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Ohlédnutí za volbami
Titulek hovoří jasně. Od voleb uběhly už celé dva měsíce, vše je dávno zapomenuto, a tak
ani my už nebudeme uvádět detailní tabulky, kolik procent, kolik voličů, kolik hlasů atd.
bylo v Kozlech, Chrástě či Tišicích. Jen tak rámcově se pouze ohlédneme a řekneme si, že z
1287 zapsaných voličů v našich třech volebních okrscích k volbám přišlo 641 občanů, což v
přepočtu je 49,81%. Nejvíce voličských hlasů - 2816 získala kandidátní listina nezávislých
(SNK). O 149 méně (2667) ČSSD a nejméně - 773 hlasů KSČM. Těmito hlasy obsadily SNK
a ČSSD shodně po pěti mandátech a v jedenáctičlenném zastupitelstvu jeden mandát zbyl
na KSČM. A zajímavost? Polarizace našich voličů je už po třetí stejná. Početní vyjádření
5+5+1 v obsazení mandátů, přestože na počet hlasů vždy zvítězili nezávislí, jako by byla
začarovaná hranice. Letošních 149 hlasů, které získali nezávislí navíc, by se, jak ukázaly další
propočty, v zisku mandátů projevilo až ve třináctičlenném zastupitelstvu, kdy by 12. mandát
připadl KSČM a 13. SNK. Opusme však tuto vratkou plochu toho tolikrát v životě
nešastného „kdyby“ a věnujme se realitě, tedy tomu, kteří kandidáti obsadili těch jedenáct
míst v našem zastupitelstvu.

Z třiceti kandidátů těchto jedenáct obsadilo mandáty v novém OZ:
Stojící zleva: Mgr. Pavel Jelínek (kandidátní listina SNK - 333 hlasy), Ing. Bohuslav Štolba
(ČSSD - 379), Miroslav Brodský (ČSSD - 412), Zdeněk Zvelebil (KSČM - 224), Jiří Horčík
ČSSD - 287), Lenka Duchoslavová (SNK - 250), Ing. Radka Staňková (SNK - 252).
Sedící zleva: PhDr. Olga Janoušková (SNK - 242), Václav Uher (ČSSD - 267), Věra
Hovorková (ČSSD - 302), Ing. Jana Čemusová (SNK - 387).

Ustavující zasedání OZ
Dosud úřadující starosta Brodský ho překvapivě svolal na neděli 29. října. 11 : 7 - to není
žádná šifra, to je jen početní vyjádření skóre účasti, kterým zastupitelé jasně zvítězili na
tomto zasedání nad občany. Lze se jen domnívat, že tento nezájem občanů o tak pro obec
důležitý akt, byl hlavně pro nové členy OZ asi zklamáním. Už ale v samém začátku by měl
být pro celé zastupitelstvo impulsem k hledání cesty ke spolupráci s občany. Domníváme se
(pokud se nevymyslí nic nového), že přes drobné náklady se písemné pozvánky do všech
domácností ukázaly jako nejúčinnější. Vždy díky jim se naše obec v rámci celého okresu
mohla pochlubit jednou z nejvyšších účastí občanů na zasedáních OZ.
Ustavující zasedání v souladu se zákonem od složení slibu až po zvolení starosty vedl věkem
nejstarší zastupitel Václav Uher. Už první hlasování naznačilo různost pohledů na další
průběh jednání. To, když nejtěsnějším poměrem 6:5 zastupitelé rozhodli, že hlasování
nebude tajné, ale veřejné. A začalo se volit.

Volba starosty
Vzácnou shodou všech zastupitelů svou funkci obhájil stávající starosta Miroslav Brodský.
Oprávněně. Jeho zaujatost pro tuto práci a hlavně schopnosti ho na post prvního muže v obci
přivedly už potřetí. Chtělo by se ale zvolat: „Starosto pozor, šlapou ti na paty“. Zatímco v roce
1998 s 556 hlasy o 140 zvítězil před druhým M. Mrázkem, ve volbách v roce 2002 se 488 hlasy
ještě přesvědčivě obhájil prvenství o 82 hlasů před B. Štolbou. Letos však voliči na jeho konto
přispěli „pouhými“ 412 hlasy a jen o 25 méně jich na druhé místo poslalo J. Čemusovou.
I tak však M. Brodskému svůj hlas dalo 64,27% občanů, kteří k volebním urnám přišli.
(dokončení na str. 2)

Hezké vánoce
Protože současné počasí vůbec neavizuje blížící
se vánoce a závěr roku, můžeme jen doufat, že
nakonec budou „bílé“, krásné a slavnostní. Vždy
vy všichni, naši spoluobčané, si zasloužíte po
celoroční práci, shonu a problémech příjemný
a voňavý klid domova, radosti z dárků i potěšení
z radosti obdarovaných dětí a přátel. A protože
se nezadržitelně blíží konec roku, ohlížíme se i my
za tím, co se nám podařilo v obci udělat a s čím
se potýkáme. O všem jste vy, občané Tišic, byli
průběžně informováni našimi Tišickými rozhledy,
připomenu jen to nejdůležitější. Největším
zklamáním, alespoň pro mne, byla skutečnost, že
se nám nepodařilo dokončit v plném rozsahu naši
kanalizaci, a to díky lhostejnosti a arogantnosti
státních orgánů, které naší akci odebrali 23 miliónů korun jen díky tomu, že musí plnit nařízení
Evropské unie, které neumožňuje podporovat
obce, mající méně než 2000 obyvatel. Neuvěřitelné a hrozné. Osobně mne tato skutečnost
velmi mrzí a odrazilo se to na mém zdravotním
stavu. Musíme ale bojovat dál a hledat jiné
zdroje financování. Věřím, že se nám to podaří
už proto, že letošní komunální volby přivedly do
zastupitelstva obce i nové síly, mladé a odhodlané
pomoci svou prací obci. Při této příležitosti bych
rád poděkoval všem členům minulého obecního
zastupitelstva, kteří během uplynulých čtyř let
odvedli veliký kus práce a podařilo se díky jejich
aktivitě uskutečnit řadu velkých a hodnotných
akcí. Novému vedení se předává zkolaudovaná
část kanalizace, nové rozvody vody, plynofikace
obce, fungující rehabilitace i letní kino, bezdrátový rozhlas, nové přístřešky a hlavně nová
a vybavená budova OÚ. Dále patří odstupujícímu OZ dík za zvládnutí letošní povodně a
za zajištění financí na opravu komunikací po
povodních. Díky tomuto se také mění k lepšímu
i vzhled naší obce a soudný občan to uzná. Jsem
přesvědčen, že nové zastupitelstvo bude nadále
hledat cesty, jak zajišovat finance, plánovat
akce pro stálé zlepšování životního prostředí
a bydlení u nás, podporovat péči o děti a mládež,
kulturu, sport i spolkovou činnost i pečovat
o zdraví občanů a celkový další rozvoj obce.
Velkým pomocníkem vedení obce jsou Tišické
rozhledy, které pravidelně a podrobně občany
informují, a proto mé poděkování patří i celé
redakci TR za jejich záslužnou a obětavou
činnost. Přeji si, aby všichni členové redakční
rady ve svém úsilí vytrvali, měli hodně námětů,
příspěvků a spolupracovníků. Závěrem také
děkuji občanům naší obce, že mi projevili důvěru
a v komunálních volbách mě zvolili do zastupitelstva obce a stejně tak i členům nového
zastupitelstva za zvolení do funkce starosty.
Děkuji též všem občanům a spolupracovníkům,
kteří nám během volebního období v naší práci
pomáhali, pracovnicím obecního úřadu, kooperujícím firmám i podnikatelům a všem, včetně
našich chatařů, přeji příjemné prožití vánočních
svátků v okruhu svých příbuzných a přátel. Do
nového roku 2007 pak všem přeji pevné zdraví,
hodně úspěchů v osobním životě i v podnikání.
Miroslav Brodský, starosta
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29. 10.
Tomuto ustavujícímu zasedání se věnujeme velmi
podrobně v článku na titulní straně, je však potřeba
doplnit ještě dva důležité body:
z zastupitelstvo schválilo vydávání Tišických
rozhledů v roce 2007
z zastupitelstvo nařídilo provedení inventur majetku obce k 31. 12. 2006 a předsedkyní inventarizační komise jmenovalo ing. J. Čemusovou
14. 12.
z OZ schválilo úpravu rozpočtu na letošní rok
z OZ schválilo rozpočet na rok 2007
z občané byli informováni o průběhu kanalizace zástupci firmy Červenka i jednatelkou
firmy TIKANAS ing. Sedliakovou (více na str. 3)
z OZ schválilo výměnu pozemků mezi P. Kochem a Obcí Tišice pro úpravu svahu na bývalé
skládce, aby mohl být využit pro sáňkování
z závěrečná diskuse se týkala v podstatě jediného problému – kanalizace a v této souvislosti
i prací v ulici U Lípy. Všechny dotazy byly
zodpovězeny, připomínky předány do komisí
a výborů a problém ulice U Lípy bude řešen po
místním šetření, jehož termín bude včas
oznámen

DROBNÉ

ZPRÁVY

z nový jízdní řád ČD bude platit na období
od 10. 12. 2006 do 8. 12.2007 (to nejdůležitější
na str. 6)
z TIKANAS s.r.o. - provozovatelka kanalizace v Tišicích - upozornila všechny restaurace, školy a jídelny, kde vaří jídla, že musí
mít na domovních přípojkách kanalizace
nainstalovány lapače tuků (LAPOLY)
z připravuje se relizace akce „Labe - VD
Lobkovice, oprava koryta“, kterou bude realizovat Povodí Labe s.p.
z firma EKO-KOM provozující u nás kontejnery na tříděný odpad, rozmístěné po
obci, vydala nový ceník a od 1. 12. 2006 zvýšila ceny za likvidaci
z Obec Tišice vlastní 23 ha lesů o celkové
hodnotě 3,7 mil. Kč
z starosta byl nucen podepsat dodatek smlouvy, snižující dotaci na kanalizaci o 23 mil. Kč
z ČEZ Distribuce s.r.o. bude v období od
16. 11. 2006 do 31. 3. 2007 provádět oklešování stromů podél vedení VN
z SPOLANA a. s. doručila přehled imisí za
uplynulé období - nebyly překročeny stanovené limity
z Krajský úřad povolil v naší Mateřské

Z

OÚ

školce kapacitu 56 dětí
z vedení obce bude na základě řady žádostí
jednat o změně Územního plánu obce
z ve dražbě, konané dne 7.11.2006, vydražila VAÚ Tišice firma CARLOS AUTO s. r. o.
z Brna
z obecní zastupitelstvo jednalo o možnosti
vložení nových vodovodních řadů do majetku VKM a. s.
z starosta M. Brodský obdržel děkovný dopis od hejtmana Středočeského kraje ing.
Petra Bendla za práci v minulém volebním
období
z starosta jmenoval nově komisi pro posuzování podpory bydlení ve složení L. Daňhelková, V. Hovorková, ing. R. Staňková
a ing. B. Štolba
z starosta jmenoval komisi pro provedení
inventury majetku obce: ing. J. Čemusová,
M. Trčková, L. Daňhelková, L. Duchoslavová, ing. R. Staňková a Dr. O. Janoušková
z ve dnech 30. a 31. 10. 2006 byla provedena
kontrola hospodaření obce - audit a nebyly
shledány závady
z obec plánuje částečně upravit svah na
bývalé skládce v Tišicích pro sáňkování

Ohlédnutí...
(dokončení ze str. 1)
Volba místostarosty
V návrzích se objevili dva kandidáti: Ing. B.
Štolba za ČSSD a PhDr. O. Janoušková za
SNK. Těsným poměrem 6:5 hlasování tuto
funkci přiřklo nezávislé Olze Janouškové.
Zřejmě oprávněně tak došlo k dělbě pozic
mezi oběma rozhodujícími volebními stranami. Zatímco starosta vzešel z kandidátky
ČSSD, post místostarostky tak získali nezávislí. Pro O. Janouškovou hovoří nejen její
osobní vlastnosti (iniciativní, organizačně
schopná a navíc má též správně „proříznutou“), ale i možnost své zaměstnání časově
skloubit s prací na OÚ.
Výbory a komise
Finanční výbor - Ing. Jana Čemusová - nenápadná, pracovitá, odborně zdatná a je
dobře pro obec, že se rozhodla pracovat i v
dalším volebním období
Kontrolní výbor - Ing. Bohuslav Štolba - svědomitý zastupitel, v jehož schopnostech je
tomuto důležitému výboru vtisknout potřebnou vážnost
Komise výstavby - Jiří Horčík
Komise pozemková - Ing. Radka Staňková
Komise životního prostředí - Lenka Duchoslavová
Komise sociální a kulturní - Věra Hovorková
Komise školství a sportu - Mgr. Pavel Jelínek
Komise veřejného pořádku - Zdeněk Zvelebil
Komise hospodářská - Václav Uher
Komise projednávání přestupků - Ing. Bohuslav Štolba - člen komise
Závěrem nemůžeme přinést nic jiného než
přání, a se všem zastupitelům v jejich
čtyřletém poslání daří ke spokojenosti jich
samých a hlavně občanů naší, tak kvapně se
F. Veselý
rozrůstající obce.
TR 95/2

I redakční rada se schází v nových prostorách.
TIŠICKÉ ROZHLEDY MAJÍ SVOU MAILOVOU ADRESU
Se stěhováním do nové budovy OÚ získala své prostory i redakce Tišických rozhledů, což
samozřejmě přineslo i některé novinky. Jednou z nejdůležitějších je zřízení vlastní mailové
adresy, na kterou nyní můžete posílat vaše příspěvky, podněty, informace i inzerci. Psát nám
tedy můžete na adresu tr@tisice.cz

Úřaduje se již
v novém
Jak většina z vás už zjistila,
náš Obecní úřad začal fungovat v nové budově. Po stěhovacím martyriu, kdy starosta i všichni pracovníci byli
zavaleni krabicemi, se vše
dostalo tam, kam patří a nový
obecní úřad slouží „v plné síle
a kráse“ nám všem.
A tak ještě připomínáme
úřední hodiny:
Souboj s krabicemi se nevyhnul ani našemu starostovi

pondělí 8-12 a 13-17 hod.
středa 8-12 a 13-17 hod.
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KANALIZACE
VE FINIŠI
Ještě v polovině listopadu byli všichni, kdo se
podílejí na výstavbě kanalizace, přesvědčeni, že
ve dnech, kdy vyjde toto číslo TR, už bude
kanalizace v provozu, že občané Kozel a části
Chrástu se budou postupně napojovat. Přes
upřímnou snahu se tento záměr nepodařilo
splnit. Hlavními příčinami byla větší pracnost
a potřeba kapacit při pokládání potrubí v ulicích
U Školky, Mlékojedské, U Strouhy, U Jezera
a zejména v U Lípy , ke zpoždění v montáži
ventilů na trase „B“ došlo pro nedodržení potvrzeného termínu dodávky od jednoho subdodavatele fy. ČERVENKA. Vyskytnuly se i problémy s napojováním a zkoušením monitorovacích kabelů, v současnosti se řeší ve spolupráci
s dodavatelem, firmou ISEKI. Přes tyto potíže,
bylo za poslední dva měsíce vykonáno mnoho
práce, došlo k významným událostem.
Firma ČERVENKA dokončila výměnu všech
nekvalitních tvarovek a opravu nalezených
netěsností na trasách „B“ a „C“. Obě trasy byly
úspěšně podrobeny vakuové zkoušce, takže
bylo možno zahájit montáž ventilů do šachet.
Trasa „A“ se bude zkoušet později, protože na
ní ještě probíhají montážní práce v ul. Ke
Školce. Ve dnech 17. - 20. 10. stavbu navštívili
dva pracovníci firmy ISEKI z Anglie. Hlavním
úkolem jejich pobytu bylo zaškolit pracovníky
fy ČERVENKA a společnosti TIKANAS na
montáž, zkoušení a údržbu odsávacích ventilů.
První ventil byl namontován v ulici Na Doubí
18. října. Při další návštěvě, ve dnech 15. - 16.
listopadu, uvedli montéři ISEKI do provozu
monitorovací panel a vyškolili pracovníky fy
ČERVENKA na zapojování, kódování a zkou-

šení monitorovacích kabelů v šachtách. V průběhu října a listopadu prováděli pracovníci fy
ČERVENKA některé dokončovací práce na
stavební části vakuové stanice i čistírny a úklid
staveb i staveniště tak, aby vše bylo připraveno
na nejdůležitější událost - kolaudaci. Poslední
prohlídku stavby před kolaudací provedli zástupci dodavatele, Obecního úřadu, stavebního
dozoru a společnosti TIKANAS dne 13. 11., při
které sepsali nedodělky, které je ještě nutno
dokončit, které ale nebrání najetí - např. terénní
úpravy a osazení zeleně, oplocení a pod.
Kolaudační komise se sešla v úterý 14. 11. na
Obecním úřadě. Jednání vedla paní Živná z referátu životního prostředí MÚ Neratovice,
dalšími účastníky byli za obec Tišice starosta
Miroslav Brodský, zástupci České inspekce
životního prostředí, Krajské hygienické stanice, Požární inspekce, dodavatelé fy ČERVENKA a ADOS, stavební dozor fa STORMEN, společnost TIKANAS. Účastníci řízení si
nejdříve důkladně prohlédli celou stavbu,
nahlédli do jedné z šachet, nechali si vše
vysvětlit. V zasedací místnosti OÚ potom proběhla kontrola a předání všech dokladů stavby
a dokumentace. Vše proběhlo hladce, nebyly
vzneseny žádné závažné připomínky, které by
zabránily vydání kolaudačního rozhodnutí
a povolení k zahájení zkušebního provozu. Tento, pro nás tak důležitý dokument, obdržel
starosta dne 29. 11. 2006.
Koncem listopadu dostali občané Kozel a části Chrástu, kteří se budou napojovat na dokončené části tras „B“ a „C“, písemnou informaci o dalším postupu při napojování a při
kolaudaci jejich soukromých částí domovních
přípojek, na které mají vydáno stavební povolení.
Ve čtvrtek 30. 11. byla zahájena poslední, velmi
důležitá činnost - fyzické vyzkoušení správné
funkce odsávacích ventilů v jednotlivých šachtách a funkce monitoringu. Provádí se tak, že se,

Kolaudace byla opravdu důkladná…
po dosažení provozního vakua ve zkoušené trase,
nasimuluje nátok splašků do zkoušené šachty
nalitím vody z cisterny. Sleduje se, zda se ventil
po dosažení nastavené výšky hladiny správně
otevře a odsaje vodu, kontroluje se čas, po který
je ventil otevřen, případně se tento čas seřídí.
Současně jeden pracovník ve vakuové stanici
sleduje, zda se na monitorovacím panelu rozsvítí
kontrolka u štítku se stejným číslem, jako je číslo
zkoušené šachty. Je-li vše v pořádku, vyplní se
protokol o zkoušce a šachta s ventilem jsou
uznány za schopné provozu. Po vyzkoušení všech
šachet a ventilů na trase budou občané písemně
vyzváni, že mohou své domovní části napojit na
část veřejnou a po nutné kontrole a přejímce
napojení začít splašky vypouštět do kanalizace.
Petr BRODSKÝ
vedoucí provozu kanalizace

Společnost TIKANAS s r. o. TIŠICE informuje
Protože obce podle zákona o obcích nemohou vykonávat jakoukoliv
podnikatelskou činnost, tedy ani provozovat obecní kanalizaci a čistírnu odpadních vod, byla v roce 2002 pověřena touto činností
společnost s ručením omezeným TIKANAS (TIšická KAnalizace a Služby). Ta až do října letošního roku prováděla přípravné práce,
vyjadřovala se k územním řízením zahajovaných staveb v souvislosti
s kanalizací, ke stavebním povolením, zúčastňovala se kontrolních dnů
stavby i ostatních jednání o kanalizaci. Toto přípravné období vyvrcholilo letos v létě. Ve spolupráci s OÚ byli vybráni další pracovníci,
zajišující jak práce organizační a technické, tak i vlastní obsluhu a
údržbu. Již od srpna se tito budoucí zaměstnanci zúčastňovali školení
a instruktáží - nejdříve s šéfmontérem firmy ISEKI pro obsluhu
vakuové stanice a seznámili se s montáží a údržbou odsávacích ventilů
v šachtách. Firma ADOS je vyškolila pro obsluhu čistírny.
Od 1. 11. 2006 byly uzavřeny pracovní smlouvy s příslušnými
pracovníky - Petrem BRODSKÝM, Sportovní 182 jako vedoucím
provozu a údržby vakuové kanalizace a čistírny odpadních vod a dále
se Zbyňkem BERKOU, Labská 102, Bořivojem HLAVÁČKEM,
Labská 19, Miloslavem SOUKUPEM, Zahradní 126 a Zdeňkem
ZVELEBILEM, Labská 220, kteří budou vykonávat obsluhu a údržbu
celého systému kanalizace. Protože provozování kanalizace a čistírny je
dle zákona živnost vázaná a je nutno mít pracovníka s předepsanou
kvalifikací, byla uzavřena smlouva s vysoce kvalifikovaným odborníkem v oboru čistíren odpadních vod ing. Zbyškem BUREŠEM Csc.,
Mezi Ploty 317, na funkci technologa čistírny. Pro úplnost pak
uvádíme, že jednatelkou společnosti je ing. Věra Sedliaková, Luční 16
a o účetní stránku se stará ing. Blanka Janoušková, účetní a daňový
poradce, Nová 315. Oficiální název a adresa společnosti je: Společnost
TIKANAS s r. o. TIŠICE, ul. Boleslavská 89, 277 15 TIŠICE.

Na této adrese, nebo-li v budově, kde ještě nedávno sídlil Obecní
úřad, bude mít společnost i svou kancelář a pravidelné úřední
hodiny pro občany. Prostory, uvolněné OÚ je však ještě nutno upra-

Školení obsluhy stále probíhají.
vit, a proto nás tam zatím nenajdete. Než bude vše hotovo, je každé
pondělí a středu od 16.00 do 17.00 hod. v budově nového OÚ k dispozici Petr Brodský, který vám odpoví na vaše dotazy a pomůže řešit
problémy, týkající se kanalizace. V novém roce budou s občany
uzavírány smlouvy o odkanalizování jejich domácností. Budeme vás
včas informovat.
společnost TIKANAS
TR 95/3
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Už jste byli u Divočáka?
Naši občané, zvláště ti chrástečtí, jistě
zaregistrovali s upokojením, že tradiční
prodejna masa a masných výrobků v Chrástě
v budově OÚ opět po krátké odmlce začala
nabízet své služby. V těchto místech nový a
netradiční název prodejny „DIVOČÁK“ nás
pobídl k tomu, abychom novému nájemci
Jaromíru Kudrnovskému položili za Vás,
naše občany a čtenáře, několik otázek.
Vy nejste místním
občanem, jak jste se do
naší obce dostal?
„Pracoval jsem v masném průmyslu ve Vodňanech, ale mým přáním
bylo už delší dobu osamostatnit se a otevřít si menší prodejnu masa a
uzenářských výrobků. Náhoda tomu chtěla,
abych ve správnou dobu potkal správného kamaráda, který mi o uzavřené prodejně v Tišicích
pověděl. Pak už byl běh událostí poměrně rychlý.
Místo jsem si prohlédl, líbilo se mi, a tak jsem
zakrátko na obecním úřadu podepsal podmínky
a v září prodejnu otevřel."
Co Vás vedlo k názvu prodejny Divočák,
který mimochodem zdobí Vaši výlohu a jak
jste u nás zatím spokojen?
„Aby se prodejna více dostala do povědomí lidí,
chce to, aby se nějak jmenovala. Holky vymyslely
název „Divočák“, já jsem nebyl proti a te je na

občanech, aby si na název zvykli. Na nějaké velké
hodnocení je příliš brzy, ale zatím se podnikání
vyvíjí podle mých představ, a proto jsem spokojen.“
Co všechno nabízíte a jaké jsou Vaše plány
v nejbližší budoucnosti?
„Protože se snažíme maximálně uspokojovat
požadavky kupujících, usilujeme v rámci možností jak našich, tak prostorových o co nejpestřejší sortiment. Proto jsme kromě tradičních
výrobků začali též nabízet např. čerstvé teplé
uzené, teplou sekanou a v současnosti i polévky.
Naší snahou je ale v budoucnosti rozšířit nabídku
i o doplňkový sortiment potravin, pečivo a nápoje, ale současné prostory to neumožňují. Proto
jsem rád, že je nyní po přestěhování OÚ na dobré
cestě možnost rozšířit prostory o jednu místnost,
kde by mohli naši zákazníci námi nabízené zboží
v kulturním prostředí konzumovat.“
Přeji Vám , aby se Vaše plánované záměry
splnily nejen ke spokojenosti Vaší, ale především ke spokojenosti Vašich zákazníků,
tedy našich občanů. Chtěl byste jim na závěr
něco vzkázat?
„Rád využiji této příležitosti, abych pozval
všechny občany do naší prodejny, aby ochutnali
náš sortiment. Ale nejen to. Rádi bychom, aby
svými požadavky nám pomohli rozšířit nabídku
o to, co by měli rádi přímo doma, aby nemuseli
jezdit do okolních měst.“
Děkuji Vám za rozhovor, J. Kratochvíl

Také Na Hřišti nově
Jak jsme již informovali, restaurace i společenský sál Na Hřišti mají nového nájemce, a to
Františka Mátla z Horních Beřkovic. O celý provoz se však stará jeho dcera, Monika
Chudobová, které jsme se zeptali, na co všechno se můžeme těšit:
„Chceme určitě zachovat dosavadní styl restaurace, na který byli občané
zvyklí, ale rádi bychom ho ještě vylepšili. Například tím, že nemáme zavírací
den a teplá jídla jsou k dispozici již od půl desáté. Každý den chceme nabízet
dva druhy polévek, kolem osmi hotových jídel, pět minutkových a také
několik bezmasých jídel. Samozřejmě jsme také připraveni kdykoliv
uspořádat akce jako svatbu či promoci, připravíme narozeninové nebo podnikové oslavy a rádi vyhovíme i nejrůznějším spolkům. Není problém uspořádat
ani ples. V současné době například chystáme silvestrovskou oslavu.“
Při výběru nového nájemce zastupitele oslovila vaše nabídka týdenního levného stravování
především pro naše seniory…
„Samozřejmě toto běží, na každý týden připravujeme jídelní lístek, kde si zájemci mohou dopředu
vybrat ze dvou nabízených jídel. Ta mohou konzumovat přímo v restauraci nebo si vše mohou odnést
s sebou. Pro důchodce je tato nabídka zvýhodněna - stravenka na odběr jednoho jídla stojí 40,- korun
a v ceně je zdarma polévka.“
A co ještě nabídnete našim občanům a dalším hostům, pokud k vám zavítají?
„Kromě teplé kuchyně chceme nabízet pestrou studenou kuchyni, a to po celou dobu otevírací doby.
Tato nabídka se určitě rozšíří především v době, kdy zde budou probíhat sportovní soutěže nebo bude
promítat letní kino. Pro děti chceme mít také k dispozici jejich oblíbené párky v rohlíku nebo hranolky
s kečupem a s příchodem teplých měsíců i výběr zmrzliny. Samozřejmě vítáme jakýkoliv další námět
a rádi vyhovíme, pokud to bude v našich silách. Zvláš když bude taková účast jako na mikulášské
nadílce pořádané místní Základní školou.“
Nám nezbývá nic jiného než popřát nové „posádce“ Na Hřišti hodně úspěchů a spokojených hostů.
Děkujeme za rozhovor, oja

SILVESTR 2006

KONCERT BUDE

Chcete-li prožít silvestrovský večer a uvítání nového
roku s přáteli ve společnosti, pak jste zváni do restaurace Na Hřišti. K tanci i poslechu hraje p. Zahradníček, na posílení budou připraveny studené
mísy, obložené chlebíčky, minutky a dobré pití.
Vstupné 250,- Kč (v ceně steak Florida,
láhev sektu - 0,33 l a jednohubky).
Rezervace přímo Na Hřišti.

Pro ty, kteří se vždy těší na vánoční koncert, máme dobrou
zprávu. Letos se vánoční muzicírování uskuteční 25. 12. od 17 hodin v našem kozelském kostelíku
a program pro vás připravili tentokrát nejen tišické děti, ale například i Šporkovo trio.
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...předsedkyně
sociální komise
VĚRY
HOVORKOVÉ
Byla středa 1. listopadu. Okolo deváté hodiny. Mrazivé,
větrné ráno. Na parkovišti před zdravotním střediskem a po obou stranách ulice
U Kapličky desítka návštěvníků střediska
zaparkovala svá auta. Plný stojan kol a v čekárně 18 sedících (i stojících) občanů. Tu
pokašlávajících, o něž se už viditelně nějaká
ta nemoc pokoušela, tu v rukou žmoulajících
nějaký doklad k administrativnímu úkonu
a mezi nimi několik seniorů, čekajících na
svou pravidelnou čtvrtletní dávku prášků. Ti
všichni čekali na ošetření, na prášky či na
obyčejně potvrzení o lékařské prohlídce k řidičskému pr ůkazu hodně přes dvě hodiny.
A položme si otázku. Kolik z těch ještě 1. listopadu zdravých o týden později s kapesníkem
u úst sedělo a čekalo na svou dávku antibiotik?
Paní předsedkyně, v rámci sociální komise
máte na starosti i zdravotnictví. Co s tímto
stavem provést? Nepotřebuje to na ochranu
zdraví občanů zavést dnes už zcela běžný
objednávkový systém? Aby zdraví nemuseli
čekat dlouhé hodiny mezi nemocnými a nemocní čas, kdy by měli být na lůžku nemuseli prožívat v zaplněné čekárně? Nastolit
rovnocenný vztah mezi lékařem - podnikatelem a občanem - klientem. Vymezit čas pro
akutní případy bez nahlášení a čas pro
pacienty objednané na kontroly či jiné
neakutní a administrativní případy.
Občané by to přivítali.
Věra Hovorková: „ Dle MUDr. Kříbkové by
občané s neakutními, příp. s administrativními
požadavky měli navštěvovat ordinaci v pondělních odpoledních hodinách (14.00 - 16.00
hod.), případně využít možnost objednat si svou
návštěvu (tel. 315696002) na čtvrtek dopoledne.
Dopolední ordinační hodiny v pondělí, ve středu
a v pátek tak ponechat návštěvám nemocných.“
(ves)
Tolik odpově . Stačí? Uvidíme.

Do knihovny
přes počítač
Jste návštěvníky naší knihovny a chcete
znát novinky? Zvažujete se jimi teprve stát
nebo vás jen zajímá, jak obecní knihovna
funguje? Chcete se to vše dozvědět
prostřednictvím počítače? Pak jsou právě
pro vás určeny internetové stránky.
Hledejte tedy na adrese:

www.knihovnatisice.estranky.cz

TR95.qxp

15.12.2006

13:01

Page 5

Mikulášská nadílka
V sobotu 2. 12. 2006 po poledni bylo v Tišících nezvykle rušno. Ke hřišti směřovaly zástupy
rodičů a dětí nejrůznějšího věku. Úderem druhé hodiny byl sál Na Hřišti zaplněn do
posledního místečka. Opozdilci marně hledali místo k sezení. Základní škola totiž pořádala
tradiční mikulášskou nadílku.
Ředitelka školy přivítala přítomné a žáci svým pěkným vystoupením navodili příjemnou
předvánoční náladu. Škoda, že si ne všichni diváci uvědomili, kolik úsilí a práce musí děti
při přípravě takového vystoupení vynaložit. Určitě by si ode všech zasloužily větší pozornost.
Pak si děti mohly díky hudbě L. Hovorky, za což mu patří poděkování, i zatančit. Nakonec
nastal onen okamžik a přišli Mikuláš a čerti, rozdali dětem nadílku a veselá zábava pak
pokračovala až do 17. hodiny.
Kromě L. Hovorky patří naše poděkování také Obci Tišice za finanční zajištění celé akce
a P. Habartovi a J. V. Binderovi za výrobu tradičních školních kalendářů, zaměstnancům
restaurace Na Hřišti, kteří připravili bohaté občerstvení a všem zaměstnancům školy za
ZŠ Tišice
přípravu celé akce.

Mateřská škola Vás zve na „Mateřinkový bál“
Sejdeme se dne 20. ledna 2007 od 15. 00 hod. v sále Na Hřišti. Provázet Vás
bude již tradičně Inka Rybářová. Ten letošní bude „sněhový“, určitě mezi
nás přijde mnoho sněhuláků, vloček, mrazíků, paní Zima, sportovci
a uvítáme další nápadité masky. Přij te si zatancovat a pobavit se.

Úspěšná sezona letního kina

Dvanáctku filmů
vidělo 589 diváků
Tělovýchovná jednota Sokol Tišice může
být spokojena. Jako provozovatelka letního
kina poprvé nemusela po sezóně žádat OÚ
o vyrovnání účetního schodku a s tržbou přes
41 tisíc Kč od v titulku uváděných 589 diváků jakoby protrhla začarovaný kruh nezájmu o tuto součást kulturního obohacení
občanů. A zároveň potvrdila, že neustálé
prosazování existence letního kina ze strany
OÚ (i za cenu ztrát) má své opodstatnění a je
jen závislé na řadě opatření, třeba i trochu
štěstí (počasí), aby se stalo příjemným
kulturním rozptýlením letního období
prázdnin a dovolených jak chatařů, tak i stálých obyvatel naší obce. Kde hledat příčiny
tohoto příznivého výsledku? „Těch je několik“,
říká předseda TJ Bohuslav Růžička. „Především už dlouho před sezonou jsme si udělali
rozbor nákladů, které se nám následnou změnou
organizace podařilo výrazně snížit. Rozhodující
však bylo, že se shodně sešly další dvě podmínky.
Bylo to jednak neuvěřitelně krásné počasí a jednak i výběr a zajištění mimořádně atraktivních
titulů panem Beranem. A jen pro zajímavost:
Na film Doba ledová 2 přišlo 159 diváků a 140
jich vidělo Účastníky zájezdu. Dík za dobře
odvedenou práci patří však i těm, kteří se starali
o vlastní průběh promítání, promítači panu
Miloslavu Malinovskému a pokladní a uváděčce
paní Zdeně Kulhánkové.“
Tolik o letošní vydařené sezóně. Jaká bude
ta příští? Kdo ví? Počasí nikdo neovlivní, ale
pan Beran přislíbil, že svými zkušenostmi
při výběru a objednávání filmů opět pomůže.
Tak se těšme, že letní kino ke stejně dobrému
výsledku dospěje i v sezóně 2007.
F. Veselý

Radostné vítání
Vítání nových občánků, které proběhlo 2. listopadu, bylo v mnoha směrech výjimečné. Za prvé se uskutečnilo již ve velké zasedací místnosti
nové budovy Obecního úřadu a za
druhé, a to je velmi potěšující, vítalo
se i přes nové velké prostory
nadvakrát. Za období od minulého
vítání se totiž narodilo 19 nových
tišických občánků a z toho dvoje
dvojčátka. Starosta tak měl plné ruce
práce při předávání malých pozorností při této slavnostní příležitosti
a zápis do čestné knihy měl dokonce
několik stran. Z toho určitě máme
všichni radost.
TR 95/5
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Nový jízdní řád

NIKDO NESMÍ BÝT ZAPOMENUT č. 2
Před časem jsme pod stejným nadpisem psali o Arnoštu Pitterovi. Paní Štolbová z Tišic nám
napsala, že bychom měli v TR připomenout tragický osud rodiny Veselých z Tišic č. p. 8, která v
době nacistické okupace přišla o dva syny - Jaroslava a Jiřího.
Jaroslav Veselý pracoval na dráze, odkud byl v roce 1942 totálně nasazen na práci do Říše, kde
pracoval na údržbě železničního svršku. V roce 1943 nebo 1944 dostal propustku na svou vlastní
svatbu. Do Německa se však potom nevrátil, doufal, že to nějak projde. Se svou ženou žil v
Záboří. Sedlák Fuxa za Záboře navštívil pracovní úřad, aby mu přidělili kočího. Úřad nemohl
vyhovět. Sedlák řekl: „Vždy u nás takový mladý muž je.“ Úřady si to ověřily a Jaroslava zavřely
do vězení v Týně n. Vltavou. Zatčen byl 7. 3. 1944 a koncem června přišel telegram, že 23. 6. 1944
zemřel. Jeho matce a sestře německé úřady dovolily, aby přijely na pohřeb. Tam zjistily, že nezemřel přirozenou smrtí, že byl ubit k smrti. Pan Horčík z Chrástu, který tam byl rovněž uvězněn,
později vyprávěl, jak se to stalo. Jeden ze spoluvězňů byl za trest zavřen na dvoře do klece - bez
jídla, bez pití. Jaroslav mu chtěl pomoci a přinesl mu trochu jídla. Stálo ho to život - bachaři ho
přistihli a bez milosti umlátili. Bylo mu asi 23 let.
Jiří Veselý - nevlastní bratr Jaroslava se v době květnové revoluce v r. 1945 učil číšníkem
v Dejvicích, bylo mu 16 let. Fašisté vyhnali učně, společně s obyvateli domů do ulic, kde je použili
jako živé štíty před tanky. Řadu lidí při tom přejeli. Mrtvé dávali do společného hrobu. Po roce
byl hrob otevřen a pozůstalí mohli identifikovat těla svých blízkých podle oděvů. Paní Antonie
Veselá se taky do Prahy vydala, syna však mezi pohřbenými nenašla. Kdy a kde Jiří zemřel rodina
dodnes neví.
Děkujeme paní Štolbové a zejména paní Růženě Ondrákové z Nedomic - sestře Jaroslava a Jiřího,
Petr Brodský - kronikář
že nám pomohly zaplnit další bílé místo v historii Tišic.

Ladění na Vánoce
Bylo nedělní odpoledne na začátku prosince, i když ne zrovna
typické pro tuto roční dobu. Sluníčko občas nesměle nakouklo do sálu
Na Hřišti. Scházeli se tam hosté, senioři z Tišic a širokého okolí, aby
zde strávili několik hodin pohody s přáteli za asistence oblíbené
kapely Přívoranka. Muzikanti vybalovali své nástroje a chystali se
zahájit další, pravidelné setkání seniorů s kapelou. Sál se rychle
naplňoval a pořadatelé museli přidávat další stoly, kterých bylo
poprvé za dobu pořádání těchto akcí málo. Návštěvníci procházeli
kolem pokladny, kde po zaplacení dobrovolného vstupného obdrželi
"vstupenku", kterou se tentokrát stala oplatka s čokoládou Fidorka. Úderem druhé hodiny
zazněly tóny první skladby. Moderátor, zpěvák a člen výboru KS Pepa Kratochvíl uvítal hosty
a zároveň jim prozradil, že pořadatelé pro ně připravili několik překvapení. První z nich je
vystoupení umělce pana Dejla - hudebníka na všechno. V kostýmu kuchaře zahrál téměř na
všechno kuchyňské nádobí od vařečky po talíře a lahve. Jako přídavek potom byla produkce
na pilu. Sotva stačil uklidit svou kuchyni, vběhl na parket pár mladých lidí - tedy skoro ještě
dětí - Zuzanka Šastná a Honzík Chalupa. Předvedli ze svého repertoáru několik společenských tanců. Bylo to tak krásné, že leckterá přítomná dáma musela setřít z oka slzičku
dojetí. Po bouřlivém potlesku, který za své vystoupení sklidili, se teprve naplnil parket
a rozjela zábava. Přátelé se spolu bavili, ti zdatnější tančili a ti, co již dali tanci vale, je
pozorovali a popíjeli pivo nebo vyprazdňovali poháry vína či usrkávali kávu. Nový nájemce
restaurace posloužil obloženými chlebíčky a dorty. Na závěr odpoledne pak nabídl všem
pozornost podniku v podobě párku s chlebem a hořčicí.
Tma nakoukla do
sálu všemi okny, přiblížila se šestá hodina. Moderátor ohlásil
neodvratný konec tohoto setkání, jehož
průběh, hlavně pak
Přívoranku, natáčel
štáb ČT 24 a popřál
všem veselé vánoce,
šastný nový rok a pozval všechny na další
setkání o velikonocích. Nikdo ale domů
nepospíchal a šatnářky musely vybízet
k vyzvednutí kabátů,
protože už je opravdu, ale opravdu konec.
Výbor klubu seniorů se připojuje k přání moderátora a přeje všem čtenářům Tišických
rozhledů a hlavně seniorům porozumění, pohodu a klidné vánoční svátky mezi svými
blízkými a nějaký ten dáreček pod stromečkem. Do příštího, nového roku pak přejeme všem
hodně zdraví! ZDRAVÍ! ZDRAVÍ!!
V. Kváček
TR 95/6

SMĚR PRAHA
ODJEZD
TIŠICE

Z - DO (příj.do cíl. st.) - pozn. č.

PŘÍPOJ - do

4.44

VŠETATY – PRAHA HL.N. (5.38) - 11

Brandýs n.L.
Kralupy v X

5.32

VŠETATY - KRALUPY - 43

5.44

ML. BOLESLAV– PRAHA HL.N. (6.37) - 43

5.44

VŠETATY – KRALUPY

Kralupy

-44

6.28

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (7.09) jede v X

6.49

VŠETATY – PRAHA HL.N. (7.42)

7.32

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (8.26) - 27

10.09

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (10.54)

Brandýs n.L.
Kralupy.

12.08

TURNOV - PRAHA HL.N. (12.54)

Brandýs n.L.
Kralupy

13.28

VŠETATY – PRAHA HL.N. (14.25) jede v X

14.10

VŠETATY – NERATOVICE (14.14) jede v X

Brandýs n.Lab.

14.32

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (15.29)

15.14

VŠETATY – PRAHA VYSOČANY (15.57) jede v X

Brandýs n.L.
Kralupy

16.20

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (17.29)

Kralupy

18.19

ML. BOLESLAV-PRAHA HL.N. (19.11)

19.28

ML. BOLESLAV – PRAHA HL.N. (20.26)

SMĚR TURNOV
ODJEZD

Z (odj.) – DO - pozn. č.

TIŠICE

1.05

PŘÍPOJ do

PRAHA HL.N.(0.24) – VŠETATY - 11

5.22

KRALUPY – VŠETATY

6.15

PRAHA HL.N. (5.22) – ML. BOLESLAV

Ústí n.L. v X
Lysá n.L.
Lysá n.L.
Ústí n.L.

7.41

PRAHA HL.N. (6.49) – VŠETATY jede v X

8.25

PRAHA HL.N. (7.26) – ML. BOLESLAV - 25

Ústí n.L.
Ústí n.L.
Lysá n.L.

9.30

PRAHA HL.N. (8.45) – ML. BOLESLAV

12.16

PRAHA HL.N. (11.23) – ML. BOLESLAV

13.37

KRALUPY - VŠETATY jede v X

14.25

PRAHA HL.N. (13.34) – VŠETATY jede v X

. Ústí n.L.
Lysá n.L..

15.01

PRAHA HL.N. (14.15) – ML. BOLESLAV

Lysá n.L.

16.29

PRAHA HL.N. (15.30) – ML. BOLESLAV

Ústí n.L.

17.07

PRAHA HL.N. (16.20) – VŠETATY- jede v X
.

18.27

PRAHA HL.N. (17.34)– ML.BOLESLAV

19.20

PRAHA HL.N. (18.34) – VŠETATY jede v X

20.25

PRAHA HL.N. (19.34) – ML.BOLESLAV – 10

Lysá n.L.

21.50

PRAHA HL.N.(21.05) – ML.BOLESLAV - 10

Mělník

23.05

PRAHA HL.N.(22.23) – VŠETATY - 28

Ústí n.L.
Ústí n.L.
Lysá n.L..

.

Ústí n.L

Pozn.č.
10 - nejede 24. a 31. XII.
11 - nejede 25. XII.a 1.I.
25 - jede v 6 a +
27 - jede v X, 6 a 1. 8 .V., 5.VII., 28.9.,
nejede 7.VII. a 29.IX.
28 - jede v X a +, nejede 24. 25. 31. XII ,8.IV. ,
5. 6.VII., 28.IX., 17.XI.
43 - jede v X a 6 a 8. 29.IV., 6.V., 5. 6. VII., 28.IX.
44 - jede v +, nejede 8. 29.IV., 6.V., 5. 6.VII.,
28.IX. , 17.XI.
X - pracovní den, + neděle a státem uznané svátky,
1-7 pondělí-neděle

INZERCE
z HLEDÁM

paní nebo studentku z Tišic a okolí na
hlídání dvouletého syna cca tři dopoledne v týdnu.
Odměna dohodou. Tel. 603 839 563.
z PRODÁM starší, plně funkční elektrický plotýnkový sporák za 1000,- Kč. Tel. 737 671 853
z PRODÁM dvě zánovní jízdní kola Lady 26 po
500,- Kč. Tel. 737 671 853
z PRODÁM stavební parcely 816 m2, 896 m2,
1105 m2 - lokalita mezi novým obecním úřadem
a základní školou. Tel. 315 698 417 po 18 hodině.
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FOTBALISTÉ V POLOČASE

Poděkování

Po potvrzení třetího místa A mužstva Tišic v Okresním přeboru (viz samostatný článek)
uvádíme dosud nezveřejněné výsledky a konečné tabulky poločasu soutěží mužů a žáků. Z
nich je vidět, že B mužstvo dospělých, zatím na desáté pozici, bude mít v jarní části dost a
dost starostí, aby se z nebezpečného pásma sestupu odpoutalo.
Velkou radost nám dává pohled na tabulku žáků - našeho mládí. Jejich druhé místo je
krásnou tečkou za podzimní částí soutěže a prokazuje výbornou práci s mládeží v oddílu
kopané. Přejme proto žákům, aby jejich elán vydržel i v jarní polovině mistrovských klání.

Pan Ferdinand Forró. Nic vám to neříká?
Tak tedy Ferda. Už jistě víte. Člověk, který
mezi námi žil dvacet let. Člověk, kterého jste
požádali o výpomoc na stavbě, zahradě a podobně, kterého jste potkávali a ne každému
se třeba zamlouval. Ale potkávali jste člověka, který si žil svůj život a nikomu neublížil. Zemřel. Nastal problém, co dál. Rodiče
i sourozenci daleko na Slovensku bez finančních prostředků na pohřeb. Nechat ho zpopelnit a někde rozprášit na státní útraty? To
by si nezasloužil. Proto děkuji všem občanům, kteří přispěli větší či menší částkou na
sbírku peněz, ze které se uhradilo zpopelnění, urna a pomníček v urnovém háji.
Děkuji, že jste nebyli lhostejní v takové
situaci.
Vyúčtování sbírky:
Výnos sbírky
27 850,Zpopelnění a urna
8 950,Úhrada pomníčku
18 900,-

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

TŘETÍ TŘÍDA MUŽ
ž I - SK. A
S. Hor. Počaply
8 2 1 26:8
FC Lobkovice A 7 4 0 36:15
TJ Kly A
7 1 3 30:17
Lotos Neratovice 7 0 4 31:29
SK Liběchov
5 2 4 25:21
S. Všetaty A
5 1 5 24:23
FK Vysoká B
4 3 4 21:24
S. Dřísy
3 2 6 13:21
S. Záryby B
3 1 7 12:20
S. Tišice B
2 4 5 15:22
Liaz Vehlovice
2 3 6 21:31
TJ Řepín B
0 3 8 9:32

26
25
22
21
17
16
15
11
10
10
9
3

„B“ mužstvo
Liběchov - Tišice B 4-1
Tišice B - Vehlovice 5-0
Lobkovice - Tišice B 2-1
Tišice B - Všetaty 2-2

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

TŘETÍ TŘÍDA Ž
ž ÁKŮ - SKUPINA A
S. Dol. Beřkovice 8 0 2 48:20 24
S. Tišice
7 1 2 31:11 22
S. Ovčáry
7 1 2 30:17 22
S. Nebužely
6 1 3 25:15 19
TJ Řepín
5 1 4 52:21 16
SK Labský Kostelec 4 3 3 39:16 15
Liaz Vehlovice
4 2 4 41:27 14
S. Všetaty
4 0 6 29:44 12
S. Záryby
3 1 6 23:29 10
FK Vysoká
2 0 8 33:29 6
S. Střezivojice
0 0 10 2:124 0

žáci
Tišice - Vehlovice 2-2
D. Beřkovice - Tišice 1-0
Tišice - Všetaty 3-0

RAKETOVÝ START STOLNÍCH TENISTŮ
Zvláště první mužstvo našich stolních
tenistů mělo nebývalý, dá se říci raketový
start do soutěže RP I, když prvních pět kol
nepoznalo hořkost porážky a jen skóre jej
dělilo od vedoucí příčky. Pak ale přišly hned
tři porážky v řadě, když nejprve prohrálo na
stolech vedoucích Neratovic B a pak podlehlo doma loňskému přeborníkovi S. Cítov,
když postrádalo jednoho z nejspolehlivějších
hráčů M. Brodského. Neúčast jmenovaného
hráče byla pak příčinou i třetí porážky, tentokrát od Mlékojed, které do té chvíle nezaznamenaly ani jediné vítězství v soutěži.
Hned následující 9. kolo potvrdilo, že s M.
Brodským se mužstvu daří, když v přímém
souboji o čtvrtou příčku dokázal v poslední
dvojici zápasu rozhodnout o vítězství Tišic
10:8.
B mužstvo zaznamenalo v osmi odehraných kolech pět vítězství a tři porážky. Dvě
z porážek od prvních dvou mužstev RP II se
celkem čekaly, ale ta třetí od posledního
Mšena byla rozhodně překvapením, i když
k ní přispělo několik negativních skutečností. Poprvé v soutěži odjeli totiž naši k
utkání pouze ve třech ( tím už na začátku
utkání prohrávají 5:0), a to ještě bez nejlepšího našeho hráče P. Dudka a soupeř nastoupil v domácím prostředí v tom nejsilnějším složení. Před posledním utkáním prvé
poloviny soutěže je naše záloha na čtvrtém
místě a to jistě není špatná pozice do
odvetných zápasů.
Z hlediska úspěšnosti jednotlivců je v RP I
9. P. Rubín s 77,78%, 12. J. Fabián ml. s
75,00%, 15. M. Brodský s 71,43%, 26. P.
Slimařík s 53,13% a 28. P. Jelínek s 52,78%.
V RP II si vede nejlépe P. Dudek na třetím místě s 91,67%, 12. M. Veselý s 66,67%,
14. Ivo Kratochvíl s 63,64%, 17. J.Válek
s 58,82% a 27. P. Habart s 50,00%.

Výsledky stolních tenistů v obou soutěžích:
Tišice A - H. Počaply
18:0
Brodský, Rubín, Slimařík a Jelínek 4,5
Nelahozeves A - Tišice A 8:10
Rubín 3, Brodský a Slimařík 2,5, Jelínek 2
Tišice A - Beřkovice A
13:5
Rubín 4,5, Brodský 3,5, Slimařík a Jelínek 2,5
Veltrusy B - Tišice A
5:13
Brodský 4,5, Rubín 4, Slimařík 2,5, Jelínek 2
Tišice A - Neratovice C
11:7
Rubín 3,5, Brodský 3, Fabián 2,5, Jelínek 2
Neratovice B - Tišice A
10-8
Rubín, Brodský, Jelínek a Slimařík 2
Tišice A - Cítov 7-11
Fabián 4, Rubín, Jelínek a Slimařík 1
Mlékojedy B - Tišice A
10-8
Rubín a Jelínek 3, Slimařík 2, Kratochvíl I. 0
Tišice B - Neratovice E
16:2
Kratochvíl Ivo, Habart a Veselý 4,5
Kratochvíl Jos. 2, Turek 0,5
Kralupy C - Tišice B
8:10
Ktatochvíl I. a Veselý 3, Habart 2,5, Válek 1,5
Tišice B - Liběchov
3:15
Válek 2, Veselý 1, Kratochvíl I. a Habart 0
Tišice B - Nelahozeves B 14:4
Dudek, Veselý, Kratochvíl I. a Válek 3,5
Kratochvíl Jos. 0
Mlékojedy C - Tišice B
5-13
Dudek 4,5, Válek 3,5, Kratochvíl I. 3,
Veselý 2
Tišice B - Kralupy D
13-5
Dudek 4,5, Veselý 3,5, Kratochvíl I.
a Habart 2,5
Mšeno B - Tišice B
13-5
Veselý 3, Válek 2, Habart a Turek 0
Tišice B - Dřínov 5-13
Dudek 2, Válek, Kratochvíl I. a Habart 1
sport připravili
F. Veselý a J. Kratochvíl

Seznam dárců bude vyvěšen na OÚ Tišice,
zaplacené faktury jsou k nahlédnutí u B. Vítové.
Děkuji ještě jednou za Ferdu.
Blanka Vítová
Děkuji Blance Vítové z Kozel č. p. 128 za
organizaci sbírky na pohřeb a pomník v urnovém háji na hřbitově v Kozlech pro pana
Ferdinanda Forró. Všichni jsme ho znali jako „Ferdu“.
Ing. J. Pazderová

ÚMRTÍ
Toušová Květuše

Chrást 55

83 let

Svobodová Anna

Tišice 77

80 let

Machová Libuše

Tišice 156

84 let

Krulich Václav

Chrást 155

80 let

NAROZENÍ
Dumanjič Denis 16. 8. 2006

Chrást 177

Trédl Matouš

Chrást 22

26. 10. 2006

VÁNOČNÍ TURNAJ
O POHÁR STAROSTY
Už tradičně pořádají stolní tenisté
Vánoční oddílový turnaj o Putovní
pohár starosty Tišic. Turnaj se uskuteční systémem každý s každým ve
čtvrtek 28. prosince 2006. Letos se bude bojovat o prvního držitele nového
poháru, protože ten původní získal
loni po třetím vítězství v této soutěži
do trvalého držení Pavel Rubín.

Fotbalisté S. Tišice hledají správce
hřiště. Zájemci se mohou přihlásit
a podmínky získat u P. Kouby, tel.
602 236 782
TR 95/7

TR95.qxp

15.12.2006

13:01

Page 8

S P O R T
Podzimní fotbalová derniéra za tři body
Tišice - Libiš B 1:0
O posledním utkání podzimní části okresního přeboru na našem hřišti by se dalo hovořit jako o utkání pravdy. Narazili na sebe
soupeři se shodným počtem 22 bodů a za
třetím místem Tišic jen horší skóre určilo
libišské rezervě místo čtvrté. Vyrovnanost
provázela i celých 90 herních minut. Šastnější však přece jen byl domácí celek. Ve 30.
minutě se na hranici pokutového území hezky uvolnil nejlepší střelec mužstva Tomáš Brzoň a technickou střelou překonal libišského
brankáře. Byla to už jeho sedmá podzimní
branka (Tomáš na snímku ve světlém dresu),
která mu pomohla i k pěknému místu v první desítce střelců celého OP. Další průběh
zápasu už žádnou změnu skóre nepřinesl,
a tak i nejtěsnější vítězství pro naše mužstvo
znamenalo zisk důležitých tří bodů, jimiž
potvrdilo své 3. místo v závěrečné tabulce

podzimního poločasu. A co více, toto mužstvo má do jarních bojů okresní elity víc než
dobře a neváhejme říci - nadějně, nakročeno.
OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽ
žI
1. SK Mšeno A
9 2 2 32:13
2. S. Dol. Beřkovice 9 1 3 30:20
3. S. Tišice A
7 4 2 26:14
4. Pšovka B
7 3 3 35:23
5. TJ Řepín A
7 2 4 22:13
6. S. Libiš B
7 1 5 27:25
7. Vitana Byšice
6 2 5 35:15
8. Nelahozeves A
5 3 5 24:26
9. S. Čečelice
5 2 6 22:21
10. AFK Veltrusy A 4 3 6 20:31
11. Čechie Kralupy A 4 2 7 25:25
12. SK Labský Kostelec 2 2 9 10:31
13. S. Nová Ves
2 2 9 25:51
14. Start Mlékojedy 2 1 1012:37

29
28
25
24
23
22
20
18
17
15
14
8
8
7

„A“ mužstvo
Tišice A - Nová Ves 4-0
Kostelec - Tišice A 0-0
Řepín A - Tišice A 2-1
Tišice A - Mlékojedy 2-0
Mšeno A - Tišice A 1-1
Tišice A - Libiš B 1-0

Sport
též na
str. 7

ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Silvestrovské vzpomínání (veselého)* pamětníka (Veselého)* *(nehodící se škrtněte)
Už to tak chodí od nepaměti. Čím je člověk starší, tím si připadá i
moudřejší. I zde výjimka jen někdy potvrzuje pravidlo. Pokud však
mysl není zatemněná - doktoři tomu říkají takovým fujtajbl slovem
- dementní, pak si každý takto dříve narozený rád zavzpomíná.
Dávno, nesmírně dávno je tomu, když jsme ještě uctívali „tatíčka“.
Byla to doba krásná, svobodná, leč chudá. Rodiče s tíží sháněli penízky na živobytí a na bohaté dárky a hračky už namnoze nezbývalo.
Copak my, co jsme měli štěstí a narodili jsme se jako kluci, aspoň
jsme si měli s čím hrát, co ale holky.
Tak šla léta. Naše milá kozelská obecná
škola a v ní my, to jsme byli snad už
pááci. Takhle před prázdninami jsme
vyrazili na školní výlet do Koněpruských jeskyň. V potemnělých, jen spoře
osvětlených jeskyních paní učitelka
náhle nadšeně zavolá: „Ó, děti, podívejte, co to támhle visí za ptáčky!“ Jako
vždy to byla třídní šprtka Liduška. Ručička jí vylétla a „prosím, prosím, paní
učitelko, tam visí za ptáčky netopýři“.
Měla pravdu (jako ostatně vždy), jen
k tomu uchycení těmto okřídleným
myškám sloužila jiní část tělíčka. Pak
přišla léta války. Té kruté války, kdy se
padlí na obou stranách počítali na
miliony. Tehdy před Vánocemi v roce
1943 generál Paulus se svými německými divizemi uvízl ve
stalingradských kleštích. V té nemilosrdné ruské zimě, kdy vázl přísun lidských posil, tak i zásob. I poslal Hitlerovi do hlavního stanu
telegram: Nemůžeme se hnout ani sem, ani tam. Všude nám to
klouže, Odpově na sebe nedala dlouho čekat. Přišla pěkně po
vojensku zašifrovaná.
1 K (-Pa) <------ (-ta).
Dešifrovací důstojníci záhadnou šifru brzy rozluštili a Paulusovi
předložili výsledek:
1 K, to je jedna protektorátní koruna a to další je nápis na její rubové straně: (Pa)dělání se tres(tá). A odstraníme-li to začáteční „Pa“
a koncové „tá“ a zbytek bez ohledu na znamínka (jak u telegramů

bylo normální) přečteme jak naznačuje šipka, obráceně, pak cesta
z obklíčení je jasná. Doporučené opatření však nepomohlo a tam
začal konec Německa a začátek svobodného života mnoha evropských národů.
Přenesme se však o mnoho let a desetiletí dopředu, do dnešních
dní. V letošním létě nám malým Čecháčkům, Moraváčkům i Slezáčkům opět byla dána důvěra, abychom rozhodli, kdo zůstane, kdo
odejde a kdo nastoupí k uvolněným místům u parlamentních a posléze i vládních koryt. Pravda, tím předvolebním bojem jsme byli
trochu rozkolísáni, rozviklání, a tak každá rada nad zlato. Proto
povídám svému dobrému příteli: „Ty, Pepo, řekni mi koho budeš
volit?“ „No koho bych volil, přece bolševiky.“ „To já taky“, souhlasně
jsem odpověděl, „ale z který partaje?“ No dopadlo to, jak to dopadlo
a pak se naši milí zvolení přes půl roku o ta koryta mydlili mezi
sebou.
A te z jiného soudku. Mnozí
čtenáři si povšimli, že horuji za
dobrou češtinu. Je to krásný
mateřský jazyk a neměli bychom
si ho kazit různými patvary.
Krásný a významově přepestrý.
To jsem si znova uvědomil právě
nedávno, když manželka po celodenní dřině večer zasedla a pronesla: „Musím se podívat ještě do
Vlasty“. Obyčejná větička. A já si
jen znova uvědomil tu pestrost
jazyka a představil jsem si, jak by
se tato jednoduchá navlas stejná
větička významově nesmírně
změnila, kdyby ji pronesl gynekolog. Ale už dosti šibalských (dnes
velmi oblíbené slovo) vzpomínek. V životě se čas od času snažím
zahrát na struny svých skřipek. Většinou falešně. Ale přání mé a celé
redakční rady tuto faleš rozhodně nemá. Je srdečné a upřímné.
A se vám všem, milí čtenáři, vydaří vánoční svátky a v novém roce
a vám slouží zdraví a splní se vám všechna vaše, třeba i ta nejtajnější
přání.
vzpomínal František Veselý, kreslila Jana Hrušková
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