stokové trasy.
Do konce roku by tak mohlo být připojeno
622 obyvatel.
z Bylo projednáno hospodaření obce a schvá-

Z

OZ

lena Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 včetně nalezených
nedostatků - nutno zajistit ocenění lesních
pozemků.
z Schválen závěrečný účet Svazku obcí Polabí za rok 2005.
z Občané byli také seznámeni s přidělením
účelové dotace MMR na obnovu místních
komunikací poškozených povodněmi a OZ
schválilo jejich využití, a to výhradně k tomuto účelu.
z Místostarosta obce informoval o účasti tišických občanů ve volbách a jejich výsledku
z OZ schválilo pronájem nebytových prostor novým nájemcům - prodejnu masa ihned
a restauraci Na Hřišti od 1. 11. 2006.
z Občané byli dále informováni o řadě
dalších záležitostí - nabídka nadstandardních služeb nemocnice v Neratovicích, zahájení provozu letního kina, o prováděném dopravním průzkumu chování obyvatel a další.
z V závěru zasedání byl dán prostor občanům - jejich dotazy byly většinou zodpovězeny ihned.

NÁVŠTĚVA Z ANGLIE

Kontrolní prohlídka jedné z šachet
Ve dnech 1. a 2. srpna navštívil naši obec
a stavbu kanalizace technický manažer firmy
REDIVAC-ISEKI pan Ian White. Cílem jeho cesty bylo naposledy prověřit připravenost stavby pro zahájení dokončovacích
prací a příprav na najetí vakuové kanalizace.
Podrobně si prohlédl vakuovou stanici,
poprvé pustil elektrický proud do ovládacího
panelu, nahlédl do několika náhodně vybraných šachet, ve skladě firmy ČERVENKA
zkontroloval kompletnost dodávky ventilů
a jejich příslušenství. Zástupci obce, firmy
ČERVENKA i stavebního dozoru si s potěšením vyslechli, že vše je dobře připraveno
a že tedy 21.8. mohou nastoupit specialisté
firmy ISEKI a začít připravovat vakuovou
stanici k najetí a spolu s firmou ČERVENKA přistoupit k montáži ventilů do
sběrných šachet a zkoušení jednotlivých
částí vakuového systému.
TR 93/2

Součástí těchto prací bude i vyškolení
vybraných pracovníků z naší obce, kteří se
budou, pod hlavičkou firmy TIKANAS,
starat o provoz a údržbu kanalizace a čisPetr BRODSKÝ
tírny odpadních vod.

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z Středočeský kraj poskytl obci Tišice dotaci
na úhradu úroků z úvěrů
z Referát dopravy MěÚ Neratovice řešil neutěšený stav výjezdu z betonky u pískovny na
hlavní silnici a stanovil úkoly pro dotčené
firmy
z při likvidaci přerostlých stromků došlo ke
sporu mezi Školkami Knížecí dvůr a místními myslivci, situaci řešil Odbor životního
prostředí MěÚ Neratovice.
z vedení obce Tišice se podařilo zajistit
dotaci na vybavení nového Obecního úřadu
z starosta sepsal smlouvy s ČEZ na odběry
elektrického proudu pro ČOV a vakuovou
stanici
z zadávací podmínky pro výběrové řízení na
pronájem hospody „Na Hřišti“ byly vypracovány a předány uchazečům s termínem pro
odevzdání nabídek byl 31.7.2006
z letní kino letos zaznamenalo rekordní
návštěvu - bylo prodáno 148 lístků do kina
s kapacitou 120 osob
z rozbíjení veřejného osvětlení neustává, vyzýváme proto občany, aby věnovali pozornost
ochraně společného majetku. Slušným lidem
neosvětlené ulice vadí.
z obec Tišice má v současné době 1590 obyvatel
z vedení obce jedná o pronajmutí prodejny
masa a uzenin v Chrástu, nový zájemce by
měl zahájit provoz v září
z firma TIKANAS s.r.o. připravuje smlouvy
pro připojení na kanalizaci
z bylo schváleno ozelenění vytěžených prostor „S4 - sever“ pískovny, kde má být
vysázeno 800 stromů a 11000 keřů
z POLICIE ČR odložila případ vloupání do
restaurace „Na Hřišti“ a místností TJ v květnu, pachatel nebyl doposud dopaden
z dražba majetku VAÚ Tišice proběhla dne
10. 8. 2006 pod řízením JUDr. Volánkové
z Středočeský kraj vydal dne 27. 7. 2006 nařízení, týkající se období mimořádného sucha. Řada opatření, omezující chování v lesích, při zemědělské činnost a rekreaci trvala
až do 2. 8. 2006, kdy bylo nařízení zrušeno
z odpově hejtmana Středočeského kraje na
petici našich občanů, požadující řešení neutěšeného stavu dopravní situace v obci, KÚ
připravuje a budeme informováni
z Spolana a. s. Neratovice nabízí tzv. „areálové služby“ - pronajme různé výrobní i skladovací budovy, včetně rozsáhlých služeb

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ OBČANŮM!
Upozorňujeme všechny občany, kteří se budou napojovat na vakuovou kanalizaci, že
před skutečným napojením musí být domovní část přípojky, tedy ta, na kterou mají
projekt a stavební povolení, ZKOLAUDOVÁNA. Podkladem pro kolaudaci je „Přejímací
protokol z provedené technické kontroly“, který stavebníkovi vystaví na základě prohlídky domovní přípojky před jejím zasypáním pracovník, pověřený firmou TIKANAS
a Obecním úřadem, většinou jsou to Miroslav Mrázek a Zdeněk Novák.
O tom, jakým způsobem se budou kolaudace provádět, zda individuálně u každého stavebníka, nebo hromadně na Obecním úřadě, se v současnosti jedná se Stavebním úřadem
v Neratovicích. Občané budou včas informováni a vyzváni ke kolaudaci.
Petr Brodský
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Te r m í n d r ž í m e …

Nestyme se za češtinu

Právě v těchto dnech byla kladně vyřízena žádost Obce Tišice o dotaci na vybavení nového
„Multifunkčního domu“. Původně požadovaná výše podpory byla sice omezena, ale i tak
můžeme poděkovat řediteli odboru financování Ministerstva financí za komplexní pomoc
naší obci při budování nového objektu a důstojného sídla Obecního úřadu. A protože vyřizování dotace nebylo jednoduché, oceňujeme zvláště velice vstřícný a konstruktivní přístup
některých pracovníků ministerstva financí a operativní vyřizování naší žádosti.
Odborné firmy již zahájily činnosti spojené s výrobou zařízení a nábytku, termín provedení
všech prací se předpokládá do konce září a lze tedy s jistotou konstatovat, že nově zvolené
zastupitelstvo obce Tišice bude moci zahájit svou práci již v novém prostředí.
Miroslav Brodský, starosta

Je to naše mateřština a v lásce k ní jsme už od
samého dětství byli v rodině i ve škole vedeni.
Jsme malý národ a jako takový jsme v historii
byli mnohokrát v područí různých mocipánů
a uchvatitelských systémů. A není náhoda, že
první, oč se tito samovládci snažili, byla snaha
ochromit jazyk porobeného národa.Tak i v moderní době minulého století se do našeho
slovníku dostalo mnoho germanismů, později
rusismů a dnes pohříchu i mnoho anglikanismů
i amerikanismů. Pro mnohé rádoby politiky
a novináře cizí slova znamenají nádech
světovosti. Tak například pro ně je či není něco
transparentní. Ono to krásné české „průhledné“
by jim zřejmě ubralo na důležitosti. Bývalý
prezident Havel umí s českým jazykem krásně
zacházet. Tak z jeho myšlenkové dílny vyšlo i
hezké slovo - smysluplný. A hned se chytilo a
našlo si cestu až ve zbytečné široké míře do
politických tirád mluvků a písálků všech
kategorií. I mně se líbí. Ale, abych uhodil
hřebíček na hlavičku. Nevidím (a hlavně
neslyším) dost smysluplné, aby náš nový pěkný
obecní úřad nesl pojmenování multifunkční
dům. Copak nemůžeme o něm hovořit jako o víceúčelovém, mnohoúčelovém, či všestranně
využitelném domě? Znělo by to jistě lépe. Navíc
jsem přesvědčen, že ta mutifunkční kostrbatina
brzy zmizí v propadlišti zapomnění a my
budeme jako vždy chodit vyřizovat své záležitostí na náš nový obecní úřad.
F. Veselý

Vizualizace budoucích
prostor nového
obecního úřadu nám
ukazuje, jak bude
vypadat velká
zasedací místnost.

A také kancelář
starosty obce. Tyto
obrázky jsem převzali
z podkladů firmy,
které předkládala do
výběrového řízení na
dodavatele vnitřního
vybavení.

Pár slov k příspěvkům našich spoluobčanů
V minulých TR jsme si mohli přečíst na str. 7 dva články. První
z nich z pera F. Veselého pojednával o neuznaném diskařském rekordu v souvislosti s účastí tišických lehkých atletů i pozdější naší
reprezentantky Olgy Fikotové na závodech v Libiši. Článek, který
byl takovým balzámem na českou dušičku, jak se píše v popisce
k fotografii. V přímém kontrastu pak byl příspěvek dalšího spoluobčana, Č. Touše, při jehož čtení šel až mráz po zádech z pocitu,
kde se může v člověku brát tolik zloby a nenávisti k jediné osobě, ke
starostovi naší obce. Od první do poslední věty jen špína v podobě
rádobyobjektivní kritiky a v závěru označením starosty za diletanta.
Tak tedy od začátku. Obci skutečně hrozilo vrácení 11 miliónů
korun z projektu plynofikace, ale, zřejmě asi čirou náhodou, se
podařilo právě starostovi toto nebezpečí zažehnat a obec nic vracet
nemusí. Dále Č. Touš ohromuje čtenáře částkou 203 000 Kč za spotřebu elektrické energie jen v budově OÚ, přestože byl pracovnicemi
OÚ informován, že v této částce jsou ve spotřebě proudu zahrnuty
i ostatní objekty - např. dílna údržby (p. Berka), knihovna vyžadující stálou teplotu, zdravotní středisko (dětské 100%, dospělí 40%
výdajů), čekárna vlakové zastávky, klubovna na poště, kadeřnictví
a kosmetika i letní kino. To však pisatel zamlčel, protože to už by
porovnání s vytápěním šesti rodinných domků neobstálo. Budova
OÚ je vytápěna elektrickými přímotopy o celkovém výkonu 23 kW
(kromě knihovny), tzn. 460 kW za den, a to v případě plného
výkonu, bez jediné minuty regulace teploty. Při ceně 1,20 Kč/kW
(přímotopná sazba D45 - zbývající 4 hod. je topný okruh systémem
HDO vypnut) je to 552 Kč za den. Pak by tedy muselo jít topení
nepřetržitě 367 dní v roce na plný výkon, takže by nestačil ani
přestupný rok a nevěřil by tomu ani ten největší diletant. Na závěr
pak ještě moudrá rada - že by bylo výhodnější na OÚ topit plynem.

Protože mám svůj dům vytápěn stejným elektickým systémem i se
stejnou sazbou, ale mám i plyn (sporák), pak vím, že investice 100110 tisíc za přechod na plyn by se mi při relativně podobných
cenách obou energií do konce života nevrátila.
A dále - že průběh jednotlivých etap výstavby kanalizace není
podle našich představ, to pociujeme všichni a o příčinách se napsalo i na veřejných zasedáních OZ namluvilo už mnoho. Každý by
měl vědět, že veškerá zásadní rozhodnutí ze strany obce musí schválit OZ, v Tišicích tedy minimálně 6 členů a teprve pak následně to
může podepsat starosta. Svalovat tedy veškerou vinu za nedostatky
jen na starostu nelze, protože pak by bylo zbývajících 10 poslanců
zbytečných. O příčinách odsouvání přidělených dotací psal poslanec
B. Štolba v TR 91, kde uvedl, že nadřízené orgány musely nejprve
řešit a ověřit si pravdivost stížností sdělovaných jim někým z naší
obce. Že to byla voda na mlýn zvláště Ambrozkově MŽP , které mělo
peníze uvolňovat, je nabíledni. A kdo si to stále stěžoval? Chytrému
napověz…
Jestli plnil a plní stavební dozor na výstavbě kanalizace dobře svou
funkci, nemohu posoudit, ale že není zbytečný, ba dokonce je podmínkou přidělování státních dotací, to vím zcela jistě. Přestože
Č. Touš tvrdí, že o tom v žádných TR nic nebylo, doporučuji přečíst
si v TR 81 na str. 6 článek „Kanalizace a stavební dozor“, kde je na
více než třetině stránky podrobně popsána funkce, práva a povinnosti stavebního dozoru (firma Stormen s.r.o.) ve vztahu k výstavbě
kanalizace v Tišicích.
V jednom se ale přece jen s Č. Toušem naprosto shoduji a jsem
ochoten se pod to podepsat. Že stará pravda říká: Když něčemu
nerozumíš, tak se do toho nemíchej!
J. Kratochvíl
TR 93 /3
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…je libo papriku?

Červenou, zelenou, žlutou, sladkou,
pálivou, slabostěnnou, silnostěnnou, či
mnoho dalších? Výběr, až oči v prodejnách
(fejeton nejen pro
semen i výpěstků přecházejí. A sousedi se
předhánějí, kdo vypěstuje papriku větší
než pivní půllitr. Nebylo tomu tak vždy.
Paprika u nás je celkem moderní zelenina.
Začali ji zde pěstovat zemědělci, kteří
v době okolo první světové války přicházeli z chudičkého Balkánu, na periferiích
našich velkých měst si najímali nebo
kupovali půdu a začali zahradničit.
Trochu čerstvé zeleniny přišlo vždy vhod.
Lidé si zvykli. I Jan Werich jednou
zavzpomínal: „Když mi jako malému
klukovi maminka řekla, jdeme k Bulharům pro papriky, tak jsem si vždy
myslel, že Bulhar je profese, něco jako
zahradník. A až později jsem Bulhary zařadil tam, kam patří, tedy jako příslušníky
jednoho evropského národa.“
K nám na venkov se ve větší míře paprika rozšířila až v době II. světové války, kdy
Hitler jako odměnu Rumunsku za spoluúčast ve svých válečných taženích, pozval
chudičké rumunské zemědělce do okupovaných zemí střední Evropy, kde byli
zaměstnáni u sedláků nebo jim daroval
půdu, na které začali hospodařit. Nacistická propaganda tyto občany uvedla honosným názvem „národní
hosté“, což se brzy v podání našich obyvatel z nenávisti k Německu
a jeho spojencům změnilo v posměvačný a ironický úšklebek.
I do naší obce přišla rodina národních hostí. Byla umístěna do
statku po příslušnících rodiny pana Picka, kteří jako Židé byli
odvlečeni do osvětimského koncentračního tábora a už týdny, což se
tehdy nevědělo, nebyli mezi živými. Pro naše občany tito hosté byli
Bezarábci, protože pocházeli z chudé oblasti Bessarábie, rozkládající

se ve východním Rumunsku a v Moldavské
republice. K zemědělství zřejmě měli blízko,
protože v krátké době na zahradě mezi statkem a
zahrádkáře)
vilou založili hezkou řádku pařeniš a v nich se
mimo jiné krásně zelenaly i papriky. Totiž - z dnešního pohledu - papričky, poněvadž žádná nepřesáhla velikost sevřené pěsti. Návštěva národních hostí však netrvala dlouho. Válka skončila a
Bezarábci, jak se objevili, tak i zmizeli. Vida, na
co se dá při povídání o paprice i zavzpomínat.
A to ještě není vše.
Další takovou tragikomickou (spíše jen tragickou) paprikovou situaci navodila firma Ant.
Zápotocký a spol., když v roce 1953 měnovou
reformou ožebračila celý národ a ani státní
pokladna neměla peněz nazbyt. Tak se omezily
dovozy všeho, co nebylo nejpotřebnější. Došlo i na
papriku. Byla to doba, kdy dobří hospodáři byli
odcházeni do továren, aby se v proletářském prostředí třídně umravnili a zemědělství řídili lidé,
jejichž jedinou odborností byla ona pověstná rudá
knížka. Byla to i doba, kdy se ze zahrádek neozýval monotónní zvuk travních sekaček, ale
každý kousek země se využíval pro pěstování čehokoliv, co mohlo povzbudit rodinný rozpočet.
A byla to právě tato motivace občanů, která
přivedla „chytré“ hlavy k vydání nařízení, že každý, kdo chce, aby stát od něho odebral zeleninu,
musí vypěstovat určité množství papriky. Nu, nač
dál vzpomínat! Nebyla kvalitní semena, nebyla zkušenost, a tak se
toto nesmyslné nařízení nedočkalo završení ani jediné sezóny a jak
s halasem bylo nastoleno, tak v tichosti zase zaniklo.
A tak paprika, jedna z nejchutnějších a nejužívanějších zelenin
pozdního léta, si postupně sama vydobyla své místo v zahrádkách
i na trhu a stala se součástí našeho jídelníčku a vítanou ozdobou
slavnostních tabulí.
F. Veselý

Baráčnické posezení

Změna při cestování!

Baráčníci se v sobotu
22. 7. 2006 pokusili navázat na tradici Anenských poutí, spojených
s večerní tancovačkou.
Uspořádali odpolední posezení s hudbou a zpěvem muzikanta Ládi Hovorky. Pokus to byl
nepříliš úspěšný, do sálu „Na Hřišti“ přišlo
jen málo tancechtivých občanů. S určitostí
můžeme říci, že na tom mělo hlavní podíl
tropické počasí - tancovat při 32°C lze jen
opravdu těžko. Ač zváni, nepřišel skoro
nikdo z Klubu seniorů, skromnou účast
zachránili sousedé a tetičky z okolních
baráčnických obcí.

V souvislosti se změnou zákona o cestovních dokladech se od 1. 9. 2006 budou
zhotovovat pouze pasy s biometrickými
prvky. To přináší následující změny, na něž
bychom rádi naše čtenáře upozornili:
- žadatel musí přijít osobně na místně příslušný úřad (dle trvalého pobytu) - tj. v případě občanů Tišic Městský úřad Neratovice, Nám. Republiky 400, 3. patro, kancelář č. 303.
- Pasy se strojově čitelnou zónou a biometrickými prvky vyrobené do 30 dnů
budou zpoplatněny:
z pro dítě od 5 do 15 let 100,- korunami
a budou platit 5 let
z pro dospělé, resp. od 15 let výše 600,korunami a budou platit 10 let
z „rychlý pas“ pak bude zhotoven do 15
dnů od data podání s platností pouze 6 měsíců a bude zpoplatněn u dětí od 5 do 15 let
1000,- korunami, nad 15 let pak bude
poplatek 1500,- korun.
- Cestovní doklady pro děti do 5 let budou
vyrobeny do 30 dnů s platností na 1 rok za
poplatek 50,- korun.
- Od 1. 9. 2006 se do cestovního pasu
rodičů již nebudou zapisovat děti mladší
15ti let.
-red-

Doufejme, že se baráčníci nenechají odradit a příští rok nás všechny opět pozvou na
další Anenské posezení.
Petr Brodský
TR 93/4

TRADIČNĚ JE SVATOANENSKÝ SVÁTEK u nás v obci spojen se střeleckými
závody. Jako každoročně, i letos se uskutečnil
závod o pohár starosty obce ve střelbě na
asfaltové terče, který uspořádalo myslivecké
sdružení Polabí Tišice. Je to jeden ze čtyř
střeleckých závodů, naplánovaný našimi
myslivci pro letošní rok, což jste se ostatně
mohli velmi podrobně dočíst v minulém
vydání TR.
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Redaktoři z naší školy
Protože si všechny děti užívají prázdnin, není
nic aktuálního, co by zaznamenala pera našich
školáků. Proto se v naší tradiční rubrice vracíme
ještě k událostem ze závěru školního roku, kdy se
takovýchto aktivit opravdu urodilo. Třeba
takový výlet do doby husitské do Tábora…
Ten osudový den nastal 12. 6. v pondělí.
Sraz by velice brzo, ale autobus měl zpoždění, a tak jsme mu šli naproti. Ušli jsem
pěknou dálku, než jsme ho našli. V autobuse
jsme se rozdělili na dvě skupiny - Křižáky
a Husity a hráli jsme hru, ve které jsme
odpovídali na otázky.
Lukáš Krajč, 5.roč.
Dojeli jsme do Tábora a šli jsme na náměstí. Byla tam socha Jana Žižky. Na náměstí jsme se nasvačili a pak šli do Husitského muzea. V muzeu se mi to líbilo. Poté
jsme šli do podzemí, cesta byla hodně
lomená a až 15 metrů pod zemí. Potom jsme
vyšli na druhé straně náměstí. Naobědvali
jsme se a šli jsme na rozhlednu. Nahoru to
mělo rovných 200 schodů.
Lukáš Job, 5.roč.
Nejvíce se mi z celého města líbilo podzemí. Cestou dolů se příjemně ochlazovalo.
Celkově jsme v podzemí ušli asi 500 metrů.
Dokonce se v podzemí zavíraly ženy, aby
muži měli klidný den, ale během toho dne

ZMĚNY VE ŠKOLCE

nesměli pít alkohol. Byly tam i sklepy, ale
zazděné. A na té zdi byl nápis, komu dům
dřív patřil.
Jakub Janoušek, 5. roč.
Pak jsme jeli na Kozí Hrádek. Tam jsme
hráli různé hry a to se mi moc líbilo. Když
jsme dohráli všechny hry, pan řidič
nastartoval motor u autobusu, pustil nám
pohádku a frčeli jsme zpátky do Tišic!!!
Nikola Filová, 5. roč.
Stejně tak si výletovali i ti menší - ti pro změnu
vyrazili za Karlem IV. na Karlštejn…
Ve středu 19. 4. jsem si se třídou vyjeli na
výlet na Karlštejn. Ráno nás čekal autobus u
nového obecního úřadu. Ten den bylo zrovna
krásně slunečno. Cesta autobusem netrvala
dlouho, protože s námi jela paní průvodkyně, která nám cestou vyprávěla…Na prohlídce se mi nejvíce líbil pokoj Karla IV. a v
něm jeho stůl, kde psal.
Veronika Koubová, 3. roč.

Vše připraveno pro nástup nových i staronových „studentů“ hlásí naše Mateřská škola. Po jarní rekonstrukci chodníčků přibyly
ještě krásné dřevěné pergoly, které poskytnou
potřebný stín s možností příjemného posezení pro krátký odpočinek našich nejmenších.

V autobuse na nás čekala paní průvodkyně.
Říkala nám samé zajímavé věci o Karlu IV.
Např., že se v sedmi letech ženil a byl přejmenován z Václava na Karla. Měl čtyři
manželky. Třetí z nich byla nejkrásnější žena
na světě a čtvrtá uměla lámat meče.
Barbora Uhrová, 3. roč.

A výlet do Tábora očima pana učitele…
Dne 12.6. absolvovali žáci pátých a čtvrtých tříd školní výlet do města Tábora. Husitství
bylo v hodinách vlastivědy v obou třídách probráno, tak se jelo na místo, které nám mohlo
o tomto zajímavém období ještě více povědět. Nejprve jsme navštívili muzeum, potom
prošli podzemními chodbami pod historickou částí města. Po poledni jsme vystoupili na věž
na náměstí, kde se nám rozprostřel výhled do širokého okolí a na zpáteční cestě jsme se
zastavili na Kozím Hrádku, kde kdysi pobýval Mistr Jan Hus. Výlet se zdařil, počasí nám
přálo a kdo pozorně sledoval, odnesl si i nějaké cenné poznatky o dávno zašlých dobách.
P. Jelínek
Děkujeme obci, že nám poskytla finanční prostředky na tuto cestu.

Mateřinka na škole v přírodě

Odjížděli jsme a všude plno slunce. Počasí nám přálo po všechny
dny, které jsme trávili v půvabném prostředí s vyhlídkou na Český
Merán v areálu Monínec na Javorové skále s nadmořskou výškou 723
metrů. Využívali jsme dětského hřiště, bazénu, ale i vycházek do
blízkého lesa, kde se nám poschovávali skřítkové. Pro poklad jsme si
došli k ježibabě a duchové, strážci pokladu, nám opravdu nic nedali

zadarmo. Děti viděly oslíky ve výběhu a projíž ka na huculských
koních byla pro všechny zážitkem. Uvítali jsme i návštěvu z Obecního úřadu, která potěšila všechny děti milým pozdravem z domova
a dárečkem. Týden uběhl. Škola v přírodě se opravdu vydařila.
M. Křížová
TR 93/5
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V kronikářské pozůstalosti po mém otci jsem nedávno našel
velmi vzácnou fotografii - domnívám se, že asi jedinou, která
je v naší obci. Zachycuje podobu interiéru našeho kostela
„Všech svatých“ před rekonstrukcí v roce 1951. Prvofarář
František Horák po svém nástupu na kozelskou faru v r. 1898
založil „Pamětní knihu fary kozelské“ a v úvodní kapitole
podrobně popsal celý kostel. O hlavním oltáři jsme před časem již psali, takže cituji jen popis ostatní části kostela:
„Lo chrámová, oddělená od presbytáře dřevěným zábradlím,
dlážděna jest kamennými dlaždicemi. V lodi jsou dva poboční oltáře
staršího původu, opravené v r. 1896. Na pravé, epištolní straně jest

DNES

KDYSI

oltář s obrazem sv. Václava, má kámen s ostatky svatých, takže
zřízen jest ke sloužení mší svatých. U tohoto oltáře postavena jest
nová křtitelnice, dodaná v r. 1896. Spodek její jest z mramoru, víko
z plechu mramorově natřeného. Na levé, evangelijní straně

u kazatelny je druhý poboční oltář s obrazem sv. Jana Nepomuckého, tento postrádá oltářního kamene. Proti tomuto oltáři stojí
nová zpovědnice, pěkně z dubového dřeva vyřezávaná, dodaná
rovněž v r. 1896. V lodi postaveno je 9 lavic z měkkého dřeva,
jednoduše pracovaných, žlutě natřených. Zhotovil je v r. 1896
brandýský truhlář Chrdle. U lavic stojí, kruhy připevněny, čtyři
přenosné lucerny.“
Proč byly poboční oltáře v r. 1951 odstraněny, jsem se nikde
nedočetl. Obrazy svatých z nich byly vyjmuty a dnes visí po
stranách hlavního oltáře. Na fotografii lze rozeznat i některé
detaily výzdoby hlavního oltáře, které byly, při opakovaných
vloupáních, ukradeny, například andělíčci, sedící po stranách
nad sloupy. Obrazy evangelistů Jana, Lukáše, Matouše a Marka
s jejich atributy jsou z r. 1951, stejně tak i svítidla na stropě.
Petr BRODSKÝ - kronikář

LÉTO KLUBU SENIORŮ
Výbor Klubu seniorů uspořádal v květnu pro své členy
zdařilý zájezd na zámek Konopiště a do zahrady v Průhonicích. Na konci června jsme s Přívorankou přivítali
léto, které svým razantním příchodem ve formě tropických teplot bylo příčinou dosud nejmenší návštěvy na
našich setkáních. Doufejme, že k připravovanému Setkání
na sv. Václava 28.9. 2006 se počasí zachová příznivěji a že
Vás přivítáme na sále restaurace Na Hřišti zase v hojném
počtu.
Mezi 15. a 23. září ještě chystáme již tradiční zájezd na
výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. Přesný termín
a podmínky ještě nejsou stanoveny, ale zájemcům je určitě
-kvvčas sdělíme.

VÝZVA!
Výbor Klubu seniorů Tišice musí v důsledku úmrtí svého místopředsedy a nestora Miloslava Brodského zvolit náhradníka
a doplnit tak počet na 11 členů. Výbor klubu tímto žádá místní seniory - to jest členy
klubu, aby nabídli své služby, nebo navrhli
ze svého okolí někoho, kdo by byl ochoten
ve výboru pracovat. Své návrhy sdělte kterémukoliv členu výboru. O jedenáctém členu
výboru z navržených kandidátů rozhodneme hlasováním na letošním Mikulášském
Výbor Klubu seniorů Tišice
setkání.

Nákladní autodoprava
Potřebujete




Prodat nebo koupit byt v osobním či družstevním vlastnictví
Prodat dům, pozemek či jiný objekt
Pronajmout dům nebo byt

Pak volejte 731 618 362!!!
Nabízíme





Profesionální přístup
Právní servis
Zajištění financí na koupi Vaší nemovitosti
Zařazení nemovitosti do celosvětové sítě RE/MAX

TR 93/6

Petr KOUBA
Chrást čp. 136

Rozšiřuje své služby
o kontejnerovou přepravu sutí, písku,
kůry a dalších materiálů
Tel.: 602 236 782
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Eva Šastná
Česká pojišovna
životní, neživotní,
penzijní, havarijní pojištění
i povinné ručení
Chrást - Obecní 259
Tel.: 777 879 514, 606 179 514,
315 698 281

Eva Šastná
Českomoravská stavební
spořitelna
stavení spoření, úvěry,
meziúvěry, penzijní pojištění
a další
Chrást - Obecní 259
Tel.: 777 879 514, 315 698 281
e-mail:
EStastna@servis.cpoj.cz

POHODA DOMOVA
NÁBYTEK A BYTOVÉ DOPLŇKY
dřevo, ratan, teak, kov,
keramika, obrazy, svíčky, porcelán,
sušené vazby, proutěné zboží
PO-PÁ 8,30-17,30

SO 8,00-11,00

SNÍŽENÍ CEN 5 - 15 % NOVÁ KOLEKCE 2006
NERATOVICE, Vojtěšská 221

Čtenáři nám píší…
Vždy nás potěší, když někdo ocení naší práci
i péči tišického Obecního úřadu o ty dříve
narozené občany a rádi taková poděkování
otiskujeme…
Vážení,
právě jsem dostala od Vás dárek nebo-li
dar k mým narozeninám. Ani jsem nechtěla věřit, že mně patří. Měla jsem z něj
velkou radost a uvědomila jsem si, co to
pro mne znamená, že OÚ nezapomíná na
ty staré. Děkuji Vám všem moc, přeji všem
hlavně hodně zdraví, úspěchů a hledám
mnohokrát, co všechno se změnilo k lepšímu oproti dřívější práci OÚ a hodně si
všeho vážím. Kdybych mohla jako dříve
pracovat mezi Vámi, jistě bych si té práce
vážila. Máme mladého starostu, a když
člověk vidí, jak dobře zvládá a co všechno
ještě musí zvládnout, moc si ho vážím a jeho práci obdivuji. Proto mu za všechno
děkuji a přála bych mu, aby měl hodně
velké uznání od lidí. Ale i Vám, kteří mu
pomáháte, přeji do budoucího života
všechno to nejlepší. Také děkuji Tišickým
novinám, že nás o všem dění v naší obci
informují. Ještě jednou upřímně za všechno děkuji. Ani si nedovedete představit, co
pro člověka starého je to, když vidí, že lidé
jeden na druhého nezapomínají.
Dlouhá, Tišice

(za Finančním úřadem)

Program letního kina Tišice
2. 9. Piráti z Karibiku

K AMENICKÉ PRÁCE
Pomníky z umělého a přírodního kamene.

9. 9. Rychle a zběsile: Tokijská jízda
Jednotné vstupné 70,- Kč, změna programu
vyhrazena, začátek představení 21.30 hod.

INZERCE

Skleněné a kamenné nápisové desky.
Prodej a montáž náhrobních doplňků: vázy, lampy…

z PPRODÁM kompletní rýsovací prkno KINEX
vhodné pro konstruktéry a projektanty. Deska
1000x1500 mm, pantograf. Tel. 737389708

Renovace hrobů a pomníků.

PRODÁM včelí med. Petr Brodský,
Sportovní 182, Tišice - Chrást

Písmo sekané, pískované - provedení zlato, stříbro.

z

Tlakové čištění vysokotlakou technikou.
Čištění, pískování přírodního a umělého kamene,
následné ošetření povrchu konzervačními přípravky.
Šimonek Josef

NAROZENÍ
Formánek Michal

13.5.2006

Tišice 182

Šmíd Martin

16.5.2006

Tišice 125

Chramosta Jakub

14.7.2006

Chrást 145

Hlaváček David

15.7.2006

Kozly 22

ÚMRTÍ

Ke Křížku 280, Tišice 277 15

Drahotová Anna

Chrást 27

80 let

tel. 776 263 855

Brodský Miloslav

Chrást 242

86 let

Laudová Hana

Kozly 113

70 let

Svobodová Marie

Chrást 37

76 let
TR 93/7
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S P O R T
POHÁR STAROSTY PRO DOMÁCÍ
Turnaj - výsledky
Tišice - Kostelec 4 : 0 (Brzoň 3x, Karda)
Záryby - Čečelice 4 : 3 po penaltách (Šindelář, Mikšovský, Sedláček - Resl, Kábrt,
Prejty)
O 3.místo:
Čečelice - Kostelec 1 : 0 (Radomil)
Finále:
Tišice - Záryby 1 : 0 (Plášil)

V sobotu 29. července 2006 uspořádal oddíl
kopané S. Tišice tradiční fotbalový turnaj
„O putovní pohár starosty“. Kromě domácích se turnaje účastnily celky SK Labský
Kostelec, Sokol Záryby a Sokol Čečelice.
Turnaj odstartoval prvním utkáním v 9.00
a skončil v 17.30 předáním poháru vítězi.
Jsme velice rádi, že starosta obce Miroslav
Brodský mohl předat pohár domácím hrá-

Vzpomínáme…

Cenu za první místo přebírá kapitán domácího
družstva Petr Plašil

Nejlepším střelcem turnaje se stal Tomáš Brzoň
také z domácího mužstva
čům S. Tišice, kteří zvítězili ve finále 1:0 nad
S. Záryby brankou Plášila. Po turnaji uspořádali fotbalisté večer taneční zábavu, která
se podle slov předsedy oddílu A. Kravcova
vydařila, jen je mrzela malá účast našich
spoluobčanů.

FOTBALISTÉ SE HLÁSÍ
Příprava začala v polovině července. Mužstvo převzal jako trenér Martin Merz. Do
přípravy se zapojily i nové akvizice: z hostování se vrátili Jirka Svoboda a Tomáš Karda,
z Junioru Praha přestoupili Marek a Ondra
Johnové, z Brandýsa přišel na hostování
Martin Souček a ze Střezivojic Lá a Rampouch. Pro letošní sezonu jsme nepřihlásili
céčko a hráči byli rozděleni do dvou mužstev,
což zvýší konkurenci. Přípravné zápasy
odstartoval turnaj o pohár starosty. Vlastní
soutěže začínají již 19. 8. 2006
Další přípravná utkání
Lobkovice - Tišice A 1 : 6 , John M., John O.,
Hejsek, Svoboda, Toman P., Brzoň
Libiš B - Tišice B 3 : 0

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

Datum
19. 8.
26. 8.
2. 9.
9. 9.
16. 9.
23. 9.
30. 9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.

V
D
V
D
V
D
V
D
V
V
D
V
D

Tišice A
Výkop Soupeř
17:00 Sokol Čečelice
17:00 Sokol Dolní Beřkovice
17:00 AFK Veltrusy
17:00 PTZ Nelahozeves
16:30 Vitana Byšice
16:30 TJ Liberta Pšovka B
16:00 Čechie Kralupy
16:00 Sokol Nová Ves
16:00 SK Labský Kostelec
15:30 TJ Řepín
14:30 Start Mlékojedy
14:00 SK Mšeno
14:00 TJ Sokol Libiš B

Tišice B - El Bunda Neratovice
(hrálo se po uzávěrce)
Tišice A - Brandýs dorost (hrálo se po
uzávěrce)
Žáci začali trénovat od 15.8., soustředění
na Klínovci se uskutečnilo od 19.8. do 26.8.
Následně 27.8. pořádá S. Tišice turnaj žáků,
kterého se zúčastní i Lobkovice, Kojetice
a Zdětín.
Přípravka absolvovala soustředění v našem
areálu od 24.8. do 27.8., jejich soutěže budou
rozlosovány později.
Velké poděkování patří odstupujícímu
trenérovi Mirkovi Bártovi za odvedenou
práci u prvního mužstva. Pro letošní sezonu
přechází pomoci trénovat žáky.

Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ROZLOSOVÁNÍ
Tišice B
Datum
Výkop Soupeř
19. 8. V 17:00 Sokol Záryby B
27. 8. D 17:00 Sokol Dřísy
3. 9. V 17:00 Lotos Neratovice,
hřiště Chlumín
10. 9. V 17:00 FK Vysoká B
17. 9. D 16:30 Sokol Horní Počaply
23. 9. V 16:30 TJ Kly A
1.10. D 16:00 TJ Řepín B
7.10. V 16:00 SK Liběchov
15.10. D 16:00 Liaz Vehlovice
21.10. V 15:30 FC Lobkovice
29.10. D 14:30 Sokol Všetaty

Začátkem července
nás v 86 letech opustil pan Miloslav Brodský. Spoluobčan, který vedle rodiny a zaměstnání valnou část
svého života věnoval
veřejné práci. Bylo to
zejména na poli sportovním. Sám jako zanícený fotbalista
s dostatkem organizačních schopností se
brzy stal významným pomocníkem nezapomenutelného Karla Víta při zajišování
činnosti fotbalového klubu Chrástecko tišický SK. Po vynuceném sjednocení
tělovýchovy v 50. letech pod hlavičkou TJ
Sokol Tišice dlouho vedl oddíl kopané a v
návaznosti na své schopnosti, iniciativu
a chu pracovat, bylo zcela přirozené, že
brzy převzal otěže celé TJ. Bylo to období,
ve kterém mimo jiné zajišoval přestěhování hřiště z proslulého „Dolíčku“ (v místě,
kde dnes stojí čerpací stanice) na současné
stanoviště a společně s tehdejším předsedou
MNV Zemanem i výstavbu kabin.
Měl rád lidi, rád pro ně pracoval a s nimi
žil a tak zcela zákonitě se v posledních
letech své životní pouti stal zakládajícím
členem a členem výboru nově vzniklého
Klubu seniorů.
S Miloslavem Brodským odešel dobrý
a pracovitý člověk, na kterého budeme
ves
dlouho vzpomínat.

Kolo
3
4
1
5
2
6
7
8
9
10
11

Datum
2. 9.
10. 9.
13. 9.
17. 9.
20. 9.
24. 9.
1.10.
8.10.
15.10.
21.10.
29.10.

V
V
V
D
D
V
D
D
V
D

Tišice
Výkop
15:00
14:15
17:00
14:30
17:00
11:00
14:00

- žáci
Soupeř
Sokol Střezivojice
FK Vysoká
Sokol Záryby
SK Labský Kostelec
Sokol Ovčáry
FK Nebužely
TJ Řepín
volno
14:00 Liaz Vehlovice
13:30 Sokol Dolní Beřkovice
12:30 Sokol Všetaty

D = doma, V = venku
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