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TIKANAS informuje…

Probíhají první kolaudace z Podpis smluv zahájen
V době, kdy vyjde toto číslo TR, budou již
naplno probíhat dvě důležité akce, týkající se
občanů, kteří již využívají výhod vakuové
kanalizace. Prvních několik desítek majitelů
napojených nemovitostí dostalo pozvání od
MěÚ Neratovice - stavebního odboru, aby se
v určený den dostavili na OÚ v Tišicích ke
kolaudačnímu řízení. Protože se jedná o přibližně 180 přípojek, budou kolaudace probíhat i v dalších týdnech, podle časových
možností pracovnice stavebního odboru.
Všichni majitelé nebo uživatelé nemovitostí, kteří již obdrželi „POVOLENÍ K NAPOJENÍ NA KANALIZACI“, ale nevyužili
výhodné nabídky na hromadnou kolaudaci,
dostali od TIKANASU dopis, ve kterém je podrobně vysvětleno, jak musí dále postupovat.
Začátkem srpna dostali na kanalizaci již
napojení občané do schránek „OZNÁMENÍ
OBČANŮM“ (plné znění uveřejňujeme také v
tomto vydáni TR na str. 2), ve kterém jsou
informováni, že se od 13. 8. 2007 budou uzavírat smlouvy o připojení na veřejnou vakuovou kanalizaci a současně se bude vybírat
úhrada v hotovosti za právo využívání kanalizace a čistírny odpadních vod v letošním
roce. Jak jsme již informovali v minulém čísle
TR, je výše této úhrady stanovena na 476,- Kč

V polovině srpna začaly první kolaudace domovních přípojek, které budou ještě pokračovat, a to v srpnu
v době po uzávěrce TR a dále pak 13., 18. a 25. září, opět v budově nového Obecního úřadu. Samozřejmě
o přesném termínu bude každý občan informován písemně ze stavebního odboru MěÚ Neratovice.
včetně DPH na každého obyvatele napojené
nemovitosti - tedy i na ty občany, kteří zde
bydlí, i když nejsou v naši obci trvale přihlášeni. Součástí smlouvy je seznam všech
obyvatel nemovitosti a čestné prohlášení
toho, kdo smlouvu podepisuje, že seznam je
pravdivý a závazek nahlásit vedení TIKANASU všechny změny. Uvedenou částku
jsou povinni uhradit všichni, kdo se na
kanalizaci napojili v roce 2007, bez ohledu na
to, zda tak učinili již v únoru, ihned po najetí

Zachová přízeň i nový vlastník?
Tradiční červnové setkání starostů obcí s generálním ředitelem Spolany a. s. ing. Miroslavem Kulihou zpestřil svou návštěvou generální ředitel
Anwilu Benedykt Michewicz (viz foto vpravo).
Starostové možnost setkat se s nejvyšším představitelem skupiny Anwil přivítali a pochopitelně je
nejvíce zajímalo jestli nový vlastník Spolany zachová k okolí také takovou přízeň. B.
Michewicz zdůraznil, že Anwil patří k akcionářům, kteří koupili Spolanu napořád. „Je to pro
nás dlouhodobá investice,“ poznamenal a dále všechny ujistil, že budou dělat vše pro to, aby se
integrace Spolany s Anwilem rozvíjela i na pozici spolupráce s okolím. „Pro nás je Spolana
důležitý podnik a proto nám jde o zkvalitňování jejího obrazu u veřejnosti nejen v regionu, ale i v celé
ČR a v zahraničí. Veřejnost musí mít jistotu, že firma dělá všechno pro bezpečnost podnikání,“
zdůraznil B. Michewicz.

Pravidelná setkání jsou příležitostí k výměně názorů i mezi starosty okolních obcí

kanalizace, nebo až v posledních dnech
letošního roku. Tento, trochu neobvyklý,
způsob byl Obecním zastupitelstvem zvolen
jako určitá podpora zájmu občanů o co nejčasnější napojení. S občany, kteří se napojí
a začnou kanalizaci využívat po 13. srpnu 2007
bude smlouva podepisována současně s podpisem „PŘEJÍMACÍHO PROTOKOLU
O PROVEDENÉ TECHNICKÉ KONTROLE“ a zároveň bude od nich vybrána odpovídající částka úhrady. Věříme, že se nevyskytnou neukáznění občané, kteří - z jakýchkoliv důvodů - neuzavřou smlouvu o připojení na veřejnou kanalizaci a nezaplatí odpovídající úhradu. Je nutno si uvědomit, že
vztah mezi provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod a mezi uživatelem kanalizace je stejný a řídí se stejnými zákony
a pravidly, jako jsou vztahy mezi dodavateli
elektrického proudu, plynu, pitné vody a jejich odběrateli. Odebírat „na černo“ elektrický proud, nebo za něj nezaplatit si nikdo
nedovolí, stejně tak by si neměl nikdo dovolit
využívat kanalizaci bez patřičné smlouvy
a bez zaplacení.
(pokračování na str. 2)
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Probíhají první
kolaudace...
(dokončení ze str. 1)
Vakuová kanalizace a čistírna odpadních
vod mají za sebou již více než půl roku
zkušebního provozu. Celkem úspěšně se daří
postupně odstraňovat závady a problémy,
zjištěné během tohoto období. Některé
vyřešili a odstranili pracovníci obsluhy

OZNÁMENÍ OBČANŮM
napojeným na kanalizaci
Vážená paní, vážený pane,
společnost TIKANAS s.r.o. byla pověřena Obcí Tišice zpracováním smlouvy o připojení na veřejnou kanalizaci a výběrem
úhrady za právo využívání kanalizace a čistírny odpadních vod.
Tato úhrada činí v letošním roce 476,- Kč
včetně DPH na každého obyvatele připojené nemovitosti bez ohledu na to, kdy byla
nemovitost napojena. Objekty k individuální rekreaci (chaty, chalupy) hradí
476,- Kč včetně DPH za objekt a rok. Podnikatelské subjekty a nebytové prostory
budou řešeny individuálně.
Smlouvu je oprávněn podepsat vlastník
nemovitosti, nebo osoba jím zplnomocněná, nebo jiná oprávněná osoba. Při
podpisu smlouvy bude zároveň vybrána
úhrada v hotovosti. V letošním roce není
možné provést úhradu bezhotovostně. Ze
zvláště opodstatněných důvodů je možné
rozdělit úhradu do splátek.
Počínaje pondělím 13. srpna 2007 je
možné podepsat smlouvu a úhradit příslušnou částku v kanceláři společnosti
TIKANAS s.r.o., Boleslavská 89, Tišice Chrást (bývalý obecní úřad, naproti prodejně potravin U Vacků), a to:
PONDĚLÍ, STŘEDA: 14:00 - 18:00 hod.
SOBOTA: 10:00 - 12:00 hod.
Výjimečně je možné sjednat jiný termín na
telefonu: 724 596 163 V. Sedliaková
728 952 236 P. Brodský
Těším se na jednání s Vámi !
Ing. Věra Sedliaková,
jednatelka společnosti TIKANAS s.r.o.
TR 99/2

TIKANASU postupným získáváním praktických zkušeností a dovedností. Podařilo se
odstranit nespolehlivou funkci 3 až 4 ventilů
většinou způsobenou nečistotami v šachtách
nebo v ovládací hlavě ventilů. Zvládli i
opravy odsávacích ventilů a jejich zkoušení.
V pátek 10.8. provedli pravidelné čistění
sběrné nádrže na vakuové stanici, spojené
s kontrolou hladinových sond. Na vakuové
stanici provedla 8.8. servisní firma výrobcem
předepsanou výměnu oleje ve vývěvách.
Začátkem září přijedou technici firmy
ISEKI REDIVAC, hlavním úkolem jejich
pobytu bude odstranit příčiny nespolehlivé
funkce monitorovacího systému. Během
zkušebního provozu čistírny odpadních vod
jsme zjistili několik závad, zejména v automatickém řízení dmychadel. Neměly vliv na
kvalitu čistícího procesu, komplikovaly však
práci obsluhy. Po několika neúspěšných
jednáních se podařilo dokázat dodavateli
čistírny, firmě ADOS - JEVÍČKO, že závady
patří do jejich záruk. Ve čtvrtek, 9. 8. se
dostavili pracovníci firmy a všechny závažné
nedostatky odstranili.
Závěrem ještě trochu statistiky - ke dni
11. 8. 2007 bylo vydáno 286 povolení k napojení nemovitostí na kanalizaci, skutečně je
napojeno 204 domů s přibližně 500 obyvateli,
tj. 71%. Doufejme, že i zbývajících 80 majitelů nemovitostí se do konce roku na kanalizaci napojí.
Petr BRODSKÝ
vedoucí provozu a údržby
TIKANAS s r. o.

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z firma KADLEC K+K s.r.o. připravuje
návrh zadání na změnu Územního plánu
obce dle předaných námětů a požadavků
z projektová firma Agroprojekce Litomyšl
s.r.o. zpracovává projekt na ochrannou hráz
kolem vakuové stanice v Kozlech pro případ
opětného ohrožení stavby povodněmi
z během prázdnin probíhaly práce na napojení Základní a Mateřské školy na systém
odkanalizování a s tím i nutné rekonstrukce,
především instalace tzv. lapolů na zachycování tuků ze školních kuchyní
z členské obce Svazku POLABÍ se rozhodly
tento svazek, který byl založen za účelem
vybudování plynofikací v obcích Kly, Tuhaň,
Všetaty a Tišice, zrušit jako nepotřebný,
plynofikace je všude již dokončena
z ke dni 30. 6. 2007 bylo napojeno na kanalizaci celkem 187 nemovitostí
z počátkem července jednal starosta ve věci
problémů s kanalizací také se senátorem
Parlamentu ČR Jiřím Nedomou
z bylo objednáno vypracování studie na
zástavbu budoucího náměstí našich tří obcí
v prostoru u nového OÚ
z Krajský úřad schválil „Lesní hospodářský
plán“ pro naši obec, který bude platit pro
roky 2007 - 2016
z mimořádná opatření vydaná v souvislosti
s výskytem moru včelího plodu byla již
zrušena

Jistě jste si všimli, že restaurace Pohoda ožila a stala se opět
místem pro odpočinek a občerstvení všech místních i přespolních při jejich cestě na náš hřbitov či při výletech pěšky,
na kole nebo na stále populárnějších in-line bruslích. A stále
si svou oblibu dále získává. Proto jsme se zeptali nového
nájemce restaurace Pohoda Jana Hanouska, který se do naší
obce přistěhoval nedávno z Prahy, na co vše se můžeme těšit:
„Pohodu jsme otevřeli od 1. června tohoto roku a máme otevřeno
denně od 14 do 24 hodin, o víkendu nebo pokud je společnost i déle.
Přes týden je bohužel k dispozici jen studená kuchyně, protože
dosavadní kuchyň nám zatím více neumožňuje. O víkendech však
nabízíme grilované pochoutky. Snažíme se i o víkendový program,
měli jsme zde například břišní tanečnice nebo country večer, plánujeme i diskotéky. Vše však záleží na
počasí a počtu hostů. Ti mají možnost si při své návštěvě zahrát také pétangue nebo kriket. Samozřejmě
funguje dětský koutek.
S denní otvírací dobou počítáme do konce září, pak se uvidí dle počasí a návštěvnosti, zda otevřeme
například jenom o víkendech.“
Nám nezbývá nic jiného, než novému nájemci držet palce, aby i nadále byla v Pohodě taková
pohoda, jakou jsme zažili i my při našich „testovacích“ návštěvách.
oja
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Rozšíření vodovodní sítě
Firma VEOLIA VODA - Středočeské vodárny a.s., která je současným vlastníkem rozvodů
pitné vody v naší obci (dříve VKM Kladno-Mělník a.s.), zahrnula do svých investičních
záměrů další rozšiřování vodovodních řadů do některých lokalit naší obce.
Vzhledem k tomu, že je naše obec vlastníkem většího množství akcií VKM a zároveň je
i členem Svazku měst a obcí VKM, máme možnost čerpat na základě dohody určité
množství investičních prostředků na výstavbu nových vodovodních sítí. Proto na jednání se
zástupci firmy VKM - Středočeské vodárny a.s. dne 7. 3. 2007 došlo k dohodě, že uplatníme
předepsaným způsobem prostřednictvím tzv. „Zadávacích listů“ výstavbu a úhradu několika
akcí. Do programu investiční výstavby vodovodních zařízení na rok 2007 jsme zařadili
následující stavby :
a) Tišice - Boleslavská - vybudování vodovodního řadu pro novou zástavbu RD v délce 320 m
b) Chrást - Polní ulice - prodloužení vodovodu k novým stavebním parcelám v délce řadu 180 m
c) Kozly - V Bažinách - nový vodovodní řad v délce 350 m navazující na vybudovanou
redukční stanici
VEOLIA VODA - Středočeské vodárny a.s. také nabízí vypracování projektové dokumentace a vlastní vybudování vodovodních řadů v jednotlivých částech obce. Rádi bychom
tuto nabídku využili jednak pro zajištění dodávky pitné vody občanům s trvalým bydlením,
jednak pro budoucí výstavbu RD.
Aby se však mohl záměr uskutečnit, plánované výstavby vodovodů mohly být realizovány
a pitná voda byla pro občany zajištěna, je pro vydání územního rozhodnutí i stavebního
povolení zapotřebí souhlasu všech vlastníků dotčených pozemků v zájmovém prostoru.
Výstavbou vodovodů dojde zajisté ke zhodnocení pozemků v uvedených lokalitách a k vytvoření dobrých podmínek pro bydlení našich občanů.
Bohužel se nám prozatím nepodařilo dořešit akci z loňského roku, kdy jsme měli
připravený projekt na vybudování vodovodu v Chrástu - lokalitě V Pískách. Stavební úřad
Neratovice tuto akci pozastavil, protože nebyly doloženy souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků v této lokalitě. Vedení obce se však bude tímto problémem zabývat
a pokusíme se o konstruktivní jednání a vyřešení.
Miroslav Brodský, starosta

Střelecké závody
Je první neděle po svaté Anně. Kozelským
lesem se nese třesk loveckých pušek. Nejedná se o hon na zvěř, ale o střelbu na
asfaltové holuby. Místní myslivecké sdružení
pořádá v lese na své střelnici tradiční „Střelecké závody na sv. Annu“.
Letos za velké účasti publika nastoupilo 46
borců v zelených kamizolách, aby se se svými
naleštěnými nástroji - puškami pokusili roztříštit co nejvíce krásných oranžových
kotoučků, které proti ním vrhal důmyslný
a záludný stroj, ukrytý v postranní budce.
Nejvíce jich roztříštil pan Prokop, který
získal ze 40 možných bodů 38. Druhý se ztrátou dvou bodů se umístil pan Smolík. V družstvech na prvním místě stanul kolektiv střelců nesoucí název „Slepenec“ se 102 body.
Druhé bylo družstvo Střem se ziskem 92

bodů a třetí družstvo Kovářská s 91 body.
V krásném prostředí střelnice se tentokrát
sešlo mimořádně nejen velké množství návštěvníků v hledišti, ale i závodníků na startu. Jedni obdivovali umění těch druhých a ti
povzbuzováni podávali výborné výkony.
Všichni dohromady pak byli velmi spokojeni
s organizací, atmosférou závodu a v neposlední řadě i s občerstvením, které pořadatelé
nabízeli.
Zazněl poslední výstřel, byli vyhlášeni
vítězové, předány ceny, diváci a závodníci se
rozcházejí. Pořadatelé posbírají prázdné
nábojnice, asfaltové střepy, uklidí střelnici
a po prvním zhodnocení skončených závodů
půjdou také domů. Bylo to dobře prožité
nedělní odpoledne. Nashledanou na jarních
velikonočních závodech.
V. Kváček

Pohár pro vítěze si z letošních závodů odnesl pan Prokop.

Velké knižní
stěhování
Koncem června nastalo připravované stěhování naší obecní knihovny do prostor
v budově nové obecního úřadu. Zapojili se do
něj i žáci 3. až 5. třídy naší Základní školy,
které s prosbou o spolupráci oslovil náš
tišický knihovník František Štich. Celkem
přestěhovali přes 3000 knih, které si přes
prázdninové měsíce hledaly místo v nových
prostorách. Proto také byla knihovna zavřena. Vše o ní i termín zahájení provozu
v nových prostorách naleznete na webových
stránkách www.knihovnatisice.estranky.cz

Nejprve bylo potřeba knihy vystěhovat z regálů…

…pak přes řetěz dětí úzkým schodištěm dopravit
ven…

…a naložit na auto a odvést do nových prostor.
TR 99/3
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Od labských tůní k norským fjordům
Norsko - země, na které se šéf (pozvedám oči vzhůru), když tvořil
svět, až neskutečně vydováděl. Strmé srázy hor, zamlklá hluboká
údolí, burácející říčky s bílými vodopády, desítky kilometrů do
pevniny se zařezávající fjordy - to vše jsou nezapomenutelné pohledy
i pro toho, kdo projel nejproslulejšími úseky švýcarských či
severoitalských Alp. Tak, to je krajina, která se v posledních asi
patnácti letech stala zemí nejen turisticky atraktivní, ale hlavně
rybářům zemí zaslíbenou. Nesčetné fjordy lemují na březích
základny, do kterých míří tisíce - promiňte ten rozhodně neurážlivý,
ale vžitý výraz - tichých bláznů i z našich řek, tůní, rybníků a jezer.
Za jedním z takových rybářských nadšenců jsme zašli i v naší obci.
„Po kolikáté už?“ „Letos to už bylo po třinácté“ bez dlouhého uvažování a počítání na prstech svých rukou odpovídá Milan Purnoch,
bývalý dlouholetý předseda rybářské organizace v Kostelci nad
Labem a dnes jen „obyčejný“ rybář a pokračuje: „My pravidelně jezdíme do Aure, což je malé městečko - no, spíše větší vesnice, několik desítek
kilometrů jižně od Trondheimu. Je to zhruba 1900 km po silnicích a asi 130
trajektem přes Balt z německého Sassnitz na Rujáně do švédského
Treleborgu a pak většinou po dálnicích přes Švédsko a norským vnitrozemím
až do cíle naší rybářské expedice.“
Putování za bohatstvím moře se stalo důležitým odvětvím
norského cestovního ruchu. Jak jsou na to Norové připraveni a
jaké podmínky návštěvníkům vytvářejí?
„Jednotlivé základny, kterých okolo fjordů jsou stovky, jsou vesměs dobře
vybavené a připravené hostům vytvořit ty nejlepší podmínky. Někde jsou to
jednotlivé chatičky, jinde malé penziony (do takového jezdíme i my), všude
čisto, standardní ubytování, dostatek mrazniček, každá skupina má svůj
motorový člun, který si sama řídí a možnost zapůjčení všech rybářských
potřeb je samozřejmostí.“
Pojme k tomu, proč tam jezdíte. Jak a jaké ryby chytáte?
„Chytá se na přívleč nebo pilkrováním. To jsou způsoby podobné u nás
známému způsobu „na těžko“. Návnada se pouští až ke dnu, to je někde 30,
jinde 50 i více metrů a tam to prostě bere. Letos se nám obzvláště dařilo. Ryb
bylo hodně a byly pěkné. Osmdesáti až devadesáti centimetrové kusy nebyly
výjimkou a dostali jsme i několik úlovků delších než jeden metr. Loví se
většinou treskovité ryby (treska obecná, černá, jednoskvrnná atd.), různé
druhy mníků, platýzi, taková zvláštní ryba, které se říká děs, a pochopitelně
letos docela veliké makrely.“
Tato oblast okolo Bergenu je známa jako území s největšími
srážkovými hodnotami v Evropě. Jaké vás zastihlo počasí?
„Nevím, zda nám štěstí přinesla ta třináctka v počtu našich zájezdů, ale
letos jsme měli zatím nejlepší počasí. Teploty byly okolo 25 °C, voda asi
14 °C a hlavně, vydrželo nám to po celou dobu pobytu.“
Podělte se s našimi čtenáři o nějakou zajímavost.
„Jednou zajímavostí třeba je, že tento penzion provozuje Čech (resp. Mo-

Tak tohle je začátek...
TR 99/4

ravák), který ho má na celou sezónu v nájmu, takže čeština i naše měna jsou
tam běžně používané. Jinak Norsko je krásná, bohatá, leč pro nás hodně
drahá země. A ještě jedna vzpomínka. Letos jsme tam byli na rozhraní
června a července, a tak jsme v plné míře prožili ty krásné severské bílé noci,
kdy slunce pomalu zapadá krátce před půlnoci a okolo jedné hodiny se už
zase dává na svou denní pou. Tak i my jsme nejednou na vodu vyjížděli v
lehkém přítmí okolo půlnoci."
Na závěr jedna otázka. Co dovolená příští rok? Budou to
jadranské pláže či Seychely, jak by se na pořádného podnikatele
slušelo, nebo opět to drsné a krásné Norsko?
„Odpovím jednou obyčejnou řadovou číslovkou. Bude to po čtrnácté.“
Zvědavý byl a na Milanu Purnochovi vyzvídal F. Veselý

...toto konec a pak už jen dobrou chu.
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V jednom z minulých čísel Tišických rozhledů jsme představili jednoho našeho „dětského“
občana s neobvyklým koníčkem, který ve svém „oboru“ dosáhl prvních úspěchů. Jak jsme
zjistili, není jediný. V naší obci žijí i další, kteří už jako děti něčeho v nějakém oboru dosáhli
a ty vám, čtenářům, chceme postupně představovat. V tomto vydání zabrousíme do oblasti
sportu a představíme úspěšného házenkáře Tomáše Bindera (15), bývalého žáka naší školy.

Házená není jen o tom přijít a švihnout rukou…
Jak jsi se k házené
vůbec dostal? Kdy jsi
s ní začal?
„Po přistěhování do Tišic jsem se seznámil přes
svého spolužáka s jeho
otcem Pavlem Habartem, který byl v té chvíli
vedoucí Klubu házené
na Mělníku. Nabídl mi,
jestli tuto hru nechci zkusit. Já jsem nemeškal a
šel jsem na první trénink, bylo to pro mne hodně
nové. Nic jsem o tomto sportu nevěděl, ale brzy
jsem se to naučil. „

Mateřská škola v novém…
Plánovaná výměna podlahových krytin
proběhla v naší MŠ v prvních prázdninových
dnech. Předcházelo jí mnoho příprav a dojednávání. Už několik dnů předem paní učitelky připravovaly třídy a přilehlé místnosti.
Bylo třeba vše vyklidit včetně nábytku a kamen a připravit tak prostory pro firmu, která
nastoupí. S kamny nám velmi pomohl pan
Pipošiar, s nábytkem pak tatínkové - pánové
Rejzl, Semkovič, Kříž, Kučera a Bark. Bez
jejich obětavé pomoci by neproběhlo vše tak
hladce. A pak zase opětovné nastěhování
zpět, upravení tříd a příprava na nový školní
rok. Třídy jsou nové a krásné připravené
přivítat děti. Velkou pochvalu zaslouží i rodiče, byli vstřícní a ohleduplní během této
akce. Protože se prováděla za provozu MŠ,
jak jen to šlo, ponechali si své děti doma.
Děkujeme a těšíme se na další setkávání.
M. Křížová

Za který klub hraješ a jakou soutěž?
„Hraju za 1. HC Wendy Mělník v kategorii
mladšího dorostu krajský přebor.“
Jakého největšího úspěchu jsi zatím
dosáhl?
„S naším klubem jsme se dostali za mladší žáky
na přebor České republiky, byl to takový můj
první velký úspěch, i když jsem si tam pak nezahrál, protože jsem měl krevní výron ve stehně.
Byl jsem ale rád, že jsme se tam dostali, protože
už to byl velký úspěch. Další můj úspěch byl ten,
že mě nominovali do týmu, který reprezentoval
Středočeský kraj na Olympiádě v Ústí nad
Labem. Dále jsem byl vybrán do týmu nadějí
házené v Nymburce.“
Co tě na házené baví a čeho chceš
dosáhnout?
„Házená je tvrdý, rychlý sport a musí se při ní
přemýšlet, to se mi na ní líbí. Můžete takřka vše.
Je to hra, která se hraje nohama, každý by řekl,
že jednoduchá, že se jen přijde, vystřelí a je to, ale
tak to není. Musíte nejprve vymyslet akci, která
vás dostane co nejblíže k bráně, pak ji provést
rychle a bez chyby. Házená není hra, kde
potřebujete jenom švih v ruce, ale musíte být hlavně rychlí a pohybliví, jinak se to nedá. A čeho
bych chtěl dosáhnout? Stačí mi dostat se se svým
týmem do vedení a stát se tak nejlepším týmem
v našem kraji, ale to už je opravdu moc náročné.
Stále na sobě pracujeme a snad to vše vyhrajeme.“

Chtěl by jsi něco vzkázat sportovním
čtenářům Tišických rozhledů?
„Snažte se být lepšími a lepšími ve vašem
sportu, i když něco nejde. Každý musí někdy začít, ale uvidíte, že za pár týdnů se všechno, co se
zdálo těžké, bude zdát lehkým. A určitě v tom
pokračujte, i když si budete myslet, že už všechno
umíte. Ono se vždycky najde něco malého, co se
dá zlepšit.“
Děkuji za rozhovor a přeji další velké
úspěchy
Pavel Jelínek
I na příště máme pro vás, čtenáře, připraveno představení dalších úspěšných dětí sportovců. Zároveň se na vás také obracíme
s žádostí, pokud víte o někom, kdo z našich
nejmladších občanů vyniká v nějakém oboru
(nejen ve sportu), oceníme váš tip na adresu
redakce TR.

To se to bude hrát na nových podlahách…

Čtenáři nám píší
Chtěla bych poděkovat naší mateřské škole.
Jsem moc ráda, že naše mateřská školka je
vstřícná k dětem i rodičům a pracují tu skvělé
paní učitelky, které se vzorně starají o všestranný
rozvoj našich dětí. Aktivit, kterým se s dětmi věnují je mnoho, v naší rodině si nejvíce chválíme
školku v přírodě dvakrát za rok, originální a zábavnou angličtinu, výtvarný kroužek, řadu divadelních představení a mnoho dalších činností.
Milé paní učitelky, děkuji za naše děti, každý
den v práci si můžu být jistá, že se naše děti mají
dobře a jsou spokojené.
Mirka Tomášková

Tišice
ve Světě
Rádi přetiskujeme snímek Tišic,
který se objevil v časopise Svět
(červen 2007) jako ilustrace článku
o letecké archeologii. Tento způsob
nedestruktivní archeologie byl právě
využit při objevech v naší obci. Na
základě takto pořízené fotodokumentace byly objeveny pozůstatky
našich předků, které by možná jinak
zůstaly zapomenuty navždy.
TR 99/5
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V dnešních „Návratech“ se vrátíme k historii a původní podobě jednoho z nejznámějších
objektů v naší obci - domu č. p. 89 v Boleslavské ulici, pro který se dnes používá nejčastěji
označení „starý Obecní úřad“ nebo „řeznictví v Chrástě“. Fotografie zachycuje nejen slavnostní odhalení pomníku padlých v 1. světové válce v roce 1928, ale i jak dům vypadal před
mnohými stavebními úpravami v dalších desetiletích. Podle chrástecké kroniky v té době

SENIOŘI GRATULUJÍ…
… A PŘEJÍ MNOHO ZDRAVÍ

Kdysi…
v něm řeznickou a uzenářskou živnost provozoval pan Rudolf Bíla. Jak dlouho před tím tam
působil v kronice není, je však zaznamenáno, že v roce 1929 dům i živnost prodal panu
Františku Hodinovi. Ten se v Chrástě zdržel jen tři roky , v roce 1932 vše prodal manželům
Taušovým z Černuce u Velvar. Po čtyřech měsících měnil dům majitele znovu, tentokrát již
na desítky let. Dům i živnost koupil pan Karel Prachař z Ovčár a zůstal zde až do odchodu
do důchodu na konci 60.
let minulého století. Byl
to on, kdo po skončení
2. světové války provedl
rozsáhlé stavební úpravy
domu i hospodářských objektů do podoby, která se
již mnoho nelišila od té
dnešní.
V roce 1970 koupil dům
Místní národní výbor a po
nutných stavebních úpravách, při kterých bylo
řeznictví odděleno od úředních prostor, byly vybudovány kanceláře, sociální
zařízení, zasedací místnost
a prostory pro knihovnu,
…dnes
zde v roce 1971 začal
úřadovat. Vedení naší obce zde sídlilo pod názvem Obecní úřad až do podzimu minulého
roku.
Poslední úpravy proběhly v minulých měsících. Obecní úřad pronajal místnost, kde dříve
působili předsedové MNV a starostové obce, řezníkovi panu Kudrnovskému, který nechal
odstranit ze a prodejnu tak rozšířil. V kanceláři, kde pracovaly úřednice OÚ, má dnes sídlo
společnost TIKANAS s. r.o.
Petr Brodský, kronikář
Klub seniorů Tišice
vás zve do LITOMĚŘIC
Pojete s námi na podzimní část výstavy
ZAHRADA ČECH
v úterý 18. září 2007 v 8.00 hod.
z autobusových zastávek v Kozlech,
Chrástě a Tišicích za 100,- Kč
včetně vstupného
Přihlášky přijímá
Milan Černý Boleslavská 197
telefon 315 698 249
mobil 721 382 260
TR 99/6

Klub seniorů Tišice Vás zve na další
setkání s PŘÍVORANKOU M. Valenty

PŘÁTELSKÉ SVATOVÁCLAVSKÉ
ROZLOUČENÍ S LÉTEM
28. září 2007 ve 14,00 hodin
v sále Na Hřišti
Parket a obsluha bude kvalitní
Vstupné jako obvykle dobrovolné
Přij te příjemně strávit sváteční odpoledne
s hudbou a přáteli
Na shledanou s vámi a vašimi přáteli se těší
Přívoranka a pořadatelé

JUBILANTI - ZÁŘÍ a ŘÍJEN
60 let
Malec Václav
Krészová Marta
65 let
Brodský Miroslav
Smutná Jiřina
Koníčková Katarina
70 let
Jarská Hana
Š astná Miluše
Černý Milan
75 let
Adia Akhmetova
Červenková Teresie
Nohejlová Zdeňka
Flachs Ladislav
76 let
Š astná Marie
Svoboda Jiří
Jankásková Helena
77 let
Havelková Marie
78 let
Kříž Vlastislav
Veselý František
79 let
Vítová Ludmila
81 let
Jankásková Alžběta
82 let
Kalibánová Anna
84 let
Šmídová Marie
85 let
Růžička Bohuslav
86 let
Štolbová Marie
88 let
Jenč Václav
90 let
Nováková Božena
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
1. 9.

Smrtonosná past 4

7. 9.

Harry Potter a Fénixův řád
(pozor! pátek)

Eva Š astná
Českomoravská stavební
spořitelna
stavební spoření, úvěry, meziúvěry,
penzijní pojištění a další

Česká pojiš ovna

15. 9. Dannyho parťáci 3

životní, neživotní, penzijní, havarijní
pojištění i povinné ručení

Vstupné 70,- Kč
Začátky 21.00 hodin

ZAHAJUJEME KURZ
Neděle tradičních i moderních řemesel,
nyní na téma drátování pro začátečníky
Pokud jste dostali chu si tuto řemeslnou
techniku vyzkoušet, můžete se přihlásit na
kurz, který je určen pro úplné začátečníky mládež i dospělé. Jedná se o 6 na sebe
navazujících neděl. Seznámíme se základními technikami drátkování. Používat budeme kromě jiného i barevné měděné drátky,
které jsou měkké a příjemně se s nimi pracuje. Odrátujete si např. kamínek, svíčku
nebo keramiku. Na první lekci si s sebou
přineste štípací kleště, papír a tužku. Na
místě bude připraven veškerý materiál.
Kurz zahajujeme v neděli 30. září 2007 od
17 do 19 hodin. Bude probíhat 1x za 14 dní
v budově místní pošty. Poslední lekce je
plánována na neděli 2. 12. 2007.
Cena kurzu je 100,- Kč za jednu lekci, tj. za
dvě hodiny. Přihlašte se co nejdříve u Michaely Binderové, tel. 777 146 364.
A na co se můžete těšit příště? Připravujeme
pletení z pedigu, decoupage, aranžování
suchých vazeb, adventních věnců, práce s pa-

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

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

Tel.: 602 236 782

Nabídka pro podnikatele
…nebo zvoneček
pírem, práce s korálky a další ruční práce.
Přidat bychom chtěli nedělní odpoledne pro
tvořivé děti. Těšíme se na vaše podněty a samozřejmě návštěvu.

Technikou
drátkování si
můžete vyrobit
kombinací
materiálů brouka
pro štěstí…

V každém městě či obci působí mnoho
firem a drobných živnostníků a pro ně je
určena nabídka umístění své světelné reklamy na sloupy veřejného osvětlení. I v naší obci tato možnost bude. Jedná se o tzv.
světelnou výstrč o rozměrech 66 x 72 x 15
cm a jedna bude stát cca 8000,- korun (bez
DPH). V případě zájmu je možné kontaktovat pracovníky OÚ.

INZERCE
z KOUPÍM starší dětskou kovovou tříkolku a dětské kolo. Tel. 721 342 467.
z PRODÁM dámské kolo zn. Vilamos, skoro
nové. Tel. 315 698 181 K. Kozlovcevová.
z PRODÁM kompletní rýsovací prkno ISIS ocel. stojan, deska 100x150 cm, pantograf a dále
starý (funkční) šicí stroj ROYAL (vhodný na chalupu). Tel. 737 389 708

Pomoc postiženým
občanům
Kdy a kam do divadla

ÚMRTÍ
Anna Kalibánová Chrást 14
Antonie Pejšková, Kozly 109

82 let
94 let

NAROZENÍ
Lucie Krajčová
Johana Bělohlávková
David Vacek
Václav Blechta

Tišice 17 26.5.2007
Tišice 10
8.6.2007
Kozly 168 14.6.2007
Tišice 62 27.7.2007

Ještě jednou připomínáme - 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.

Denní stacionář pro zdravotně postiženou
mládež začal fungovat v Mělníku v budově
Základní speciální - praktické školy v Cukrovarské ulici. Občané z města a blízkého
okolí tak už nemusí dojíždět za podobnými
službami mimo okres Mělník. Stacionář provozuje Sdružení zabezpečující budoucnost
postižených dětí Mělník a informace můžete
získat u předsedy tohoto občanského sdružení ing. Vlastimila Kvise na telefonu
603 474 959 nebo na e-mailové adrese
kvis.sw.hw.ucto@click.cz.
TR 99/7
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S P O R T
FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE TIŠICE
V sobotu 28. července se uskutečnil na
místním hřišti v rámci přípravy fotbalistů na
příští sezónu tradiční turnaj o Pohár starosty
Tišic. Domácím hostitelům potvrdily svou
účast celky S. Lobkovice, S. Čečelice a S.
Mšeno. V prvém turnajovém utkání domácí
Tišice jasně přehrály zástupce Lobkovic 6:1.
O branky domácích se postarali Pek 2x, O. Jo-

Poháry čekaly na nové majitele

I žáci zvládli svůj turnaj
Ještě před tím, než se všichni rozprchli na
prázdniny, zvládli svůj turnaj také naši žáci,
a to mladší i starší. Ti bohužel nebyli tak
úspěšní jako tým mužů a v obou kategoriích
skončili sice první, ale od konce. Nicméně je
to určitě dobrá motivace pro celou sezónu,
aby na tom příštím turnaji byli lepší.

K zápasům patří i pokyny trenéra…
Starší žáci - výsledky:
Tišice - Lobkovice 1 : 1 pen. 3 - 4 (Baslar)
Lobkovice - Zdětín 4 : 3
Zdětín - Tišice 4 : 2 (Baslar 2x)
Pořadí:
1. Lobkovice
5:4 4
2. Zdětín
7:6 3
3. Tišice
3:5 1
Mladší žáci - výsledky:
Tišice - Záryby 0 : 5
Zdětín/Lobk - Tišice 1 : 1 pen. 2 - 0 (Bauer)
Zdětín/Lobk - Záryby 0 : 5
Pořadí:
1. Záryby
10 : 0
6
2. Zdětín/Lobk
1:6
1
3. Tišice
1:6 1
Součástí přípravy na novu sezónu byly i přípravné zápasy. Připojujeme jejich výsledky:
Tišice A - Záryby A 1 : 2 ( Březina)
Pšovka A - Tišice A 5 : 1 (Brodský)
Záryby B - Tišice B 4 : 0
Mistrovské zápasy začínají 18. 8., žáci 2. 9.
(viz rozlosování)

hn, Štráchal, Brzoň a Hejsek.
V druhém utkání potvrdil roli favorita loňský vítěz Okresního
přeboru S. Mšeno vítězstvím nad
S. Čečelice 4:2. V následujícím
utkání o třetí místo musel po nerozhodném stavu 5:5 v normální
hrací době rozhodnout až penaltový rozstřel, ve kterém byly poměrem 4:2 úspěšnější Lobkovice.
O tom kdo si odnese hlavní cenu
rozhodl závěrečný zápas mezi
domácími Tišicemi a S. Mšeno,
čerstvým novým účastníkem 1. B
třídy. V tomto rozhodujícím utkání zvítězili domácí po pěkném
výkonu přesvědčivě 4:0 a nepřipustili, aby pohár opustil území
Vítěznému mužstvu předával pohár starosta obce
Tišic. O vstřelené branky se poTurnaj pak definitivně zakončila letní zástarali opět dvěma trefami Pek a po jedné M.
bava
na hřišti za asistence kapely „A je to“ ke
John a Vítovec. Doufejme, že přesvědčivé
turnajové výsledky se odrazí i na výkonech spokojenosti všech cca 80 přítomných, jen to
počasí!
v nové mistrovské soutěži.
Sport připravil J. Kratochvíl
Kolo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Datum
18.srpna
26.srpna
1.září
8.září
15.září
22.září
29.září
6.října
13.října
20.října
27.října
4.listopadu
10.listopadu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

19.srpna
26.srpna
2.září
9.září
16.září
23.září
30.září
6.října
14.října
21.října
27.října

1
2
10
3
11
4
5
6
7
8
9

2.září
9.září
12.září
16.září
19.září
22.září
30.září
7.října
14.října
21.října
28.října

OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI A - PODZIM 2007
Den
Výkop
Soupeř
sobota
17:00
TJ Kly
neděle
17:00
Slavia Velký Borek
sobota
17:00
TJ Sokol Libiš B
sobota
17:00
Vitana Byšice
sobota
16:30
SK Vojkovice
sobota
16:30
Sokol Dolní Beřkovice
sobota
16:00
PTZ Nelahozeves
sobota
10:15
AFK Hořín
sobota
16:00
Čechie Kralupy
sobota
15:30
AFK Veltrusy
sobota
14:30
Sokol Čečelice
neděle
14:00
FK Pšovka Mělník B
sobota
14:00
Sokol Záryby A
III.TŘÍDA skupina A - MUŽI B - PODZIM 2007
neděle
17:00
Liaz Vehlovice
neděle
10:15
Start Mlékojedy
neděle
17:00
SK Labský Kostelec
neděle
17:00
Lotos Neratovice, hřiště Chlumín
neděle
16:30
Sokol Liběchov
neděle
16:30
FK Vysoká B
neděle
16:00
FC Merkuria Lobkovice
sobota
16:00
Sokol Všetaty
neděle
16:00
Sokol Záryby B
neděle
15:30
Botafogo Mělník
sobota
14:30
Sokol Horní Počaply
III.TŘÍDA - ŽÁCI - PODZIM 2007
neděle
15:00
Slavia Velký Borek B
neděle
volno
středa
17:00
Sokol Střezivojice
neděle
14:30
TJ Řepín
středa
17:00
Sokol Záryby
sobota
14:30
SK Labský Kostelec
neděle
14:00
FK Nebužely
neděle
13:30
FK Vysoká
neděle
14:00
Sokol Ovčáry
neděle
13:30
FC Merkuria Lobkovice
neděle
12:30
Sokol Všetaty

Kde
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

Občasník TIŠICKÉ ROZHLEDY vydává Obecní úřad v Tišicích. Redakční rada: Josef Kratochvíl, Mgr. Jiřina Slámová, František Veselý, Petr Brodský, Václav Kváček, Magda Křížová,
Dr. Olga Janoušková, Pavel Kváček (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba a zlom: ZERA GROUP, s. r. o., Brandýs n/L. Evidenční číslo MK ČR E 10708.
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STOVKA SE BLÍŽÍ!
Milí čtenáři, naše Tišické rozhledy se
v příštím vydání dožívají významného
jubilea - světlo světa spatří již 100. číslo!
U příležitosti tohoto významného výročí připravujeme mimořádné vydání
a rádi bychom v něm uveřejnili i vaše
názory nebo náměty pro další stovku.
Rádi přivítáme vaše příspěvky na naší
adrese tr@tisice.cz nebo přímo na OÚ.
Vaše redakce

