Kanalizace pokračuje
Všichni, kdo se na budování a provozu vakuové kanalizace podílejí, dosáhli dalšího dílčího úspěchu - v sobotu 7. 4. 2007 v 9.45 hod.
byla do trvalého provozu spuštěna trasa „A“.
Hned po spuštění dostali obyvatelé v ulicích
V Úvozu, Ke křížku, Na Ladech, Lesní, Mezi
Ploty, U Školky, Ke Školce a V Chatách
povolení k napojení jejich přípojek na veřejnou část. Ke dni 17. 4., kdy je psán tento
článek, mají „Povolení k napojení“ prakticky
všichni majitelé nebo uživatelé nemovitosti
na dokončené části kanalizace, zbývá jen několik majitelů víkendových chalup a chat

REVEL PLUS s. r. o. NERATOVICE odstranit, takže se vůbec neprojevila na funkci
vakuového systému. V rámci zkušebního provozu a záruk jednáme s firmou ISEKI, aby se
podobná porucha již neopakovala.
Na čistírně odpadních vod se v posledních
týdnech projevil nevhodný poměr mezi malým množstvím čerstvých splašků, přitékajících od občanů a množstvím odpadních vod,
přivážených fekálními vozy. Některé fekálie,
dovezené pravděpodobně ze školy, školky
a hospody, obsahovaly velké množství tuků
a ty potom způsobují nežádoucí tvorbu pěny

a několik domů, kde nejsou vyjasněné majetkové vztahy a není tedy zatím o kanalizaci
zájem. Celkem bylo rozdáno 271 povolení,
napojeno je 97 domů, tomu odpovídá asi 250
- 270 obyvatel. Bohužel se již vyskytli neukáznění občané, kteří nerespektovali pokyn
v textu „Povolení“ a nezavolali po napojení
jejich přípojky pracovníky TIKANASu ke
kontrole a vystavení protokolu, napojili se
tedy vlastně „na černo“. Apelujeme na všechny občany, kteří se již napojili a kteří se
budou dále napojovat, přečtěte si pozorně
pokyny v „Povolení“ i v přiloženém „Závazném pokynu“ a respektujte je.
Od najetí vakuové kanalizace se nevyskytnuly vážnější poruchy na potrubí, šachtách,
ventilech. Na vakuové stanici došlo 3. 4. 2007
ke krátkodobému, asi dvouhodinovému,
výpadku řídícího panelu, způsobenému poklesem napětí v elektrorozvodné síti. Závadu
se podařilo včas odhalit a za pomocí firmy

na hladině čištěných vod v reaktoru a nedostatečné usazování kalů. V posledních
dnech se podařilo vhodnými úpravami technologického procesu problém zvládnout a pomalu navracet čistírnu do normální stavu.
Popsaná situace však neměla vliv na kvalitu
vyčištěné vody, odtékající do Labe. Protože se
svozem fekálií se v projektu čistírny počítalo
a měla by proto i za stávajících podmínek
normálně pracovat, požádali jsme dodavatele
firmu ADOS JEVÍČKO, aby v rámci zkušebního provozu a záruk navrhla a realizovala taková opatření, která by podobným
problémům zabránila.
V minulých dnech zahájila fa BOHUMIL
ČERVENKA práce na pokládání vakuového
potrubí, šachet a montáži ventilů pro investory, kteří připravují výstavbu rodinných
domů v prostoru mezi rozcestím U Křížku
a ulic V Úvoze a Ke Křížku.
Petr Brodský - ved. provozu a údržby

SBÍRKA BUDE

Úřední hodiny spol.TIKANAS
v budově nového OÚ:
PONDĚLÍ, STŘEDA 1600 - 1700 hod.
V naléhavých případech je možno
kdykoliv kontaktovat:
Petr BRODSKÝ - Sportovní 182
tel.: 315 689 275 nebo 728 952 236

Humanitární sbírka šatstva, lůžkovin,
ručníků, utěrek a dalších věcí se
uskuteční ve dnech 15. 6. 2007 dopoledne
a 16. 6. 2007 odpoledne (přesný čas bude
ještě oznámen) v prostorách klubovny
v objektu naší pošty.

POSLEDNÍ VÝZVA!
Obecní úřad připravuje hromadnou kolaudaci „Kanalizačních přípojek“, čili domovních částí gravitačních přípojek, budovaných na základě stavebních povolení,
vydaných Stavebním úřadem v Neratovicích.
Tato kolaudace bude provedena těm občanům, kteří se na veřejnou část kanalizace
napojí do 30. 6. 2007 a do stejného termínu
odevzdají na OÚ nebo společnosti TIKANAS řádně vyplněný tiskopis „Návrh na
vydání kolaudačního rozhodnutí“. Řada
občanů již tento návrh odevzdala, bohužel
mnozí z těch, kteří již jsou na kanalizaci
napojeni nebo mají na napojení již vydané
povolení, tak dosud neučinila. Uvádíme
stručný přehled těch nemovitostí, ke kterým
návrh na kolaudaci nemáme. Omlouváme se
za rozdíly oproti skutečnosti, které vznikly za
dobu od napsání tohoto článku do vyjití
Tišických rozhledů. Případné jiné nepřesnosti s vámi rádi vyřídíme v úředních
hodinách společnosti TIKANAS, kde můžete
vyplněný návrh odevzdat a kde si také
můžete vyzvednou potřebný tiskopis, případně vám ho vydají úřednice na OÚ.
Návrh na kolaudaci dosud neodevzdali majitelé nebo uživatelé následujících nemovitostí:
NA DOUBÍ - č. p. 7, 25, 32, 40, 49, 52, 54, 56
ŠKOLNÍ - č. p. 23, 67
LABSKÁ Kozly - č. p. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 14,
16, 20, 21, 22, 24, 26, 30, 31, 53, 63, 68, 71, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 81, 86, 90, 103, 108, 112, 113,
115, 138, 150
LABSKÁ Chrást - č. p. 57, 115, 128, 141, 143,
175, 181, 201, 220, 240, 304
KOSTELECKÁ - č. p.12, 35, 93, 94, 105
KRÁTKÁ - č. p. 43, 44, 48, 50, 57
KE KŘÍŽKU - Kozly - č. p. 106, 119, 121, 128,
132, 135, 138, 139, 177
KE KŘÍŽKU - Chrást - č. p.145, 176, 193, 202,
225, 226, 228, 232, 237, 287
V ÚVOZE - č. p. 017, 145
NA LADECH - č. p. 124, 169, 184, 198, 211, 261
LOMENÁ - č. p. 85, 89, 97, 101, 118, 142, 157
BŘÍZOVÁ - č. p. 158
ZAHRADNÍ - č. p. 109, 114, 120, 122, 126,
130, 166, 168
MARIE PODVALOVÉ - č. p. 68, 157, 209,
214, 217
OBECNÍ - č. p. 34, 117, 118, 121, 122, 134, 135,
172, 257, 259, 297, 298, 301
V ULIČCE - č. p. 99, 147, 149, 305
SPORTOVNÍ - č. p. 140, 142, 145, 153, 158,
159, 160, 177
SPOJOVACÍ - č. p. 179, 191, 267, 275, 282,
290, 291, 292
POLNÍ - č. p. 206, 28, 336
NOVÁ - č. p. 310, 337
SLUNEČNÁ - č. p. 319
LESNÍ - č. p. 215, 289
MEZI PLOTY - č. p. 309, 317, 322
KOLMÁ - č. p. 312
Tikanas, P. Brodský

ZPRÁVY
z OZ schválilo text darovací smlouvy, kterou
Obec Tišice věnuje finanční dotaci Obecně
prospěšné společnosti Maltézská pomoc na jejich činnost, v jejímž rámci pomáhá i našim
tělesně postiženým občanům
z OZ zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č.
22/99 o poskytování půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu a zároveň
schválilo Pravidla č. 1/07, která výše uvedenou
vyhlášku nahrazují
z OZ schválilo počet zaměstnanců Obce Tišice
na rok 2007 v počtu pěti
z OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 1 z důvodů navýšení příjmu do rozpočtu obce v oblasti dotací na školství
z OZ schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě na
podporu výstavby plynofikace - na základě žádosti starosty obce SFŽP vyhověl a poskytl
roční odklad vyhodnocení celé stavby
z OZ schválilo výsledek hospodaření Svazku
měst a obcí VKM a starostu M. Brodského jako
delegáta na Valnou hromadu VKM

Z

OZ

z OZ schválilo podpis nájemní smlouvy mezi
Obcí Tišice a manželi Jelínkovými o pronájmu
pozemku parc. č. 673/5 - část Břízové aleje
z OZ schválilo odkoupení pozemku parc.
č. 490/4 od ing. E. Vítkovského na zřízení
místní komunikace
z OZ schválilo přijetí příspěvku od Středočeského kraje pro potřeby místní jednotky SDH
z OZ projednalo a schválilo „Dlouhodobý
plán rozvoje obce Tišice“
z OZ schválilo rozdělení výsledku hospodaření do fondů (rezerv a odměn) v MŠ a ZŠ
z Starosta pověřil předsedy výborů a komisí
řešením podnětných připomínek a případných
problémů z diskuze občanů

UPOZORNĚNÍ
Komise životního prostředí OÚ Tišice bude
v letošním roce průběžně kontrolovat náhradní výsadbu stromů. Týká se to těch
občanů, kterým bylo povoleno kácení stromů rostoucích mimo les a lhůta pro
náhradní výsadbu již uplynula.

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z svozová firma AVE CZ oznámila nárůst
poplatků za likvidaci odpadů, důvodem je
razantní zvýšení plateb za ukládání odpadů
na skládky
z ČEZ Distribuce vybuduje nové kabelové
vedení pro zástavbu RD v Kozlech
z OZ rozhodlo o demolici staré hospodářské
budovy v ZŠ
z kontrolní orgány ve dnech 26. - 27. 2. 2007
provedly kontrolu hospodaření obce za rok
2006
z Středočeská plynárenská a.s. se transformovala do společnosti STP NET s. r. o. s tím, že
všechna smluvní ujednání budou zachována
z připravuje se tzv. „Lesní hospodářský plán
na období od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2016“
z OZ sestavilo „Strategický rozvojový plán
obce Tišice“ - seznam akcí, které by bylo
vhodné v budoucnu realizovat
z Krajský úřad schválil plány péče pro přírodní památky „Jiřina“ a „Všetatské černavy“
z společnost Diakonie Broumov má zájem
o sbírku šatstva - možnost jejího uspořádání
obec prověří a bude včas občany informovat
z obec zadala zpracování projektu na protipovodňovou hráz kolem vakuové stanice
z vichřicí poškozené zastřešení obecních
objektů č.p. 35 a č. p. 19 bylo opraveno a řeší
se jako pojistná událost

NEZAPOMENEME !

OPĚT PODEPSÁNO!
Stalo se již tradicí, že vždy s příchodem jara přichází i Spolana se svými finančními dary
okolním partnerským obcím. Podpis těchto dohod je vždy příjemnou příležitostí pro setkání
starostů okolních měst a obcí s generálním ředitelem Spolany ing. Miroslavem Kulihou. A že
o tato setkání je zájem, svědčí i skutečnost, že stále další okolní obce mají zájem o přistoupení
do této partnerské spolupráce. Nejde totiž ani tak o finanční dary (i když jsme za ně všichni
vděčni), jako o vzájemnou informovanost a pomoc. V letošním roce se tak partnerem nováčkem stala obec Dřínov.
A navíc - tentokrát hostitelem tohoto setkání spojeného s podpisem dohod dne 29. března
byla naše obec, protože jsme se rádi pochlubili novým Obecním úřadem. Finanční dar v naší
obci využijeme tradičně na příspěvek dětem z tišické mateřské a základní školy na jejich
pobyt na škole v přírodě.

Rozpočet obce
na rok 2007
Příjmy celkem :
Kč 14.058.300,Zapojení výsledku z min. období
(financování)
Kč 7.719.550,Celkem :
Kč 21.777.850,Výdaje celkem:

Kč 21.777.850,-

Tentokrát uvádíme rozpočet obce na
letošní rok velmi stručně – kompletní je
k dispozici na našich internetových
stránkách a samozřejmě přímo na OÚ.
TR 97/2

Žádosti o změny uzavřeny
Obecní úřad přijal přibližně 30 žádostí
týkající se návrhu změny stávajícího ÚP
obce. Nyní obec osloví příslušnou projektovou kancelář, která zapracuje registrované žádosti do projektu. Tento projekt a zaregistrované žádosti se dále
předají na MÚ v Neratovicích, stavebnímu odboru, jako nadřízenému orgánu
oprávněnému podat návrh na změnu ÚP.
O dalším postupu budeme občany včas
informovat. Jen připomínáme, že žadatelé,
kteří změny ÚP vyvolají, se budou
částečně podílet na úhradě konečných
nákladů.

Náhle, bez varování opustil 21. března
2007 svou rodinu, spolupracovníky a kamarády pan Miroslav MRÁZEK. Již nikdy ho nepotkáme, jak svým charakteristickým posazením a tempem projíždí na
kole po obci - tu za povinnostmi dlouholetého zastupitele, tu na jednání o kanalizaci, jindy zase na fotbálek nebo do
hospůdky na oblíbené pivko.
Je opravdu málo těch, kteří pro obec vykonali tak velké množství práce. Mnoho let
vedl stavební komisi OÚ, jeho detailní
znalosti tišického „podzemí“ - kde jsou uloženy, kudy vedou inženýrské sítě - oceňovali všichni investoři, jako zkušený projektant a pracovník Stavebního úřadu uměl poradit a účinně pomoci našim stavebníkům.
V mládí úspěšně sportoval - hrál hokej,
ale hlavně byl dobrý fotbalista. Za Tišice
hrál několik let, dlouho vydržel hrát za
„staré pány“.
Nezbývá, než za vše ještě jednou poděkovat s tím, že na vás, pane Mrázek, nikdy
nezapomeneme! ČEST VAŠÍ PAMÁTCE!
redakce TR, OÚ

Na vodu je třeba povolení
Jak na studny?
V prosincovém čísle jsme čtenáře seznámili s ustavením společnosti s ručením
omezeným TI(šická) KAN(alizace) A S(lužby). Její hlavní náplní již je a nadále bude
zajišování provozu obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. V názvu společnosti
nás však zajímalo, co v sobě skrývá to
závěrečné „S“, symbolizující pro nás zatím
neznámé a svým možným obsahem všeobjímající pracovní úkony zvané SLUŽBY.
O objasnění jsme požádali jednatelku
společnosti ing. Věru Sedliakovou.

Řada majitelů nemovitostí řeší v současné době problém, zda patří k těm, kteří si mají
zažádat o povolení na čerpání vody ze studny, případně si ho nechat prodloužit. V minulém
čísle Tišických rozhledů jsme slíbili, že jakmile bude jasno, vrátíme se k této problematice.
Mnohé z ní již v mezidobí bylo uveřejněno v denním tisku s velmi podrobným návodem, jak
na to, včetně platného formuláře. Připomeňme tedy jen to nejdůležitější.
V roce 2004 vyšla novela vodního zákona z roku 2001, která stanovila konec všech povolení
s výjimkou čerpání pro potřeby domácností na začátek roku 2008. Majitelé domácích studní
přesto v poslední době zavalili úřady dotazy, zda se jich změna týká. Nemají se však čeho bát.
Kdo tedy musí mít povolení? Platí jednoduché pravidlo - používání každé studny musí být
povoleno. Není to žádná novinka, tato povinnost platí už od 1. ledna 1955. Všechny studny
vybudované před tímto datem se ze zákona automaticky považují za povolené, protože do té
doby se záznamy nevedly a jejich zpětné provedení by bylo téměř nemožné.
Co je potřeba vědět ještě vědět?
z Povolení potřebují všichni majitelé studní, kteří z nich čerpají vodu. Povinnost mít
povolení je již od roku 1955.
z Povolení nepotřebují majitelé studní, které byly vybudovány před rokem 1955, protože ty
jsou povoleny automaticky, a majitelé studní, kteří je vůbec nepoužívají.
z Prodloužení povolení k používání studny potřebují podnikatelé i drobní živnostníci, kteří
vodu ze studny používají pro podnikání, a jejich povolení nabylo platnosti před 1. lednem
2002. Zažádat musí do 1. července 2007.
z Prodloužení nepotřebují majitelé domů, chat a chalup, kteří vodu ze studny využívají
pouze k zásobování domácnosti (včetně zalévání zahrady či napouštění bazénu), a podnikatelé a živnostníci, jejichž povolení nabylo platnosti po 1. lednu 2002.
Sankce za porušení:
Domácnostem, které studnu používají bez povolení, hrozí pokuta až 50 tisíc korun,
podnikatelům až milion korun.
Lenka Duchoslavová
Nedávno na náš Obecní úřad došel dopis s kových úpravách vždy, pokud se pro to vyotázkou, zda obec bude připravovat pozem- sloví vlastníci nadpoloviční výměry zeměkové úpravy. Domnívám se, že toto téma je dělské půdy v dotčeném katastrálním území.
pro mnohé z nás velkou neznámou, odepisuji Ze statistiky vyplývá, že celková výměra
tedy nejen pisatelce prostřednictvím článku zemědělské půdy například pro katastrální
v Tišických rozhledech.
území Tišice je 243 ha. Z toho si každý
Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových spočítá, jaká je potřeba minimální celková
úpravách a pozemkových úřadech mj. říká, výměra, aby pozemkový úřad řízení zahájil.
že pozemkovými úpravaJeště pro upřesnění - za
mi se ve veřejném zájmu Pozemkové úpravy v obci zemědělskou půdu se poprostorově a funkčně
važuje orná půda, zahraBudou či nebudou?
uspořádávají pozemky,
dy, ovocné sady, chmelniscelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi ce, vinice a trvale travnaté porosty.
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání
Takže vážený občane, pokud máš zájem,
jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky aby v obci proběhla pozemková úprava (je to
pro racionální hospodaření vlastníků půdy. záležitost 3 až 4 let) a jsi vlastníkem zeV těchto souvislostech se k nim uspořádávají mědělské půdy, můžeš podat předběžnou
vlastnická práva a s nimi související věcná žádost na Obecní úřad s číslem pozemku
břemena. Výsledky pozemkových úprav a výměrou, případně s přiloženým listem
slouží pro obnovu katastrálního operátu vlastnictví (kopie). Dle reakce vlastníků
a jako závazný podklad pro územní pláno- bude obec podnikat další kroky a osloví
vání.
příslušný Pozemkový úřad.
Pozemkový úřad zahájí řízení o pozemIng. Radka Staňková

Můžete nám nejdříve říci, jak probíhá
zkušební provoz tišické kanalizace?
Odpově je jednoduchá - tak, jak má. Ale sám
provoz samozřejmě přináší drobné problémy, které
řešíme. Připravujeme se na období od konce
letošního roku, kdy už pojedeme jen sami. Dodavatelé všech částí systému provoz sledují a operativně spolupracují. Naši pracovníci mají chytré
hlavy a šikovné ruce. Zkušební provoz jede, jak
vidí už napojené domácnosti, dobře.
A nyní to, co nás dnes nejvíce zajímá. Jak
budete naplňovat druhou část svého názvu
TIKANAS - oblast služeb?
Do konce letošního roku se budeme věnovat plně
provozu kanalizace. Od podzimu začneme spolu
s panem starostou a paní místostarostkou
připravovat návrh služeb, které by Tikanas s. r. o.
mohl v rámci údržby obce poskytovat. Tento
návrh posoudí a svými doplňky rozšíří zastupitelé. Koncepci služeb pak v konečné verzi
schválí zastupitelstvo. Už dnes máme od některých zastupitelů užitečné náměty pro naši
činnost v oblasti služeb jak pro obec, tak také pro
občany. Do naší činnosti by měla přejít například
údržba zeleně v obci, údržba a úklid hřbitova
apod. Myslíme si, že bychom dobře zvládali i péči
o zahrady našich občanů a pomohli jim při sekání
trávy, údržbě záhonů atd., pokud by o naše služby
v rozumných cenách měli zájem. Naplněním tohoto záměru v příštím roce bychom poskytli pracovní příležitost jak lidem v aktivním pracovním
věku, tak i lidem ve věku důchodovém, kteří by si
chtěli přivydělat.
O svých plánech i práci budeme naše občany
nadále prostřednictvím TR informovat.
Na závěr mi dovolte, abych využila příležitost
našeho rozhovoru a poděkovala všem domácnostem, které se napojily na kanalizaci a využívají jejich výhod. Během května začneme
uzavírat smlouvy o provozu.
ves
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Stanovisko MUDr. K. Kříbkové k článku v Tišických rozhledech č. 95
Středa 1. listopadu 2006? To byl den, kdy k běžné klientele přibyli pacienti, kteří se konečně
dočkali opožděné dodávky vakcíny proti chřipce. Celkem jsme v průběhu pěti týdnů
naočkovali více než 200 pacientů. Ale i v jiné dny máme vysokou návštěvnost - 30 až 40
pacientů denně a k tomu řadu telefonátů žádajících radu či informaci. Při tomto počtu
pacientů opravdu nelze zařídit, aby pacienti nečekali. Čekají i ti, kteří úmyslně přicházejí
těsně před koncem ordinační doby - bývá jich i několik, a tak se ordinace protahuje daleko přes poledne.
Čas na návštěvy se také posunuje na později - pokud
nejde o náhlé závažné zhoršení zdravotního stavu,
kdy musíme vyrazit ihned. Mnohokrát vzrostl počet
administrativních úkonů, zdravotní stav musíme
doložit všem, kdo žádají o jakoukoliv sociální dávku.
Formuláře, které lze vyplnit na základě zdravotní
dokumentace, zpracovávám večer a o víkendech. Tam,
kde je třeba k vyplnění formuláře celkové vyšetření,
a tedy přítomnost pacienta, jsou pacienti po absolvování eventuelních vyšetření laboratorních, RTG
a podobně objednáváni na čtvrteční odpoledne.
S rezervou, abychom mohli ošetřit náhle onemocnělé nebo pacienty s úrazem. Ve čtvrtek tedy
sepisujeme lázně, návrhy na invalidní důchod, kontroly invalidních důchodců, předoperační
vyšetření atd. Prohlídky řidičů a držitelů zbrojních průkazů provádíme, pokud to lze, ihned
tak, jak to pacienti obvykle žádají a potřebují.
V průběhu dne je třeba také zajistit i chod ordinace - objednávání a nákup materiálu,
kontakty se zdravotními pojiš ovnami, úřady a nemocnicemi. Stále trvá, že pondělí, středu
a pátek dopoledne je běžná ordinace, přednostně do 8 hodin provádíme odběry a aplikujeme
injekce, někdy v této době provádíme i převazy. Pondělní odpoledne je především určeno pro
zaměstnané, aby se nemuseli uvolňovat z práce. Ve Lhotě ordinujeme v úterý dopoledne a ve
čtvrtek odpoledne - v případě náhlého onemocnění je možno využít i tuto dobu.
Ani nás netěší, že denně musíme zvládnout nápor pacientů za častého zvonění telefonu,
klepání a bouchání na dveře pacienty, kteří se dožadují přednostního vstupu. Nemyslím ty,
kteří mají na takové ošetření nárok v důsledku svého zdravotního stavu. Tam jsme se setkali
i s tím, že jim nebylo umožněno včasnější vyšetření díky „pochopení“ spoluobčanů.
Počet registrovaných pacientů narůstá jen zvolna a není to zvýšeným počtem obyvatel obcí
Tišice, Chrást a Kozly. Ani kdyby u nás byli zapsáni všichni zde žijící dospělí, což je nereálné,
nedosáhl by počet celorepublikového průměru pacientů v jedné ordinaci praktického lékaře.
Průměrná návštěvnost je již několik let mezi 6 až 7 za rok na jednoho registrovaného
pojištěnce. A to i přesto, že řada pacientů se v ordinaci neukáže i několik let. Nemůžeme
ovlivnit velikost čekárny ani pohodu v ní. Pracovní dobu plně využíváme a snažíme se
vyhovět všem. Objednávání k „vystavení receptu na prášky“ není možné, vždy je nutná
alespoň základní kontrola zdravotního stavu a většinou se nějaká potíž najde.
Za současných podmínek o změnách neuvažuji - možná, že můj nástupce se zařídí jinak.
Přála bych vám i jemu, aby problémů ubylo a našlo se řešení dobré pro obě strany.
Věřme, že doby, kdy se odpadky házely
někam do rokle nebo na nevyhovující
skládky komunálního odpadu, jsou ty tam.
Zkusme brát třídění odpadu jako součást
moderního životního stylu. Každý z nás
může ovlivnit životní prostředí i s ohledem
na další generace.
Tím, že třídíme, šetříme přírodu
a nezhoršujeme ekologickou situaci.
Na počátku jsou kontejnery v ulicích, do
nichž se ukládá vytříděný odpad. Žlutý na
plasty, modrý na papír, zelený nebo bílý
kontejner je na sklo. Člověk, který o tom nic
neví, si možná řekne proč musím třídit ty
odpady doma já sám a proč nám mají zabírat
prostor v kuchyni tři odpadkové koše nebo
soustavy tašek? Proč za nás neroztřídí odpad
svozové firmy samy? Odpově je jednoduchá: tak by tříděný odpad nefungoval. Do
kontejnerů se jednotlivé složky odpadů
dávají odděleně proto, aby byly co nejčistší
a šlo je dále zpracovat.
Odpadů je pořád víc a víc a tak nezbývá,
než se snažit z odpadů vybírat ty složky, ze
kterých se dá něco dalšího vyrobit. Aby se
však daly použít pro další výrobu, musejí být
čisté. Pokud doma v kuchyni hodíme vše do
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jednoho koše a ten potom vysypeme do
popelnice před domem, vznikne vždy jen
nerozdělitelná páchnoucí směs, z níž se nedá
nic použít. Vytříděné složky komunálního
odpadu jsou především surovinou pro průmysl a ten má své kvalitativní požadavky na
dodávanou surovinu, by druhotnou.
Jak tedy na to správně?
Když si dáme doma trochu práce a opady

Třime odpad!
A má to smysl?
rozdělíme, je to něco úplně jiného. Do žlutého kontejneru patří PET lahve, vymyté
kelímky a všechny odpadní plasty, většina
obalů od potravin, kosmetiky nebo domácích čisticích prostředků. PET lahve je zapotřebí zmáčknout, sešlápnout, aby zabraly
co nejméně místa a svozová auta nevozila
zbytečně vzduch. Do modrého kontejneru
patří papírové pytlíky, noviny, časopisy
i krabice. Do zeleného kontejneru pak sklo,
tj. rozbité skleničky, sklenice od nápojů
a kompotů atd.

Bydlím v hezké obci, která se jmenuje Tišice. Je zde
hezká krajina. Rád chodím s rodiči na procházku
k Labi a do lesa. Máme hezkou školu. Nejvíce se mi
líbí v počítačové učebně. Máme také hezký nový obecní
úřad a okolo hodně nových domů a nové silnice. Ty
jsou tam, kde je už kanalizace. My kanalizaci ještě
nemáme a já musím pomáhat tatínkovi při pumpování
žumpy. Dělám to nerad. Tatínek říká, že až budu
velký, budeme mít kanalizaci také. My máme domek
u tratě. Proti nám je ošklivý dům. Prý tam také
bydleli lidé. Připomíná mi to hrad Trosky, který jsem
viděl o prázdninách na výletě v Českém ráji. Naproti
našemu domu je světýlko. Když jsem byl malý, svítilo
mi do pokojíčku a já se nebál. Před hodně roky auto
narazilo do světýlka vedle u pana Cvrka a to u nás
přestalo svítit. Po silnici jezdí hodně velkých aut a
jak jsou koleje rozbité, dělají moc velký rámus.
Tatínek říká, že to už v únoru na obecní schůzi říkal
panu starostovi a v září tomu pánovi, co tam byl místo
něj. Na noc si dávám do uší vatu, aby mě ty rány
nebudily. Na rohu Železniční ulice je, prý už asi 10
roků, nabouraný stojan. Ten je stále udržovaný jako
památka na neopatrné řidiče. Po cestě do školy vidím,
že těch památek je více a kluci z Chrástu říkají, že u
nich také. Na ceduli u naší ulice, tatínek, když barvil
plot, tak písmo přebarvil. Paní pošačka je ráda.
Škoda, že v naší ulici neodhrabují sníh. Kamarádi
Kája a Jirka z posledního domu v ulici, než dojdou
na silnici, mají boty plné sněhu. Sníh u nás dlouho
nevydrží a loužím, co jsou v dírách po plynu, těm se
už vyhnou.
Tak, to je místo, kde bydlím a moc se mi tu líbí.

Co se děje s vytříděným odpadem?
Pro každý z těchto kontejnerů si přijede
auto a odveze jeho obsah nejdříve na dotři ovací linku. Odpady jsou dále tříděny na
jednotlivé druhy podle jejich dalšího zpracování - recyklaci a zároveň se odstraňují
nežádoucí příměsi, nečistoty apod.
Sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů prostřednictvím
systémů tříděného sběru v obcích zajiš uje
Systém EKO-KOM.
Jaké výhody přináší obci členství
v systému EKO-KOM?
Obec může provozovat vlastní systém tříděného sběru bez jakéhokoliv omezení a na
základě vyplněného čtvrtletního výkazu
o množství vytříděného odpadu předaného
k využití získává finanční odměnu. Jen pro
dokreslení - v minulém roce tříděný odpad
přinesl do obecní pokladny téměř 40 000 korun.
Z toho všeho plyne, že naše třídění je pro
další využití odpadů velmi důležité - vlastně
rozhoduje o tom, jestli půjde odpady dále
využít či nikoliv. A samozřejmě je pro nás
určitě zajímavý i finanční efekt.
Lenka Duchoslavová

I ve školce zapsáno
Letošní zápis do mateřské školy proběhl v prvních čtrnácti dnech měsíce dubna. Byl
očekáván s napětím, protože stávající kapacita našeho předškolního zařízení přestává stačit
poptávce rodičů a umístění dětí. Počet žádostí o přijetí dítěte je mnohem vyšší, než počet
volných míst v MŠ. Problémy jsou s umístěním tříletých dětí, tzv. čtyřhodinových dětí,
jejichž maminky jsou na rodičovské dovolené. Tyto děti z nejmladší věkové skupiny vyžadují
často individuální přístup, pomoc při sebeobsluze a podobně. Normativy na ně jsou však
podstatně nižší i přesto, že v mateřské škole tráví tzv. hlavní část dne.
Zde vidíme velký problém v tom, že na každé dítě, které navštěvuje mateřskou školu čtyři
hodiny denně, dostáváme jen polovinu normativu. Při dopoledních činnostech máme sice
třídu zcela zaplněnou, ale peníze dostaneme jen na polovinu pedagogů.
Dalším velkým úskalím je výběr uchazečů o místo v MŠ. Museli jsme si stanovit kritéria.
Absolutní přednost mají ze zákona děti, které půjdou za rok do školy. Pak přijdou na řadu
děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni. Za současných podmínek jiná možnost není. K zápisu se přihlásilo 19 dětí. Je mi líto, ale letos musím říci některým rodičům nepříjemné NE.
Doufám, že v příštím roce se situace natolik vylepší, že umožní opět přijímat všechny děti,
jejichž rodiče o to požádají.
M. Křížová

Zájem o místa v naší školce je velký

Výlet na Kozákov
Ve čtvrtek, 19. 4., jsme byli na výletě v Turnově
a na Kozákově. Jako první jsme v muzeu v Turnově viděli nádherné kameny, některé pod
ultrafialovým světlem svítily, šperky, ale i modely
domů a staré kroje vykládané českými granáty.
Šli jsme se podívat i na největší obraz ve střední
Evropě „Sasíci na Hrubé skále“ od Mikoláše
Alše. Měřil 10x8,5 m a byl zdoben asambláží
z opravdové kožešiny.
Odpoledne jsme vyjeli na vrchol Kozákova
(744 m) a pozorovali zasněžené vrcholky Krkonoš. A pak už nás čekala výprava do lomu
pana Votrubce pod horou.
Všichni jsme měli s sebou kladívka a každý se
snažil vydobýt z kamenů nějaký polodrahokam.
Každý něco našel, měli jsme plné kapsy a batohy
achátů, chalcedonů, kalcitů. Dokonce někteří
našli i ametysty, olivíny a epidot. Pan Votrubec
nám naše nálezy zkontroloval. Unaveni, ale
spokojeni jsme se vydali na cestu domů.
Už se těšíme na další tak zajímavý výlet.
K. Kačerová, K. Hájková, L. Švarcová, R.
Toman, J. Zalabák, 5. ročník

Otevřený dopis
starostovi obce
Vážený pane starosto,
když jsme si zpívali písničku a v té písničce se
zpívalo „A co děti, mají si kde hrát?“, tak jsme se
tak zamýšlely, že my děti v Chrástu žádné dětské
hřiště nemáme. Proto nejsme ani moc dobří kamarádi, v létě se nemáme kde klouzat a houpat
a blbnout a zase v zimě si nemůžeme užívat
zimních radovánek. A tak my děti Vás prosíme,
abyste nám pomohl nějaké hřiště vybudovat. My
bychom rádi pomohli.
Žáci ZŠ Tišice
Milé děti,
velice Vám děkuji za dopis, který jste mi
poslaly a jsem moc rád, že i Vám záleží na
tom, jak by měla naše obec vypadat , aby se
v ní dobře žilo nám všem. Určitě máte
pravdu v tom, že nějaké hřiště určitě v naší
obci chybí. Protože však finanční možnosti
vedení obce jsou velmi omezené, bylo v minulém období rozhodnuto budovat ty nejpotřebnější stavby a nejnutnější úpravy.
V zájmu dětí byla například přednější
rekonstrukce Mateřské a Základní školy,
včetně běžecké dráhy, rozvoj sportovního
areálu v Chrástu i úpravy všech místních
parků, tedy míst, kde se děti mohou vyžít.
Protože máme zájem a pochopení i pro
potřeby dětí v naší obci, dohodli se všichni
zastupitelé obce, že se pokusíme získat finanční prostředky a vybudovat něco, kde by
bylo možné vyžití dětí a kde by mohli být
všichni dobrými kamarády. Máme určité
plány, ale při nich potřebujeme především
Vaši pomoc. Má-li to být hřiště pro vás, je
třeba vzájemně spolupracovat a proto navrhuji zapojení všech dětí do přípravných
prací. Sami navrhněte, jak by měly plochy
pro zábavu dětí vypadat. Milé děti, zkuste
třeba požádat vaše učitele a nakreslete,
namalujte nebo napiště, jak byste si to
představovaly, co by vás bavilo, na čem byste
se chtěly klouzat a houpat. Pokuste se vybrat
ty nejlepší nápady, ty mi předáte, my za obec
připravíme nějaké náměty a já pak s paní
architektkou a zastupiteli vybereme to nejlepší, konečné řešení.
Nejdůležitější však v tomto případě jsou
opět ty neš astné finanční prostředky a my
musíme požádat stát, aby nám poskytnul na
tento záměr finanční pomoc - dotaci. V současné době připravuji potřebné podklady pro
předání žádosti na Ministerstvo pro místní
rozvoj a pak musíme čekat, zda bude naše
žádost kladně vyřízena. Do té doby však
můžeme všichni usilovně přemýšlet o tom,
jak bychom náš společný záměr co nejlépe
uskutečnili.
Ještě jednou děkuji a moc se těším na naší
spolupráci.
Miroslav Brodský, starosta obce

K čemu starý papír ve škole?
Ve dnech 20. - 23.4. se konal tradiční sběr starého papíru. Na rozdíl od minulých let se papír
shromaž oval uvnitř přistaveného kontejneru v areálu školy, jelikož stará kůlna s přístřeškem
byla nedávno zbourána. Každým rokem se za starý papír vybere přibližně 10 000 Kč, které kryjí
částečně náklady na sešity, čtvrtky, papíry a jiné školní pomůcky. Bez těchto prostředků by si
musely děti tyto věci kupovat samy, jak tomu bývá na jiných školách. Děkujeme tímto všem
maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům, tetám, strýčkům a všem ostatním, kteří při sběru
dětem pomáhají a podílejí se tak na této záslužné činnosti.
ZŠ Tišice
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Senioři vítali jaro
Na letošní květnou neděli byl plný sál. Zaplnili ho senioři převážně
přespolní, protože těch místních, pro které tato setkání hlavně
pořádáme, jsme napočítali jen 25. Kromě nich přišli senioři z Neratovic, Kostelce, Všetat a Mělníka, aby společně s Přívorankou
oslavili příchod vytouženého jara. Náladu nezkazil ani počáteční
zádrhel obsluhy, který donutil hosty i muzikanty praktikovat
samoobsluhu a nápoje si sami nosit z výčepu. Hezké počasí, dobře
připravený parket a výborná muzika překryly počáteční potíže a přispěly k pohodě a dobré náladě. Spokojení hosté uvítali jaro a slíbili,
že přijdou 1. července vzdát hold létu. My, pořadatelé, bychom si
přáli napočítat těch místních seniorů, vlastně členů klubu, mnohem
víc, protože hlavně pro ně vše výbor KS pořádá.
Na čtvrtek 5. dubna jsme připravili zájezd do Litoměřic. Tentokrát
netradičně na jarní část výstavy Zahrada Čech. Počasí se nám
vydařilo a měli jsme i tentokrát, stejně jako vždy na podzim, krásné
slunečné počasí. Dušička zahrádkáře, pěstitele a milovníka přírody
musela plesat při pohledu na nepřeberné množství sazenic květin,
bylinek, stromečků a keříků, zahradnických potřeb a nástrojů. Jen ty
ceny by mohly být příjemnější a více lahodit oku a peněžence. Spo-

kojeni, unaveni a obtěžkáni taškami plnými květináčků s kytičkami
se vraceli účastníci zájezdu k autobusu, těšíce se, že konečně odloží
tašky a posadí se. Pohodlně usazeni v autobuse se všichni shodli, že
jarní nabídka je rozmanitější a zajímavější než na podzim, i když
rozsah výstavy je menší, což asi není na škodu. Tak nevím, kdy budou
Litoměřice příště.
Václav Kváček

Staročeské máje se opět hlásí…
…a jak už se stalo v naší obci tradicí,
zvou na ně všechny občany,
a to v sobotu 12. května 2007.
Máje pak budou zakončeny večerní
zábavou od 20 hodin v sále Na Hřišti.

ÚMRTÍ

Baráčníci na výletě
V sobotu 31. března 2007 uspořádala místní Obec baráčníků v Tišicích autobusový zájezd
do skanzenu v Přerově nad Labem. Zájezd se všem účastníkům, a už dospělým či dětem,
velmi líbil. Zvláště působivé bylo ladění většiny výstavních prostor do velikonočního stylu
i s ukázkami výroby kraslic.

Palicová Milena
Klaudová Anna
Pícha Vladimír
Kostková Milena
Mrázek Miroslav
Moučka Josef

Chrást 134
Chrást 124
Chrást 291
Chrást 231
Tišice 29
Chrást 0112

79 let
74 let
50 let
82 let
72 let
64 let

NAROZENÍ
Habartová Eliška
7. 2. 2007 Kozly 67
Bezoušková Tereza 21. 2. 2007 Chrást 310
Líbalová Kristýna 6. 3. 2007 Chrást 151

Ta situace se opakuje s určitou pravidelností. Starosta žádá zastupitele A podívat se na pumpu. Ta současná by se hodila spíše do nějakého fitcentra
i občany, a už na zasedání OZ nebo přes náš časopis, aby přicházeli s ná- jako zařízení k posilování horních končetin. K pumpě patří konve. A každý
měty a přinášeli návrhy, jak zlepšit či zpestřit život občanů v naší obci, co zahrádkář ví, jaké zmetky ty umělohmotné mají místo kropítek. Však také
nového pro ně udělat v oblasti sportovní i kulturní, jak podpořit spolkovou těm na hřbitově už kropítka dávno chybějí. Prostě plech je plech a těch pár
činnost - prostě, aby s moderní výstavbou naší obce
desetikorun navíc jejich delší životnost bohatě
S otevřenýma očima
rostla i spokojenost jejich obyvatel. Bývá to doba
vynahradí.
před sestavováním rozpočtu, kdy by zastupitelstvo
A což takhle pohlédnout za ze, kam už tolik lidí
mělo zvážit, zda návrh je potřebný, technicky možný
nepřichází, sejít po schodech do míst, kde máme proa u rozsáhlejších námětů i finančně zajistitelný.
najatá hrobová místa a pečujeme o vlastní hrobová
Pohled zpět říká, že s Miroslavem Brodským jako
zařízení (ó, jak krásné jsou ty úřední názvy našich
starostou od roku 1995 do současné doby už v zaurnových pomníčků). Což takhle dokončit pravistupitelstvu pracovalo 24 zastupitelů. Nabízí se
delnou výsadbu tújek (jistě druhu, který už vše neotázka, kolik z nich už s jakýmkoliv námětem přišlo.
přeroste), odstranit několik náletových stromů, které
Jeden? Deset? Nebo snad všichni? Kdo ví! Snad
nespadají do koncepce celkového vzhledu a na
právě jen starosta. A občané? Ti přicházejí zejména
podzim dělají jen nepořádek a trochu omezit toho
jen s osobními problémy a náměty obecného výrozpínavého plazivého nepřítele jménem Hedera
znamu jsou jen velmi, velmi výjimečné. A při tom je
helix, čili česky břečan popínavý, z jehož chapadel
toho tolik, co by se dalo vylepšit. Ve vzhledu obce,
musíme ty malé hrobečky neustále vystřihávat.
v ochraně veřejného i soukromého majetku, ve zdravotnictví, kultuře atd.
A na závěr. Jsem jeden z mnoha pravidelných návštěvníků (a pečovatelů)
Stačí jen poslouchat při pěnivém moku, nebo v čekárně zdravotnického tohoto prostředí. A jsem nesmírně vzdálen tomu, dělat si nárok na SVOU
střediska, u kadeřnic, v obchodech, prostě tam, kde se lidé scházejí.
pravdu. Přináším jen několik konstruktivních námětů, jak toto krásné
Třeba i na hřbitově. Ten máme krásný. Je - pokud se o tomto pietním místě prostředí ještě zlepšit. Námětů, s jakými z jiných míst by měli přicházet
dá mluvit v superlativech - opravdu chloubou obce. A přece i zde se najde nejen zastupitelé, ale i všichni občané, jejichž pojem krásna není omezen
několik námětů, které by vedly ke zlepšení vzhledu i provozu tohoto hranicemi jejich nemovitostí. Náměty, ke kterým by své ANO či NE měli
důstojného zařízení a k usnadnění práce těch hlavně starších lidí (převážně říci ti, kterým zastupitelská židle nepřináší jen snahu a vědomí být ve všem,
žen), kteří sem chodí s neúprosnou pravidelností pečovat o rodinné hroby. co se v obci děje, IN.
Což takhle přivést vodu na druhou stranu hřbitova k vratům u parkoviště?
Tak příště zas o něčem jiném.
F. Veselý
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. výroba & prodej /BAZÉNOVÉ LEMY & plotové stříšky/
. přírodní kameny & dlažby /exteriér x interiér/
. fasádní obkladové pásky
. plovoucí podlahy
. kompletní profesionální pokládka
. přípravné zednické práce
. spárovací hmoty & přípravky pro povrchové úpravy
TERRA - KOSTELEC NAD LABEM, T.G.Masaryka 251
tel: 775 177 475, e-mail: terra@kostelecnl.cz

Stavební firma NERALAKSTAV s.r.o.
přijme na HPP:
z Lešenář - praxe 2 roky, lešenářský
průkaz, čistý trestní rejstřík, flexibilitu,
ŘP skup. C výhodou
z Truhlář - stavební i nábytkář - praxe
2 roky, čistý trest. rejstřík, flexibilitu,
ŘP skup. B výhodou
z Natěrač ocelových konstrukcí - čistý
trest. rejstřík, flexibilitu
z Pomocný stavební dělník - čistý trest.
rejstřík, flexibilitu
Nabízíme:
plat - podílová mzda dle vykonané práce
Kontakt:
NERALAKSTAV s.r.o.
Husova 209
277 11 Neratovice - Libiš
p. Kopačka, tel.: 603 286 636, 315 662 268
e-mail: neralakstav@seznam.cz

Nákladní
autodoprava
Petr KOUBA
Chrást čp. 136
rozšiřuje své služby
o kontejnerovou přepravu sutí,
písku, kůry a dalších materiálů

Tel.: 602 236 782

K AMENICKÉ PRÁCE

Eva Šastná
Českomoravská stavební
spořitelna

Pomníky z umělého a přírodního kamene.
Skleněné a kamenné nápisové desky.
Písmo sekané, pískované - provedení zlato, stříbro.
Prodej a montáž náhrobních doplňků: vázy, lampy…
Renovace hrobů a pomníků. Tlakové čištění vysokotlakou technikou.
Čištění, pískování přírodního a umělého kamene, následné ošetření
povrchu konzervačními přípravky.

stavební spoření, úvěry, meziúvěry,
penzijní pojištění a další

Česká pojišovna
životní, neživotní, penzijní, havarijní
pojištění i povinné ručení

Chrást - Obecní 259
Tel.: 777 879 514, 315 698 281
e-mail: Stastna@servis.cpoj.cz

Šimonek Josef, Ke Křížku 280, Tišice 277 15, tel. 776 263 855
e-mail: simonek.josef@seznam.cz

ŠACHY

ŠACHY

Jak ukazuje konečná tabulka, skončil Sokol
Tišice A po pěti vítězných a šesti prohraných
zápasech na šestém místě. Tím mužstvo splnilo své předsevzetí vyslovené před začátkem
soutěže - bojovat o střed tabulky. Předčilo tak
mnohem zkušenější týmy, a tím si dokázalo, že
coby nováček na soutěž této úrovně má.
Družstvo B odehrálo jedenácté kolo Krajské
soutěže 15. dubna v Tišicích s Čelákovicemi.
Utkání skončilo porážkou 2,5:5,5. V předcházejícím 10. kole remizovalo s Bakovem B 4:4, když
Vrána, Kliment a Partl zvítězili a Staněk s Parpelem remizovali. Celkové schválené výsledky
budou ale známy až po uzávěrce tohoto vydání
TR, takže tabulka a celkové hodnocení šachové
sezony budou zveřejněny až v příštím vydání TR.

ŠACHY

ŠACHY

Jisté je jen jedno, že B mužstvo sestoupí.

Krajský přebor Středočeského kraje
skupina A - konečná tabulka
1. ŠK Joly Lysá n.L.B
2. ŠK Kladno A
3. Emerge Ml. Boleslav
4. S. Bakov n.Jiz.
5. ŠK Kralupy n.Vl. A
6. S. Tišice A
7. AŠ Ml.Boleslav A
8. Spartak Žebrák A
9. Alva Příbram B
10.Caissa Úholičky A
11.S. Mělník A
12.ŠK Kladno B

10
8
7
7
6
5
4
4
4
3
2
0

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

1
0
2
3
4
6
6
6
6
7
9
10

62,5
55,5
47,5
49,5
47,0
37,0
43,5
40,0
42,5
41,5
33,5
28,0

Stále hledáme správce hřiště!
Zájemci se mohou hlásit na tel.606 354 328
(A. Kravcov) nebo 602 236 782 (P. Kouba).

INZERCE
30
27
23
22
19
15
13
13
13
10
6
1

z KOUPÍM stavební parcelu v obci Tišice. Tel.
731 572 088
z KOUPÍM stavební pozemek cca 1000 m2 nebo
starší rodinný domek před rekonstrukcí. Tel.
775 706 207.
z PRODÁM stavební parcelu 1400 m2 v Chrástě.
Tel. 723 442 806 nebo 602 623 859.
z HLEDÁM podnájem v obci Tišice 2+1 (samostatný RD nebo byt v RD) na víkendy a na
měsíce červenec a srpen. Tel. 723 527 126 nebo
315 695 384
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S P O R T
FOTBALOVÉ ZPRÁVY
Muži i žáci zahájili jarní část svých mistrovských soutěží. Jako přípravu na ně sehráli jak přátelské zápasy, tak se účastnili
i několika turnajů.
Sokol Tišice - žáci
Odehráli 3 přátelská utkání: ve Zdětíně
vyhráli 3-2 (Sejkora 2x, Kraka),
v Lobkovicích prohráli 2-4 (Beran, Heinz)
a doma s Lobkovicemi prohráli 0-5.
Okresní pohár žáků:
Tišice - Beck Mělník 0-7
Tišice - Všetaty 5-0 (Kraka 3x, Heinz, Shánil)
Tišice - Vehlovice 2-2 (Beran, Shánil)
Naši zástupci obsadili ve skupině druhé
místo a dále nepostupují.
Mistrovská soutěž :
Tišice - Záryby 5-0 (Kraka 2x, Temiak 2x,
Shánil)
Tišice - Ovčáry 3-0 (Beran, Kraka, Kárník)
Velmi pěkné výsledky - průběžně držíme 2.
příčku dva body za D. Beřkovicemi.
Sokol Tišice - muži
V přípravných přátelských zápasech dosáhli
muži těchto výsledků:
Tišice - Sibřina 3-2 (Brzoň 2x, Hejsek)
Tišice - Byškovice 2-6 (Vítovec, Karda)
Muži se dále účastnili Turnaje staršího

dorostu v Neratovicích. V posledním utkání
porazili Pšovku Mělník 3-2 (John M. 2x,
John O.) a v turnaji skončili na druhém místě.
Český pohár 2007:
Tišice -Všetaty 2-0 (Janda, Brzoň)
Tišice - Mlékojedy 2-0 (Svoboda,Toman P.)
Tišice - Botafogo Mělník 0-1
Ve skupině jsme obsadili 1. místo a postoupili do osmifinále, kde jsme na domácím hřišti remizovali s Dřínovem 0-0 a o
našem vítězství rozhodly penalty 4-2 v náš
prospěch. Postoupili jsme tedy do čtvrtfinále,
které se hraje 1.května od 17.00 v Zárybech.

Mistrovská soutěž:
Tišice A - Čečelice 1-0 (John M.)
Tišice A - D.Beřkovice 0-0
Tišice A - Veltrusy 0-0
Tišice A - PTZ Nelahozeves 1-3 (vlastní)
Tišice B - Záryby B 2-2 (Dulík, Toman J.)
Tišice B -Dřísy 3-2 (Toman P. 2 a Pek)
A nejen fotbal…
Uspořádali jsme maškarní karneval, který
všichni přítomní hodnotili jako velmi povedený. Jak se již v poslední době stává tradicí, účastnilo se ho mnoho dokonalých
masek. A aby nezůstalo jen u zábavy, tak jsme
vymalovali v kabinách a opravili osvětlení.

Tišičtí stolní tenisté bronzoví!
Místní stolní tenisté mají za sebou další ročník
účasti v nejvyšší okresní soutěži a nutno s uspokojením říci, že po loňském šestém místě zopakovali podruhé v dosavadní historii nejúspěšnější umístění, předloňské třetí místo. Kromě
celkem suverénního vítěze, Neratovic B, byl
souboj o další pořadí velmi vyrovnaný. Tím víc
potěší, že loňského přeborníka z Cítova se
našim hráčům podařilo odsunout až na čtvrtou
pozici a současně tím víc mrzí zbytečná porážka
v prvé polovině soutěže od sestupem ohrožených Mlékojed. Nebýt tohoto zaváhání mohli
jsme se poprvé radovat z druhého místa. Na
kdyby se ale nehraje, rozhodující jsou výsledky.
Naše A mužstvo se už tradičně opíralo především o dvě stálice - M. Brodského a P. Rubína, kteří se také v hodnocení jednotlivců
umístili na 6. resp. 7. místě. Výkonnostně se jim
začíná přibližovat i P. Jelínek, takže společně s
P. Slimaříkem a bohužel velmi zaneprázdněným J. Fabiánem tvoří nyní dobrý, vyrovnaný celek.
Regionální přebor I. třídy - konečná tabulka
1. Neratovice B
18
2 2
2. Mšeno A
15
4 3
3. Tišice A
15
1 6
4. Cítov
14
3 5
5. Neratovice C
14
1 7
6. Pšovka
11
2 9
7. Nelahozeves A
8
2 12
8. H. Počaply
7
2 13
9. Veltrusy B
7
1 14
10. Mlékojedy B
4
3 15
11. D. Beřkovice A
3
3 16
12. Neratovice D
4
0 18

Tišická záloha, B mužstvo, se umístila v RP II
rovněž v horní polovině tabulky na čtvrtém
místě, když o prvním nebylo od začátku pochyb
- vítězný Dřínov neztratil ani jediný bod.
V béčku byl z jednotlivců nejlepší P. Dudek,
který se 78% úspěšností skončil v RP II na
čtvrtém místě a i zbývající tři, kteří sehráli více
než polovinu ze všech utkání, M. Veselý,
I. Kratochvíl a P. Habart měli úspěšnost lepší
než 50%. Po stránce sportovní a výsledkové
můžeme tedy hodnotit uplynulý ročník kladně.
Bohužel, stejně kladně už není možno hodnotit hrací podmínky. Sál na hřišti byl postaven
jako víceúčelový, ale mnohdy docházelo k tahanicím o využití pro sport, přestože rozpis
mistrovských utkání byl znám předem. Dokonce nebýt benevolence našich soupeřů a letitým dobrým stykům s nimi, mohla skončit
dvě utkání pro nás nepříznivě - kontumací nezaviněnou našimi hráči. V tomto směru bude
nutno před příští sezónou stanovit přesná pravidla hry a ta pak v průběhu sezóny dodržovat.
258-138
250-146
242-154
237-156
240-155
212-182
185-211
163-231
149-247
136-259
157-239
142-254

55
48
46
45
43
35
26
23
22
15
12
12

Výsledky dosud nezveřejněných utkání
Tišice A - Neratovice B 6-12
Rubín 3 Jelínek 2 Dudek 1 Kratochvíl I. 0
Cítov - Tišice A
11-7
Rubín a Fabián 2,5 Jelínek a Slimařík 1
Tišice A - Mlékojedy B 16-2
Brodský, Rubín, Jelínek a Slimařík 4
Pšovka - Tišice A
6-12
Jelínek 2 Brodský, Rubín a Fabián 1 7xWO
Mšeno A - Tišice A
7-11
Fabián 4 Brodský a Rubín 3 Jelínek 1
Tišice A - Neratovice D 14-4
Brodský 4,5 Rubín a Jelínek 3,5 Slimařík 2,5
Kralupy D - Tišice B
11-7
Habart 3 Válek 2 Veselý a Turek 1
Tišice B - Mšeno B
15-3
Kratochvíl I. a Habart 4,5 Dudek 3 Veselý 2,5
Turek 0,5
Dřínov - Tišice B
15-3
Veselý 2 Habart 1 Kratochvíl Ivo a Josef 0
Tišice B - Beřkovice B 7-11
Dudek 2,5 Veselý 2 Kratochvíl I. 1,5 Habart 1

Regionální přebor II. třídy - konečná tabulka
1. Dřínov
18
0 0
2. Liběchov
14
0 4
3. D. Beřkovice B
13
1 4
4. Tišice B
10
0 8
5. Kralupy C
10
0 8
6. Mšeno B
8
0 10
7. Kralupy D
8
0 10
8. Mlékojedy C
5
1 12
9. Neratovice E
2
0 13
10. Nelahozeves B
1
0 17

262-62
216-108
199-125
178-146
176-148
140-184
148-176
128-196
76-248
97-227

54
42
40
30
30
24
24
16
3
3

Sportovní stránky připravil J. Kratochvíl a A. Kravcov. Sport též na str. 7
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