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Křesla změní majitele O překvapení
Zastupitelstvu končí další
čtyřleté období. O jedenáct
míst v novém OZ se v nadcházejících volbách uchází 30
tišických občanů. Jak jsme již
informovali, volby do zastupitelstev v obcích se konají
v pátek 20. října 2006 od 14.00
do 22.00 hodin a v sobotu 21.
října 2006 od 8.00 do 14.00
hodin. V naší obci hlasování
proběhne ve třech okrscích:
Okrsek č. 1 Tišice v klubovně
na poště, okrsek č. 2 Chrást
v zasedací místnosti nového
OÚ, okrsek č. 3 Kozly v určené
místnosti nového OÚ.

Vše ostatní o volbách čtěte uvnitř čísla na straně 4 a 5.

Jsem připraven rozdělanou práci dokončit…
Když mu po vyhodnocení výsledků magnetické
rezonance doktor s profesionální vizáži suše oznámil, že operace páteře je nezbytná, věděl, kolik
uhodilo. Podobné půlroční martyrium si už jednou prožil. Tehdy však jako nepatrný bezejmenný
článek, jeden z mnoha tisíců, snad desetitisíců
pacientů. Věděl, že bude opět prožívat nekonečné
dny a týdny pohledem upřeným k bílému nemocničnímu stropu. Ž
ž e bude opět prožívat hodně
a hodně bolesti. Tělesné i duševní. Té druhé proto,
že na jeho rozhodnutí, podpořená zastupitelstvem
obce, čeká proměna desítek milionů korun tu
v plynofikaci, tu v kanalizaci či rozvodnou sí.. To
bylo právě v těchto dnech před dvěma léty. A dnes
sedíme se starostou obce Miroslavem Brodským
snad při posledním rozhovoru v kanceláři starého
OÚ a ohlížíme se za končícím čtyřletým volebním
obdobím. A shodli jsme se, že nebudeme hovořit
o kanalizaci. Ta a průšvihy, které ji provázejí, má
své místo na jiném místě TR.
Jak hodnotíš uplynulé období?
Uplynulé volební období bylo velice plodné, noví zastupitelé „omladili“ sestavu zastupitelstva a jistým způsobem oživili jeho práci. Snažili jsme se svými náměty,
přípravou projektů, zajišováním financí a nakonec
i výstavbou neustále pracovat na budování infrastruktury a zlepšováním životního prostředí v naší obci
vytvářet příjemný prostor pro bydlení a život našich
občanů. Díky iniciativě našich zastupitelů se nám proto v minulém volebním období podařilo zajistit
či vybudovat v naší obci řadu investičních i neinvestičních akcí.
Jak jsi byl spokojen s prací celého zastupitelstva?
Zastupitelé projevili svůj zájem o řízení obce velmi dobrou účastí na pravidelných pracovních poradách i zasedáních obecního zastupitelstva. Všechny důležité problémy či úkoly byly důsledně konzultovány a opravdu byla veškerá zásadní rozhodnutí schvalována celým zastupitelstvem. Myslím, že
spolupráce řídícího kolektivu obce byla dobrá. Samozřejmě ledacos by se dalo vylepšit, řadu úkolů by
mohly jednotlivé komise řešit samostatně. Ale věřím, že i vhodné prostory a podmínky pro práci
komisí a výborů v nové budově Obecního úřadu napomohou ke zlepšení.
(pokračování na str. 5)

není nouze

Od vyjití posledního čísla TR došlo při výstavbě kanalizace a čistírny odpadních vod
k řadě důležitých událostí - bohužel, některé
byly velmi překvapující a nepříjemné. Dne
21. 8. 2006 přijel opět šéfmontér firmy ISEKI
pan Ian White se záměrem dokončit kompletaci vakuové stanice, vyzkoušet těsnost
dokončených potrubních tras a ve spolupráci
s firmou ČERVENKA zahájit montáž ventilů
do šachet včetně jejich zapojení a vyzkoušení průchodnosti jednotlivých potrubních
řádů. První část úkolů se podařilo úspěšně
splnit. V úterý 22. 8. byly poprvé, bez sebemenších problémů, spuštěny všechny tři
vývěvy. Po dosažení požadovaného vakua ve
sběrné nádrži bylo přistoupeno k jednotlivým těsnostním zkouškám celých potrubních tras A, B a C. Bohužel, následovalo velké a nepříjemné překvapení - ani jedna trasa
nebyla těsná, ztráty vakua byly tak velké, že
nebylo možno dále pokračovat. Postupným
uzavíráním a vakuováním jednotlivých částí
a větví potrubí se podařilo nalézt několik
netěsností. Po vykopání šachet v ulicích Lomené, Labské a Obecní se zjistilo, že jsou
prasklé a utržené sváry na odbočkách z hlavního potrubí do sběrných šachet. Překvapení
to bylo o to větší, že veškeré potrubí, až do
této chvíle v minulosti dokončené, bylo
postupně, po dokončovaných částech úspěšně zkoušeno na těsnost. Bylo podrobeno
stejnému vakuu a v souladu se specifikací
a předpisem firmy ISEKI se po jednohodinové
čekací době udržel tlak na původní hodnotě,
beze ztráty vakua. Pan White prohlásil, že za
těchto podmínek nelze dále pokračovat a odjel
s tím, že se vrátí, až budeme mít celý systém
těsný. Před odjezdem však ještě provedl úvodní školení 6 budoucích zaměstnanců firmy
TIKANAS. Seznámil je se zařízením vakuové
stanice, jeho obsluhou a údržbou.
(pokračování na str. 2)

Oprava prasklých svárů
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ZPRÁVY
z

Ing. Jana Čemusová seznámila občany s Rozpočtovým opatřením na rok 2006 č. 1 zejména
v souvislosti se zkrácením dotací na kanalizaci
od SFŽP a získáním dotací na vybavení nové
budovy obecního úřadu a na opravu komunikací po povodních. OZ tyto změny schválilo.
z Velmi podrobné informace byly podány
občanům ohledně průběhu výstavby kanalizace - nejprve zástupci dodavatelské firmy
Červenka seznámili s postupem stavebních
prací a dalšími termíny, včetně problému
kolem prasklých svárů i právě probíhající
výstavbou části kanalizace v Tišicích. Další
informace podal ing. Pilský z firmy Stormen,
která zajišuje technický dozor. Podrobně
popsal občanům úlohu jednotlivých členů
technického dozoru. V tomto bloku také přidala další informace ing. Sedliaková z firmy
TIKANAS, především o konkrétním průběhu
připojení a jeho smluvním zajištění. Zároveň
informovala o technickém zajištění provozu
kanalizační sítě - hlavním garantem bude ing.
Zbyšek Bureš. Bude fungovat 24hodinová
služba, pracovníci právě procházejí potřebným
školením.
z Místostarosta obce seznámil občany s ohlasem úřadů na Petici občanů Tišic, která se
týkala neúnosného stavu dopravy v naší obci
- zatím nejsou na financování obchvatu

Z

OZ

finanční prostředky
z Místostarosta také informoval občany o
volbách do zastupitelstev obcí, které se konají
20. a 21. října 2006 a proběhnou tradičně ve
třech okrscích - Tišice v klubovně na poště,
Chrást v zasedací síni nového OÚ a Kozly v
kanceláři nového OÚ. Starosta již také
jmenoval zapisovatele jednotlivých komisí.
z OZ schválilo účast obce v dražbě, kdy budou jejím předmětem pozemky na jejím katastru
z OZ schválilo směnu majetku mezi obcí
a rodinou Podvalových jako vyřešení starých
zátěží. Stejně tak schválilo výměnu pozemků
obce s p. Kochem (pozemek pro dojezdovou
plochu uvažované sáňkařské dráhy pro děti u
skládky) a p. Vojtou (pozemek v prostorách
fotbalového hřiště).
z OZ schválilo zahájení příprav a zpracování
podkladů pro zadání změny územního plánu,
občané mohou všechny případné další požadavky předkládat do 31. 12. 2006. Předpokládá se však finanční spoluúčast žadatelů.
z Součástí byla tradičně bohatá diskuse - řada dotazů byla zodpovězena ihned, podněty
a připomínky budou řešeny v jednotlivých
výborech a komisích, problém kolem ÚP
a cesty p. Strnada bude řešen po návratu starosty z léčebného pobytu.

Tak nevím,
oči mi bloudí zaplněným sálem, jak je ostatně v poslední době skoro pravidlem, když se projednávají
tak důležité, často i rozporné záležitostí, jakými jsou kanalizace, stav vozovek, doprava a další. Oči
bloudí a hledají. Dnes, kdy se zastupitelstvo sešlo k poslednímu jednání ve volebním období - chtělo
by to skleničku, ta však nebyla - bych očekával, že v sále mimo obvyklou, skoro stejnou občanskou
klientelu, naleznu alespoň většinu z těch, kteří by už při příštím zasedání mohli sedět v čele a zahřívat zastupitelské židle. Většinu z těch třiceti kandidátů, o nichž zmocněnci volebních stran na
jiném místě tohoto časopisu píší, jak jsou žhaví a ochotni pracovat pro obec, pro její rozvoj a blaho
obyvatel. Oči hledaly, žel, nenašly.
Snad kromě těch asi šesti nebo sedmi, kteří jsou členy současného OZ a rozhodli se se svou kůži na
volební trh jíti znovu.
Tak nevím. Novicové, místo aby přišli a alespoň se podívali, jak to chodí, vyslechli s jakými
problémy se obec potýká, jak budou příště muset třeba i odpovídat na mnohdy nepříjemné dotazy
občanů, nepřišli. Asi se rozhodli čekat, až je rozhodnutí voličů hodí do vody a oni budou muset
plavat. Uvidíme. Necháme se překvapit
Tak nevím, ale tento stav ve mně vzbuzuje jakousi vzpomínku. V té nechvalně známé totalitní době
se nějakých 35 občanů na společné kandidátce NF ucházelo o 35 poslaneckých míst v MNV. Při více
než 99% účastí voličů ve veřejné volbě dostali 99,5 - 100% hlasů. A ten, kdo k volbám nepřišel či
nedal kandidátům svůj hlas, měl o další vykřičník v kádrových materiálech safra moc postaráno.
Říká se, že na všem špatném se vždy najde, by jen nepatrný, kousek toho dobrého. Tím na těchto
volbách bylo představování kandidátů NF na veřejném zasedání MNV.
Tak nevím, proč to dobré nepřevzít.Vždy nyní v době posledního zasedání OZ už byly všechny
kandidátky zaregistrovány. Jistě by nebyl problém nabídnout (ne nařídit) volebním stranám možnost
představit své kandidáty. A bylo by jen na nich, zda tuto možnost využijí.
Pak by na dotaz občanů, kdo do nového OZ kandiduje, nemusela padnout ta nejméně populární
F. Veselý
odpově: nevíme. Škoda. Nedělá se to. Občané by to však přivítali. Tak snad příště.

O překvapení není...
(dokončení ze str. 1)
Firma ČERVENKA se okamžitě obrátila
s reklamací na dodavatele tvarovek. Obecní
úřad a stavební dozor - v souladu s názorem
firmy ČERVENKA rozhodly, že je nutno
opravit všechny sváry na odbočkách do šachet, tedy nejen těch několik prasklých, a zároveň všechny předvyrobené tvarovky za
skladu firmy ČERVENKA. Dodavatelská
firma zareagovala velmi rychle, po třech
dnech začala s opravou svárů u šachet. BohuTR 94/2

žel, na mnoha místech bylo nutno porušit
první, podkladní vrstvu nového asfaltu.
Co bylo příčinou prasknutí svárů, si musí vyjasnit firma ČERVENKA s dodavatelem tvarovek. Bu to byla nepřesná specifikace v objednávce od firmy ČERVENKA, nebo nekvalitní
práce a nedodržení technologických postupů
ze strany dodavatele. O nestranné, kvalifikované posouzení příčiny praskání svárů požádala firma ČERVENKA soudního znalce. V žádném případě nebudou náklady na opravu svárů, výkopové práce a opravy vozovek hrazeny
z dotace na kanalizaci nebo z rozpočtu obce.

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z Obec Tišice provedla výběrové řízení na
pronájem „Hospody Na hřišti“ a rozhodla
o novém nájemci (více informací na str….)
z Vedení obce se zabývá záměrem iniciovaným občany a připravuje podklady pro provedení změny Územního plánu obce
z Dne 10. 8. 2006 probíhala dražba majetku
VAÚ Tišice. Protože se nepřihlásil žádný zájemce, byla dražba po 15 minutách ukončena.
z Obecní úřad připravuje vypracování nové
směrnice, kterou bude nahrazena vyhláška,
upravující systém půjček na „zlepšování
bydlení“
z Z majetku státu byly převedeny na obec
některé pozemky požadované pro další
rozvoj obce
z Vedení obce dalo svolení ke konání tzv.
„Podzimních zkoušek vloh loveckých psů“.
Zkoušky proběhly v sobotu 9. 9. 2006 v areálu MS Polabí Tišice
z Mateřská školka Tišice má plně obsazené
obě třídy - naplněnost je 56 dětí
z SPOLANA a. s. doručila přehled imisí za
uplynulý měsíc. Nebylo zaznamenáno žádné
překročení stanovených limitů

ČESKÁ POŠTA NABÍZÍ
Na posledním zasedání OZ byla jedním z námětů diskuze nevyhovující pracovní doba zdejší
úřadovny České pošty. Na kritiku občanů
místostarosta odpověděl, že OÚ již několikrát
jednal s vedením pošty, ale bez úspěchu,
pracovní dobu nelze změnit. Problémy to
přináší zejména těm občanům, kteří se z práce
vracejí v pozdních odpoledních hodinách.
Nejen vyřízení běžných záležitostí, ale zejména
vyzvednutí doporučeného dopisu, peněz nebo
balíku se stává těžko řešitelným problémem.
Alespoň částečné řešení však pošta nabízí.
Na požádání a po vyplnění patřičného tiskopisu vám vydá PRŮKAZ ZMOCNĚNCE.
Průkaz opravňuje všechny osoby, na průkazu
uvedené, k přijímání zásilek došlých na adresu zmocnitele, s výjimkou zásilek do vlastních rukou. Zmocněncem může být kdokoliv
z rodiny - manžel, manželka, rodiče v důchodu nebo jiná osoba, která má vaši plnou
důvěru. Na průkazu mohou být uvedeni kromě manžela či manželky až tři další zmocněnci, to znamená, že je přenosný. Průkaz
platí na všech poštách po celém území ČR,
vždy ve spojení s osobním dokladem.
Věříme, že řada našich občanů o této
možnosti neví a že ji po tomto zveřejnění rádi
Petr BRODSKÝ
využijí.

Dne 20. 9. 2006 nastoupila firma COLAS
a v ulicích, kde byly dokončeny opravy svárů,
položila definitivní, vrchní asfaltový koberec.
Pokládání dalších potrubních tras a montáž
šachet probíhá v ulicích Polní, Slunečná a
bude pokračovat v ulicích Ke Křížku a Ke
Školce. V úterý 10.10. by měly proběhnout
komplexní zkoušky čistírny odpadních vod zatím jen na vodu, při kterých se prověří funkčnost čerpadel, dmychadel, armatur a měřících přístrojů. Součástí zkoušek bude další
kolo školení pracovníků obsluhy.
Petr Brodský
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Škola volá
Prvním zvoněním začal dne 4. září 2006
nový školní rok 2006/07. Naše malá, ale
krásná škola slavnostně uvítala nejen 15 prvňáčků, ale i jejich rodiče, představitele obce,
hosty i učitele v čele s ředitelkou Jiřinou
Slámovou a především žáky, kteří se zde
vzdělávají až do pátého ročníku. Zahájení
bylo pro prvňáčky jako vždy slavnostní, s kytičkou, pěveckým vystoupením starších žáků pod vedením Marcely Lazákové, předáním pamětních listů a navíc s dárky, které na
ně čekaly v jejich první třídě.
Všechny žáky naší školy uvítali také jejich
třídní učitelé, kteří jsou plně kvalifikovaní
pro výuku na prvním stupni základních škol.
První třídu již tradičně vyučuje ředitelka
školy J. Slámová, druhou třídu letos převzala
H. Kohoutová, třetí ročník P. Jelínek, čtvrtý
ročník pokračuje ve výuce s M. Lazákovou
a pátou třídu vede S. Rendeková. V družině
se dětem věnuje vychovatelka J. Žabková.

Dále škola nabízí dětem navíc mimo výuku
i vyžití v zájmových kroužcích, a to bezplatně
a pod vedením zkušených pedagogů, které
žáci znají, mají k nim důvěru a mohou tak
s nimi navázat vzájemně lepší komunikaci.
Letošní školní rok je nabídka kroužků a zájmových útvarů velmi bohatá. Od října se žáci mohou zapojit do kroužku anglického
a německého jazyka, dramatického, pěveckého, ručních prací, hry na zobcovou flétnu,
výtvarného a nově i sportovního. Nebude
chybět ani využití počítačové učebny, která
k výuce slouží celoročně a je doplňována dle
možností školy novou technikou.
Naše škola se také věnuje dětem s poruchami učení, zejména ve čtení a psaní, tedy
v českém jazyce. Nově se tento školní rok
začal vyučovat anglický jazyk již od třetího
ročníku.
Letos tišickou školu navštěvuje 79 žáků
a tento počet by měl v příštích letech i nadále
vzrůstat vzhledem k dalšímu rozvoji výstavby
v naší obci. Těšíme se proto, že rodiče dětí zde
narozených je rádi svěří do naší péče a budou
se školou i spoluprací s ní spokojeni, nebo

Co nového v naší školce

rodinné prostředí školy, její poloha, okolní
příroda, klid a bezpečí jsou velkou devizou
pro zdárný vývoj jejich dětí, a to je to hlavní,
co nejen jim, ale i nám leží na srdci. Tyto
přednosti naší školy ocenili i ti rodiče, kteří
sem své potomky vozí z okolních vesnic či
měst, dokonce i z Prahy.

Budeme se opět těšit na každoroční zápis do
první třídy, který se bude konat začátkem roku
2007, kdy se naše škola otevře široké veřejnosti. Při dnu otevřených dveří si mohou tak
prohlédnout všichni, kdo mají zájem, celou
budovu školy. Budete vždy všichni vítáni.
Hana Kohoutová

Rozloučili jsme se s létem, z prázdnin
zbývají jen vzpomínky. Je září. Třídy v mateřské škole zvou do svých prostor. Jsou zase
o něco lepší. Nové osvětlení, které přes
prázdniny vyměnil pan Volný, hezké barevné
třídy vymalované panem Šastným. Mnoho
chvil, i volných, věnovaly učitelky k vylepšení interiéru. Vítáme děti, některé si nové
prostředí prohlížejí, jsou ještě trochu opatrné, ale při hrách brzy zapomenou a očka září.
V mateřské škole je velký prostor pro hravost, tvořivost, fantazii, pohádky a poezii.
Jsou připraveny akce, které se určitě dětem
zalíbí, a už to jsou to divadla, sportovní zápolení, pečení koláčů, besídka, mateřinkový
ples, výlety nebo škola v přírodě.
Také kroužky - výtvarný, angličtina, hra na
flétnu a sportovní - bývají se zájmem
navštěvovány. Velké pozornosti se těší také
práce na dvou počítačích. Letos je vše o to
těžší, že třídy jsou maximálně zaplněny
a vypadá to, že dětí bude i nadále přibývat
a tento trend pokračovat.
Změn doznala i jídelna. Do důchodu po
mnoha letech odešla naše paní kuchařka
Jarmila Náhlovská a já bych jí chtěla za děti
i kolektiv pracovnic poděkovat a popřát hezké chvilky v další životní etapě. Novou paní
kuchařkou se stala Hana Barková a s paní
Vítkovou se pustily s chutí do práce. Domácí
stravou se snaží přilákat i cizí strávníky. Daří
se jim to, a tak se zvyšuje jejich počet.
Získávají na tom i dětští strávníci.
Společně si všichni potom budeme přát pro
děti v tom novém školním roce spokojenost,
radost a co nejvíce nových poznatků.
M. Křížová

POZOR - ZMĚNA!
Baráčníci oznamují všem svým
členům změnu spolkové místnosti.
Schůzky budou každý první pátek
v měsíci od 18,00 hodin
v klubovně na poště.

Nový nájemce Na Hřišti
Po několika letech opouští naše pohostinství „Na Hřišti“ nájemci manželé Vágnerovi, a tak
nezbylo nic jiného než se poohlédnout po nástupci. Obecní zastupitelstvo ve snaze
provozovat tuto restauraci a společenský sál i nadále a zajistit dostatečnou úroveň služeb,
vypsalo jasné podmínky pro budoucí uchazeče. Ty byly pro každého zájemce na OÚ k
dispozici, stejně jako se připravila možnost prohlídky celého zařízení, jež je předmětem
nájmu. Výběrové řízení proběhlo v několika kolech. Nejprve zastupitelstvo posoudilo
jednotlivé písemné nabídky, pak pozvalo tři vybrané uchazeče na osobní pohovor, z něhož
do dalšího výběru postoupili dva. Mezi nimi se pak rozhodovalo definitivně. Velmi těsně a
až na podruhé byl hlasováním zastupitelů vybrán František Mátl z Horních Beřkovic. Pan
Mátl provozuje úspěšnou restauraci na Mělníku včetně učňovského střediska. U nás hodlá
zachovat současný styl restaurace a navíc se smluvně zavázal k zavedení prodeje stravenek,
které budou umožňovat týdenní levné stravování především pro naše seniory. Pan Mátl je
také sám velkým příznivcem sportu a zvláště kopané, a tak se zavázal i k podpoře našich
sportovců. A určitě není bez zajímavosti, že hodlá na své náklady vybudovat v objektu
ústřední vytápění. Doufejme, že své sliby brzy uvede v život a naši občané i ostatní hosté
V. Uher
opět naleznou na hřišti oázu dobrého jídla a pití.
TR 94/3
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Vše o volbách
O době a místu konání voleb jsme již informovali na str. 1, připomeňme však ještě základní zásady a způsob
hlasování. Volič po vstupu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky
občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky. Nesplní-li tyto podmínky, nebude mu
hlasování umožněno. Volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být
zvoleno. V naší obci bude opět voleno 11 zastupitelů. Jaké má tedy volič možnosti ? Volič může jednak na
hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran. Nebo může na
hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může
označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných volebních stranách. Takto volí
předně jednotlivce a dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají býti zvoleni,
a označených jednotlivých kandidátů.
Volič po obdržení úřední obálky musí vstoupit do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Po úpravě hlasovacího lístku jej volič
vloží do úřední obálky, kterou po opuštění prostoru určeného k úpravě lístků vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Voliči, který se do tohoto prostoru neodebral, komise hlasování neumožní.
Kandidátní listiny:
V naší obci byly zaregistrovány tři kandidátní listiny v pořadí: Sdružení nezávislých kandidátů
Tišice (SNK), Česká strana sociálně demokratická
(ČSSD) a Komunistická strana Čech a Moravy
(KSČM).
(bpp = bez politické příslušnosti)

mohli pokračovat. Důležité je však, co dál.
Hlavním a stěžejním bodem práce nás všech
bude zdárné dokončení kanalizace, a to je
především zajištění dostatečných finančních
prostředků, a už z prostředků EU, státu či
kraje. O některých nadějných možnostech již
někteří naši staronoví kandidáti jednají a určitě
v nich v případě svého zvolení budou pokraKandidátní listina volební strany SNK:
čovat. Dalším důležitým bodem je výstavba
1. PhDr. Olga Janoušková, 44 let, realitní
nových rodinných domů, což přináší mnoho
makléř, bpp
práce především komisi výstavby. Chceme tyto
2. Ing. Jana Čemusová, 45 let, analytik, bpp
aktivity plně podporovat, příliv mladých lidí do
3. Ing. Radka Staňková, 36 let, analytik, bpp
obce jen vítáme. S tím úzce souvisí práce
4. Lenka Duchoslavová (r. Daslíková), 31 let,
školské komise - je potřeba zajistit novým mlaúčetní, bpp
dým občanům naší obce dostatek míst v mateř5. Pavel Veselý, 51 let, soukr. podnikatel, bpp
ské i základní škole pro jejich děti. I v tom
6. Mgr. Pavel Jelínek, 28 let, učitel, bpp
chceme podniknout další kroky - dořešit zvý7. Alena Palicová (r. Fišerová), 51 let, úřednice, šení kapacity ZŠ a především usilovat o získání
bpp
finančních prostředků na novou sportovní halu,
8. Pavel Rejnart, 29 let, projektant, bpp
jež by mohla vyrůst na pozemku školy. Stejně
9. Stanislava Stibingerová-Herálecká, 53 let,
tak je důležité stávajícím i budoucím občanům
poj. poradce, bpp
naší obce vytvořit příjemné životní prostředí,
10. Ivan Bruner, 41 let, obch. manažer, bpp
aby se jim v Tišicích dobře žilo. Tam je stě11. Vladimíra Luňáková (r. Lidická), 44 let,
žejním bodem omezení průjezdu těžkých náučitelka, bpp
kladních automobilů obcí. Dále sem patří
Věkový průměr 41,2
například i dodržování zákazu pálení komunálního odpadu a hlavně plastů v domácnostech,
péče o stávající zeleň a výsadba nové, udržování
všech pietních míst apod. Neméně důležité je
zabezpečení dostatečného sportovního a kulturního vyžití obyvatel podporou tišické TJ, letního
kina, školy a školky při provozování různých
zájmových kroužků i zájmových organizací jako
jsou například baráčníci.. A v neposlední řadě nesmíme zapomínat na péči o naše seniory, a už pečovatelskou službou či podporou Klubu seniorů.
Jistě bychom našli ještě mnoho dalších bodů
a témat a popsat s nimi ještě více papíru. Ale
Vážení občané,
důležitější jsou činy, a tak pokud nám dáte svůj
jak jste si jistě všimli, objevila se na naší kan- hlas, můžeme za čtyři roky vše sečíst a předložit
didátce jména těch, která znáte ze současného Vám, občanům Tišic, svůj účet.
Sdružení nezávislých kandidátů
zastupitelstva, ale i řada nových. Je potěšující,
že jsou to především mladí lidé, jimž není osud
naší obce lhostejný. A jejich profese dávají na- Kandidátní listina ČSSD
ději, že pokryjí řadu odborných problémů, s ni- 1. Miroslav Brodský, 64 let, starosta obce, bpp
miž se budou potýkat. Zejména neocenitelná je 2. Václav Uher, 68 let, zastupitel St.kraje,
praxe našich stavařů - stavební komise patří ČSSD
3. Ing. Bohuslav Štolba, 54 let, místostarosta,
mezi ty nejnáročnější.
Co tedy konkrétně bychom chtěli pro naši ČSSD
obec udělat? Ti, co kandidují již podruhé, mají 4. Věra Hovorková, 52 let, podnikatelka, bpp
na co navázat - díky aktivitě zastupitelů z řad 5. František Staněk, 43 let, technik, bpp
naší kandidátky se například podařila realizace 6. Dr. Bohuslav Růžička, 52 let, podnikatel, bpp
bezdrátového rozhlasu v naší obci a o ekono- 7. Pavel Končel, 32 let, technik, ČSSD
mickou stránku věci se dobře starala také naše 8. Jiří Horčík, 52 let, podnikatel, bpp
zvolená kandidátka. Ve spolupráci s pracov- 9. Jan Vacek, 30 let, technik, ČSSD
nicemi OÚ jsme všemi audity a kontrolami 10. Tomáš Uher, 36 let, technik, bpp
prošly „bez ztráty kytičky“. S minimálními ško- 11. Petr Váša, 29 let, technik, bpp
Věkový průměr 46,5
dami jsme zvládli i letošní povodeň. Tak bychom
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Vážení spoluobčané,
představujeme vám jedenáct našich spoluobčanů, kteří jsou v budoucím volebním období
ochotni pro naši obec pracovat a kteří se v nastávajících volbách budou ucházet o vaši přízeň.
Také v minulosti jsme dodávali do obecních
orgánů vhodné a schopné pracovníky, kteří se s
poslanci ostatních stran podíleli na řadě konkrétních změn a realizaci velice prospěšných
akcí. Snažili jsme se svými náměty, přípravou
projektů, zajišováním financí a nakonec i výstavbou neustále pracovat na zlepšování životního prostředí v naší obci a vytvářet příjemný
prostor pro bydlení a život našich občanů. Na
bezesporu úspěšné čtyřleté práci celého OZ se
obětavě podíleli i čtyři naši současní kandidáti,
kterými jsou M. Brodský, V. Uher, ing. B. Štolba
a V. Hovorková. Na pokračování příprav dalších
akcí a projektů a realizaci mnoha nových
prospěšných záměrů jsou ochotni spolupracovat
i další naši spoluobčané.
Čeho chceme dosáhnout v dalších čtyřech
letech:
V kostce vám předkládáme programové
myšlenky, které hodláme uplatňovat při svém
zvolení a následném působení ve vedení obce.
Prioritním úkolem bude dobudování celého
systému podtlakové kanalizace a následnou
opravu poškozených komunikací. Budeme podporovat veškerou činnost směřující ke zlepšování životního prostředí a ochrany ovzduší, lesů
a vod. Budeme podporovat výstavbu nových
moderních rodinných domů a ve spolupráci s
policii chceme zajišovat větší bezpečnost na
ulicích. Prioritou zůstane péče o děti a mládež v
našich školách. Podporovat budeme také kulturu a vzdělání nejen zřízením nové knihovny,
počítačovou technikou a výukou informatiky,
ale i návštěvami a pořádáním kulturních akcí.
(pokračování na str. 5)
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Vše o volbách
(dokončení ze str. 4)
Podpoříme místní spolkovou činnost myslivců,
zahrádkářů, hasičů, rybářů, včelařů, drobných
chovatelů a sportovců. Budeme nadále pokračovat péči o seniory naší pečovatelskou službou
a připravovat výstavbu moderního penzionu
pro naše nejstarší. Pro zlepšení dopravní
situace v obci budeme připravovat vybudování
obchvatů tak, aby kamionová doprava neničila
majetky a zdraví našich lidí. Část prostředků
vyčleníme na podporu bydlení a budeme
pomáhat majitelům vylepšovat vzhled jejich
domů. Budeme se zabývat přípravou projektů
pro zvýšení připravenosti a akceschopností
bezpečnostních složek při zvládání živelních
pohrom, přírodních katastrof a průmyslových
havárií. Souběžně s tím budeme vytvářet podmínky pro příchod vhodných investorů do
připravované průmyslové zóny tak, aby byl
dostatek příležitostí pro šikovné ruce a chytré
hlavy našich občanů.
Vážení spoluobčané, předchozí informace
nejsou jen volební sliby, ale zásady, které mají

reálné vyhlídky k tomu, aby byly splněny.
Záleží to tak trochu i na vás, zda našim kandidátům umožníte vaším volebním rozhodnutím, naše plány během budoucích čtyř let postupně realizovat. Děkujeme za projevenou
přízeň a důvěru.
Za ČSSD Václav Uher
Kandidátní listina KSČM
1. Mgr. Zdeněk Hynek, 60 let, podnikatel,
KSČM
2. Václav Vejman, 56 let, strojvedoucí, KSČM
3. Ing. Karel Pazdera, 57 let, technik, KSČM
4. Jaroslav Černý, 72 let, nástrojař, KSČM
5. Jan Fait, 64 let, strojař, bpp
6. Zdeněk Zvelebil, 39 let, topič, KSČM
7. Jarmila Köppelová, 61 let, výpravčí, bpp
8. Miloslav Soukup, 57 let, strojník, KSČM
Věkový průměr 58,2
KSČM nevyužila nabídnutou možnost zveřejnění společného snímku svých kandidátů a volebních cílů.
Vše o volbách připravil F. Veselý

Jsem připraven rozdělanou práci dokončit...
(dokončení ze str. 1)
V moderní historii obce bezesporu nejlépe
zajištěnou akcí, projektem počínaje a realizací konče, byla plynofikace. Souhlasíš
s tímto pohledem?
Věřím, že řada občanů tento názor má, ale ani
tady to nebylo jednoduché. Faktem je, že jsme
měli štěstí na velice solidní firmu RISL s. r. o.
z Hostivic, s níž byla velmi dobrá spolupráce.
Vím, že naši občané často srovnávali tuto akci
s výstavbou kanalizace, ale přeci jen výstavba
plynových rozvodů nebyla tak náročná na výkopové práce a celkový rozsah a náklady v porovnání s kanalizací byly čtvrtinové. Navíc nás potrápila záležitost s hrozbou vrácení dotace a úhrady sankce, takže i s plynofikací jsme si „užili“.
Při úspěších, o kterých víme a které sám
zmiňuješ, nemůžeme pominout řadu drobností, které poškozují image obce. Zdá se,
jakoby zastupitelé chodili obcí se zavřenýma
očima a neviděli poškozené a polovyvrácené
nečitelné stojany s názvy ulic a navíc jsme se
ani nedočkali reakce na článek v TR 81, kde
jsme se tímto nedostatkem zabývali.
Zastupitelé samozřejmě nechodí se zavřenýma
očima po obci. Na podněty jejich i občanů,
upozorňující na různé závady, reagujeme, ale
někdy toho bývá příliš. Zohýbané trubky označení
ulic, rozbitá světla po každé diskotéce, opakující se
vytrhávání a devastace dopravních značek přesahuje naše možnosti ihned vše opravovat. Co se
týká nových tabulek s názvy ulic - nechali jsme si
udělat nabídku specializované firmy. Cena však je
tak vysoká, že OZ rozhodlo s objednávkou prozatím počkat pro nedostatek financí. Při současné
úrovni výstavby inženýrských sítí i opravě
komunikací a při neustálém pohybu velkých stavebních strojů po obci dochází ke kolizím neustále.
Proto ony drobnosti budeme řešit po dokončení
velkých akcí. Jednak na to bude čas a snad i peníze. Nemyslím, že bychom měli reagovat na sta
z TR 81 nějakým článkem, ale raději jsme nechali
vyrobit nové tabule na zastávku ČD v Tišicích
a pokácené dopravní značky nově instalovat.

Podobné je to i s památníky padlých
v I. světové válce. To, jak (ne)jsou udržovány
,až v Tišicích nebo v Kozlech, je neúcta
k našim předkům, kteří jimi vyjádřili dík
těmto padlým za vznik republiky a nabytou
svobodu. Proč péči o ně není pověřena firma,
která v obci zajišu
uje veřejnou zeleň nebo
není s někým za drobnou odměnu udělána
dohoda?
U pomníku v Kozlech se provedl nátěr oplocení
a zahradníci upravili záhonek. Faktem je, že v
minulosti se o údržbu starali samotní občané či
spolky. Nyní opravdu musíme, pokud je zapotřebí, objednat provedení úprav či oprav u firem,
které udržují ostatní prostory v obci, a také
opravy pomníků i nápisů zajišujeme dodavatelsky. Pro nové volební období zařadíme péči
o památníky a pietní místa mezi povinnosti
některé z komisí.
Předchozí otázky souvisí s následující. Jak
vidíš spolupráci s TR?
Já samozřejmě spolupráci s TR vítám. Častokrát jsem byl požádán redakcí o příspěvek, a tak
mohu předat i ty nejnovější informace do každé
rodiny. Naše noviny jsou velmi dobrým prostředníkem mezi obcí a občanem. Velkým mezníkem bylo 75. číslo vydané v roce 2003 a dnes se
blížíme ke stovce. Naše noviny chválí mnoho lidí
i odborníků. Vždy, kromě všech tišických rodin,
obdrží pravidelně TR asi 50 našich bývalých
občanů či rodáků ve světě. Díky internetu si naše
TR čtou i v Americe. A ohlasy jsou převážně
kladné. Škoda jen, že se dostává nové číslo na
internet se zpožděním - to je jediná výtka. Nelíbí
se mi však ono dopisování si přes noviny a kritiky,
které zveřejňujete, aniž si ověříte pravdivost.
Nehodlám ani odpovídat na kdejakou zveřejněnou hloupost a invektivy. Je-li problém, raději ho
řeším přímo a hned, bez několikaměsíčního
zpoždění.
Jsi na kandidátce i pro další volební období.
Budeš-li zvolen, budeš se ucházet o funkci
starosty?
Budu-li zvolen do zastupitelstva obce, chci se

Neberte si příklad
z „těch nahoře“!
Vykřičník za nadpisem článku by mohl
svádět k domněnce, že jde o jakýsi rozkazovací způsob. „Ty nám do toho nekecej“,
mohli by namítnout budoucí nositelé
zastupitelského mandátu na našich obecních úřadech a radnicích. I na tom tišickém.
Ne, vůbec nejde o imperativ, je to jen trochu
zdůrazněná prosba, přání, chcete-li. My,
občané (alespoň v převážné míře), jsme děním ve vrcholové politice řádně znechuceni
a otráveni. Kde se bere tolik arogance, tolik
bahna, které lítá z jedné partajní hlavy na
druhou? Tolik špíny, polopravd a lží? A volič, ten černý vzadu, jen trne, jen tiše hrůzou trne, čeho se ještě dočká, co bude muset
vyslechnou či vyčíst a od politiky se odvrací.
Vy, kteří v nejbližších týdnech budete
rozhodovat o dění i v naší obci, si tam však
příklad neberte. Vás čeká čtyřleté úsilí, kdy
se vaším společným cílem musí stát péče
o spokojenost občanů, o vzhled obce,
o vzdělání, kulturu a sport. Ty politické
šarvátky nechejte těm, kteří jsou za ně
přebohatě, až hříšně, placeni.
I u nás v Tišicích lezete do chomoutu,
který bude moc těžký. Nebojte se ho. Většina lidí vám bude pomáhat. A těch, kteří
pomáhat chtít nebudou, těch si nevšímejte.
Bude to jejich problém. Tak s chutí do toho
- a a se daří.
Nás, kteří o vás budeme psát, chválit vás,
ale i kritizovat, berte jako svou oporu a pomocníky.
Za TR F. Veselý
ucházet o funkci starosty. Důvodem je snaha
dokončit hlavně dílo, které nemá v naší obci
obdoby. Věřil jsem, že se nám podaří do konce
letošního roku kanalizaci dokončit, ale nebylo
nám přáno. Bez financí to zkrátka nejde.
A protože na odkanalizování naší obce pracuji
vlastně již deset let, rád bych předal lidem
fungující systém. Kromě toho existuje ještě mnoho
akcí a námětů, které je zapotřebí realizovat pro
rozvoj naší obce. My jsme již v roce 1994 vypracovali krátkodobý i dlouhodobý program
rozvoje obce. Ten krátkodobý je prakticky splněn,
ale ke splnění plánu rozvoje do roku 2020 je ještě
dlouhá cesta.
Ale chci říci, že jsem připraven rozdělanou
práci dokončit.
A to podstatné na závěr: Co zdraví?
Děkuji za optání. Právě jsem se vrátil z lázní,
protože přece jen zákrok se dvěma umělými
plotýnkami, kovovými výztužemi a třemi šrouby
v páteři občas vyvolává potíže, zvláště při
sedavém zaměstnání. Problém jsem měl letos
v červnu, kdy po neustálých stresových situacích
se zajišováním financí na kanalizaci, mi můj
kardiolog nařídil přerušit práci a odpočívat,
protože srdíčko bylo přetížené. Ale i to je nyní
v pořádku .
Děkujeme za rozhovor. Do volebního klání
ti přejeme důvěru občanů a celému navě
zvolenému zastupitelstvu mnoho úspěchů
v jeho čtyřleté práci.
F. Veselý
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Tišické bejvávalo... aneb naši legionáři
Při psaní článků pod hlavičkou „Tišické bejvávalo...“ jsem většinou vycházel z toho, co
jsem našel v našich kronikách. Po nějakém
čase jsem si začal uvědomovat, že ani v jedné
kronice nejsou informace o našich občanech,
kteří byli příslušníky Československých legií,
jen na několika místech je zmínka, že se
nějaké společenské akce, kromě jiných spolků,
zúčastnili i legionáři - např. odhalování pomníků padlých. Nikde však nenajdete, kdo
z našich občanů, našich dědů a pradědů,
bojoval v legiích, na kterých frontách, stejně
tak o jejich činnosti po válce. Je to podivné,
protože z jiných zdrojů je známo, že v období
mezi světovými válkami tvořili legionáři velmi důležitou a respektovanou složku společenského i politického života, za nacistické
okupace se mnozí zapojili do odboje a neváhali položit svůj život. Proč o nich kronikáři, nepsali je záhadné. Možná, že je považovali za příliš běžnou součást života,
možná, že legionáři v našich obcích nebyli
zvláště aktivní, aby se dalo o nich něco napsat. A byla dlouhá období, kdy se o legionářích psát nesmělo.
Rozhodl jsem se proto, že se pokusím něco
vypátrat. Z dětství si pamatuji několik jmen
chrásteckých občanů, o kterých se říkalo, že
jsou to legionáři, ale to bylo málo. Po několika neúspěších, kdy jsem se obrátil na
instituce, které mi nepomohly, jsem s pomocí internetu a Vojenského historického archivu v Praze získal seznam 12 legionářů se
základními údaji. Evidence legionářů ve
zmíněném archivu má jednu základní chybu. Kromě jména a data narození je rozhodujícím údajem pro vyhledávání místo
narození, nikoliv bydliště v době odvodu
nebo po válce. Takže, když se nějaký legionář
přistěhoval do našich obcí ještě jako dítě
a prožil u nás zbytek života, nebo se k nám
přiženil po skončení války, tak ho prakticky
nelze dohledat. Stejně tak může být u nás

evidován někdo, kdo se tady jen narodil, ale
od dětství tu nežil. Uvádím jména a základní
údaje těch legionářů, které se mi podařilo ve
VHA najít:
ARAZIM Antonín, 22. 12. 1894 - Stará
Boleslav, ruské legie
CIKÁNEK Josef, 23. 10. 1891 - Chrást,
ruské legie
ČEMUS Jan, 9. 12. 1886 - Kozly, ruské legie
ČERVINKA Václav, 28. 12. 1898 - Kozly,
italské legie
FABIÁN Karel, 8. 9. 1891 - Chrást, ruské
legie
HEJNÝ Karel, 3. 8. 1892 - Tišice, ruské
legie
KOPECKÝ František, 12. 4. 1880 - Kozly,
politický spolupracovník ČNR v Americe
KRÁTKÝ Josef, 3. 11. 1888 - Chrást, italské
legie
NOVÁK František, 19. 5. 1886 - Tišice,
ruské legie
SLAVÍČEK František, 15. 8. 1893 - Tišice,
ruské legie
ŠEDIVÝ Alois, 15. 10. 1884 - Chrást, ruské
legie
VÍT Karel, 2. 5. 1892 - Chrást, ruské legie
Obracím se s naléhavou prosbou na všechny čtenáře TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ, víteli, že váš otec, děda, praděda byl legionář,
máte-li doma po něm nějakou památku fotografii, dopis, pohlednici nebo vlastní
vzpomínku, přijte za mnou a pomozte mi
doplnit prázdnou stránku v kronikách, v historii našich obcí.
Na 26. října jsem objednán do studovny
Vojenského historického archivu, kde budu
moci nahlédnout do „Legionářských poslužných listů“ výše uvedených legionářů. Měl
bych v nich nalézt mnoho podrobností o průběhu služby legionářů. Najdu-li něco zajímavého, napíši o tom v pokračování tohoto
článku.
Petr BRODSKÝ - kronikář

ZPRÁVY Z KLUBU SENIORŮ
Po prázdninovém útlumu klubové činnosti
zahájil v září, první čtvrtek v měsíci, svou práci
výbor Klubu seniorů Tišice výborovou schůzí.
První akcí letošního pozdního léta byl tradiční
zájezd na výstavu ZAHRADA ČECH v Litoměřicích. I když se nám v letošním krásném
babím létě nepovedlo
vybrat zrovna ten hezký den, zájezd v úterý
19. 9. se vydařil a nezmokli jsme. Nenašel
se v autobuse ani jeden
nespokojenec a všichni
svorně chtějí příště jet
zase. Zvážíme i možnost uspořádat zájezd i na jarní část této
výstavy, protože rostliny tam získané se na jaře
lépe ujímají. Ten podzimní zájezd, to je už
téměř tradice, tam senioři z Tišic nemohou
chybět.
Na den Svatého Václava, a to je také tradice,
připravil Klub společně s Přívorankou rozloučení s letošním krásným a trochu horkým
létem. Toto setkání bylo tentokrát zpestřeno
výstavkou obrázků, které namaloval náš čestný
člen a bývalý občan pan Jaroslav Hošek, který
jako bývalý strojvedoucí je fanda do parních
mašinek, a proto jsou nejčastějším námětem
jeho obrázků. Toto setkání se tak trochu lišilo
od těch předešlých především tím, že již hosty
nevítal nestor klubu, zesnulý Miloslav Brodský
a bylo to poslední setkání, na kterém se o nás
staral současný personál restaurace. Příště už to
bude nový nájemce a my doufáme, že naše
spolupráce s ním bude stejně výborná jako
s tím současným. Protože bylo krásné počasí
a žádné tropy jako minule a nekonal se žádný
bojkot, kterým nám bylo vyhrožováno, byla
zábava jako v minulosti výborná a domácí
i přespolní byli spokojeni.
Pro letošní rok ještě chystáme pro členy
a ostatní občany na 20.11. zájezd do divadla
v Mladé Boleslavi na hru TVRDOHLAVÁ
ŽENA od J.K. Tyla. Přihlášky na tento zájezd
přijímá a bližší informace podá pan Milan
Černý, Boleslavská 197. Na prosinec, k svátku
sv. Mikuláše, chystáme poslední letošní setkání
V. Kváček
s Přívorankou.

ÚSPĚCH NAŠEHO SENIORA
Náš bývalý spoluobčan a čestný člen Klubu seniorů, pan Jaroslav
HOŠEK, který již delší čas žije v Praze - Ládví, je talentovaným amatérským malířem. Účastníci posledního Svatováclavského posezení
se o tom mohli přesvědčit na malé výstavce, která byla součástí
setkání seniorů. Hlavním námětem jeho obrazů je vše, co souvisí se
železnicí - lokomotivy, nádraží, železniční trati - vždy celý život byl
strojvedoucím na parních lokomotivách. Nebyla to samozřejmě jeho
první výstava, pan Hošek své obrazy vystavoval již několikrát. Snad
největšího úspěchu dosáhl v minulých týdnech. Ve dnech 8. 9. - 1. 10.
2006 se v Litoměřicích konal 26. Mezinárodní salon výtvarného
umění, pořádaný organizací FISAIC - Mezinárodní federace pro
kulturu a volný čas železničářů. Zúčastnilo se ho na 200 umělců železničářů z 11 evropských zemí. Organizátoři výstavy se o panu
Hoškovi a jeho obrazech dozvěděli až pozdě, takže se nezúčastnil
výběrového řízení, které určovalo, jaká díla postupují do soutěžní
části výstavy. Mohl se tedy zúčastnit jen mimo soutěž. Škoda, protože
podle nadšeného ohlasu, zájmu novinářů i vyjádření poroty měly
jeho obrazy velkou šanci dostat některé z nejvyšších ocenění.
K úspěchu jistě přispělo to, že jako jediný ze všech vystavujících
železničářů měl pan Hošek obrazy výhradně s železničářskými
Petr Brodský
náměty.
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Eva Šastná
Česká pojišovna
životní, neživotní,
penzijní, havarijní pojištění
i povinné ručení

Nákladní
autodoprava
Petr KOUBA

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

Chrást čp. 136

Chrást - Obecní 259
Tel.: 777 879 514, 606 179 514,
315 698 281
NABÍZÍM
Pojištění majetku
RD, domácnost, chaty
Pojištění motorových vozidel havarijní, povinné ručení
Úrazové pojištění
Vše u Pojišovny Kooperativa
Penzijní připojištění u dosud
nejvýnosnějšího fondu ING
Stavební spoření u pojišovny Wűstenrot

Zhotovení vizitek, pohlednic,
PF a dalšího reklamního
materiálu, vše plnobarevné
provedení ofsetovou technikou,
grafické zpracování i doprava
v ceně (velké množství vzorků).
Cena vizitky od 1,76 Kč/ks
Josef Kratochvíl,
Mlékojedská 59, Tišice
Tel. 737 389 708

Chrást - Obecní 259
Tel.: 777 879 514, 315 698 281
e-mail:
EStastna@servis.cpoj.cz
Prodej macešek
a okrasných dřevin
k podzimní výsadbě
Prodej od 15. září 2006
Různé barvy,
cena od 5,- Kč za kus
Prodejní doba:
Po-Pá 9,00 - 15,00
(po 15,00 na zazvonění)
So 9,00 - 11,00
Neděle a jiné termíny
po předchozí dohodě
Jiří Šafránek,
Mělnická 129
Přívory (ve dvoře)
777 246 518, 777 258 473

K AMENICKÉ PRÁCE
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.

Rozšiřuje své služby
o kontejnerovou přepravu sutí,
písku, kůry a dalších materiálů

Tel.: 602 236 782

Potřebujete





Prodat nebo koupit byt v osobním či
družstevním vlastnictví
Prodat dům, pozemek či jiný objekt
Pronajmout dům nebo byt

Pak volejte 731 618 362!!!

Nabízíme





Profesionální přístup
Právní servis
Zajištění financí na koupi Vaší nemovitosti
Zařazení nemovitosti do celosvětové sítě
RE/MAX

DROGERIE BALOZ upozorňuje
zákazníky, že bylo obnoveno
půjčování VIDEOKAZET a DVD.

INZERCE
z HLEDÁM

podnájem - jsem starší osamělá žena.
Tel. 603935908
z PRODÁM nový sportovní kočárek s kompletní
výbavou zn. Childwheele - nevhodný dárek z ciziny, cena dohodou. Tel. 739228295
z PRODÁM kamna Petry. Tel.: 315 696 706.
z PRODÁM velmi levně 2 starší celočalouněná
lůžka - válendy, tmavě červené barvy, v dobrém
stavu. Volejte 315698275.
z PRODÁM kompletní rýsovací prkno KINEX
vhodné pro konstruktéry a projektanty, deska
1000x1500 mm, pantograf. Tel. 737 389 708

ÚMRTÍ
Haramulová Věra
Veselá Anežka
Bajerová Jiřina
Beránková Milada
Křápová Jiřina
Mrázek Antonín
Láryš František

Chrást 268
Chrást 21
Chrást 95
Chrást 135
Kozly 101
Tišice 29
Chrást 154

75 let
87 let
79 let
81 let
74 let
65 let
74 let

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

Sahulová Kateřina
Trnobranský Tomáš
Litterová Šárka
Fořtíková Simona
Fořtíková Natálie
Váša Petr
Hašková Natálie

Tišice 198
Chrást 30
Chrást 165
Chrást 193
Chrást 193
Tišice 65
Tišice 168

28. 4. 2006
15. 6. 2006
18. 6. 2006
3. 8. 2006
3. 8. 2006
14. 8. 2006
24. 8. 2006
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S P O R T
V MEMORIÁLU K. VÍTA TIŠICE PRVNÍ
V neděli 27. 8. 2006 uspořádal místní oddíl kopané tradiční žákovský turnaj - Memoriál
Karla Víta. Kromě domácích se jej účastnili ještě žáci z Kojetic, Zdětína a Lobkovic. Vstup
do turnaje se tišickým vůbec nepovedl, když v prvním utkání podlehli Zdětínu vysoko 1:7.
Ve zbývajících dvou utkáních se však tišickým podařilo zvítězit a v konečném účtování
obsadit první místo.

Zdětín - Tišice 7-1 (Kraka)
Lobkovice - Kojetice 2-2
Tišice - Kojetice 3-2 (Kraka, Baslar, Temiak)
Zdětín - Lobkovice 2-4
Lobkovice - Tišice 2-3 (Kouba, Baslar, Pešák)
Kojetice - Zdětín 1-0

PO 6. KOLE TIŠICE A TŘETÍ
Fotbalisté Sokola Tišice vstoupili do soutěží ročníku 2006-2007 mužů rozdílně. Zatímco první mužstvo si v Okresním přeboru
vede velmi dobře a je po šesti odehraných
kolech třetí, rezervě už se tak nedaří a je ve
III. třídě po šesti kolech rovněž třetí, ale od
konce. Soutěž je však teprve v polovině podzimní části, takže na nějaké předčasné závěry je příliš brzy.
Pozice našich celků po sedmém kole nebyla
do uzávěrky TR známa.
Výsledky
Tišice A
Čečelice 1-1 (Brzoň)
D. Beřkovice 3-3 (John M. 2x, Brzoň)
Veltrusy 4-2 (John M., Karlík, Svoboda,
Březina)
PTZ Nelahozeves 2-3 (Vítovec, Brzoň)
Byšice 1-0 (Svoboda)
Pšovka B 3-1 (Karlík, Brzoň, Štráchal)
Čechie Kralupy 3-1 (Brzoň, Souček, Karlík)
Tišice B
Záryby B 0-2
Dřísy 1-0 (Karlík)
Lotos 2-3 (Stibor, Cúth)
Vysoká 2-2 (Vítovec, Dulík)
H.Počaply 0-0
Kly 0-6
Řepín B 1-1 (Vítovec)

Konečné pořadí
1. Tišice
2. Lobkovice
3. Kojetice
4. Zdětín

7-11
8-7
5-5
9-6

6
4
4
3

STOLNÍ TENISTÉ V OČEKÁVÁNÍ
Do nového ročníku 2006 - 2007 nastupují
začátkem října opět obě naše družstva.
Tišice A v Regionálním přeboru I a B-mužstvo v Regionálním přeboru II. Hráčský
kádr, až na jednu výjimku, zůstal stejný.
V přestupním termínu se mezi nás opět
vrátil ze S. Mlékojedy Aleš Novák. Bohužel,
právě on bude kvůli pracovnímu vytížení
schopen do soutěží zasáhnout až po Novém
roce. Právě pracovní povinnosti (více jak
polovina hráčů podniká) je mnohdy příčinou obtíží - dát ze třináctičlenného kádru
dohromady čtyři hráče pro utkání, o trénincích nemluvě. Zvláště první mužstvo bude
mít letos silné soupeře, nebo z krajských
soutěží sestoupily do RP I silné celky. Ani
začátek nebude pro obě mužstva jednoduchý s ohledem na hrací místnost. Hospoda
Na Hřišti bude v průběhu října měnit
majitele, takže přístup do sálu, jak na
tréninky, tak na utkání, nebude možný
a bude nutno počáteční zápasy odehrát na
stolech soupeřů, navíc bez tréninku. Bude
nutno pouze spoléhat na zkušenost jednotlivců a na to, že od listopadu se situace
zlepší.
stránku připravil J. Kratochvíl

PŘÍPRAVKA
NA SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 24. až 27. srpna jsme uspořádali
pod vedením trenérů Michala Vítovce a Jardy Tomana soustředění fotbalové přípravky.
Tentokrát jsme jej absolvovali na místním
fotbalovém hřišti, kde jsme také postavili
stany a většina z 19 dětí zde přespávala.
Trénovali jsme jednou dopoledne a jednou
odpoledne, počasí nám přálo, takže vše probíhalo podle plánu. V průběhu soustředění
jsme opékali buřty a zašli jsme na pohár do
místní cukrárny, kde nás trpělivě a s úsměvem obsloužili. Jen vyjednaný film, na který
se děti těšily, provázely občasné přeháňky,
takže jsme se rozhodli poslední noc přespat
doma a nabrat sílu na neděli. V neděli 27. 8.
jsme se totiž na závěr soustředění zúčastnili
turnaje v Chvatěrubech. Nejdříve jsme prohráli s Dynamem Nelahozeves 0:2, ale pak
následovala dvě vítězství - 4:1 s Čechií
Kralupy a 3:1 s domácím týmem.Tím jsme se
dostali do finále, kde jsme se utkali s naším
přemožitelem z Nelahozevse. Finále bylo
vyrovnané, a tak bylo jasné, že rozhodne
jeden gól. Tím lepším týmem jsme nakonec
byli my a díky brance Báry Uhrové jsme pohár za 1. místo vezli domů. Navíc nejlepším
hráčem celého turnaje byl vyhlášen náš Pavel
Douděra.
Z ohlasu dětí a rodičů vyznělo, že se nám
soustředění povedlo a splnilo svůj účel. Naše
velké poděkování patří také maminkám, které nám připravovaly snídaně a hostinci
V Zatáčce, kde nám vstřícně a hlavně výborně vařili obědy a večeře.
V letošním ročníku hrajeme již ve starší
přípravce, i když máme v kádru ještě některé
mladší děti. Budeme tak sbírat zkušenosti
a hrát proti starším, abychom jim příští rok
mohli konkurovat a porážet i ta nejsilnější
M. Vítovec
mužstva.

ž ÁCI JSOU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ
Ž
V sedmém kole hostili žáci Tišic vedoucí celek soutěže S. Řepín, který byl po šestém kole jen o skóre lepší než naši. V souboji o vedoucí příčku prokázali naši žáci dostatek
bojovnosti a po vítězství 3-2 postoupili na
první místo s tříbodovým náskokem. Potvrdila se tak skutečnost, že dobrá práce s mládeží už od přípravky začíná přinášet výsledky. První místo ve III. třídě skupiny A je toho
důkazem..
Výsledky-žáci
Střezivojice 8-2
(Baslar 4x, Beran 2x, Temiak, Kárník)
Vysoká 2-1 (Heinz, Beran)
Záryby 8-0
(Baslar 4x,Temiak, Kárník, Kraka, Priatka)
Kostelec 1-0 (Baslar)
Ovčáry 4-1 ((Baslar, Beran, Temiak)
Nebužely 1-2 (Frk)
Řepín 3-2 (Baslar, Heinz, Kárník)
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