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ZDARMA

Pojďme spolu něco dokázat
V minulém čísle Tišických rozhledů jsem se vám, tišickým občanům, poprvé představilo.
To jsem bylo ještě na začátku dlouhé cesty registrací a oficiálního zápisu do rejstříku neziskových organizací. Maratón vyjednávání, množství nutných potvrzení mnozí nazýváte
„porodem“, takže vězte, že jsem přišlo na svět 6. 2. 2008 a dostalo jméno TIŠICKÉ KLUBko,
o. s. (občanské sdružení). Slíbilo jsem, že vám představím nejen své plány do budoucna, ale
i ty, které za mým zrozením stojí a co pro vás v nejbližší budoucnosti chystám.
Rodiče mám hned tři a jsou to, navzdory přírodě, samé ženy. Tou, která přišla jako první
s nápadem něco v obci pořádat a založit neziskovou organizaci byla Radka Staňková – předsedkyně, která má do budoucna na starosti hledání inspirací na zajímavé aktivity a hlídání
poskytovaných grantů na různé akce, do kterých se chci zapojit. Blanka Janoušková a Míša
Binderová jsou mé další „mamky“, které začaly spřádat s Radkou plány do budoucna a podílely se na mém zrodu. Míša už aktivně a úspěšně vede tvořivé kurzy a Blanka bude hlídat korunky, abych bylo životaschopné. Postupně se nabalily i holky učitelky – Simona Rendeková,
Andrea Uhrová a Lída Nováková – ty se svými zkušenostmi s dětmi budou hlavními motory
ve vymýšlení akcí právě pro ně. A poslední v řadě je Naďa Černá – ta za mě bude mluvit, psát
a hlídat, aby se k vám – občanům, dostaly všechny informace včas. Pochopitelně, že všechny
jsou a budou aktivními pořadatelkami všeho, co se chystá.
A co že se vlastně chystá? První v řadě akcí stojí dětský den, ten se bude konat 24. května
od 13 hodin na fotbalovém hřišti v Chrástě. Protože program je pestrý, tak se s ním seznámíte podrobněji uvnitř těchto novin. Pro děti jsou připraveny soutěže s odměnou, za kterými
se budou muset vydat „tišickým metrem“ podle mapy do okolí hřiště. Na hřišti se budou
moci něčemu přiučit v tvořivých dílnách nebo se seznámit s náplní práce hasičů a městské
policie.
Tak jako u rozsvěcení vánočního stromku, tak i tady budou přichystány sladkosti k prodeji
pokračování. na str. 6
z kuchyní našich příznivkyň.

Dětský den aneb
dnes se metrem
projedem…

Vážení a milí spoluobčané,
nezisková organizace Tišické KLUBko si
Vás dovoluje pozvat na dětský den, který se
bude konat dne 24. 5. 2008 na fotbalovém
hřišti v Chrástě. Nechtěly jsme, aby se dětský
den omezil pouze na soutěže pro děti, ale snažily jsme se, aby si v průběhu odpoledně  každý našel kousek zábavy. Proto si dovolujeme
předložit Vám již nyní pozvánku s podrobným
programem celého odpoledne, abyste věděli,
na co se můžete těšit. Budeme rády, když se
zapojíte aktivně do všeho, co jsme vymyslely
a spolu prožijeme příjemné odpoledne.
pokračování. na str. 7

kompletní
program
naleznete
na str 7.

Oslavte s námi výročí
na neratovickém
náměstí
Pamětníky začátků chemické výroby na Neratovicku budeme těžko hledat v některé ze současných chemických továren. Je to přece jen
už 110 let, kdy se v lobkovické továrně začal
koncem 19. století vyrábět první karbid. Pak se
v blízkém okolí objevila výroba oleje, stearinu,
mýdla a svíček, mezi světovými válkami pro
změnu potraviny – bonbony, čokoláda, káva,
nakládaly se tu ryby, skladovala vejce. Historie
chemie je na Neratovicku skutečně hodně bohatá a jestliže k ní připočteme vývoj od konce
druhé světové války do současnosti, kdy pokračovatelem zdaleka není jen Spolana, ale skoro
dvě desítky chemických a servisních firem, je
toho na vzpomínání více než dost.
Vlastně, jestliže přijmete naše pozvání, budeme na to mít spolu celý den. A významný den
– první letní – 21. června. Na tuto sobotu připravili organizátoři v Neratovicích na náměstí bohatou veselici „Léto s chemií“, kde od 10 hodin
dopoledne až do půlnoci se bude na co dívat, co
poslouchat, co jíst a pít.
pokračování. na str. 4

Tentokrát mimořádně
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TIKANAS informuje

Máte zaplaceno?

Od poloviny ledna vybírala společnost TIKANAS z pověření Obecního úřadu   poplatek za
právo k využívání veřejné kanalizace a čistírny
odpadních vod pro rok 2008. Bohužel, nesplnilo
se naše přání v minulém čísle TR. Do určeného
termínu 31. 3. 2008 nezaplatilo celkem 17 uživatelů kanalizace. Značnou část z nich jsou naši víkendoví hosté – chataři a chalupáři, kteří se k nám
vracejí až v pokročilém jaru, ty lze snad omluvit,
ale je smutné, že 8 našich stálých spoluobčanů
svou povinnost nesplnilo. Jsou to majitelé nebo
uživatelé následujících nemovitostí:
Labská – Kozly č. p. 9, 115, 73
Kostelecká č. p. 3,
Ke Křížku č. p. 121,
Spojovací č. p. 292, 284
Sportovní č. p. 158
Zaplatit mohou již jen v normálních úředních
hodinách spol. TIKANAS – každé pondělí od
17.00 do 18.00 hodin, nebo kdykoliv po telefonické dohodě s jednatelkou společnosti ing. Věrou Sedliakovou, tel. 724 956 163. Připomínáme,
že poplatek za jednoho k pobytu trvale přihlášeného nebo trvale bydlícího občana je 1000,- Kč
za rok, za jeden víkendový objekt (chatu, chalupu) je 2000,- Kč za rok. Platbu je možno rozdělit
na dvě části, druhá je splatná do 30. 9. 2008.
V nejbližších týdnech, v závislosti na pěkném
počasí, budou pracovníci TIKANASu  provádět
pravidelnou revizi šachet a ventilů a označovat
jednotlivé sběrné šachty identifikačními čísly. Na
ochranné pozinkované trubky budou nalepovat
samolepící červenobílé pruhy s černým označením např. CS 1, CS 56, CS 302 apod. Prosíme,
používejte toto označení v případě, že nás chcete informovat o špatné funkci některé šachty.
Usnadníte a urychlíte vzájemnou komunikaci
s vámi a i nám to pomůže rychleji zasáhnout
a ventil v šachtě opravit.
Petr BRODSKÝ

TR 103 1

ZPRÁVY Z OZ
27. 3. 2008
● ● OZ schválilo rozpočet obce na rok 2008
(jeho plné znění uveřejňujeme na str. 3)
a počet zaměstnanců OÚ Tišice
● ● OZ schválilo úpravu výplaty odměn členům
OZ Tišice v roce 2008 v souvislosti s povinností odvodů zdravotního pojištění
● ● OZ schválilo vypsání výběrového řízení na
zhotovitele staveb „Prodloužení vodovodních řadů v ulicích Polní a V Bažinách“
● ● OZ schválilo starostu obce M. Brodského
jako delegáta na valnou hromadu VKM a.s.
● ● OZ schválilo přijetí finančního daru od
Spolany a.s. ve výši 50.000,- Kč, který bude
využit na příspěvek dětí na pobyt ve škole
v přírodě
● ● OZ schválilo sepsání smluv o zřízení věcného břemene pro položení inženýrských sítí
do obecních pozemků v souvislosti s výstavbou nových RD v souladu s ÚP obce Tišice
● ● OZ schválilo prodej pozemku parc. č. 476/2
o výměře 40 m² Mysliveckému sdružení
POLABÍ Tišice za částku dle znaleckého
posudku
● ● OZ schválilo prodej pozemku parc. č. 162
v k. ú. Kozly Michalu Rybářovi, který vadražil objekt stojící na tomto pozemku
● ● OZ dále vzalo na vědomí výsledek hospodaření Svazku měst a obcí VKM
● ● OZ vyzvalo občany k úhradě poplatků za
právo na užívání kanalizace a likvidaci odpadních vod a zároveň k připojení tam, kde
je to technicky možné
● ● připomínky a dotazy občanů z diskuse občanů byly předány do jednotlivých výborů
a komisí k řešení

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● ing. arch. Řeháková připravuje projekt na ob-

novu ulice „Břízová“
●● ministr životního prostředí Martin Bursík
prodloužil termín pro vyhodnocení stavby
„Plynofikace obce Tišice“ do  3/2009. Pokud
se občané do té doby ve větší míře na plyn
napojí, vyhne se obec nepříjemným sankcím.
●● po provedené kontrole budov v majetku obce
bylo rozhodnuto, že nejdříve bude opravena
střecha skladu hraček v MŠ
●● obec Tišice připravuje studii pro obnovu dešťové kanalizace v Tišicích od zastávky ČD
přes Pastvička až na Mlékojedskou
●● byly podepsány smlouvy o vložení další části
vodohospodářského majetku obce Tišice do
společnosti VKM. Část byla uhrazena akciemi, část platbou na účet obce.
●● s odborem ŽP MěÚ Neratovice bylo provedeno místní šetření na sporných lokalitách
a vyjasněny podmínky pro možnou realizaci
výstavby objektů smíšeného bydlení
●● byly ukončeny přípravné práce na změnu
územního plánu č. 1 Obce Tišice a nastává
další období vyřizování a schvalování ve spolupráci s MěÚ Neratovice a institucemi.
●● ve spolupráci s firmou Limek s.r.o. připravujeme výběrové řízení na dodavatele staveb –
prodloužení vodovodu v ulicích Polní a V Bažinách, celkem bylo osloveno pět firem.

Klub seniorů Tišice pořádá ve dnech
20. – 21. 6. 2008 tradiční humanitární
sbírku šatstva a dalších věcí. Nepotřebné věcí v krabicích či igelitových
pytlích mohou občané odevzdat v pátek
odpoledne a v sobotu dopoledne v klubovně na poště.

Naděje umírá poslední
Zdá se, že už umřela. To jsme alespoň vycítili my, občané z odpovědí starosty na březnovém
zasedání obecního zastupitelstva na otázky, dotýkající se dalšího pokračování výstavby kanalizační sítě v souvislosti s generální opravou hlavní komunikace. Ta, jak jsme byli už dříve informováni, by se měla odehrát v letech 2009/2010 a měla by nám všem přinést výrazné zlepšení
dopadů hustého provozu zejména kamionové dopravy. Oč jde? Zásadní podmínkou uskutečnění
celé této opravy je zabudování kanalizačního potrubí pod vozovku v celé její více než dvoukilometrové délce, což vyžaduje – nevíme sice kolik – rozhodně však několik desítek milionů Kč.
A otázka potřebných dotací? Jak vyznělo ze slov starosty, jde o ekonomickou chiméru v oblasti
kdesi mezi nebem a zemí a nezdá se pravděpodobné, že by se v blízké budoucnosti cosi změnilo
tak, aby vozovka pro generální opravu v daném termínu byla připravena. Takže konečné resumé
zatím zní: „Nebude kanalizace, ani silnice.“ Co dělat? Je to škoda nejen pro starostu, který si
s největší pravděpodobnosti odbývá své poslední volební období a nedaří se mu uskutečnit své
záměry (Jsem připraven rozdělanou práci dokončit – TR94), zejména však pro obec, pro nás
občany, pro něž by obě tyto akce přinesly výrazné zlepšení životních podmínek.
A v souvislosti s tím většina z nás jen těžko dokáže pochopit občany, kteří v části obce, kde
už kanalizace je, otálejí s připojením. Co bychom my, kterým po padesáti i více letech užívání
už ty staré žumpy dokončují svou životnost, dali za to, moci se napojit a ať se o ty naše splašky
stará někdo jiný. Proti pravidelnému odvozu fekálními vozy bychom výrazně ušetřili a ubylo
by nám i starostí.
Věřme však, že není všem dnům konec. Co je dnes, zítra už může být zcela jinak a že nakonec
se přece jen ten rozhodující podpis objeví na dopise adresovaném obci Tišice a dnešní pesimistický pohled se stane jen smutnou minulostí. Zasloužil by si to starosta, celé zastupitelstvo,
hlavně však my, občané.
F. Veselý
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● ● Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo

veškeré podklady k vyhodnocení stavby
„Oprava komunikací po povodni“, která se
uskutečnila v roce 2006, nebylo zjištěno
porušení podmínek dotace, a proto celou
akci ukončilo
● ● vedení České pošty s. p. má nové sídlo –
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
● ● letos budou finanční úřady rozesílat složenky na úhradu daně z nemovitosti přímo
občanům domů, termín pro zaplacení daně
je 31. 5. 2008
● ● Státní fond životního prostředí stanovil termín pro závěrečné vyhodnocení stavby kanalizace (dle Dodatku č. 1) do 3/2009, tzn.,
že zkušební provoz trvá do 31. 12. 2008
● ● byly uplatněny návrhy na změnu jízdního
řádu ČD dle připomínek občanů pro období
od 14. 12. 2008 do 13. 12. 2009
● ● Krajská veterinární správa vydala další
nařízení, tentokrát ve věci prevence a utlumení tularemie zajíců, k utlumení varoázy včel a výskytu horečky ovcí, chovatelé
musí vydaná nařízení plnit
● ● ČEZ Prodej s.r.o. varuje před nátlakovými
akcemi některých majitelů licencí na prodej elektřiny. Pozor na sliby – postupují
nekorektně!!!
● ● ČD oznámily, že dne 24. 4. 2008 v době od
8,00 do 16,00 hodin bude z důvodu opravy uzavřen železniční přejezd ve Všetatech
a je nutno počítat s objížďkou (přes Tišice)
● ● od 1. 4. 2008 jsou uzavřeny Všetaty z důvodu rekonstrukce hlavní ulice T. G. Masaryka, což vyvolalo to změnu v jízdních
řádech autobusů i změn místa zastávek a je
proto nutno počítat s objížďkami

Na Velikonoce kozelská střelnice opět přivítala účastníky tradičních střeleckých závodů,
tentokrát však bez účasti našich místních závodníků. Přesto si to třicítka závodníků a šestice družstev zase užily.

Velikonoční střelby

ROZPOČET NA ROK 2008
Příjmy

Sdílené daně ....................................................................... 12.166.000  Kč
Ukládání odpadů, vyjmutí ze ZPF .......................................... 320.000  Kč
Místní popl. - odpady, psi, hr. automaty.................................. 997.000  Kč
Správní popl., výtěžek z VHA .................................................. 90.000  Kč
Daň z nemovitosti ................................................................... 950.000  Kč
Splátky půjček ........................................................................ 300.000  Kč
Dotace ze st.rozp.(školství, st. správa)..................................... 226.100  Kč
Elektřina od nájemců .............................................................. 124.000  Kč
Invest. přísp. od občanů (připojení kanal.).............................. 119.000  Kč
Přijaté neinvest. dary (Spolana) ................................................ 50.000  Kč
Nájemné byty, nebyt. prostory ................................................ 178.000  Kč
Příjmy z hřbitova ...................................................................... 21.800  Kč
Příjmy za tříděný odpad ............................................................ 80.000  Kč
Příjmy povodňové DEZA ....................................................... 200.000  Kč
Pronájem movitého majetku ................................................... 168.000  Kč
Příjmy z úroků .......................................................................... 70.000  Kč
Nadměrný odpočet DPH ......................................................... 140.000  Kč
Příjmy z dobývacího prostoru . ................................................. 90.000  Kč
Ostatní příjmy ........................................................................... 28.000  Kč
Příjmy celkem : .............................................................. 16.317.900 Kč

Vydávání TR ............................................................................. 80.000  Kč
Kultura (zájezdy do div., LK, elektřina).................................. 185.000  Kč
Sbor pro obč.zál.+ soc. přísp. občanům..................................... 46.000  Kč
TJ Sokol (dotace,ceny do soutěží, elektřina) .......................... 113.000  Kč
Příspěvky spolkům..................................................................... 27.000  Kč
Zdr. středisko (provoz) . ............................................................ 37.600  Kč
Rehabilitace .............................................................................. 90.000  Kč
Půjčky z fondu rozvoje bydlení ................................................ 50.000  Kč
Veřejné osvětlení . ................................................................... 842.000  Kč
Hřbitov ...................................................................................... 47.000  Kč
Úroky z úvěru ......................................................................... 312.000  Kč
Sběrný dvůr a svozy odpadů ................................................ 1.771.000  Kč
Vratka popl. od ČIŽP .............................................................. 270.000  Kč
Veřejná zeleň . ......................................................................... 150.000  Kč
Pečovatelská služba ................................................................ 269.000  Kč
Hasiči ........................................................................................ 20.000  Kč
Zastupitelstvo . ..................................................................... 1.143.000  Kč
Vnitřní správa  ...................................................................... 3.100.000  Kč
Nebytové prostory  .................................................................. 322.000  Kč
Popl. z účtu ............................................................................. 100.000  Kč
Výdaje celkem ................................................................. 12.922.100 Kč
Přebytek .................................................................................3.395.800 Kč
Z přebytku bude hrazeno :  splátky půjček .......................... 3.095.800  Kč
Uspořené prostředky ............................................................... 300.000  Kč

Výdaje

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST

Opravy komunikací ................................................................ 265.500  Kč
Přísp. na autobusy ..................................................................... 70.000  Kč
Zast. ČD .................................................................................... 14.000  Kč
Kanalizace . .......................................................................... 1.255.000  Kč
MŠ (provoz + odm. školnice) .............................................. 1.005.000  Kč
Neinvest. nákl. ZŠ . ................................................................. 300.000  Kč
ZŠ – přísp. na provoz .............................................................. 991.000  Kč
Knihovna . ................................................................................. 35.000  Kč
Kronika ..................................................................................... 12.000  Kč

Výnosy
Poplatky od občanů kanalizace . ............................................. 500.000  Kč

Náklady
Tikanas ................................................................................. 1.959.000  Kč
Hospodářský výsledek – ztráta .........................................    1.459.000  Kč

P O Z O R! P O Z O R! P O Z O R! P O Z O R! P O Z O R! P O Z O R!
Obecní úřad Tišice vypisuje
výběrové řízení na pronájem
nebytových prostor – restaurace
a sálu Na Hřišti
Pro případné zájemce jsou stanoveny podmínky výběrového řízení a jeho časový plán, které byly zveřejněny a vyvěšeny na úřední desce a také v některých lokálních periodikách.
Příslušný dokument – základní podmínky pro nájem nebytových
prostor (pohostinství Na Hřišti), stanovené Obcí Tišice pro zájemce na nový pronájem – je možné si také vyzvednout přímo na
Obecním úřadě Tišice.
Pro informaci uvádíme na stránkách TR velmi stručný výtah
z těchto podmínek, především pak časový plán:
● ● Předmětem nájmu jsou:
- Restaurační prostory (výčep, kuchyně, sklad)
- Prostory sálu (včetně WC, chodby a šatny v přízemí)
- Prostory v 1. patře (klubovny, sociální zařízení, sklad)
- Venkovní prostory (letní posezení a přilehlý chodník)
● ● Termín nájmu: od 1. června 2008
● ● Uvedené nebytové prostory se nájemci pronajmou k provozování hostinské činnosti, a to především k provozování
výčepu a restaurace s nabídkou studené a teplé kuchyně
(obědy, večeře, venkovní posezení apod.) Zároveň nájemce
bude zajišťovat obdobně i akce Obecního úřadu i ostatních
místních organizací pořádaných v pronajatých prostorách.

● ● Nájem bude sjednán na dobu určitou do 30. 6. 2009 s další
opcí. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a podrobné výpovědní podmínky budou určeny nájemní smlouvou.
● ● Nájemné bude stanoveno dohodou a nájemce předloží pronajimateli svůj návrh výše nájemného.

Všechny nabídky zpracované na základě těchto podmínek
budou předány v uzavřené obálce označené slovy
TIŠICE – PRONÁJEM na Obecním úřadě Tišice

do 5. května 2008 do 17,00 hodin.
V případě zaslání nabídky poštou bude tak učiněno doporučeně se
stejným termínem doručení.

Případní zájemci se zároveň dostaví

5. května 2008 v 19,00 hodin
do zasedací místnosti Obecního úřadu Tišice,
M. Podvalové 334, k osobní prezentaci svého podnikatelského
záměru.
V případě zájmu je možná prohlídka pronajímaného objektu po dohodě
s pronajímatelem.
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Jak funguje knihovna v novém Doporučujeme
V loňském roce jsme v jednom z čísel TR psali o velkém stěhování naší obecní knihovny do
důstojných prostor v budově nového Obecního
úřadu. Při té příležitosti jsme slíbili, že se podí-

váme za knihovníkem Františkem Štichem, jak
funguje knihovna v novém. O tom, jak se tedy
našemu knihovníkovi i jeho knihám v nových
prostorách „bydlí“, nám sám napsal…
Loňský rok byl pro naši obecní knihovnu Tišice rokem velkých změn. V červnu 2007 se velká
část knihovního fondu přestěhovala do prostor
v nové budově OÚ. Stěhování se týkalo asi 3500
knih a časopisů. Ještě ale asi 1500 knih zůstalo
v prostorách staré knihovny v budově bývalého
OÚ. Tyto knihy budou postupně katalogizovány
a bude nadále možnost jejich výpůjčky, ovšem
jen na vyžádání. Jedná se totiž především o knihy
nepříliš žádané a čtené. Je třeba připomenout,
že bez přispění ZŠ Tišice by toto stěhování bylo
velmi obtížné. Proto žákům a učitelům ještě jednou děkuji. Dále poděkování patří panu Berkovi,
který knihy postupně převozil.
V měsíc srpnu pak již čekala náročná práce
a tou bylo třídění knih a jejich uložení do polic.
I to se na poslední chvíli za pomoci rodiny a přátel zvládlo, a tak mohla být knihovna v září otevřena pro veřejnost. Nové prostory knihovny, jak
již mnozí čtenáři poznali, jsou velmi pěkné a myslím, že důstojně reprezentují naší obec. Myslím
také, že v naší knihovně je nyní poměrně velký
dostatek zajímavých a poučných knih.
Za zmínku při této příležitostí stojí ještě několik
informací. Místní lidová knihovna shromažďuje
ve svém knižním fondu kolem pěti tisíců svazků.
Tento fond se postupně obměňuje nákupem nových knih a ty staré a poškozené se současně vyřazují. Při nákupu průměrně sedmdesáti svazků
do roka, což představuje investici kolem čtrnácti

Oslavte s námi .....
pokračování. ze str. 1
Ranní sobotní pozvánku obstarají na několika
místech Neratovic mažoretky Srdíčko za doprovodu Chebské kapely. Zřejmě přivedou na
náměstí první návštěvníky – děti, kterým začíná program právě v 10 hodin a až do 17 hodin
budou moci přecházet z jedné soutěže do druhé.
Soutěžit se bude samozřejmě o ceny a připravena je řada dalších zábavných atrakcí a kratochvílí. V dětské části náměstí nebude chybět ani
žonglér, dětská divadelní představení, sokolníci
a po 16. hodině Michal Nesvadba se svým programem.
Pro dospělé začíná program v pravé poledne,
kdy odpolední moderátor akce Saša Hemala
přivítá na pódiu, kromě účinkujících, i první
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tisíc korun, jde obnova velmi zvolna. Při tomto
tempu by kompletní obnova knihovního fondu činila 71 let.
Avšak díky našim občanům dostane občas
knihovna některé tituly jako dar. V knihovně je
registrováno 440 čtenářů, z toho ovšem aktivních,
kteří do knihovny chodí a knihy si vypůjčuji, je
kolem stovky. Je to dáno tím, že každý čtenář dostane nové číslo, a tudíž mají svá čísla i ti čtenáři,
kteří se již odstěhovali nebo do knihovny z jakéhokoliv důvodu přestali chodit. Složení čtenářů je
různorodé, od malých dětí až po důchodce. Průměrně do knihovny každý týden přijde 8 až 16
lidí a každý týden je vypůjčeno kolem osmdesáti
knih a časopisů. Požadavky čtenářů jsou různé –
od povinné četby přes oddychovou četbu až k vyloženě zájmové četbě. Ne každému samozřejmě
mohu vyhovět, ale myslím, že nespokojených
návštěvníků knihovny je velmi málo.
Dalším počinem bylo vytvoření internetových
stránek, které naleznete na adrese www.knihovnatisice.estranky.cz. Na těchto stránkách bych
chtěl občany seznamovat především s novými
knižními tituly. Postupně také vytvářím databázi knihovního fondu, který bude též na těchto stránkách uveřejněn. Tato práce jde však pro
nedostatek času pomalu, ale část již na stránkách
je a brzy bude další část přidána. Výhodou této
databáze pro čtenáře bude možnost si určitý titul
„předobjednat“. Další možnosti, které stránky nabízejí, jsou například různé informace o otevírací
době, jejích případných změnách, zajímavých
přírůstcích apod. V neposlední řadě je na výše
uvedených stránkách otevřena diskuze, kde mají
občané možnost jednak přispět zajímavými nápady a jednak zde mají možnost poptat titul či autora, který by je zajímal. Samozřejmě se při nákupu
knih těmito informacemi řídím.
Já sám dělám knihovníka již od roku 1981, zprvu dva roky na vojně a poté již v Obecní knihovně. Práce je to zajímavá, člověk se hodně dozví
i o knihách, které by ho kolikrát neupoutaly nebo
o kterých ani neví a o kterých se dozví teprve až
na základě diskuze s ostatními čtenáři. A právě na
základě takovýchto diskuzí a pozorování se snažím o doplnění knihovního fondu.
Tímto tedy zvu každého občana k návštěvě
knihovny. Otevřeno je každé pondělí od 18,00 do
20,00 hodin.
František Štich
odvážlivce do soutěží. Oficiálně bude sobotní
veselice zahájena ve 14 hodin a po ukázce dovednosti několika skupin mažoretek za doprovodu Podnikového dechového orchestru
Škoda Mladá Boleslav se pak zábava rozvine
naplno. Během dne se v různých rolích a na
různých místech náměstí před vámi objeví
kolem 220 účinkujících a již zmíněný hřeb
dětského programu M. Nesvadbu doplní na
hlavní scéně Michal David, Davide Mattioli, Yveta Blanarovičová, Kateřina Brožová,
Zuzana Norisová, Lumír Olšovský, Tomáš
Savka. Přijede i ABBA Revival, Schovanky,
Caramela, zatančí Roxton a TK All 4 Dance.
Tanec, zábavu a zpěv dvakrát přeruší módní
přehlídky. Poslední dvě hodiny do půlnoci
je vyhrazeno pro videodiskotéku a odbitím
poslední minuty prvního letního dne ozáří oblohu nad Neratovicemi desítky světlic

k přečtení

Osobnosti se přestavují

Nejen studentům humanitárních oborů, ale
všem, kdo se zajímají o historii i současnost kraje
ve kterém žijí, doporučujeme encyklopedickou
publikaci, která vyšla v minulých měsících pod
názvem „KDO BYL A JE KDO – MĚLNICKO,
KRALUPSKO, NERATOVICKO“. Autorem je
Miroslav SÍGL (narozen v roce 1926 v Obříství), novinář, spisovatel, básník a dlouholetý
kronikář v Obříství. V knize je uvedeno na 1750
jmen významných osobností ze všech oborů lidské činnosti, od nejstarších dob až po současnost, osobností, které se nějakým způsobem dotknuli našeho kraje – narodili se zde, žili, tvořili,
navštívili nás. Kromě základních životopisných
údajů se dozvíte, co kdo vytvořil, co znamenal
v historii i pro současnost, kde zanechal stopy
své práce. Naleznete zde samozřejmě i zajímavé
informace o celé řadě osobností, které kdy měli,
nebo mají něco společného s Tišicemi, Chrástem a Kozly. Tuto velmi zajímavou a poučnou
knihu si můžete zakoupit ve všech knihkupectvích na Mělníce.

Dar pro naši kihovnu

Náš bývalý spoluobčan, dodnes kamarád našich poválečných lehkých atletů, pan Václav
ŠTĚPÁN (otec herečky Báry Štěpánové), věnoval rodné
obci výtisk odborné, dvousvazkové
publikace „PROZATÍMNÍ DIVADLO
1862 – 1883“, která
je výsledkem dvanáctileté vědecké trpělivé práce. K myšlence vytvořit tuto publikaci měl pan
Štěpán blízko – dlouhá léta pracoval v divadelním oddělení Národního muzea v Praze. Dílo,
které se spoluautorkou Markétou Trávníčkovou
vytvořil, dopodrobna popisuje vše, co se týká
krátké, ale pro české divadlo významné, historie
Prozatímního divadla. Je určeno převážně historikům umění, studentům herectví, amatérským
nadšencům. Můžete si je vypůjčit v naší Obecní
knihovně.
Petr Brodský
z ohňostroje.
Slavnost ozdobí stánky s dobovými řemesly, bude postaráno i o mlsné jazýčky dostatkem jídla a pití. Byli bychom rádi, kdybyste
první letní den - sobotu 21. června – oslavili
spolu s námi právě na neratovickém náměstí.
Podrobný program slavnosti si budete moci
vyzvednout do konce května na vaší radnici,
21. června pak přímo na náměstí v informačním stánku.
Na slavnost „Léto s chemií“ vás zvou: partner slavnosti – město Neratovice, pořadatelé –
Spolana, K-Protos, Unipetrol Doprava, Cayman Pharma, ZSD Servis, JPS Gastro, Patok,
Elsev, Elgo, Fireclay, Lach:ner, Manag, MB
Mont a Razik.
Jan Martínek
tiskový mluvčí Spolana a. s.

Novinka v naší škole – tabule
bez skřípání křídy či fixů

Sváteční chvíle
v naší mateřince

Na konci školního roku zakoupila naše škola tzv. interaktivní tabuli. Že to slyšíte poprvé? To
nejste sami. Co to tedy vlastně je a k čemu slouží? Je to velká bílá tabule, která umožňuje pomocí
projektoru zavěšeného u stropu zobrazit data z monitoru notebooku. Složité? Tak ještě jinak: vše, co
je vidět na monitoru počítače, zobrazí se na této tabuli. A nejen to. Pomocí speciální tužky můžeme
přímo na tabuli klikat jako na počítači na různé odkazy a prohlížet si webové stránky. Najdeme si
text, který nám vyhovuje a tužkou v něm můžeme podtrhávat, vybarvovat a dokreslovat, co se nám
zlíbí. Díky této pomůcce jsou dětem zpřístupněny rozsáhlé zdroje výukových materiálů, které můžou být prezentovány přímo v hodině. Učitelé mohou vysvětlovat učební látku novým způsobem,
pro děti je to oživení hodiny a samy mohou na tabuli prezentovat třeba svoje referáty a prezentace.
Věříme, že tato velmi nákladná pomůcka zkvalitní výuku ve škole a bude sloužit všem dětem,
které si to jistě zaslouží. 	
ZŠ Tišice

Hudební divadlo zlákalo děti ke hraní
a zpěvu...

...pak šašek přišel s pohádkou „Princezna
a drak“...

Redaktoři z naší školy
Po nějakém čase se zase vracíme s naší rubrikou, v níž žáci naší školy
komentují dění kolem sebe. Tentokrát se věnovali novince ve škole –
interaktivní tabuli…
Ve třídě máme interaktivní tabuli. Je dlouhá asi
2 m a široká 1,5 m. Má bílé plátno a černé kraje
a k tomu dvě černá pera. Když si ji pustíme, tak
o volný čas si pouštíme filmy. Máme ji už od 4. třídy. Byli jsme hrozně šťastní, že ji dali do naší třídy.
K tabuli je ještě notebook, přes který se to spouští
a dvě reprobedny. Jednou jsme hráli hru „Hýbejte se kosti moje“. Hráli jsme kvíz a tam byla třeba
otázka, kolik máme v páteři kostí? Dále jsme skládali člověka. Byla to zábava. Naše paní učitelka
byla v Americe a přivezla nám fotky. Ona nám je
pustila na tabuli. Zajímalo nás, jak vypadá N.A.S.A.
a raketa. Pak jsme se dívali, jak jsme byli na škole
v přírodě. Moc jsme se nasmáli. Protože tam hráli
Superstar. No, to by bylo asi všechno k interaktivní
tabuli.
M. Jablončíková, V. tř.
Tabule je v naší třídě druhý rok. K tabuli je
připojen notebook a dvě reprobedny. Tabuli
používají i jiné třídy. Naše třída používá ta-

buli nejvíc na přírodovědu. Při přírodovědě
si pouštíme referáty a používáme i programy,
které souvisí s učivem. Při českém jazyku jsme
na tabuli psali nabíjecími tužkami. O volném
čase si pouštíme školu v přírodě a jednou za
čas i filmy. Paní učitelka nám pouštěla fotografie z Ameriky.
A. Effenbergerová, V.tř.

... a nakonec obrovský potlesk.

Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční staročeské máje, které se
uskuteční v naší obci dne 10. května 2008.
V 9.00 hodin vyrazí ze hřiště v Chrástě krojovaný průvod obcí a vyvádění děvčat skončí asi v 17 hodin. Od 20.00 do 02.00 hod. bude v sále hospody na hřišti
v Chrástě tradiční májová veselice. K tanci a poslechu zahraje taneční skupina
Krédo pod vedením Aleše Hlaváčka. Vstupné je 80,- Kč.

Těšíme se na Vaši účast.

Májovníci
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pokračování. ze str. 1

Ale i tahle pestrá náplň dne se nám zdála
málo bohatá a tak jsme se rozhodly ji něčím
okořenit. Zavzpomínaly jsme, kdy naposledy se občané Tišic, Chrástu a Kozel semkli
a spolu něco dokázali. Bezpochyby to bylo
za povodně v roce 2002, kdy každý pomáhal
povodní postiženým občanům, jak mohl. Ale
při nějaké akci, kde něco dokázali děti, mladí, rodiče a senioři? Nevzpomněly jsme na
takovou. A tak jsme si řekly, že by se „tišičáci“ měli dát dohromady a pokusit se spolu
něco dokázat. Všichni jsme viděli v televizi,
jak obyvatelé nějaké „Horní – Dolní“ utvořili český rekord v tom kterém oboru – pečení
pizzy, pletení šály. Tak proč se o to nepokusit také u nás – v Tišicích. Na takový rekord
– obří klubko z pruhů látek je nás tu dost.
A nastřihat z nepotřebných zbytků látek, povlečení, starých utěrek či ručníků proužky
látky o šíři 3 centimetry umí opravdu kaž-

dý. Jen chtít, jen si říct – proč ne a jít do
toho. A tak vás zveme a vyzýváme – Pojďte
společně něco vytvořit, něco dokázat, ať je
každému, kdo si přečte Českou knihu rekordů jasné, že v Tišicích jsou lidi, co umí táhnout za jeden provaz, byť byl z nastřihaných
proužků látek.
Myslíme si, že pro jeden den je toho až
dost, ale určitě ne pro celý rok, to jsme naplánovaly více. Což takhle dát si...– ne nebudeme soutěžit v pojídání špenátu, ale což
takhle dát si turnaj v pétanque? Že nevíte co
to je za sport, jak se hraje? Máte pocit, že se
nenajde dost nadšenců, kteří utvoří družstva
a přijdou si zasoutěžit s ostatními? Tomu
nevěříme, myslíme si, že mnoho lidí přijme
výzvu i k této činnosti, vždyť je to sport od

sousedů z jedné ulice.
A jdeme v akcích zase trochu jinam: Březová alej k naší škole! Kdo si z rodáků nevzpomene na tuhle notoricky známou cestu, kterou šlapal několik let? Na cestu, kde
jsou nyní už jen pařezy těch původních bříz.
A proč ji tedy společnými silami nevysázet
znovu? Proč se nesejít u něčeho úplně jiného
a nezanechat za sebou ve vsi stopu na mnoho let. Jak by taková akce mohla vypadat,
to vám nastíníme v příštím (?) čísle Tišických rozhledů. A pokud nechcete čekat do té
doby, tak sledujte webové stránky KLUBka
- www.tisice.cz/klubko, tam se informace
objeví zaručeně nejdříve.
Tak vidíte, akcí by byla spousta, jen najít
čas a vše zorganizovat a připravit. Ale nebojte, my splníme, co jsme slíbily a pokud se
chcete do některé akce zapojit nebo nám s ní
pomoci jako pořadatel nebo sponzor, budeme jedině rády.
Za TIŠICKÉ KLUBko
Naďa Černá

pěti do sta let a to je ještě nízký věk. Příště
napíšeme více, ale už teď mohou třeba fotbalisté, hasiči, myslivci, baráčníci nebo senioři přemýšlet o tom, zda utvoří své týmy
a nastoupí třeba proti družstvu čtvrťáků či

PS: Ta tvrdá „y“ na konci minulého času naznačují, že jsme jen samé holky. Ne, že vás to,
pánové, bude inspirovat k tomu, že za KLUBko, budete přidávat další ko, ko…., ale k tomu,
že mezi nás přijdete a pomůžete.

Velikonoce v TIŠICKÉM KLUBku
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V keramické dílně se naše děti připravovaly na Velikonoce již během února. Bylo to
opravdové čarování, kdy z nevzhledné hmoty - keramické hlíny   dětská ruka vykouzlila
ovečku, šneka a želvičku. Na dalším setkání  
si děti   vyzkoušely své výrobky naglazovat
a tím i barevně zdokonalit. Na Velikonoce už
výrobky doma pyšně zdobily nejeden stůl či
poličku.
I naše drátenice se na Velikonoce připravovaly s chutí a nadšením, v kurzu si bílé či
obarvené vajíčko odrátovaly vyzkoušeným  
slúčkovým vzorem. Na Velikonoce pak byla
vajíčka  pro potěchu oka nejednomu koledníkovi.  

Dětský den aneb dnes se metrem projedem…
pokračování. ze str. 1

Program dětského dne
24. 5. 2008
13:00 hodin
Zahájení Českého rekordu – Obří
klubko z pruhů látek

●● Utvoření rekordu bude probíhat za přítomnosti komisaře, který rozhodne, zda rekord
bude zapsán do České knihy rekordů. Bude
se započítávat celková délka návinu
●● Všichni, kdo se na rekordu budou chtít
podílet, donesou nastříhané proužky látky
v šíři cca 3 cm, proužky musí být již navázané (nejlépe sešité nití nebo kancelářskou
sešívačkou), délka je min. 5 metrů, max. –
co nejdelší!!!
●● Každý, kdo donese takto nastřihaný a spojený pruh látky, bude za poplatek 10 Kč zaregistrován jako účastník rekordu. Listina
účastníků bude vyvěšena na obecním úřadě
a umístěna na webových stránkách naší organizace
●● Dlouhý pruh látky prosíme připravit tak,
aby se dala co nejrychleji změřit jeho délka, to znamená, aby se při měření „nezašmodrchal“
●● Použité látky mohou být z jakéhokoli textilního materiálu (utěrky, prostěradla, povlečení, oblečení)
Protože takováto akce se v obci ještě nekonala, věříme, že se nám podaří zapojit co
nejvíce občanů a pojmeme tento rekord jako
hru pro všechny věkové kategorie. Určitě se
mezi vámi objeví spousta těch, kteří si rádi
hrají bez ohledu na to, kolik jim je let. Přijďte
všichni a vytvořme tak něco společnými silami. Namotané klubko, a doufáme, že ne malé,
dopravíme před obecní úřad, kde bude spolu
s listinou účastníků vystaveno.

14:00 hodin
Zahájení činnosti dětských dílen

●● Skládanky – z papíru se děti naučí skládat
různé tvary
●● Barvičky – děti si budou moci vyrobit obrázek metodou tupování (tampón namočený
v barvě) nebo si pomocí šablon vyrobí barevné tričko, (tričko si zakoupí na stánku za
poplatek 40 Kč)
●● Těstovinky – z různých druhů těstovin si
zhotoví korále a náhrdelníky
●● Sádráčci – obarvení sádrových odlitků podle vlastní fantazie může být další zajímavou
zábavou pro děti

13:00 hodin
Zahájení prodeje sladkostí, ledové
tříště, kávy

●● Cukrovinky připraví členky sdružení a spřízněné spoluobčanky
●● Každá maminka nebo babička, ale i pečící
tatínkové, dědečkové i naše mládež, kteří
přinesou „něco do krámu“ budou napsáni
do listiny „dodavatelů“, jako sponzoři dětského dne, info získáte u Blanky Janouškové – 728 479 303; bl.janouskova@seznam.
cz
Přispět může každý, kdo chce touto cestou
podpořit dětský den a další připravované
akce

13:00 hodin
Zahájení ukázek hasičské techniky
a ukázek z činnosti policie
13:30 hodin
Zahájení prodeje jízdenek „Tišickým
metrem“
14:00 hodin
Oficiální zahájení dětského dne

Soutěžní program pro děti je koncipován
jako projížďka metrem, které má různé trasy.

●● Program bude zahájen společnou rozcvičkou všech cestujících (malých i dospělých)
●● Na jednotlivé trasy metra se mohou první
cestující vydat po 14. hodině, cestujeme
všemi směry, není nutné dodržovat pořadí
jednotlivých zastávek
●● Úkoly budou různě náročné, vždy může pomoci malému cestovateli někdo ze starších
●● Obsluha na stanicích bude přítomna od 14
do 17 hodin, poslední jízdenky si můžete
u registrace zakoupit v 16 hodin
●● Jízdenky budou očíslované a cestující se
budou vydávat na trasu dle instrukcí moderátorky
Pokud některý z příznivců této akce chce
přispět něčím do stánku s odměnami pro
zdatné cestující, pak každou pomoc i v tomto
směru přivítá Blanka Janoušková, se kterou je
potřeba se předem dohodnout. Dovolujeme si
upozornit, že je nutné nabízet věci nepoužité
a nepoškozené.
A jestli čekáte nějaké překvapení na závěr,
tak to jsme také připravili, ale překvapení je
překvapení, a tak rozluštění, jakou bude mít
podobu, najdete až na fotbalovém hřišti nebo
z letáčků.
Všechny finanční prostředky, které budou na
akci získány (sponzorské dary, prodej cukrovinek, registrace, dobrovolné vstupné) budou
použity výhradně na uhrazení nákladů spojených s touto akcí a případný výtěžek bude
použit na další připravované akce. Sponzorské

Trasy jsou vedeny mimo areál hřiště, takže se
„projedete“ ke školce, do lesa, kolem obecního úřadu, a to podle mapky, která je součástí jízdenky. Jízdenku pro děti si zakoupíte
v označeném stánku za poplatek 10 Kč. Zde
můžete přispět dobrovolným příspěvkem.
(Každý, kdo na akci přispěje, bude podle
výše dobrovolného vstupného vybaven barevně odlišným žetonkem.) Na jednotlivých
zastávkách metra budou děti plnit různé úkoly. Každý může zvolit délku trasy podle svých
schopností. Ale pozor, na trase se mohou pohybovat i revizoři, kteří budou dětem pokládat záludné otázky. Uslyší-li správnou odpověď, odmění děti malou sladkostí. Za každou
návštěvu stanice a zde splněný úkol dostanou
děti do jízdenky potvrzení o průjezdu stanicí.
Jízdenku se záznamem o projetých stanicích
odevzdají u stánku na hřišti, kde si podle počtu projetých stanic vyberou odměnu.

dary nad 1 000 Kč si mohou fyzické i právnické osoby odpočíst z daní. Všichni, kteří akci
připravují a akce se účastní jako pořadatelé,
pracují zdarma jako výraz podpory občanského sdružení Tišické KLUBko. O nákladech na
akci a výtěžku z akce budete informováni na
stránkách Tišických rozhledů, podrobně pak na
našich webových stránkách – www.tisice.cz/
klubko nebo na telefonech a e-mailových adresách: Radka Staňková - 731 535766; Email:
ra.stankova@seznam.cz; Blanka Janoušková 728 479 303; Email: bl.janouskova@seznam.
cz; Michaela Binderová - 777 146 364;
Email: misa@binder.cz
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návraty
Dík podnikavosti původního majitele obchodu v Kozlech č. p. 14 pana Julia Götzla existuje několik pohlednic, zachycujících podobu obce
v prvních desetiletích 20. století. Snad nejstarší je pohlednice z r. 1913 obsahující pět fotografií. Přetiskujeme dvě z nich – pohled na faru
z ulice Na Doubí a pohled na střed obce.
První pokus o postavení fary v Kozlech byl
v r. 1840. Stavba se skutečně začala připravovat, všechny tři obce – Kozly, Chrást, Tišice na
vlastní náklady nechaly navozit na budoucí staveniště hromady kamení, ale pro nesouhlas všetatského faráře a brandýského vikáře nakonec ze
stavby sešlo. Chrástečtí i tišičtí si kameny zase
odvezli, kozeláci se naštvali a kameny naházeli
do Labe. Další návrh na stavbu fary z roku 1868
se neuskutečnil, protože představitelé církve požadovali, aby si obce postavily faru na vlastní
...dnes
Kdysi...
náklady a na obecním pozemku. Poslední neúspěšný pokus z r. 1878 byl zamítnut s tím, že kostel ještě nemá nashromážděn potřebný kapitál, nebo-li výnos z kostelních pozemků. Teprve návrh z roku
1890 byl úspěšný. Vše šlo sice pomalu, teprve roce 1894 byla ustanovena komise pro výstavbu fary, ale nakonec to dobře dopadlo. Dne 13. března 1898
byla fara slavnostně otevřena a současně byl na ni instalován prvofarář František HORÁK.
Na druhém snímku je pohled na dnešní rozcestí ulic Labské a Kostelecké. Až do roku 1919 tam stál jen křížek. Je zajímavé, že v žádné z kronik jsem
nenašel sebemenší informaci o tom, že na jeho místě byla postavena zvonice s kapličkou a obecní váhou. Za křížkem je vidět původní podoba stavení
č. p. 20. Vzhled domu č. p. 14 – dnes zavřeného obchodu se příliš nezměnil. Původní stavení koupil v r. 1875 pan Götzel, kdy ho přestavěl do dnešní
podoby, se mi nepodařilo zjistit. Jeho rodina obchod a dům držela až do roku 1935.
Na pravé straně stojí „Stará hospoda“ č. p. 27.
Stará jen podle tradičního názvu, který převzala
po opravdu staré, dřevěné hospodě s doškovou
střechou. Tu nechal v roce 1907 zbourat řezník
Čeněk Novotný a na jejím místě postavit novou
budovu se starým názvem. Na pivo i za zábavou
se do této hospody přestalo chodit někdy začátkem padesátých let minulého století, stala se
obětí socialistické likvidace drobných živnost...dnes
Kdysi...
níků.
Petr BRODSKÝ – kronikář

Chráněná území a přírodní památky v tišickém katastru

Na katastru obce Tišice se v současnosti nacházejí tři lokality, chráněné státem.  Nejstarší je
„PŘÍRODNÍ PAMÁTKA JIŘINA“, vyhlášená
Ministerstvem školství a národní osvěty již 31.
12. 1933. Nachází se na pravém břehu Labe asi
1,5 km proti proudu od Kozel. Má rozlohu 1,72 ha,
ochranné pásmo okolo památky měří 2,2 ha. Hlavním smyslem při jejím založení, ale i nyní, je zachování posledních zbytků původních polabských
lužních lesů. Zejména regulace řeky Labe v letech
1890 – 1930 výrazně změnila životní prostředí,
vodní režim v okolí řeky, rozsah zaplavovaných
území. To vše, s necitlivým hospodařením s lesními porosty, vedlo k praktické likvidaci rozsáhlých, převážně listnatých lesů. V chráněném lese
se vyskytují všechny tři druhy dubu – letní, zimní
i importovaný červený, habry, lípy srdčité, jilmy,
topoly černé, buky, jasany ztepilé, javory mléčné,
javory klemy i javory babyky a osiky. Z keřů jsou
to bez černý, líska, ptačí zob, svída krvavá, hloh,
zimolez černý. Z ptáků zde žije slavík obecný,
cvrčilka říční, datel černý a velmi vzácný krahujec
obecný.
„PŘÍRODNÍ REZERVACE VŠETATSKÁ
ČERNAVA“ byla vyhlášena Okresním národním
výborem v Mělníce dne 19. 12. 1986. Nachází se
v bezprostředním okolí křížení dvou železničních
tratí  - z Prahy do Turnova a z Ústí n. L. do Lysé
n. L. a další hranici tvoří silnice z Chrástu do Všetat. Při budování obou železničních tratí v druhé
polovině 19. století došlo k vytěžení zeminy a do
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vzniklých prohlubní se stáhla voda a vytvořily se
tak podmínky pro vznik slatinných rostlinných
společenství. Chráněné území má rozlohu 2,73 ha,
menší část leží na všetatském katastru. Nejvzácnější rostlinou je mařice pilovitá, nikde jinde v ČR
se nevyskytuje v tak velkém množství. Další vzácné druhy jsou ostřice nízká, sitina slatinná, přeslička větevnatá, krištík bahenní, ostřice šupinoplodá,
vstavač bahenní.
Další chráněná lokalita „ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA TIŠICKÁ PÍSČINA“ vznikla také při výstavbě
železniční trati z Turnova do Kralup nad Vltavou.

Tvoří ji železniční násep, začínající u nechráněného přejezdu na konci ulice Ke křížku a pokračující
v délce asi 400 metrů. Toto nevelké území bylo
v roce 1986 vyhlášeno Okresním národním výborem v Mělníku jako chráněný přírodní výtvor,
později bylo přeřazeno do kategorie „přírodní
památka“. Je to vlastně uměle vytvořená písečná
duna, na které se vyskytuje řada vzácných pískomilných rostlin, zejména je to kriticky ohrožený
sinokvět chrpovitý, dále zde rostou smil písečný,
cídivky mooreovy a růže galská.
Bohužel ani státem zajišťovaná aktivní ochrana
všech třech lokalit nedokáže zabránit postupnému
zmenšování množství chráněných rostlin. Podle
aktuálního stavu je zánikem nejvíce ohrožena „Tišická písčina“.
Chráněné stromy.
V současné době jsou na katastrech naší obce evidovány jen následující stromy, chráněné státem:
1.Lípa malolistá – ulice Labská - u pomníku padlých – parcela č. 786/3, katalogové č. 3886
2.Topoly černé – skupina čtyř stromů na ochranné
hrázi na břehu Labe, parcela č. 826/17, katalogové
č. 3887
Zájemci si mohou nalézt víc podrobností na internetových stránkách:
www.botany.cz/cs
www.arbormelnik.cz
www.ochranaprirody.cz
Petr BRODSKÝ - kronikář

Trochu historie neuškodí
V jednom z minulých čísel TR +mě velmi zaujalo Petrem Brodským téměř encyklopedické
zpracování účastí občanů našich obcí v legionářských armádních sborech v období 1. světové
války. Umím si představit, kolik důsledné práce
a času tomu autor musel věnovat. Přesto však si
myslím, protože o toto období se sám velmi zajímám, že je třeba něco doplnit, povysvětlit. Už
jenom proto, že legionářské téma bylo pro řadu
generací v totalitním období téměř zcela tabuizováno.
Legionářskou epopej spolu s pražským květnovým povstáním v roce 1945 lze považovat za
nejsvětlejší okamžiky v naší moderní historii.
Za okamžiky, které nás ve dvou, od sebe značně vzdálených obdobích, vždy přivedly zpět do

svazku lidsky i morálně vyspělých demokratických států. Oč jde? Dokážu si představit, že mnohý hloubavý čtenář po přečtení Petrova článku se
zastaví u některého z našich pomníků s otázkou,
kdo vlastně byli tito padlí, o nichž mnozí historičtí neználkové plýtvali politickými frázemi,
jako padli za vlast, či položili životy za náš lepší zítřek atd. Nebyla to pravda. Tito naši občané
museli narukovat v době Rakousko – Uherska do
armády, do které jít nechtěli a bojovat i položit
životy za zájmy, které jim byly zcela cizí. A jen
některým z nich se podařilo přeběhnout či přes
zajetí se dostat do vznikajících legií. Tak se také
v teoretické rovině mohlo stát, že na některém
z mnoha bojišť proti sobě stáli dva kamarádi,
dva kluci z jedné vesnice, jimž osud určil bojovat

v rozličných uniformách a za rozdílné cíle položit
i své životy.  Na frontových liniích v té době totiž proti sobě stály armády Ústředních mocností
(Německa, Rakousko-Uherska a Turecka) a Dohody (Anglie, Francie, USA, Itálie a do bolševické revoluce v roce 1917 i Ruska). A byla to
právě vítězná tažení armád Dohody s našimi legionáři, která donutila protivníka k bezpodmínečné

kapitulaci, a která rozpadem Rakousko-Uherska
umožnila vznik řady, na demokratických principech postavených, nových států. Euforie a nadšení občanů z nově nabyté svobody a vzniku tolik
toužebně očekávané samostatné Československé
republiky stály ve 20. letech minulého století za
vznikem a vybudováním pomníků a památníků
všem obětem 1. světové války bez ohledu na to,
v jaké uniformě nešťastníci ukončili svou životní
pouť.
Tím se dostávám k jediné otázce, na kterou ve
stati Petra Brodského nenacházím odpověď. Ani
legionáři nebyli nezranitelní a nesmrtelní. A je
jen škoda, že při tak důsledné práci není u jednot-

livých legionářů uvedeno, zda se dočkali konce
války, či zda českou krví zkropili pláně u ukrajinského Zborova nebo severoitalské říčky Piavy
a dnes jen jejich jména vedle svých kamarádů
na památnících padlých v Chrástě, Kozlech i Tišicích připomínají tak kruté, bolestné a tragické
osudy. A ještě z jiného soudku vzpomínek. K legionářské tématice se v našem časopise už asi
vracet nebudeme. Tak ještě jedna taková perlička
v trochu širším pohledu. Vzpomínka na jednoho
z těch asi tří desítek legionářů, které se Petrovi
Brodskému podařilo dát dohromady. Znal jsem
řadu z nich. Znal jsem je jako běžné občany a jen
úcta a obdiv k jejich legionářské minulosti je
nejen v mé, ale i v mysli široké veřejnosti řadila
do jakési vyšší morální kategorie. Znal jsem jich
mnoho, ale jen jeden, jediný mi stále i dnes tane
na mysli. Jako obraz, jako zosobnění a jako připomínka – ano, tak jsme vypadali, tak jsme prošli

bojovými střety a tací jsme tady. Byl to pan Kovařík. Neznal jsem jeho obdivuhodnou minulost,
jak nás s ní seznámil Petr. Vždy jsem ho vnímal
ze dvou pohledů. V tom prvním byl pro nás, co
jsme na sokolském hřišti usilovali o ty pověstné branky, body a vteřiny nerudným staříkem,
sousedem, možná i s trochu porušenými nervy,
s kterým jsme měli neustálé problémy a potíže.
A v tom druhém, v nejlepším slova smyslu, byl
pro mě exotem, raritou a folklorní ozdobou všech
slavnostních pochodů v období po pětačtyřicátém
roce. A že jich tehdy bylo. Po našich prašných
silnicích – jen přes Chrást byla asfaltka – při každé příležitosti po celé šíři vozovky roztaženém
trojstupu šli skauti v čele s vodáky, kterým my
ostatní záviděli hlavně ty krásné bílé placaté čapky a okolo nás naši vedoucí bratři Bodlák a Kouba. A právě u toho druhého, vysokého, štíhlého,
s kraťasy tehdy nezvykle až ke kolenům, čtyřicátníka, jsem nikdy nepochopil jeho ideologický
přerod ze skautského funkcionáře ke komunistickému inkvizitorovi po Únoru 1948. Za skauty
seřazeni Sokolové, kde hlavně muži svými garibaldovskými košilemi, které halily svalnatá těla,
působili svou mužností, dále Baráčníci a mnoho,
mnoho občanů, mezi nimiž ozdobou byly maminky s kočárky bohatě naplněnými plody té
nádherné poválečné atmosféry a nadšení. A muzika. Tehdy ještě i muzikanti chápali poslání dolních končetin a s naprostou samozřejmostí smutečními pochody doprovázeli nebožtíky z domů
smutků třeba v Tišicích až na kozelský hřbitov.
A stejně tak jásavými kmochovkami roztančili
nohy do pochodového rytmu při oněch zmiňovaných slavnostních pochodech, jimž v čele kráčel vlajkonoš – praporečník, opět s tou krásnou
červenobílou vlajkou s modrým klínem, která
po šestiletých protektorátních letech opět mohla
vlát nad svobodnou zemi. A jsme zpátky u pana
Kovaříka. Ten ve své krásné šedomodré uniformě francouzského legionáře, s baretem předpisově staženým do strany, prsa jak ruský generál
ověšena metály a lýtka upjatá v ovinovačkách,
kráčel vždy za nebo vedle vlajky a při kladení věnců u pomníků padlých hned zaujal místo
čestné stráže. Ne, nebylo to nic komického. Byla
v tom vážnost, sebevědomí a ohromná úcta k těm
symbolům, pro které vážil tu dlouhou cestu přes
oceán do nejistoty evropských bojišť.
Tak, to je jen část obrázků, které se mi mihnou
vzpomínkami, kdykoliv čtu nebo slyším něco
o legiích.
F. Veselý
Protože jsem měl možnost číst článek Františka Veselého při přípravě tohoto čísla TR, mohu
doplnit chybějící informaci. Všichni legionáři,
o kterých jsem psal, se vrátili domů, většinou
s vážně podlomeným zdravím. Svědčí o tom lékařské zápisy ve zmiňovaných „Poslužných listech“. Mnozí zemřeli ještě před začátkem 2. světové války.
Databáze padlých legionářů se ve Vojenském
historickém archivu teprve připravuje.
Petr Brodský - kronikář
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KAMENICKÉ 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.

Šimonek Josef

Ke Křížku 280, Tišice 277 15
tel. 776 263 855
www. kamen-tisice.cz / info@kamen-tisice.cz

C U K R Á R N A HH
Mlékojedská 39, 277 15 Tišice
Nabízíme zákusky, chlebíčky, cukrovinky, zmrzlin
Objednávky celých dortů i atypických tvarů
Pro posezení káva, nápoje, poháry-ovocné, zmrzlinové,
mléčné koktejly
Otevírací doba:
Středa – Neděle 10,00 – 17,30 hod
Pondělí, úterý zavřeno
Tel. 315 696 084
Těšíme se na Vaši návštěvu!

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA NABÍZÍ
•

•
•
•
•

POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL –
HAVARIJNÍ I POVINNÉ RUČENÍ (JAKO JEDINÁ
NABÍZÍ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ V CENĚ)
POJIŠTĚNÍ BYTŮ, DOMÁCNOSTÍ, RODINNÝCH
DOMŮ – I VE VÝSTAVBĚ
POJIŠTĚNÍ CHAT A REKREAČNÍCH OBJEKTŮ
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
dále PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ U ING-PENZ.
FOND (fond s nejvyšším zhodnocením vložených
prostředků vlastních i státních příspěvků)

Všechny tyto služby přímo u Vás doma nabízí obchodní
zástupce Josef Kratochvíl, Tišice Mlékojedská 59,
tel. 737 389 708
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jaroslava.slavikova@remax-czech.cz

Provádím

strojní čištění kanalizace

Tomáš Bohata
Sportovní 227
277 15 Tišice
Tel.604 802 776

●● Prodám

přenosné plynové topidlo „POHODA“ včetně 10kg
PB bomby.  Tel. 737 389 708
●● Prodám levně cihly CDM
(24x11,5x11,3) a cihly duté PKCD2. Tel. 315 698 361

Klub seniorů připravuje
Klub seniorů Tišice připravuje pro seniory a také pro ostatní občany v měsíci červnu tyto akce:
Středa 11. června 2008
Autobusový zájezd na zámek Orlík, plavba lodí po přehradním jezeře k hradu Zvíkov. Po jeho prohlídce exkurze
v Zámeckém pivovaru spojená s ochutnávkou jeho produktů. Předpokládaná cena zájezdu kolem 350,- Kč.
Pátek a sobota 20. a 21. června 2008
Na poště v Tišicích  Humanitární sbírku letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, záclon, látek,
péřových přikrývek a polštářů, dek a přikrývek(obyčejné, vatované, larisy).
Neděle 29. června 2008
Na počest začínajícího léta tradiční  Setkání s Přívorankou  v Chrástě v sále Na Hřišti. Podrobnosti k uvedeným
akcím včas oznámíme obvyklým způsobem tj. plakáty, místním rozhlasem. Všechny seniory i ostatní občany
srdečně zvou pořadatelé.

Maškarní ples se vydařil

Fotbalový oddíl uspořádal opět maškarní ples, který i letos patřil k těm nejlepším pořádaným v Tišicích.
Vyznačoval se nejen dobrou zábavou všech přítomných, ale i velkým počtem masek, navíc velice
nápaditých, takže porota, která měla vybrat tu nejlepší, neměla lehký úkol. Nakonec se vítězem stala
družina Mrazíka i díky scénkám známým z originálu ruské pohádky. Tradičně bohatá tombola pak
zajišťovala výherci 1. ceny týdenní pobyt pro dvě osoby na Klínovci.

Vítali jaro, ale byla jim při tom docela zima.
Nicméně sousedé v ulici U Křížku si i s tímto
určitě poradili, vždyť mají trénink ze Silvestra.

ÚMRTÍ
Pavla Náprstková

Kozly 83

82 let

NAROZENÍ
Nikola Bažová
Tišice 3
15.1.2008
Veronika Himlová
Chrást 191 22.2.2008
Lucie Hana Trnobranská Chrást 30 11.3.2008

Rázné vykročení fotbalistů do jara 2008
První mužstvo S. Tišice vstoupilo do jarních
odvet v Okresním přeboru  shodným výsledkem 4:1 ve svůj prospěch z obou úvodních
kol. S TJ Kly se na úspěchu podíleli střelci
Josef Holomek 2x, Krupička a Tomáš Prejzek.
V následujícím utkání se pak na domácím
hřišti střelecky prosadili  Brzoň 2x, T. Prejzek
a Vojtěch Holomek. Ke třetímu duelu zajížděli na horkou půdu TJ Pšovka, kde bezbrankovou remízou ztratili první jarní body.
B mužstvo vstoupilo do jarní části porážkou
0:2 na hřišti Vehlovic.

Český pohár – muži.
S. Tišice – J. Kojetice 7:4 (Stibor 2, Malý 2,

Vlach 2 , Alexandrov )

S. Tišice – S. Dřísy 0:6
S. Tišice – S. Záryby B 3:1

( Mach, John M. a Malý )
S. Tišice se umístil na 2. místě bez nároku
na postup.
ČEZ pohár žáků
S. Tišice – S. Záryby 3:1 (Kraka 3)
S. Tišice – Labský Kostelec 1:6 (Priatka)
S. Tišice – S. Lobkovice 0:3

Šachisté se zachránili

Šachistům S. Tišice se zdařil opravdu husarský kousek. Po pěti
odehraných kolech z devíti byli bez jediného získaného bodu
suverénně poslední. Pak ale nastal obrat, kdy v posledních čtyřech
kolech dvakrát remizovali a dvakrát zvítězili a v konečném účtování
skončili na osmém místě – tedy záchrana. Největšími oporami byli
Kliment s úspěšností přes 70% a Staněk s úspěšností 66%. Je to dobrá
zpráva už proto, že by v příštím ročníku chtěli šachisté opět přihlásit
dvě mužstva. Po odchodu velkého počtu hráčů kvůli hracímu prostoru
Na Hřišti v minulé sezóně, se chtějí po vyřešení tohoto problému (nově
hrací místnost v klubovně pošty) mnozí opět vrátit.

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

Žáci skončili ve skupině na třetím místě
a nepostoupili.
Přípravná utkání:

V rámci přípravy na jarní část mistrovských
soutěží sehráli muži S. Tišice tyto přátelské
zápasy:
Tišice A – Junior Praha 0:1
Tišice A – Kropáčova Vrutice 3:3

( Holomek Jos. , Brzoň a Březina )
Tišice A – Kojetice 2:0

(Štráchal a Holomek Vojtěch)
Tišice B – Cítov 2:5 (Malý, Vlček)
Tišice B – Spomyšl 3:1 (Pek 3x )
Tišice B – Střezivojice 2:0
(Dulík a Stibor)

Sokol na Mělníce B................. 7.......2.......0............ 23........24... 28,5
Sokol Mladá Boleslav D......... 6.......1.......2............ 19........24... 28,5
ŠK města Dobrovic C.............. 5.......2.......2............ 17........22... 26,5
ŠK Karbo Benátky n/J B . ...... 4.......3.......2............ 14........21... 24,0
Sokol Bakov n/J C................... 4.......0.......5............ 12........17... 21,0
ŠK města Dobrovic E.............. 3.......3.......3............ 12........13... 19,5
Sokol Brandýs n/L. B.............. 3.......0.......6............ 9..........16... 17,0
Sokol Tišice A....................... 2...... 2...... 5........... 8......... 14...20,0
ŠK města Dobrovic D.............. 2.......1.......6............ 7..........18... 21,0
Neratovice C........................... 2.......1.......6............ 7..........14... 19,0
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SPORT
Jubilejní 25. sezóna – stolní tenisté v RP I opět třetí

Jarní polovina soutěže se našemu áčku vůbec
nevydařila. Zatímco v podzimní části jsme utrpěli pouze dvě porážky a skončili na druhém
místě, na jaře už to bylo o poznání horší. Z jedenácti zápasů jsme prohráli šest a nakonec jsme
se štěstím uhájili alespoň třetí příčku, tedy stejné umístění jako loni. Shodou okolností jsme
prohráli všechny tři odložené zápasy, přičemž
porážka s Veltrusy se rozhodně nečekala. Příčin je více, ale ty hlavní spočívají  v časté absenci jedničky mužstva, J. Fabiana a herních
výpadcích jinak tradičních opor zbytku mužstva. Samostatnou kapitolou jsou tréninky, kdy
i vzhledem k situaci s hrací místností, hracími
podmínkami,  se na jaře neuskutečnil ani jeden.
Radostnou skutečností může však být první
místo v hodnocení RP I jednotlivců - J. Fabian
91,49% úspěšnosti. Za ním skončili  8. P. Rubín
72,7%, 11. M. Brodský  68,67% a 21. P. Jelínek
59,38%  .
Výsledky B mužstva a jeho konečné umístění na pátém místě odpovídají současné realitě.
Zvláště u tohoto mužstva se projevila nejistota
v koncovkách zápasů s vyrovnanými soupeři,
vyplývající z absence tréninků.. V hodnocení jednotlivců RP II byl nejlepší na 15. místě
M. Veselý 64,50% úspěšnosti, 19. P. Dudek
62,50%, 22. P. Habart 50,00%, 26. I. Kratochvíl
44,26%. M. Dráb ani P. Turek nesehráli pro hodnocení potřebný počet zápasů.
Sezóna 2007-2008 je za námi a nezbývá než
doufat, že se podaří pro příští  soutěžní ročník

vyřešit provozování sálu tak, jak bylo v minulosti obvyklé, že se nebudou opakovat letošní
problémy. Za podmínek, jaké uplynulý ročník
provázely, se totiž nedá stolní tenis na úrovni,
jakou by si všichni hráči představovali, provozovat.

Výsledky zápasů RP I :
Tišice A – Mlékojedy B 4-14 (Rubín 2
Brodský 1 Jelínek a Veselý 0 WO 1)
Veltrusy B – Tišice A 11-7 (Rubín 2,5
Brodský 2 Jelínek 1 Dráb 0.5 WO 1)
Počaply – Tišice A 0-18 (Brodský, Fabian,
Rubín a Jelínek 4,5)
Tišice A – Mšeno A 11-7 (Fabian a Rubín 4
Brodský 3 Veselý 0)
Neratovice D – Tišice A 10-8 (Rubín
a Fabian 3 Brodský 2 Slimařík 0)
Tišice A – Liběchov 16-2 (Fabian, Brodský,
Jelínek 4,5 Rubín 2,5)
Pšovka – Tišice A 13-5 (Rubín 2 Brodský 1
Jelínek 1 Veselý 0 WO 1)

Výsledky zápasů RP II:
Dřínov B – Tišice B 11-7 (Veselý 2,5 Dudek
2 Kratochvíl I. 1,5 Dráb 1)
Tišice B – Mlékojedy C 6-10 (Veselý 2
Kratochvíl Jos. 1 Turek 0 WO 3)
Kralupy C – Tišice B 12-6 (Dudek 2,5
Kratochvíl I. 1,5 Habart a Turek 1 )

Doběhly pro medaile
V pátek 11. dubna 2008 proběhl již 19. ročník běhu o Pohár starosty města Neratovice
v přespolním běhu, kterého se mezi řadou závodníků zúčastnili také ve dvou kategoriích tři
dívky – atletky z Tišic. Dvě z nich stály „na

bedně“– v kategorii starších žákyň (1100 metrů) si odnesla zlatou medaili Nikola Krnáčová
a těsně za ní na druhém místě si pro stříbrnou
medaili doběhla Klára Žofie Janoušková. Obě
také získaly z rukou zástupce města krásný

Na startu s číslem 21 Jana Čemusová

STOLNÍ TENIS – RP I 2007-2008
konečná tabulka

1. Mlékojedy „B“
2. Neratovice „D“
3. Tišice A
4. Cítov
5. Mšeno
6. Dřínov
7. Neratovice „C“
8. Mělník - Pšovka
9. Veltrusy „B“
10. Horní Počaply
11. Liběchov
12. Nelahozeves

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

19
16
14
13
12
11
10
8
7
5
5
1

0
0
0
2
3
2
2
3
2
4
1
3

3
6
8
7
7
9
10
11
13
13
15
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

280:116
236:158
234:162
233:163
237:159
207:189
201:193
193:203
144:252
173:223
121:275
115:281

STOLNÍ TENIS – RP II 2007-2008
konečná tabulka
1. Dřínov „B“
18
2. Dolní Beřkovice „A“ 18
3. Kralupy n. Vlt. „C“ 18
4. Dolní Beřkovice „B“18
5. Tišice „B“
18
6. Mlékojedy „C“
18
7. Neratovice „E“
18
8. SK Mšeno „B“
18
9. Kralupy n. Vlt. „D“ 18
10. Neratovice „F“
18

17
16
12
11
9
7
7
3
3
0

0
0
1
2
1
3
3
0
0
0

1
2
5
5
8
8
7
15
15
18

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

217:107
233:91
196:128
209:115
175:147
172:150
153:171
97:227
98:226
68:256

51
48
37
35
28
24
23
9
9
0

sport též na str. 11
pohár. O mnoho těžší to měla Jana Čemusová, která již běžela s mnohem staršími dívkami
v kategorii dorostenek (2200 metrů). Statečně
bojovala do posledních metrů, ale nakonec
skončila na tom nejméně oblíbeném čtvrtém
místě s onou pověstnou bramborovou medailí, ale předvedený výkon je potřeba určitě vyzdvihnout a ocenit.

Uprostřed vítězka Nikola Krnáčová a vpravo
druhá Klará Žofie Janoušková.

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Josef Kratochvíl, Mgr. Jiřina Slámová, 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., tisk: Wendy s. r. o. Ev. č. MK ČR E 10708.
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