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Zkušební provoz běží z Připojují se další občané
Zkušební provoz vakuové kanalizace a čistírny odpadních vod úspěšně pokračuje.
Problémy a závady, které se od najetí vyskytly, svým charakterem a následky odpovídají zkušebnímu provozu, postupnému
získávání praktických a konkrétních zkušeností, nedošlo k dlouhodobějšímu výpadu
stokové sítě, ani jednotlivých šachet.
Ukazuje se, že nejčastější příčinou poruch
jsou nečistoty - a už ty, které zůstaly v systému po montáži, nebo ty, které do potrubí
„spláchli“ neukáznění spoluobčané. Druhá
příčina je o to smutnější a závažnější, že
všichni dostali s povolením k napojení na
kanalizaci podrobný závazný pokyn, co se do
kanalizace vypouštět smí a co ne. Dokonce se
našlo několik občanů, kteří se přiznali, že

Výstavba kanalizace sice pokračuje, ale jen
u nové výstavby, kde si to hradí investoři sami.

Pečlivá přejímka je velmi důležitá.
text povolení ani závazného pokynu nečetli!
Na čistírně odpadních vod se podařilo
úspěšně zvládnout technologické problémy,
o kterých jsme informovali v posledním čísle
TR. Zásluhu na tom má nejen ing. Z. Bureš,
který se projevil jako opravdový odborník na
čistírny, ale i zvyšující se množství čerstvých
odpadních vod z domácností. Protože dmychadla, dodávající vzduch bakteriím, jedou
nepřetržitě, měla v polovině května již
naběhán takový počet provozních hodin, že
jsme pozvali - v souladu s předpisem výrobce
- servisního technika na první prohlídku.
Sice pomalu, ale přece jenom přibývá počet
domů a občanů, napojených na kanalizaci.
Ke dni, kdy je psán tento článek, bylo
vydáno 283 povolení k napojení, skutečně je
napojeno 160 domů s 398 obyvateli, to je
56%. Věříme, že se i ti - dosud váhající - občané brzy na kanalizaci napojí, bez toho by
několikaleté úsilí mnoha institucí i osob
přišlo vniveč a bylo by to v příkrém rozporu
s tím, jak velký byl zájem o napojení při

průzkumu v roce 2004 a s tím, s jakým
zklamáním a nelibostí všichni přijímali
zprávy o dalších odkladech a potížích při
realizaci stavby. Firma ČERVENKA v minulých týdnech dokončila oplocení ČOV
a provádí konečné terénní úpravy. Dokončila
a úspěšně investorům předala dvě přípojky
na hlavní podtlakový řád trasy B. Tyto
přípojky si financovali investoři sami jako
součást přeměny původní zemědělské půdy
ve stavební parcely, do které patří vybudování všech inženýrských sítí, vozovek i veřejného osvětlení.
Při této příležitosti bychom chtěli důrazně
upozornit všechny budoucí investory soukromníky i firmy, že je bezpodmínečně
nutné, aby projekt dalšího rozšíření, nebo
napojování na vakuovou část kanalizace a realizaci stavby prováděli projekční organizace a firmy, které mají oprávnění, vydané
dodavatelem technologie i zařízení naší
vakuové kanalizace firmou ISEKI REDIVAC z Velké Británie. Obecní úřad, ani

POZOR ZMĚNA!!
Od 1. července 2007 budou úřední hodiny
spol. TIKANAS pro občany
každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod.
v kanceláři v budově bývalého obecního
úřadu - ul. BOLESLAVSKÁ 89.
V naléhavých případech jsou vám
pracovníci společnosti k dispozici
kdykoliv na adresách a telefonních
číslech, která jsme již uveřejnili
několikrát.

TIKANAS nemají zájem protěžovat kteroukoliv firmu, vytvářet monopolní postavení,
ale podle ověřených informací projektovat
změny v původním projektu smí v České
republice jen projektový atelier PROJEKT
IV - PRAHA, ing. Knotek (viz článek na str. 3).
Realizaci vyprojektovaných změn mů-že
provádět jen stavební firma, které k tomu
získala oprávnění od dodavatele technologie
firmy ISEKI REDIVAC a která se před
zahájením prací prokáže tímto oprávněním
stavební komisi OÚ a spol. TIKANAS. V minulých týdnech jsme si písemným dotazem
u firmy ISEKI REDIVAC ověřili, že momentálně má toto oprávnění v ČR jen firma
BOHUMIL ČERVENKA Neratovice. Firma
ISEKI si chrání svoje know-how a obec musí
mít záruku, že nové odbočky a nová zapojení
budou funkční a neohrozí stávající vakuové
řády. Projekty gravitačních přípojek od
domu do sběrné šachty nebo gravitačního
potrubí smí provádět kterákoliv projekční
kancelář, doporučujeme však, aby se občané
obraceli na některou z kanceláří, která již
tyto projekty u nás zpracovávala.
V průběhu měsíce července budou občané
vyzváni k uzavření smlouvy o napojení a využívání obecní vakuové kanalizace. Poplatek
za užívání vakuové kanalizace v roce 2007,
schválený Obecním zastupitelstvem, bude
vybírán ve výši 476,-Kč na osobu, nezávisle
na tom, zda nemovitost byla napojena již
v únoru, nebo se napojí až v prosinci, je tedy
v zájmu každého uživatele, napojit se co
nejdříve.
Petr BRODSKÝ- vedoucí provozu
a údržby, TIKANAS spol. s r. o.
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ZPRÁVY
OZ schválilo:
 závěrečný účet Obce Tišice za rok 2007
 zánik Svazku obcí POLABÍ
 zřízení hospodářské komise
 odprodej obecních pozemků v k. ú. Tišice
a v k. ú. Chrást obyvatelům obce
 směnu obecního pozemku s P. Kochem
v k. ú Tišice
 pověření společnosti TIKANAS s.r.o.
výběrem poplatku za stočné
 výši stočného na rok 2007 ve výši 476,Kč/ 1 osoba
z OZ vzalo na vědomí závěrečný účet hospodaření Svazku obcí POLABÍ
z

Z

OZ

z OZ stanovilo, že výše stočného bude na každý rok stanovena obecně závaznou vyhláškou
z OZ informovalo občany o možnosti dobrovolného příspěvku na svoz komunálního
odpadu pro ty občany, kteří zde celoročně žijí,
ale nejsou zde trvale hlášeni a vyzvalo je k
tomuto kroku
z OZ vzalo na vědomí odstoupení členky OZ
Lenky Duchoslavové a přijalo slib nového
člena OZ Pavla Veselého
z starosta pověřil předsedy výborů a komisí
řešením podnětných připomínek a případných
problémů z diskuze občanů

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z v ulici „U Lípy“ vybuduje firma Červenka
ochrannou ze
z byla upravena „Pravidla“ pro poskytování
úvěrů občanům na zlepšování bydlení
z bývalý VAÚ Tišice koupila firma CARLOS AUTO z Brna
z Klub seniorů uspořádal ve dnech 15. 6.
a 16. 6. sbírku šatstva pro firmu DIAKONIE
Broumov (viz str. 7)
z bylo zpracováno několik záměrů pro „zásobník projektů“ Středočeského kraje jako
náměty k relizaci investic
z ZŠ Tišice bude žádat o navýšení kapacity
na 120 dětí
z projektová firma PONTEX připravuje
podklady pro rekonstrukci hlavní silnice
přes naši obec. Vlastní práce proběhnou v letech 2009 - 2010.
z vedení obce podpořilo výzvu starostů Zlínského kraje, kterou se požaduje spravedlivé
rozdělování financí z výnosu daní pro malé
obce a města
z letní kino zahájilo úspěšně provoz 16. 6.
2007 (program viz str. 7)
z proběhly opravy prašných místních komunikací v ulicích Krátká, U Zastávky,
Souběžná, U Trati, Kolmá a Slunečná.
z MŠ byla s dětmi v přírodě v Krkonoších.
Ve dnech 2. 6. - 9. 6. 2007 je hostil penzion
„U Kotle“ v Horních Mísečkách.
z v době prázdnin bude MŠ ve dnech 16. 7.
- 17. 8. 2007 mimo provoz

POSLEDNÍ VÝZVA V TR 97 - UPŘESNĚNÍ
Omlouvám se za nepřesnost v článku „Poslední výzva“ v minulém čísle TR. Neuvedl
jsem, že výzva k včasnému odevzdání „NÁVRHU NA VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO
ROZHODNUTÍ“ se týká jen těch občanů, kteří:
a) se již napojili na kanalizaci, mají od TIKANASU vystaven protokol o napojení a návrh
dosud neodevzdali
b) se napojí do 30. června 2007, budou mít vystaven protokol o napojení a využijí tak
nabídky Obecního úřadu k hromadné kolaudaci bez dalších poplatků a cest do Neratovic
na stavební úřad.
Znova upozorňujeme na nutnost vyplnit formulář „Návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí“ přesně podle údajů v „Rozhodnutí o povolení stavby“. Zejména musí souhlasit
jméno či jména žadatelů včetně adres, rodných čísel nebo data narození, datum a číslo jednací,
katastrální číslo a název katastrálního území. V případě, že majiteli nemovitosti, a tedy staviteli
a žadateli, je více osob - většinou manželé - musí „Návrh...“ podepsat všichni a všichni se po
výzvě dostavit ke kolaudaci. Ostatní občané, kteří se z jakýchkoliv důvodů do konce června
nenapojí, si budou muset kolaudaci po napojení vyřídit sami. Žádost, kterou již případně
odevzdali, aniž by měli co kolaudovat, jim samozřejmě vrátíme.
Petr BRODSKÝ - TIKANAS

Sobota 12. května patřila v naší obci tradičním Staročeským májům. Průvod krojovaných děvčat i chlapců prošel postupně
celou obcí, aby dle tradice vyvedl všechna
svobodná děvčata. Nicméně do kola byl
přizván i starosta obce s manželkou a další
„hosté“. Celý májový den pak zakončila
večerní zábava.
TR 98/2

Václava Uhra, předsedy
hospodářském komise
Obecního zastupitelstva
Stále častěji se objevují
připomínky k provozu restaurace Na Hřišti. Prověřili zastupitelé oprávněnost těchto připomínek
a stížností a jak je v případě jejich oprávněnosti řeší?
„První připomínky a vyjádření nespokojenosti
s provozem naší restaurace Na Hřišti v souvislosti
s novým nájemcem dostávali zastupitelé obce již
letos na jaře. Samozřejmě tyto signály jsme nemohli

přehlížet, a tak po zvážení situace a řady kontrolních návštěv byl odeslán dopis nájemci, který
celou situaci zhodnotil z pohledu uzavřené smlouvy
a požadoval vyjádření k uvedeným připomínkám.
První reakce nájemce byla sice negativní, ale v průběhu května došlo k posunu názorů a ke zlepšení
vztahů mezi obcí a nájemcem. Většinu našich výtek
pan Mátl uznal a po schůzce se starostou obce v Tišicích se snad začne blýskat na lepší časy. Pan Mátl
přislíbil řešit postupně všechny ožehavé problémy,
aby návštěva restaurace Na Hřišti konečně mohla
být zase příjemnou a milou chvilkou. Nezbývá než
věřit, že sliby a následné kroky k nápravě se podaří
ke spokojenosti nájemce i našich občanů. Samozřejmě, že zastupitelstvo obce bude celou situaci
sledovat a společně s nájemcem hledat cesty k znovuzískání obliby restaurace.“
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Tak by měla vypadat spolupráce OZ s občany
V posledním čísle TR jsme uvedli řadu námětů a podnětů, které v případě kladného
rozhodnutí OZ by vedly ke zlepšení vzhledu obce a životních podmínek našich občanů.
Mnohé z nich vzbudily značnou odezvu u veřejnosti. Tak např. podnět k opravě či výměně
pumpy na hřbitově zastavil právě začínající dobrovolnou sbírku peněz na zakoupení nového
čerpadla. Abychom mohli čtenáře seznámit s reakcí na jednotlivé náměty, požádali jsme
starostu, aby tyto projednal v OZ a seznámil nás s rozhodnutím, jak budou řešeny.
O odpově starosty se rádi dělíme s vámi.
z Požadavek na opravu železničního
z Proč nebyl u firmy Risl s. r. o. v rámci
přejezdu (odstranění nadměrného hluku záruky uplatněn požadavek na uvedení
a otřesů při průjezdu těžkých aut a kamionů). povrchu ulic po položení rozvodu plynu
Oprava železničního přejezdu v Tišicích do původního stavu (např. v ulici U Zabyla projednána s přednostkou stanice v Ne- stávky)?
ratovicích a po dohodě s cestmistrem panem
Údržba některých ulic se neprováděla
Čechem byl přislíben termín provedení proto, že se zde předpokládala výstavba
opravy přejezdu do 30. 7. 2007.
kanalizace. Protože však nebyly na výstavbu
z Obnovení pouličního osvětlení před
státem uvolněny prostředky a výstavba se
domem Darážových.
opozdí, bylo rozhodnuto o provedení poPro obnovu osvětlení v Tišicích u domu vrchů některých prašných komunikací a tyto
Darážových byl objednán nový stožár, bude opravy v současné době probíhají (viz foto).
z Bude zajištěn rozvod vody po hřbitově?
však ještě nutné vyměnit poškozený kabel
S dalším rozvodem vody po hřbitově se
v chodníku. Oprava by měla být dokončena
neuvažuje, protože se předpokládá, že tři
do 25. 7. 2007.
z Odstranění nebo oprava asi 10 stojanů
zdroje vody pro zálivku postačují.
z Bude opravena či vyměněna pumpa?
s názvem ulic (škodí vzhledu obce, neinforPumpa na studni byla vyměněna před
mují a veřejnosti není znám jediný důvod
k jejich dalšímu setrvání na stávajícím čtyřmi lety, pumpa je funkční a bude promazána. Větší odpor je způsoben promístě).
Vzhledem k tomu, že vandaly ohnuté či hloubením studny a větší sací výškou.
z Budou místo umělohmotných konví
řidiči poškozené stojany s názvy ulic nelze

Součástí připomínek byl i stav prašných komunikaci - na jejich vylepšení se nyní pracuje.

s úspěchem narovnat, budou všechny do
15. 7. 2007 odstraněny. O pořízení nového
značení ulic bude rozhodovat OZ s ohledem
na značné finanční náklady.
z Opravit nečitelné názvy ulic, aby plnily
své informační poslání.
Obec se pokusí zajistit pracovníka z řad
občanů naší obce, který bude schopen provést obnovu písma na instalovaných
cedulích s názvy ulic.
z Existuje plán na zimní údržbu místních
komunikací zejména s ohledem na odklízení sněhu a pokud ano, kdo za něj zodpovídá?
Plán na zimní údržbu neexistuje, ale obec
se i v letních měsících na mimořádné přívaly
sněhu připravuje úpravou hydraulických
systémů sypače a sněhového pluhu, připravují se a uskladňují dostatečné zásoby písku
a soli na posyp. Vlastní údržbu komunikací
provádí pan Berka a v mimořádných případech vypomáhá svou technikou Karel
Hradec.

nakoupeny plechové?
Na hřbitov bylo dodáno 6 kusů označených
plechových konví. Některým občanům však lépe vyhovují ty umělohmotné pro menší váhu.
z Budou v urnové části hřbitova dosázeny túje?
Záležitost kácení a výsadby nových tújí
v urnovém háji bude projednána s firmou,
provádějící pravidelnou údržbu hřbitova.
Uvažuje se o jiném druhu okrasných dřevin.
z Budou odstraněny náletové dřeviny
a omezeno rozrůstání břečanu popínavého?
Pokud si občané budou odstranění břečanu a náletů přát, i toto projednáme s firmou GARPEN.
Ledy se hnuly, řekl by klasik. A hnuly by se ještě
více, budete-li vy, občané a čtenáři, s dalšími
postřehy a podněty, které by zlepšily vzhled naší
hezké obce a zpříjemnily život jejich občanů,
přicházet. Rubrika „S otevřenýma očima“ je i pro
vás připravena.
F. Veselý

Když je potřeba projekt
na rozšíření vakuové
kanalizace…
Na základě požadavku zástupce obce Tišice
a společnosti TIKANAS, s. r. o. informuji tímto
způsobem o problematice připojení jednotlivých
nemovitostí a lokalit na nově vybudovanou
podtlakovou kanalizaci.
Obecní podtlaková kanalizace (PK) s vakuovou stanicí (VS) a čistírnou odpadních vod
(ČOV) byla navržena pro všechny stávající nemovitosti v obci a uvažovaný rozvoj dle územního
plánu. Kapacita ČOV a VS je 2700 obyvatel.
Posouzení kapacity jednotlivých stok podtlakové
kanalizace je, na rozdíl od gravitační nebo
tlakové kanalizace, poměrně složité. Dimenzování jednotlivých větví provedla společnost
ISEKI REDIVAC Vacuum Systems Ltd., která
byla i dodavatelem technologického vybavení
kanalizace (vybavení VS, podtlakové ventily).
Know-how týkající se problematiky dimenzování
je, dle sdělení jejích zástupců, nepřenositelné
a každou změnu proti projektové dokumentaci je
třeba oznámit, lépe však konzultovat s výše
uvedenou společností. Při posouzení napojení na
podtlakovou kanalizaci je nutné brát v úvahu
řadu faktorů, jako např. profil stávající stoky,
vzdálenost od vakuové stanice, geodetickou
výšku, počet podtlakových ventilů a připojených
obyvatel na stoku atd. Vzhledem k výše uvedeným údajům a k tomu, že společnost ISEKI
REDIVAC Vacuum Systems Ltd. sídlí ve Velké
Británii a v ČR nemá v současné době
zastoupení, je pro individuální stavebníky
prověření možnosti napojení v podstatě nemožné.
Společnost PROJEKT IV s.r.o., které zpracovávala dílčí projektovou dokumentaci stavby
kanalizace, VS a ČOV v obci Tišice, je na
základě požadavku pracovníků Obecního úřadu
Tišice a společnosti TIKANAS.s.r.o. schopna
posoudit nové připojení, eventuálně vypracovat
projekt. Lhůtu zpracování posouzení nebo
projektu je však nutné přizpůsobit hlavní činnosti
společnosti, kterou je vypracování projektů odvádění odpadních a dešových vod ze sídelních
útvarů a celků. Stejně tak cena za posouzení nebo
vypracování projektu bude stanovena dohodou
mezi stavebníkem a společností PROJEKT IV
s. r. o. individuálně.
Ing. Jaroslav KNOTEK,
ředitel společnosti
Spojení pro případné zájemce:
PROJEKT IV s. r. o.
Roháčova 25/166, 130 02 PRAHA 3
Tel.: 222 591 383,
E-mail: projektiv@volny.cz
TR 98/3
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To nemá chybu…
Tentokrát byla třináctka šastným číslem ten středeční červnový den vyrazila na školu
v přírodě také naše Základní škola. Tentokrát
už věděli dobře, kam jedou. V Železné Rudě
v hotelu Belveder už jednou byli ke spokojenosti všech. Ani tentokrát Šumava nezklamala. Překrásné prostředí šumavské přírody,
příjemný hotel, dobré jídlo, dostatek prostor
pro hry a v neposlední řadě velký bazén před
hotelem - to nemá chybu. Při návštěvě
zástupců z naší obce byla spokojenost dětí
cítit už zdaleka. Učení na terase, pak příjemné osvěžení v bazénu, oběd, odpolední
vycházka, podvečerní hry i večerní program
nedávají prostor pro stýskání po rodičích.
K tomu ještě několik výletů po okolních
zajímavostech a už se všichni těšíme na
dojmy, o něž se určitě naši školáci podělí
s čtenáři Tišických rozhledů.

Tradiční vítání občánků se v naší obci uskutečnilo 29. května. Starosta mezi nové tišické
občany přivítal 5 holčiček a dva kluky.

Gymnázium Františka Palackého Neratovice
277 11 N E R A T O V I C E, Masarykova 450
Ve školním roce 2006/2007 studovalo na neratovickém gymnáziu 437 žáků. Největší
zastoupení mají samozřejmě Neratovice, jako druhé v pořadí jsou Tišice - s 29 žáky, na
třetím místě je Kostelec nad Labem s 28 žáky. Průměrný prospěch tišických studentů byl
v prvním pololetí letošního školního roku 1,9. Většina z nich patří ke studentům, na které
je spolehnutí. Za všechny bych uvedl jedno jméno - Martin Buchta. Letos zakončil
studium na gymnáziu. Jeho průměrný prospěch za celou dobu studia byl 1,00.
Odmaturoval taktéž s průměrem 1,00. Elektronickou statistiku vedeme od roku 2003. Za
tu dobu (nepočítaje letošní školní rok) odmaturovali 4 studenti z Tišic. (Jen jako
zajímavost - jejich průměr za 2. pololetí oktávy je 1, 2 a průměr za maturitní zkoušku je
1,8.) Těmto studentům nedělalo potíže dostat se na vysokou školu.
Přeji Vám hezký den a mnoho úspěchů do další práce
Myslím, že se určitě máte čím pochlubit.
Aleš Jinoch, ředitel GFP

Nejprve všechny a všechno naložit…

..pak trochu učení…

Kateřina

Matěj

Radek

I letos byli pááci úspěšní
Stalo se již téměř tradicí, že žáci naší školy, kteří se ucházejí o studium na gymnáziu, jsou
při přijetí úspěšní. V příštím školním roce dveřmi neratovického GFP poprvé projdou
Kateřina Kačerová, Matěj Uher a Radek Toman. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
v další školní etapě.
A o tradiční úspěšnosti tišických studentů svědčí i dopis ředitele GFP, který s radostí
i pýchou uveřejňujeme v plném znění na této straně.
TR 98/4
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Děti si svého svátku užily
Na letošní svátek dětí pozvali žáci páté třídy všechny ostatní děti
školy na CESTU KOLEM SVĚTA. Den předem dostal každý
cestovní pas, bez kterého by dobrodružnou cestu nemohl
podniknout. Výpravy se rozdělily do skupin po čtyřech členech a
mohly se vypravit do neznáma. Navštívily Evropu, Asii, Afriku,
objevily Ameriku s Austrálií a musely přeplout světové oceány. Na
všech těchto místech plnily neobvyklé úkoly. Po dlouhé a
vyčerpávající cestě se výpravy opět setkaly v naší škole, kde byly

odměněny podle své snahy a nasbíraných razítek z jednotlivých
kontinentů. Děti si odnesly domů zajímavé ceny, které škola obdržela
od sponzorů. Děkujeme tímto paní Formánkové, paní Jakubů, paní
K. Janouškové, panu Kaňokovi, panu Ing. Sovány a Smíšenému
zboží U Vacků za poskytnutí darů, které moc pomohly. Dále bychom
rádi poděkovali všem rodičům, kteří nám pomohli při organizaci
Dětského dne. Více fotek najdete na webových stránkách školy.
Pavel Jelínek

…i Afriky.

Mávání z autobusu a poslední pozdravy…
Děti zavítaly do Asie…

…a děti z MŠ odjíždějí na týdenní pobyt na školu v přírodě. Tentokrát míří do Krkonoš Horních Míseček. Ubytování a první organizační pokyny - jak, kam, ke komu. Děti si
vytahují batůžky a začínají se zabydlovat. To je vždy ta nejnáročnější část dne. Vybalit, uložit,
zajistit. První vycházka do okolí. Lesy plné překvapení lákají ke hrám. Tak tady strávíme
týden. Připravené hry, soutěže, pobyt nabitý pohybem na zdravém horském vzduchu. Ne
vždy nám tentokrát přálo počasí.
Jeden den byl vyhrazen pěšímu výletu na bobovou dráhu do Špindlerova Mlýna. Sluníčko
nás provázelo celý den a dětem se splnilo přání svézt se na bobové dráze. Nadšení ze sjezdu,
zmrzlina a potom řádění na „Opičí dráze“. Cesta domů byla už jen tečkou za zdařilým
výletem.
Poděkování patří také OÚ, který se za dětmi vypravil a přinesl pozdrav a sladké poselství.
Děti strávily krásný týden na horách. Spokojeni a zdrávi jsme se všichni vrátili domů. Už
plánujeme další výjezd na školu v přírodě.
Magda Křížová

Pozdrav všem obyvatelům Tišic ze školy
v přírodě zaslaly prostřednictvím TR děti
z mateřské školy.
TR 98/5
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Nikdo nesmí být zapomenut
Pod tímto titulkem jsme již dvakrát psali o našich bývalých spoluobčanech, kteří zahynuli
během 2. světové války a o nichž není nic zaznamenáno v našich kronikách. Proč tomu tak
je, to už nikdo nezjistí. Již jen pamětníci nás mohou, tak jak to opět udělala paní Libuše
ŠLAMBEROVÁ, upozornit na hrdinství, na tragický osud těchto většinou velmi mladých
lidí a neštěstí jejich rodin.
V letech 1928 až 1942 byl ředitelem kozelské školy pan učitel Jan SÝKORA. Byl to zřejmě
dobrý, oblíbený kantor, podle pamětníků učil vždy ten nejnáročnější, první ročník. Rodina
pana řídícího se k nám přistěhovala ze Středomíře, malé obce nedaleko Tábora, kde se jim
28. 3. 1917 narodil jediný syn Jaromír. Po absolvování reálného gymnázia v Mělníce nastoupil
Jaromír do abiturientského kurzu při Československé obchodní akademii v Praze, který
s vyznamenáním dokončil v roce 1937. V říjnu téhož roku nastoupil jako praktikant do
Živnostenské banky v Praze - dnes Česká národní banka v ulici Na Příkopě. Pracoval tam až
do jeho zatčení gestapem 12. 3. 1941. Spolu s ním byli zatčeni a do vyšetřovací vazby umístěni
další tři spolupracovníci, všichni
pak byli k 31. 5. 1941 na příkaz
německých úřadů z banky propuštěni. Měl jsem možnost podrobně si
prohlédnou osobní spis Jaromíra
Sýkory v archivu ČNB, nikde jsem
však nenašel skutečný důvod jejich
zatčení. Všude se uvádí, že byli
„zatčeni pro činnost nepřátelskou
Říši“. Podle jednoho z archivářů
ČNB se nějak zapojili do činnosti
odbojové skupiny „Obroda národa“,
paní Šlamberová vzpomíná, že se
snad nějak snažili zabránit přesunu
zabaveného židovského majetku do
švýcarských bank. Ani jednu z těchto verzí jsem neměl možnost ověřit,
bylo by nutno navštívit další archivy. Jen tak mimochodem vážení
spoluobčané - studenti, nebyl by to
dobrý námět pro vaše ročníkové
nebo závěrečné práce?
Po roce věznění dostala rodina pana řídícího zdrcující zprávu - jejich jediný syn Jaromír
SÝKORA zemřel 24. dubna 1942 ve věznici v Drážanech ve věku 25 let, údajně na zápal plic.
Byla to v německých vězeních a lágrech velmi častá příčina smrti a nejen tam, ale i v běžném
životě, při dobré lékařské péči. Je třeba si uvědomit, že v té době antibiotika prakticky
neexistovala, a pokud ano, tak je nedostávali „nepřátelé Říše“.

Půjdete-li někdy v Praze po ulici Na Příkopě, zastavte se v budově ČNB. Ve vstupní hale je
velká pamětní deska se jmény několika desítek zaměstnanců banky, kteří zahynuli během
2. světové války. Je mezi nimi i jméno Jaromíra Sýkory.
Děkuji paní Libuši Šlamberové za podnět k vyplnění dalšího bílého místa v historii našich obcí!
Petr BRODSKÝ

Klub seniorů Tišice zve všechny občany na

LETNÍ SETKÁNÍ S PŘÍVORANKOU
Připravil ho pro Vás na neděli 1. července od 14,00 hod.
v sále Restaurace Na Hřišti v Chrástě.
Vstupné jako obvykle dobrovolné a obsluha bude určitě bezvadná.
Na setkání s Vámi se těší PŘÍVORANKA
s kapelníkem Milošem Valentou a pořadatelé.
TR 98/6

SENIOŘI GRATULUJÍ…
… A PŘEJÍ MNOHO ZDRAVÍ
JUBILANTI - ČERVENEC A SRPEN
60 let
Čuba Jiří
Holeček Zdeněk
65 let
Janků František
70 let
Novák František
Vojtová Alena
75 let
Svobodová Miloslava
Urban Václav
Fiala Jaroslav
Krulichová Hana
Rohal Petr
Slavíčková Věra
76 let
Bittnerová Božena
Fišerová Alena
77 let
Holec Václav
78 let
Podlipská Věra
80 let
Topolová Věra
Landová Anna
Zalabák Karel
81 let
Náhlovská Marie
83 let
Veselý Antonín
Nová Marta
84 let
Staňková Jiřina
85 let
Šastný Jaroslav
86 let
Čechová Božena
87 let
Hradcová Antonie
88 let
Fabiánová Anna
89 let
Jakubová Klára
93 let
Dlouhá Karolina
Žádáme občany, kteří si nepřejí zveřejnit své
jméno v této rubrice, aby tak učinili písemně nebo
telefonicky na OÚ, nebo u některého z členů redakční rady TR.
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Program letního kina
30. 6.
5. 7.
7. 7.
14. 7.
21. 7.
28. 7.
4. 8.
11. 8.
18. 8.

ŠACHY

Vratné láhve
Spiderman 3
300: Bitva u Thermopyl
Robinsonovi
Piráti z Karibiku - Na konci světa
Bestiář
ROMing
Neznámý svůdce
Zodiac

ZÁVĚREČNÉ ÚČTOVÁNÍ
ŠACHISTŮ

mimořádná představení:
15. 8. Shrek 3
23. 8. Ošklivé kačátko nebo Asterix
a Vikingové (soustředění dětí)
Vstupné 70,- Kč
(po setmění)

ŠACHY

Začátky cca 21,30 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

V minulém vydání TR byly uvedeny konečné
údaje týkající se A družstva S. Tišice včetně
závěrečné tabulky Krajského přeboru, ve kterém se umístilo na šestém místě. Situace v Regionálním přeboru byla již delší dobu jasná a B
družstvo Tišic skončilo podle očekávání poslední s jednou remízou. Už před sezónou byly
obavy, že chybějící hráče nepůjde nahradit.
Museli jsme proto zrušit družstvo C a všechny
hráče nasadit do vyšších soutěží. Většinu
výpadků způsobily zdravotní problémy, zbytek
potom pracovní vytížení. Dávno pryč je doba
klidné pohody nedělí, dnes rozhodují o volném
čase zakázky a neviditelná ruka trhu. Proto za
úspěch považujeme, že jsme odehráli celý rok
pouze s jednou kontumací v prvním kole A
družstva. Bohužel naši snahu narušila časová
kolize s plesovou sezónou, a tak i jeden zápas B
družstva byl proto kontumován pro nezajištění
hrací místnosti.
Zatím usilujeme na základě umístění z letošního roku o osmičlenná družstva v Krajském
přeboru a pětičlenná v Regionální soutěži, ale
hrozí kolize termínů. Více budeme vědět na
konci července, kdy STK rozdělí družstva do
soutěží. Pro další ročník soutěží družstev
připravujeme i novou hrací místnost, když OÚ
v Tišicích nabídl možnost využití rekonstruované klubovny v budově pošty.
Miloslav Partl

ÚMRTÍ
Nezbeda Jiří
Fricová Marta
Klub seniorů Tišice děkuje všem, kteří se podíleli na Humanitárním sběru použitého šatstva
a textílií uspořádaného 15. a 16. června v klubovně na místní poště. Celkem 126 dárců
naplnilo více jak 140 velkých plastových pytlů a 12 lepenkových krabic. Věříme, že takto
pomohli těm nejpotřebnějším a též si uvolnili své šatníky a prádelníky.

KDY A KAM DO DIVADLA
Obecní úřad zve všechny příznivce
divadla na muzikál Angelika dne
18. října 2007 od 18,00 hodin.
Lístky do 7. až 9. řady stojí 699,- Kč
a zájemci se mohou hlásit
u L. Daňhelkové na OÚ Tišice
nebo tel. 315 698 237.

VZPOMÍNKA
Dne 4. června uplynulo
20 let od doby, kdy nás
navždy opustil pan
Miroslav Čemus.
Kdo jste ho znali
vzpomeňte s námi.
Manželka a syn s rodinou

Nákladní
autodoprava
Petr KOUBA

stavební spoření, úvěry, meziúvěry,
penzijní pojištění a další

Chrást čp. 136

Česká pojišovna

rozšiřuje své služby

životní, neživotní, penzijní, havarijní
pojištění i povinné ručení

o kontejnerovou přepravu sutí,
písku, kůry a dalších materiálů

Tel.: 602 236 782

Eva Šastná
Českomoravská stavební
spořitelna

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

Tišice 120
Chrást 33

47 let
76 let

NAROZENÍ
Douděra Martin
Jungová Michaela
Janoušek Drahomír
Štich František

Tišice 22
Tišice 173
Kozly 118
Chrást 216

26. 3. 2007
26. 3. 2007
26. 4. 2007
28. 4. 2007

STÁLE HLEDÁME
SPRÁVCE HŘIŠTĚ!
Zájemci se mohou hlásit
na tel.606 354 328 (A. Kravcov)
nebo 602 236 782 (P. Kouba).

POZVÁNKA
Fotbalisté zvou všechny občany na
TURNAJ O POHÁR
STAROSTY TIŠIC,
který se koná v sobotu 28. července
2007 a večer na letní taneční zábavu.

INZERCE
z PRODÁM větší počet cihel CDM 24 (24 x 11,5
x 11,3) a cihly duté PK-CD2. Tel. 315 698 361.
z KOUPÍM objekt k rekreaci nebo chatu v Tišicích a okolí. Tel.: 724 003 556
TR 97/7
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S P O R T
SEZÓNA 2006/2007

FOTBALISTÉ SOKOLA TIŠICE ÚSPĚŠNÍ
Poslední hvizd ve všech fotbalových soutěžích okresního formátu
ukončil boje o body na zeleném trávníku a vystavil aktérům
závěrečný účet. Nutno říci, že pohled na tento účet není pro naše
zástupce vůbec špatný. Začněme A-mužstvem mužů - i v jarní části
pokračovalo naše první mužstvo v solidních výkonech a ještě před
posledním kolem mělo dokonce šanci skončit celkově na druhém
místě. To za předpokladu, že Řepín prohraje a našim se podaří
zvítězit nad zálohou Libiše. Jenže právě v posledním kole utrpěli naši
borci krutý debakl v podobě porážky 0-8, a tak výsledek Řepína
nehrál žádnou roli a na konečném pěkném třetím místě našich nic
nezměnil. Krutá porážka měla dvě hlavní příčiny. Tou první byla
velká marodka - mužstvo odjíždělo pouze v jedenácti a po třech
zraněních (včetně brankáře) dohrávalo zápas s osmi hráči, zatímco
soupeř nastoupil s pěti hráči divizního áčka. Tišická záloha, B mužstvo, skončila nakonec šestá a uzavírala tedy tu lepší polovinu
účastníků III. třídy.
Nejlepšího umístění ze všech našich fotbalových celků nakonec
dosáhli žáci, kteří po pěkných výkonech vybojovali stříbrný stupínek
a jako jediní dokázali vedoucí celek z D. Beřkovic na jaře zatížit
sedmi brankami při žádné obdržené. Škoda prohry s Vehlovicemi, mohl z toho být nakonec i postup. Nejmladší naši zástupci

plánují pro příští sezónu přihlášku do obou soutěží, tedy mladší
i starší přípravku. Vedení fotbalového oddílu rádo přivítá v září nové
zájemce ve věku 6 - 10 let o u nás nejrozšířenější sport.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ  PŘEHLED VÝSLEDKŮ  PŘEHLED VÝSLEDKŮ  PŘEHLED VÝSLEDKŮ
Tišice A
Byšice
4-0 (Březina, Pek, John M., Štráchal)
Pšovka B
2-4 (Svoboda, Toman P.)
Čechie Kralupy 3-1 (Tislický, Svoboda, Weishaupel)
Nová Ves
3-2 (Fabián 2, Svoboda)
Labský Kostelec3-0 (Toman P., Plášil, Březina)
Řepín
0-0
Mlékojedy
0-4
Mšeno
3-1 (Weishaupel, Vítovec, Brodský)
Libiš B
0-8
Tišice B
Dřísy
Lotos
Vysoká B
Horní Počaply
Kly
Řepín B
Liběchov
Vehlovice
Lobkovice
Všetaty
Tišice (žáci)
Střezivojice

3-2 (Toman P. 2, Pek)
5-1 (Cuth, Janda, Pek, Tislický, Brodský)
3-2 (Pek, Dulík,Vlach)
1-5 (Pek)
0-2
1-1 (Tislický)
3-2 (Weishaupel, Vítovec, Tislický)
1-2 (Klouček)
1-1 (Pek)
1-0 (Toman J.)

16-0 (Beran 4, Shánil 2, Frk 2,
Temiak 2, Heinz, Sejkora, Kouba,
Kárník, Priatka)
Vysoká
9-0 (Baslar 3, Shánil 2, Kraka,
Temiak, Beran, Kárník)
Labský Kostelec1-1 (Beran)
Nebužely
1-1 (Beran)
Řepín
3-1 (Temiak, Kouba, Heinz)
Vehlovice
2-8 (Baslar, Temiak)
Dolní Beřkovice 7-0 (Baslar 3, Beran 2, Temiak,
Priatka)
Všetaty
12-5 (Temiak 5, Beran a Priatka 2,
Zálešák, Janoušek, Shánil)

Přípravka. Přípravka S. Tišice, nejmladší adepti
fotbalových soutěží, se z 15 účastníků umístila na 12.
místě. V jarní části soutěže se naši podělili o vstřelené
branky takto: Jablončiková 10, Douděra 6, Polák 6,
Palička, Koubová, Filová, Koníček J. 1
Tabulka - Okresní přebor - muži
1. SK Mšeno A
19 3
2. TJ Řepín A
15 6
3. S. Tišice A
13 7
4. S. D. Beřkovice
13 2
5. Pšovka B
12 4
6. Vitana Byšice
12 3
7. PTZ Nelahozeves 11 5
8. AFK Veltrusy A
10 7
9. Čechie Kralupy A 11 3
10. S. Libiš B
10 2
11. S. Čečelice
9 2
12. Start Mlékojedy
10 2
13. S. Nová Ves
7 3
14. SK Labský Kostelec 4 3

4
5
6
11
10
11
10
9
12
14
15
14
16
19

70:24
52:24
46:37
46:45
66:54
61:46
49:57
51:54
49:46
45:62
41:46
41:56
55:85
24:60

60
51
46
41
40
39
38
37
36
32
29
29
24
15

Tabulka - Třetí třída mužů - skupina A
1. TJ Kly A
17 1 4
71:21
2. FC Lobkovice A
15 6 1
57:20

52
51

3. S. H. Počaply
4. Lotos Neratovice
5. SK Liběchov
6. S. Tišice B
7. FK Vysoká B
8. Záryby B
9. S. Vehlovice
10. S. Všetaty A
11. S. Dřísy
12. TJ Řepín B

15
14
10
7
7
7
6
7
4
2

2
1
3
7
4
3
5
1
4
5

5
7
9
8
11
12
11
14
14
15

53:24
58:51
47:38
36:42
34:47
22:33
33:45
30:47
24:51
26:72

Tabulka - Třetí třída žáků - skupina A
1. S. D. Beřkovice
16 1 3 103:38
2. S. Tišice
14 3 3
90:27
3. SK Labský Kostelec 11 4 5
70:26
4. Liaz Vehlovice
11 2 7
82:50
5. S. Ovčáry
9 2 9
49:45
6. S. Nebužely
8 4 8
55:37
7. FK Vysoká
9 1 10 63:54
8. S. Záryby
9 1 10 57:45
9. TJ Řepín
7 2 11 72:61
10. S. Všetaty
5 2 13 52:96
11. Střezivojice
0 0 20 10:224
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Sportovní stránky připravil J. Kratochvíl
a A. Kravcov. Sport též na str. 7

Mladší žákyně neměly v Holandsku konkurenci
Pod tímto názvem uvedl Mělnický deník na sportovních stránkách zprávu o účasti
mladších i starších žákyň na fotbalovém turnaji v holandském Amerongenu. Šlo o výběr
žákyň z mělnického regionu startující pod hlavičkou Okresního fotbalového svazu. Tým
starších žaček pod vedením trenéra V. Číže získal celkově třetí místo z 16 zúčastněných
celků. Mladší žákyně, svěřenkyně trenéra Stanislava Bardy, dosáhly na stupeň nejvyšší, když
šestkrát zvítězily a pouze dvakrát remizovaly. Pro tišickou kopanou je potěšitelné, že do
okresního výběru byly pozvány i místní žákyně, Andrea Filová a Michala Jablončíková.
A že nebyly ve výběru jen do počtu dokazuje i fakt, že se Michala zařadila mezi trojici
nejlepších střelců se shodným počtem sedmi vstřelených branek. Gratulujeme!!!
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