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Vakuová kanalizace a čistírna
odpadních vod uvedeny do provozu
V minulých dnech a týdnech došlo k tomu,
v co už snad ani řada našich občanů nevěřila.
V pondělí 15. ledna 2007 byla do provozu
uvedena čistírna odpadních vod. Do reaktoru
aktivní části čistírny byl fekálními vozy svezen a napuštěn živý biologický kal. I v tomto
mimořádném režimu čistírna pracovala dobře a asi po dvou týdnech, potřebných k úplnému naplnění reaktoru, jsme vypustili do
Labe první kubíky vyčištěné vody.
Nejdůležitější, dlouho očekávaný okamžik,
nastal v sobotu 10. února. Na vakuové stanici
se sešli pracovníci TIKANASU, několik
členů Obecního zastupitelstva v čele se starostou Miroslavem Brodským a redaktoři
Tišických rozhledů. Po krátké prohlídce
zařízení a vysvětlení celkové situace ve
výstavbě kanalizace přistoupil starosta k řídícímu panelu a stisknutím tlačítka START
spustil vývěvy, a tím dokončenou a připravenou část kanalizace do zkušebního provozu.
Předtím, než nastaly tyto historické okamžiky, bylo nutno vykonat opravdu velké množ-

zavzdušňování nádrže se v celém prostoru
vakuové stanice vytvořil velmi nízký podtlak,
avšak dostatečný na to, aby se zbortila část
sádrokartonového stropu. Když stejnou operaci prováděli naposledy pracovníci ISEKI,
byl teplý srpnový den a dveře byly otevřeny,
takže mohlo dojít k vyrovnání tlaků uvnitř
a okolí. Tentokrát byl sychravý, deštivý prosincový den a dveře byly uzavřeny - jak se
ukázalo hermeticky. Naštěstí se nikomu z přítomných pracovníků nic nestalo a i škody
byly minimální - prasklé sklo stavoznaku
a poškozený manometr. Po nutném úklidu
bylo možno za dva dny pokračovat ve
zkouškách ventilů v šachtách i dalších přípravách. Vzniklou škodu a opravu stropu
uhradila firmě ČERVENKA pojišovna.
Dvakrát nás navštívili pracovníci ISEKI - při
prosincové návštěvě přivezli i pomocné koncové zesilovače signálu pro monitorovací
systém a vyřešili tím problém s nedostatečným napětím v kabelovém rozvodu. V úterý
6. února pak přijel technik a doladil řídící

v zemi přerušen nebo špatně zapojen. Závadu
řeší firma ČERVENKA ve spolupráci se subdodavatelem - samozřejmě na jejich náklady.
Trasa A, tj. ulice V Úvoze, Na Ladech,
U Školky, Ke Školce a část ulice Ke Křížku se
k najetí připravuje, uvedení do provozu
předpokládáme v měsíci březnu nebo dubnu.
Ihned po spuštění vakuové kanalizace 10. února začali pověření pracovníci TIKANASU
předávat obyvatelům v ulicích Na Doubí,
Kostelecké, Školní, Krátké, v kozelské části
ulice Labské, v ulicích Lomené, Ke Křížku,
M. Podvalové, Nové, Sportovní a Spojovací
„Povolení k napojení domovní části kanalizační přípojky“ a první uživatelé se mohli
napojovat. Historicky prvním napojeným
uživatelem se stal David KRBEC v ulici
Nové, který to stihnul ještě v sobotu dopoledne.
Upozorňujeme důrazně, že toto povolení je
vystaveno vždy pro konkrétní nemovitost,
adresu a uživateli je předáváno proti podpisu.
Je nepřenosné a neopravňuje nikoho dalšího
k napojení na kanalizaci, i kdyby se jednalo
o nejbližšího souseda. Nedovolené napojení
způsobí totiž vážné problémy nejen samotnému uživateli, ale i pracovníkům
TIKANASU a firmy ČERVENKA.
První, nejdůležitější etapa budování kanalizace, je za námi. Nezbývá než věřit, že se
vedení obce podaří zajisti další finanční
jednotku vakuové stanice na základě našich prostředky, aby výstavba mohla pokračovat poznatků a zkušeností, získaných při testech pravděpodobně v ulicích Ke Křížku, Lesní
zařízení. Byl to poslední krok, po kterém bylo a pod železniční tra do Tišic.
možno připravit najetí.
Petr BRODSKÝ
V době psaní tohoto článku provádíme další
Zasedání obecního zastupitelstva se
testy šachet v chrástecké části ulic Labské
uskuteční dne 22. 3. 2007 od 18.00 hoa Obecní. Firma ČERVENKA pokračuje v zapojování monitoringu ventilů na trase B a C.
din v zasedací síni Obecního úřadu
Na části kabelu v ulici Labské se vyskytTišice. Zveme všechny občany.
nul problém s průchodností kabelu. Bu je

Spuštěno!

ství práce, a to jak firmou ČERVENKA, tak
i pracovníky TIKANASU. Veškeré zařízení
bylo třeba vyčistit, otestovat a opakovaně
vyzkoušet jeho spolehlivou funkci. Ukázalo
se, že nejvíce času zabralo vyzkoušení a seřízení funkce ventilů v 72 šachtách tak, jak
jsme to popisovali v posledním čísle TR. Při
testování funkce vakuových sond na sběrné
nádrži splašků ve vakuové stanici došlo k
nepříjemné a překvapující události. Během
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DROBNÉ

ZPRÁVY

Z

OÚ

během zimního období budou České dráhy likvidovat náletové dřeviny podél železniční trati
z od 1. 1. 2007 platí nový stavební zákon
a přináší řadu změn jak pro občany, tak i pro
Obecní úřad, omezením některých pravomocí (více na str. 4)
z akce vybudování objezdu naší obce byla zařazena do „Závazné části územního plánu velkého územního celku Pražského regionu“
a jedná se o přeložku silnice II/331 Tišice Chrást
z do funkce ředitele Hasičské záchranné
služby Mělník byl ustanoven pplk. Jan
Pitner a nahradil tak plk. Rudolfa Betáka
z postupně byly vyhodnoceny všechny čtyři
dotační tituly z roku 2006 a předány na
příslušná ministerstva a úřady
z MMR ani KÚ nepřijaly žádná opatření pro
poskytování dávek nebo dotací pro fyzické
osoby postižené orkánem

množí se stížnosti občanů na stav betonové
plochy u čerpací stanice pohonných hmot
v Chrástu. OÚ bude apelovat na majitele
a urgovat provedení oprav.
z provozování místního vodovodu v Tišicích svěřil KÚ společnosti Středočeské
vodárny
z obec Tišice podpoří Maltézskou pomoc
o.p.s. finančním darem - pomáhají i našim
občanům
z OÚ Tišice požádal vedení České pošty a.s.,
aby vybavilo i druhé pracoviště na poště
v Tišicích potřebnou kancelářskou technikou.
z od 5. 2. 2007 byla posílena autobusová
doprava dětí navštěvující neratovické školy.
Obec Tišice na tuto linku NERABUSU
finančně přispívá.
z připravuje se opatření, aby se mohly
provádět úhrady plateb ve školních jídelnách
MŠ i ZŠ bezhotovostním způsobem

Sociální poradna radí i písemně

Co se studnami?

Sociální poradna, která sídlí v mělnické
Dukelské ulici, rozšiřuje své služby o tzv.
korespondenční poradnu. Lidé se mohou
na sociálního kurátora obrátit písemně na
adrese Sociálně-právní poradna, Dukelská
2886, 276 01 Mělník nebo elektronicky
j.slajs@melnik.cz. Od ledna je také upravena otevírací doba poradny tak, aby více
vyhovovala potřebám lidí. Otevřeno je ve
čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod.

V současné době koluje řada informací
o problematice studní. Do doby uzávěrky
tohoto čísla se však nepodařilo získat a ověřit hodnověrné informace, koho se změny
budou týkat a jak se bude postupovat.
Jakmile budou příslušné informace na
Obecním úřadě k dispozici, ihned se
vyhlásí místním rozhlasem a my se k nim
vrátíme v příštím čísle TR.
red

z

z

DŮLEŽITÉ
UPOZORNĚNÍ!
Při předávání povolení k napojení a následných kontrolách jsme zjistili, že projektanti domovních přípojek - zejména
pak pan POSPÍŠIL - z neznámého důvodu nenakreslili do potrubí a v technické
zprávě neuvedli nutnost zabudovat do
vodorovné části domovní přípojky zavzdušňovací - odvětrávací trubku - pravděpodobně neměli dostatek zkušeností
s funkcí vakuové kanalizace.
Je velmi důležité, zajistit dobré odvětrání
vaší domovní přípojky. Pro bezproblémový
odvod splašků z vaší nemovitosti doporučujeme odvětrat vodorovnou část přípojky
vsazením odbočky - T kusu o průměru
80 - 100 mm a vyvedením odvětrávacího
potrubí nad terén (viz foto). Toto potrubí

Žádost o spolupráci
Žádáme, prosíme všechny občany Tišic, aby ihned informovali pracovníky TIKANASU nebo
Obecního úřadu, jestliže si všimnou, že z některé kanalizační šachty se ozývá nepřetržité hučení,
šumění, pískání. Z šachty, která je v pořádku a ventil je uzavřen, se neozývají žádné zvuky. Odsátí
splašků po automatickém otevření ventilu trvá asi 8 - 12 vteřin, potom by mělo být již ticho.
Jen část šachet, které jsou již v provozu, má funkční monitoring, výjimečně může dojít k netěsnosti
ve spojích. Pracovníci TIKANASU samozřejmě provádějí pravidelné kontroly, ale rychlé odstranění
netěsnosti za pomoci všímavých, ochotných občanů sníží ztráty.
Volat můžete na tel. čísla 728 952 236, 602 875 539, 602 951 857, 728 847 399, 732 487 351.
DĚKUJEME! TIKANAS s. r. o., Petr BRODSKÝ

Jistě jste si všimli, že se v naší obci rozrostl počet kontejnerů na tříděný odpad i míst, kde
jsou umístěny. Největší nárůst zaznamenaly ty žluté na plasty – přibylo osm nových, dále pak
tři na papír a dva na sklo. Třídit odpady totiž neznamená jen chránit naše životní prostředí,
ale pro obec, a tedy naše občany, je to i finanční přínos, protože za třídění odpadu se platí.
V některém z příštích čísel TR se k této problematice vrátíme včetně vyčíslení finančního
efektu.
TR 96/2

zakončete kolenem 180°, případně zpětnou
klapkou, zabraňující úniku zápachu z potrubí.
Odvětrání, které má většina domů vyvedeno z domovní kanalizace nad střechu,
má často malý průměr, je velmi dlouhé
a nemuselo by stačit přivádět dostatečné
množství vzduchu do šachty při odsávání
splašků z šachty. Následkem toho by vám
„zmizela“ voda ze všech sifonů - umyvadel, dřezů, WC.
Nedomníváme se, že je nutno žádat
projektanty o změnu projektu, tuto jednoduchou úpravu vám bez problémů
provede každý instalatér, nebo zkušený
řemeslník, který vám propojku bude
provádět. Cena potřebných dílů potrubí je
asi 800,- Kč, zpětnou klapku je možno
koupit v každé prodejně, kde se prodává
plastové potrubí. Pro podrobné informace
či radu se můžete obrátit na pracovníka
TIKANASU Petra Brodského.
TIKANAS s. r. o. TIŠICE
Petr BRODSKÝ - vedoucí provozu
a údržby

KONČÍ TERMÍN!
Občané mají poslední možnost podat
návrhy na změny územního plánu obce.
Obecní úřad je bude soustřeovat pouze
do 31. března 2007.
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Jsou připraveni řešit vaše záležitosti
Na prosincovém zasedání OZ starosta seznámil přítomné občany s téměř plně vyčerpávajícím rozborem pracovní náplně
jednotlivých komisí. Ten by měl být návodem, na koho se ve svých požadavcích obracet. Starosta je sice vždy připraven každého
vyslechnout a pomoci mu řešit jeho problémy, není však v jeho možnostech zejména z časových (někdy i odborných) důvodů,
tyto do plné hloubky zpracovat či vyřídit. Protože však jde o velmi důležitou informaci pro všechny, rozhodla se redakce TR celý
tento rozbor zveřejnit. Se svými požadavky se proto obracejte na příslušné komise. Ty tak ve své kompetenci váš požadavek
zpracují a bu rozhodnou, nebo připraví podklady pro starostu či OZ. V závěru uvádíme pracovnice OÚ, které administrativně
budou spolupracovat s jednotlivými komisemi. Kterákoliv z nich vám též poskytne informace nutné k navázání styku se
zástupcem příslušné komise (adresa, telefon).
KONTROLNÍ VÝBOR (ING. B. ŠTOLBA)
Kontroluje činnost jednotlivých komisí, informuje a spolupracuje se starostou, provádí
tzv. vnitřní kontrolu, připravuje nové předpisy, směrnice, vyhlášky a kontroluje jejich plnění, vypracovává kontrolní zprávy pro audit,
dává náměty ke zlepšení, navrhuje opatření.
FINANČNÍ VÝBOR (ING. J. ČEMUSOVÁ)
Sestavuje rozpočet, průběžně kontroluje jeho plnění, navrhuje změny, opatření a úpravy,
kontroluje hospodaření v pronajatých objektech, rozhoduje o sociálních podporách
a pomocích při živelních a mimořádných
událostech, provádí evidenci a kontrolu
majetku obce, organizuje inventury, kontroluje hospodaření v MŠ a ZŠ - činí případná
opatření, sleduje pravidelné uzávěrky a hospodaření obce, kontroluje výběr poplatků,
urgence neplatičům, ukládá sankce, exekuce,
udržuje styk s FÚ v oblasti daní a jejich úprav.

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (Z. ZVELEBIL)
Provádí dozor nad udržováním pořádku v obci a chováním občanů, sleduje znečišování veřejných prostranství a ulic, dozoruje ukládání
materiálů na ulicích, aby vše bylo v souladu
s platnou vyhláškou, chrání majetek obce,
kontroluje pořádek při společenských akcích,
provádí povodňové kontroly, řídí činnost
KOMISE VÝSTAVBY (J. HORČÍK)
při mimořádných událostech, brání devastaci
Provádí stavební řízení, vyřizuje ohlašování veřejného osvětlení, majetku obce a občanů,
staveb a sdělení, stavební povolení, vypraco- spolupracuje s hasiči a armádou.
vává stanoviska, řídí investiční akce, energetické hospodářství, provádí evidenci a údržKOMISE SOCIÁLNÍ, KULTURNÍ A ZDRAVOTNÍ
bu budov, vypracovává rozpočty staveb, plány
(V. HOVORKOVÁ)
rozvoje, navrhuje novou výstavbu a zabezPřipravuje a organizuje kulturní akce obce a
pečuje styk s občany.
spolků, zájezdy za kulturou, plesy, zajišuje
činnost letního kina, péči o památníky, poKOMISE ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
mníky padlých a pietní místa, řeší sociální
(ING. R. STAŇKOVÁ)
problémy občanů, zajišuje pečovatelskou
Vede evidenci pozemků v majetku obce, řeší službu a činnost sboru pro občanské zálemajetkoprávní vztahy, zajišuje vypracování žitosti, sleduje významná výročí, úmrtí, juúzemního plánu obce a jeho změny, schvaluje bilea, státní svátky, organizuje vítání nových
dělení pozemků, připravuje smlouvy (pro občánků, sociální pomoc, mimořádné dary,
prodej, koupi či směnu), provádí ochranu spolupracuje s lékařem, navrhuje pomoc nejzemědělského půdního fondu, zabezpečuje více potřebným občanům, organizuje sociální
styk s Pozemkovým úřadem a Katastrálním pomoc při mimořádných událostech a žiúřadem.
velních pohromách.
KOMISE žIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
(L. DUCHOSLAVOVÁ)
Zajišuje ochranu životního prostředí, řeší
stížnosti občanů, povoluje kácení stromů, vyvážení kejdy, kontroluje kanalizaci a likvidaci
odpadů, sběrný dvůr, veterinární péči, rybářství, myslivost, zabezpečuje styk s RŽP
MěÚ, ochranu rostlin, výsadbu dřevin, údržbu parků, záhonů, lesů dle lesní osnovy, péči
o památné stromy a chráněná území.
KOMISE PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ
(ING. B. ŠTOLBA - ČLEN KOMISE)
Řeší přestupky předané na obec Policií ČR,
stížnosti občanů, sousedské vztahy, vykonává sankční řízení při ničení obecního
majetku, řeší podání od KVP, spory občanů
a násilí.

otázky, navrhuje záměry dalšího rozvoje,
zajišuje a organizuje akce sportovního charakteru ve školách i v obci, spolupracuje
s TJ Sokolem Tišice, udržuje styk se školským odborem MěÚ Neratovice a Středočeského kraje, spolupracuje s vedoucím obecní
knihovny, organizuje dětské hry a výcvik
a kontroluje jídelny v MŠ a ZŠ.
STAROSTA (M. BRODSKÝ)
Statutární zástupce obce, prezentuje obec
navenek, řídí činnost všech komisí, práci
obecního úřadu, hospodaření obce, činnost
při krizových situacích, sjednává a podepisuje
smlouvy, provádí kontrolní činnost, zajišuje
výstavbu nových akcí, dopravní obslužnost,
rozvoj obce, údržbu, správu a ochranu
majetku obce, požární ochranu, činnost
výstražného systému, civilní obranu, kooperaci s externími firmami, služby, spolupracuje
s policií ČR, s Městskou policií Neratovice,
s armádou, zřizuje komise, podepisuje obecně
závazné vyhlášky a předpisy.
MÍSTOSTAROSTKA
(PHDR. O JANOUŠKOVÁ)
Zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti a plní jeho povinnosti, má na starosti
zajišování dotací, péči o kulturu a sociální
zabezpečení, školství a sport, prezentaci obce
a propagaci, informování veřejnosti - tiskový
mluvčí, záměry dalšího rozvoje obce - územní
plán, vzhled obce, návrhy výsadby dřevin
a květin, péči o památky, organizování společenských a jiných akcí, podporu spolkové
činnosti.

KOMISE HOSPODÁŘSKÁ (V. UHER)
Vede přehled o podnikatelích - registrace,
poskytuje pomoc soukromým podnikatelům,
zajišuje různé služby pro občany, zásobování
obce, styk s dopravci - provozovateli autobusů a vlaků, připomínkuje jízdní řády, udržuje styk s živnostenským úřadem, sjednává
pronájmy obecního majetku a sepisuje příslušné smlouvy, provádí styk s nájemci a kontroluje pronajaté prostory (bezpečnost práce,
ADMINISTRATIVNÍ SPOLUPRÁCE
Veselá Alena - komise školství a sportu,
hygiena, opravy).
životního prostředí, výstavby, územního
plánování
KOMISE ŠKOLSTVÍ A SPORTU
(MGR. P. JELÍNEK)
Trčková Marie - komise přestupková, veřejProvádí správu školských zařízení za obec ného pořádku, výbor kontrolní
jako zřizovatele, hospodářské zabezpečení Daňhelková Lenka - komise sociálné a kulškol, kontroluje hospodaření s majetkem a fi- turní, hospodářská, výbor finanční
nancemi, řeší společně s ředitelkami kádrové
(ves)
TR 96/3
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Baráčnické sedění
předsedy komise
výstavby
Jiřího Horčíka

V neděli 21. 1. 2007 se v sále „Na Hřišti“ konalo Hodnotící valné
sedění baráčníků, tentokrát poprvé pod vedením nového rychtáře
Jiřího Šedivého. Změna ve vedení se projevila hlavně několika
novinkami v jinak již tradičním programu. Pochvalu si vysloužil
nový rychtář od zástupce 1. župy za výzvu ke společnému zazpívání
„Té naši písničky české“ hned na úvod jednání. Sál byl zcela zaplněn
nejen delegacemi okolních baráčnických obcí, ale v hojném počtu se
dostavili i členové Klubu seniorů.
pb

Obec baráčníků zve všechny občany na velikonoční výlet do Polabského
národopisného muzea v Přerově nad Labem dne 31. března 2007. Sraz je v 8.00
hodin u autobusové zastávky v Tišicích, v 8,30 v Chrástě a v 9,00 hodin v Kozlech. Cena za dopravu pro dospělé je 85,- korun a 15,- Kč pro děti.

ČTENÁŘI NÁM PÍŠÍ...
Jako pacient plně souhlasím s článkem v TR č. 95 „Zeptali jsme se“ k provozu místního
zdravotního střediska. Vzhledem k zvyšujícímu se počtu obyvatel obce, a tudíž i vzrůstající
klientele lékaře, by stálo za úvahu, zda by se tímto neutěšeným stavem neměl zabývat jak
lékař, tak i obec. Vždy v oné malé, přeplněné a vydýchané čekárně strávit strávit 2 až 3
hodiny čekání například na předpis léků, to opravdu zážitek.
Jiří Vacek

Každoročně se naši rybáři vždy na Silvestra dopoledne sejdou u Labe a naposledy „nahodí“
pruty. Přicházejí se tak rozloučit s vodou a poděkovat patronovi rybářů svatému Petrovi.
I letos tomu tak bylo a nechyběly opékané uzeniny ani něco pro zahřátí. Hezká tradice.
TR 96/4

Od 1. 1. nabyl účinnosti nový stavební
zákon - pomohl vše
zjednodušit?
„Dle tohoto zákona byla
obcím odebrána pravomoc stavebních úřadů, což
znamená, že již nemohou povolovat stavební
úpravy na ohlášení. Pro naší obec tuto činnosti
bude vykonávat Odbor výstavby a rozvoje MÚ
Neratovice. Veškeré formuláře související s výstavbou byly sjednoceny v rámci celé republiky.
Formuláře jsou k dispozici také na OÚ Tišice.
Stavebníci musí své žádosti podávat výlučně na
těchto formulářích. Z výše uvedeného vyplývá, že
občané (stavebníci) musí všechny jednoduché
akce, které dříve stačilo ohlásit na obci, jít vyřídit
na stavební úřad.
Ještě připomínám, že v TR č. 92 bylo zjednodušeně popsáno, co by měl nový stavební zákon
ulehčit v rámci administrativy. Ohlášení stavby
však stavebníka nezbavuje povinnosti doložit
projektovou dokumentaci, vyjádření sousedů,
stanovisko dotčených správních orgánů a další.
Pokud tyto podmínky nebudou splněny, nastupuje
správní řízení. Stavební zákon klade důraz na to,
aby všechny obce měly schválenou územně
plánovací dokumentaci. Tento požadavek obec
Tišice splňuje.
Závěrem lze říci, že v současné době na řadu
otázek nejsou schopny odpovědět ani patřičné
stavební úřady z důvodu ověřování nového zákona v praxi. Takže otázkou je, zda nový stavební zákon opravdu pomohl vše zjednodušit?
-red-

Nedávné vichřice se nevyhnuly ani naší
obci a zanechaly stopy i na obecním majetku.
Poškozena byla střešní krytina na Základní
škole a hospodářských objektech.
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Redaktoři Zápis v Základní škole Tišice
z naší školy
Tentokrát jsme v naší pravidelné rubrice
zavítali do jiných končin. Naši školu navštěvují i děti, které mají zkušenosti s výukou v jiných zemích světa. Jedna z nich,
žákyně 5. třídy naší školy Katka Kačerová,
která své školní vzdělání zahájila v USA,
nám o rozdílech vyprávěla…
Když mi byly dva roky a sestře pět, naši rodiče
se rozhodli, že se odstěhujeme do Ameriky. Nikdo
z nás neuměl anglicky tak jako te. My dvě
vůbec a rodiče, aby mohli pracovat jako lékaři, se
tam museli učit ve škole. Nejprve jsme navštěvovaly něco jako školku a pak rovnou do školy.
Škola v Americe je v něčem jiná a v něčem stejná.
Neměli jsme třeba přestávky. Jeli jsme non-stop,
jen přestávku na přesun do jiné učebny nebo
hodinovou na oběd. A v celé budově jsme se nepřezouvali. Každý ročník měl i šest tříd a i šest
tříd školky pohromadě. Známkování bylo také
jiné. Tady máme 1 - 5, v Americe se hodnotilo
čísly 1 - 4, přičemž čtyřka je nejlepší. A také
písmeny nebo procenty. A psali jsme tužkou. Perem a psacím písmem až od 4. třídy. Každý den
byl v Americe stejný rozvrh. Tady máme každý
den jiné předměty. A také se tu zvoní začátek
a konec hodiny, v Americe ne. Je tu škola prostě
lepší, ale ta angličtina se mi te moc hodí.

Úterní odpoledne 23. ledna patřilo v naší škole zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2007/
2008. Spolu se svými rodiči dorazilo celkem 24 budoucích adeptů „studia“ na tišické základní
škole. Do nového školního roku bylo zapsáno 17 budoucích prvňáčků, rodiče ostatních dětí
požádali o odklad povinné školní docházky. Za zmínku stojí, že ještě na podzim roku 2004 se
předpokládalo, že k tomuto zápisu přijde pouhých 13 dětí!
J. Slámová

NAŠI MALÍ LYŽAŘI

Snímky jsou vzpomínkou z lednového
mateřinkového bálu, kterým nás provázela
paní Inka Rybářová. S letošním tématem
„sníh“ si poradili a popustili uzdu fantazii
všichni, kdo přišli.
Sladká odměna neminula určitě žádnou
z hezkých masek.
(MŠ)

Co jsme si nejvíc přáli při letošním výjezdu na školu v přírodě, byl sníh. Taková zima jako
letos už dlouho nebyla. Naším cílem bylo, aby si děti osvojily základy lyžování. Byl to první
pokus, který vyšel na jedničku s hvězdičkou. Díky trpělivosti a profesionálnímu přístupu
instruktorů se děti nejen naučily lyžovat, ale navíc byly i nadšeny.
A tak nám v naší vesnici přibylo čtrnáct nových lyžařů, kteří poznali chu sportovat. Však si
také nakonec prožili první úspěchy při lyžařském slalomu a snad se svým srdcem přikloní ke
sportu. I ostatní nelyžující si zazávodili na bobech. Přijeli jsme nadšeni a únava, kterou
dospělí posbírali za celý týden kolem lyžování a servisu dětem, brzy opadla. Rádi bychom,
aby se tato sportovní činnost stala v naší MŠ tradicí.
M. Křížová
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Výroční zpráva o činnosti Klubu seniorů Tišice v roce 2006
Rok 2006 - šestý rok činnosti KS začal 12. ledna 2006
výroční schůzi v sále Na Hřišti. Přednesené zprávy o činnosti a financích za rok 2005
byly výborem přijaty bez
připomínek. Starosta Miroslav Brodský, který byl též
mezi pozvanými hosty, vyslovil uznání a poděkování za
práci výboru a přislíbil v případě potřeby veškerou pomoc
našemu KS v roce 2006.
Výbor KS se během roku
2006 scházel pravidelně každý první čtvrtek v měsíci na výborových
schůzích. Připravoval na nich veškeré akce a po jejich realizaci
je vyhodnocoval, aby se případným chybám příště vyhnul. Účast
byla takřka stoprocentní a neexistovala ani jedna neomluvená
nepřítomnost.
První z akcí v tomto roce bylo uspořádání série tří přednášek
masérky paní Semanišinové o zdravých potravinách a zdravé výživě.
Účast kolem 25 posluchačů nebyla nijak vysoká, ale ti, kteří přišli,
určitě nelitovali a odnesli si spoustu důležitých a potřebných
informací. Páteří veškeré činnosti Klubu je pořádání „Setkání s Přívorankou“. Během roku se uskutečnila čtyři. První bylo 9. dubna
„Květná neděle s Přívorankou“, další 25. června „Setkání s létem

financí z našeho účtu. Bylo tak možno stanovit cenu pro jednotlivce
pouze 120,-Kč. Dalším, již tradičním, byl 19. září zájezd na „Zahradu
Čech“ do Litoměřic. Na něj jsme též přispěli z našeho účtu u OÚ
a účastník zaplatil pouze 100,- Kč za dopravu a vstupné. V pondělí
20. listopadu jsme jeli do divadla v Mladé Boleslavi na hru J.K.Tyla
„Tvrdohlavá žena“. Účastníci zájezdu uhradili pouze cenu vstupenky.
Tímto se uzavírá bilance naši činnosti v roce 2006. Bylo to celkem 11
akcí, tedy nejvíce v jednom roce za celou dobu existence klubu.
Rok 2006 byl dosud rokem nejúspěšnějším díky vysoké pracovitosti, odpovědnosti a zájmu všech členů výboru. Bohužel je nutné
na tomto místě připomenout i smutnou událost, která potkala KS,
jeho výbor a všechny občany obce. Dne 7. června, po návratu z výborové schůze, náhle zemřel nestor našeho výboru Miloslav Brodský.
Je to pro celý Klub seniorů Tišice nenahraditelná ztráta. Jeho
zahajovací proslovy při každém setkání s Přívorankou již nikdo
nenahradí. Při hledání náhrady jsme se obrátili prostřednictvím
Tišických rozhledů na všechny členy KS se žádostí o návrhy na
vhodného kandidáta na uprázdněné místo ve výboru. Obdrželi jsme
pouze návrh na jedno jméno, i když několikrát. Tímto navrhovaným
byl pan Miloslav Jelínek z Chrástu. Po jednání na výborové schůzi
byl jednomyslně kooptován jako jedenáctý člen výboru.
Do roku 2007 - dalšího roku činnosti vstupuje výbor Klubu seniorů
Tišice v tomto složení:
Milan Černý
Chrást
předseda kubu.
Alena Fišerová
Chrást
pokladní klubu
Václav Kváček
Chrást
jednatel klubu
Josef Kratochvíl
Tišice
člen výboru
Jindra Pokorná
Kozly
člen výboru
Zdena Kulhánková
Chrást
člen výboru
Václav Urban
Chrást
člen výboru
Dana Pokorná
Chrást
člen výboru
František Barbora
Chrást
člen výboru
Karel Pokorný
Tišice
člen výboru
Miloslav Jelínek
Chrást
člen výboru
Tento výbor je připraven v nadcházejícím roce pracovat nejméně
tak usilovně jako v roce předešlém a připravit pro své členy nová
příjemná setkání, zájezdy, výlety a ještě další zajímavé akce. K tomu
však potřebuje podporu a zájem všech seniorů a hlavně jejich účast na
pořádaných akcích.
Výroční zprávu předkládá
předseda KS Milan Černý
a připravil jednatel Václav Kváček

Klub seniorů Tišice Vás zve na
a Přívorankou“ a pak 28. září „Sbohem létu na svatého Václava“.
Poslední „Ladění na vánoční strunu“ se konalo 3. prosince. Všechna
se zdařila a každé mělo svou zvláštnost. Na setkání v dubnu
vystoupily se svým pásmem děti z místní Základní školy. Setkání v
červnu bylo zcela netypické. Vzhledem k téměř vražedným teplotám
venku přišlo pouze asi 40 hostů a poprvé za celou dobu pořádání akcí
jsme nebyli schopni se finančně vypořádat s Přívorankou. Na svátek
Václava 28. září však to byl pravý opak. Vysoká návštěva, výborná
zábava a jako doprovodná akce zdařilá výstavka obrazů našeho
čestného člena pana Jaroslava Hoška. Výtěžek vstupného byl tak
velký, že jsme uhradili kapele i nedoplatek za letní setkání.
Balzámem na naši pořadatelskou dušičku bylo Mikulášské setkání
3. prosince. Plný sál! Bylo nutno přidat další stoly a židle. Po loňské
zkušenosti byla letos vstupenkou čokoládová oplatka „FIDORKA“.
Uměleckým doplňkem bylo vystoupení umělce - kuchaře - hudebníka na všechno. Další vynikající až emotivní bylo taneční
vystoupení mladých interpretů společenského tance Zuzanky Šastné
a Honzíka Chalupy. Závěrem tohoto zdařilého odpoledne se stala
prezentace nového nájemce restaurace, který nabídl všem jako
pozornost podniku párek s hořčicí a chlebem. Tento den se tak stal
důstojným zakončením celoroční činnosti výboru KS.
Výčet naší činnosti v roce 2006 však nekončí. 23. května jsme
uspořádali autobusový zájezd na zámek Konopiště a do parku v Průhonicích, na který jsme obdrželi příspěvek od OÚ a použili i část
TR 96/6

Velikonoční setkání
s Přívorankou na Apríla
(ale Apríl to není)
v neděli 1. dubna 2007 od 14,00 do 16,00 hodin v sále
restaurace Na Hřišti v Chrástě.
Vstupné jako vždy dobrovolné.

Pojete s námi
do Litoměřic!
Zájezd na jarní Tržnici zahrady Čech pořádá Klub
seniorů Tišice ve čtvrtek 4. dubna 2007.
Odjezd z autobusových zastávek Kozly, Chrást a Tišice
bude v 7,30 hod. a návrat kolem 16,00 hod.
Cena zájezdu je 100,-Kč včetně vstupného.
Přihlášky přijímá pan M. Černý, Boleslavská 197,
telefon: 315 698 249 mobil: 721 382 260.

TR96-.qxp

29.3.2007

8:40

Page 7

Vánoční koncert se vydařil

Tišický pinčes se v mistrovských
soutěžích neztrácí
Soutěže stolních tenistů jsou v plném proudu a příznivci tišických zástupců mohou být
v ročníku 2006-2007 jistě spokojeni, alespoň pokud jde o dosavadní pozici v tabulkách. Ani
jedno z našich mužstev se v průběhu soutěží neocitlo na horším než čtvrtém místě. Mužstvo
Tišice A zaujímá po 16. kole v Regionálním přeboru I. tř. třetí příčku a B-mužstvo je v RP
II. na čtvrtém místě. Po pěti sehraných zápasech druhé poloviny soutěže se ale začíná
projevovat u nás už tradiční nedostatek - zvláště u hráčů áčka prakticky neexistují tréninky.
Důkazem je jedna remíza a jedna porážka od soupeřů, které naše áčko v prvé části porazilo. V
RP I jsou v úspěšnosti jednotlivců z padesáti hodnocených hráčů P. Rubín 5., M. Brodský 8.,
P. Slimařík 20. a P. Jelínek 22. J. Fabian má kvůli pracovnímu vytížení sehráno jen málo
utkání, ale pokud nastoupí, je vždy oporou týmu.
V RP II je jedničkou v našem béčku P. Dudek, ale ani ostatní nezůstávají pozadu a všichni
mají více než 50% úspěšnost.
Výsledky a získané body:
11.
Neratovice D - Tišice A
12.
H. Počaply - Tišice A
13.
Tišice A - Nelahozev. A
14.
Beřkovice A - Tišice A
15.
Tišice A - Veltrusy B
16.
Neratovice C - Tišice A

2-16
7-11
9-9
3-15
odlož.
12-6

Brodský a Slimařík 4,5 Rubín a Jelínek 3,5
Rubín 3,5 Brodský 3 Fabián 2,5 Jelínek 2
Brodský a Slimařík 2,5 Rubín a Jelínek 2
Slimařík 4,5 Brodský, Rubín a Jelínek 3,5

9.
10.
11.
12.
13.
14.

11-7
0-18
12-6
11-7
5-13
10-8

Kratochvíl I. a Válek 2 Dudek a Veselý 1,5
Dudek, Veselý, Kratochvíl I. a Habart 4,5
Dudek 4 Veselý 3,5 Kratochvíl Ivo 2,5 Habart 2
Dudek 3,5 Veselý a Turek 1,5 Kratochvíl I. 0,5
Dudek 4,5 Veselý 3,5 Kratochvíl I. a Turek 2,5
Dudek a Veselý 3 Kratochvíl I. a Habart 2

Beřkovice B - Tišice B
Neratovice E - Tišice B
Tišice B - Kralupy C
Liběchov - Tišice B
Nelahozev B - Tišice B
Tišice B - Mlékojedy C

Rubín, Brodský a Jelínek 2 Slimařík 0

Regionální přebor I. třídy po 16. kole
1. Neratovice B
2. Mšeno A
3. Tišice A
4. Cítov
5. Neratovice C
6. Pšovka
7. Nelahozeves A
8. H. Počaply
9. Mlékojedy B
10. Veltrusy B
11. D. Beřkovice A
12. Neratovice D

14
12
10
9
10
9
8
5
3
3
2
2

0
2
1
3
0
1
2
2
3
1
1
0

2
2
4
4
6
6
6
8
10
11
13
14

191-97
185-103
165-105
167-117
167-120
162-126
143-145
121-165
106-182
94-176
109-179
96-190

Dnes už jenom vzpomínka, kterou se tentokrát velice rádi o ty dva měsíce vracíme.
Nejen proto, že je to rok co rok pro téměř
půldruhé stovky občanů příležitost k hezké
vánoční procházce, ale i k příjemnému citovému prožitku při poslechu koled v podání
pištících dětských hlásků, i hlasů, jak vidno
(raději - slyšno), už pěstovaných. Ve vánoční
božíhodový podvečer to však byla i zvědavost, co uvidíme a uslyšíme. Včas zveřejněná
nabídka jak plakáty, tak i v našem předvánočním čísle, slibovala nejen ty tradiční
dětské koledy a stejně tradiční klávesové variace na vánoční písně vždy příjemného a bezprostředního Jana Martínka, ale i opravdový
umělecký prožitek při vystoupení Šporkova
tria. Nabídka nezklamala. Organizátoři (skupina spolupracovníku okolo Pavla Habarta)
připravili opravdu pěkný program od úvodního sborového zpěvu koled žáky naší ZŠ
přes sólová vystoupení už zkušených zpěváků až k téměř půlhodinovému pořadu Šporkova smyčcového tria. Snad desítka hezky
provedených skladeb doslova nadchla posluchače. Dlouhý potlesk byl nejen zaslouženou odměnou hudebníkům ze Staré Boleslavi, ale nutí k zamyšlení, zda a jaké posluchače by nalezl podobný koncert vážné hudby
v jiném prostředí, s jinými skladbami a popřípadě i s jinými interprety. Za pokus o zpestření kulturního života v naší obci by to stálo.
Ten večer to nebylo vše. Jen málokdo šel po
koncertu hned domů. Většina návštěvníků se
ještě rozběhla po hřbitově podívat se, zda
svíčka, kterou zapálili ráno, ještě hoří, či
zapálit další. Klidný jasný sváteční večer
všem připravil skutečně nádherný zážitek.
Pohled - a použijme nadnesenou básnickou
metaforu - na tisíce na hrobech blikajících
světélek, tu červených, tu žlutých, bílých či
zelených byl úchvatný. A stejný byl i pocit,
že láska a vzpomínka na ty, kteří už nemohou
být mezi námi, proměnila to pole věčného
odpočinku v obraz skutečně nezapomenutelný. Pohlazení po duši. I tak bychom
mohli vyjádřit pocity krásného prožitku
svátečního podvečera.
F. Veselý

41
37
31
31
30
28
25
17
12
10
7
6

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

Dřínov
11
Liběchov
10
D. Beřkovice B 9
Tišice B
7
Kralupy C
7
Mšeno B
4
Kralupy D
4
Mlékojedy C
2
Neratovice E
2
Nelahozeves B
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
5
5
6
7
9
10
11

160-38
156-60
134-64
123-93
117-99
75-105
77-121
64-134
60-156
60-156

33
30
27
21
21
12
12
6
6
3

sport připravil J. Kratochvíl

ÚMRTÍ
Houba František
Polívková Helena
Palicová Milena

Chrást 160
Tišice 22
Chrást 134

82 let
57 let
79 let

NAROZENÍ
Jablončík Tomáš 6. 12. 2006
Machotová Nikola 6. 12. 2006

Chrást 81
Tišice 183

INZERCE
PRODÁM zelené a modré andulky. 50,-Kč / ks.
tel. 607 559 467.
z

z POTŘEBUJETE vyměnit zip nebo zkrátit
kalhoty? Volejte nebo přijte. Jana Semkovičová,
Přívorská 137, tel. 732 361 962. Pevná linka
zrušena.
TR 96/7

TR96-.qxp

29.3.2007

8:40
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S P O R T
FOTBALISTÉ ZAHÁJILI PŘÍPRAVU
Muži Sokola Tišice zahájili přípravu na
jarní část soutěže hned s nástupem nového
roku. Už v pátek 5. ledna se sešli v hale
gymnázia v Neratovicích, kde budou i následující pátky dnem přípravy v hale. Ve středu pak budou tréninky na domácím hřišti.
V rámci přípravy se jako jediní z družstev
mužů účastní turnaje starších dorostenců na
umělé trávě v Neratovicích. Naši fotbalisté se
rovněž zúčastní Českého poháru mužů (viz
rozpis). V kádru mužstva došlo k jediné změně, když hostující L. Rampouch se vrací do
svého mateřského oddílu, do Střezivojic.
Také tišické družstvo žáků zahájilo s příchodem nového roku svou přípravu a rovněž
v hale gymnázia v Neratovicích. Tam budou
tréninky pokračovat až do března, kdy se
přesunou na hřiště v Chrástu. V rámci přípravy a vstupu do Okresního poháru žáků
sehrají jedno až dvě přípravná utkání.
Český pohár 2007 - muži
1.kolo 24.2.07 10.00 S. Všetaty - S. Tišice

2.kolo
3.kolo

4.3.07 14.30
10.3.07 15.00

S. Mlékojedy - S.Tišice
S.Tišice - Botafogo Mělník

Okresní pohár 2007 - žáci
1.kolo 18.3.07 11.00 Beck Mělník - S.Tišice
2.kolo 25.3.07 10.00 S.Tišice - S. Všetaty
3.kolo 1.4.07 10.00 Liaz Vehlovice - S.Tišice
Okresní přebor - muži JARO 2007
14.kolo 24.3.07 15.00 S.Tišice A - S.Čečelice
15.kolo 31.3.07 16.00 S. D.Beřkovice - S. Tišice A
16.kolo 7.4.07 16.30 S.Tišice A - AFK Veltrusy
17.kolo 14.4.07 17.00 Nelahozeves - S.Tišice A
18.kolo 21.4.07 17.00 S.Tišice A - Vitana Byšice
19.kolo 29.4.07 17.00 TJ Pšovka B - S.Tišice A
20.kolo 5.5.07 17.00 S.Tišice A - Čechie Kralupy
21.kolo 12.5.07 17.00 S. Nová Ves - S.Tišice A
22.kolo 19.5.07 17.00 S.Tišice A - SK L. Kostelec
23.kolo 26.5.07 17.00 S.Tišice A - TJ Řepín
24.kolo
3.6.07 10.15 S. Mlékojedy - S.Tišice A
25.kolo 9.6.07 17.00 S.Tišice A - SK Mšeno
26.kolo 17.6.07 17.00 TJ Libiš B - S.Tišice A

sport též na str. 7

III. třída sk. A -muži - JARO 2007
12.kolo 8.4.07 16.30 S.Tišice B - S.Záryby B
13.kolo 15.4.07 17.00 S.Dřísy - S.Tišice B
14.kolo 22.4.07 17.00 S.Tišice B - Lotos Neratovice
15.kolo 29.4.07 17.00 S.Tišice B - FK Vysoká B
16.kolo 5.5.07 17.00 S. Hor. Počaply - S.Tišice B
17.kolo 13.5.07 17.00 S.Tišice B - TJ Kly A
18.kolo 20.5.07 10.15 TJ Řepín B - S.Tišice B
19.kolo 27.5.07 17.00 S.Tišice B - SK Liběchov
20.kolo 2.6.07 17.00 Liaz Vehlovice - S.Tišice B
21.kolo 10.6.07 17.00 S.Tišice B - FC Lobkovice
22.kolo 16.6.07 17.00 S.Všetaty - S.Tišice B
III. třída - žáci 12.kolo 8.4.07
13.kolo 15.4.07
14.kolo 22.4.07
15.kolo 29.4.07
16.kolo 5.5.07
17.kolo 13.5.07
18.kolo 20.5.07
19.kolo 27.5.07
20.kolo
2.6.07
21.kolo 10.6.07
22.kolo 16.6.07

JARO 2007
14.30 S.Tišice - S.Záryby
11.00 S.Ovčáry - S.Tišice
15.00 S.Tišice - S.Střezivojice
15.00 S.Tišice - FK Vysoká
15.00 SK L. Kostelec - S.Tišice
15.00 S.Tišice - FK Nebužely
14.30 TJ Řepín - S.Tišice
volno
14.30 Liaz Vehlovice - S.Tišice
15.00 S.Tišice - S. Dol. Beřkovice
14.30 S.Všetaty - S. Tišice

Nový putovní pohár pro J. Fabiana
Tradiční vánoční turnaj stolních tenistů se
uskutečnil opět mezi Vánocemi a Novým rokem 28. 12. 2006. Zvláštní skutečností bylo,
že se bojovalo o nový putovní pohár, protože
po třech vítězstvích v minulých ročnících se
ten původní dostal trvale do rukou Pavla
Rubína. Ten také usiloval o to, aby titul
obhájil a získal jako první i zbrusu nový
pohár. V konečném účtování jej ale tentokrát
předstihl Jirka Fabian, když při rovnosti
získaných vítězství rozhodl jejich vzájemný
zápas, ve kterém byl Fabian lepší. A protože
se jednalo o Putovní pohár starosty, převzal
ho vítěz na jeden rok samozřejmě z rukou
starosty Tišic Miroslava Brodského. Další
věcné ceny pak obdržel každý z jedenácti
účastníků podle toho, jak byl v zápolení úspěšný. Ale spokojeni byli nakonec všichni dle
hesla - není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.
Před sezónou byla avízována změna provozovatele restaurace Na regionální soutěž je hrána na pěti šachovnicích a pro deset lidí jsou
hřišti. Při jednání s panem Růžičkou v červenci a srpnu 2006 byla ze stávající hrací prostory již únosné. Přesto je třeba mít na paměti, že
strany TJ přislíbena možnost dvou místností na každý domácí zápas. při nízké teplotě může být hrací místnost prohlášena za nevhodnou
Realita bohužel potvrdila trvalý trend, kdy provozování šachu je na a zápas kontumován s následnými finančními sankcemi.
okraji pozornosti. Hrací místnost je na zápasy k dispozici pouze
V nynější sezóně 2006/2007 hraje pravidelně osm hráčů bu v Krajpřeboru nebo v Regionálním přeboru. V Krajském
jedna a 16 hráčů se do ní vejde s obtížemi, stolek rozJak si vedou ském
přeboru máme tři hosty a dokonce už máme jednu konhodčího je nyní již pravidelně na chodbě a možnost
tumaci v A družstvu. Hráči, kteří by měli hrát stananalýzy po skončení části partií je v restauraci. Na první
šachisté
domácí zápas regionálního přeboru byla hrací místnost
dardně na úrovni Regionální soutěže (a tedy družstvu C),
dokonce nevytopena. Z tohoto důvodu byla požádána TJ Neratovice, nám pomáhají doplnit B družstvo v Regionálním přeboru. Podobně
aby se zápasy Krajského přeboru hrály v jejich prostorách. TJ hráči z B družstva nahrazují početně, nikoli výkonnostně, nemocné
Neratovice tomuto požadavku vyhověla i s tím ohledem, že tři hráči či z jiného důvodu chybějící hráče základní sestavy A družstva.
Současný stav v soutěžích vypadá tak, že A družstvo je v Krajském
Neratovic hostují ve zmíněném družstvu a od druhého kola došlo
přeboru skupiny A na šestém místě a se záchranou v této soutěži
tedy ke změně hrací místnosti.
Družstvo hrající v Regionálním přeboru potřebuje taktéž jiné zá- problémy nebudou. Tišice B, hrající Regionální přebor ve skupině C,
zemí, ale protože je složeno pouze z domácích hráčů, není možnost jsou bez jediné výhry beznadějně poslední a sestup je nemine.
Závěrem ještě jedna smutná zpráva, která oddíl šachu zasáhla. Zemřel
změny hrací místnosti reálná. Vzhledem k výkonnosti tohoto družstva a umístnění na průběžném posledním místě lze očekávat sestup. náš dlouholetý obětavý hráč a činovník, p. Blechta - čest jeho památce.
M. Partl
Tím by se vyřešil problém hrací místnosti pro příští sezónu, protože
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