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Stav komunikace v ulici Boleslavská
trápí občany i motoristy
J

ako ve většině obcí se i my snažíme o neustálý rozvoj infrastruktury, většinou je vše limitováno finančními možnostmi.
Snaha o zlepšení života našich občanů stála i za pokračováním ve
výstavbě další etapy kanalizace
v ulici Boleslavská.
Za mého působení, se většina investičních projektů podařila realizovat ve výborné kvalitě. Ovšem
i u nás máme „tu čest“ setkat se
s nekvalitní prací zhotovitelských
firem. Oprava výkopů po pokládce kanalizace v ulici Boleslavská je
toho zářným příkladem. Komunikace se propadá a situace se stále zhoršuje. Doprava na této komunikaci představuje bezpečnostní riziko pro projíždějící vozidla a nadměrné otřesy negativně ovlivňují
přilehlé nemovitosti.
U zhotovitelské firmy IMOS s. r. o.
jsem již tuto situaci dvakrát reklamoval, načež jsem dostal příslib, že problematické úseky budou opraveny.
Jelikož jsme nechtěli čekat se založenýma rukama a chceme dopravní
situaci na hlavní silnici řešit, objed-

nali jsme speciální měřiče rychlosti,
které zaznamenají i registrační značku vozidla překračující povolenou
rychlost, předpoklad instalace tohoto
zařízení (po schválení dotčených orgánů) je začátek května tohoto roku.
Dále urgujeme dopravní policii, aby
v naší obci více měřila rychlost.
Další nepříjemnou informací
bylo, že pro letošní rok nebudou finanční prostředky na celkovou opravu povrchu komunikace v ulici Boleslavská, kterou původně Středočeský kraj (majitel této komunikace
331/II) plánoval. Proto jsem 4. dubna vyvolal jednání na odboru dopravy Středočeského kraje, kde jsem situaci řešil s vedoucím tohoto odboru
a s ředitelem Středočeské údržby silnic. Výsledkem tohoto jednání bylo,
že opravu této komunikace zařadí do
harmonogramu oprav na letošní rok
s tím, že realizace by se měla uskutečnit na přelomu června a července.
Vážení spoluobčané, věřte, že vyřešení této situace je v současné době
prioritou a děláme maximum pro
brzké napravení, ale vše postupuje mnohem pomaleji, než bychom si
přáli.
Pavel Končel, starosta

Propadání vozovky a s ní spojené nárazy trápí projíždějící motoristy, ale
hlavně občany, žijící v ulici Boleslavská. Zvýšený hluk a otřesy, způsobující
poškození nemovitostí, jsou důvodem maximálního nasazení k vyřešení kritické situace. 
(foto nač)

Rekonstrukce chodníku a veřejného osvětlení

V

minulém čísle Tišických rozhledů jsme vás informovali
o probíhající rekonstrukci chodníku u hlavní silnice. V době vydání
tohoto čísla by měla být již hotova.
V některých místech jsme museli
respektovat požadavky na změny ze
strany dotčených orgánů, které jsou
rozdílné oproti původnímu stavu.

Nejviditelnější příklad je v oblasti nástupiště vlakové zastávky.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) si vymínila, že nově nesmí být přímý přístup z nástupiště k prostoru u závor. Projektant
tedy musel tuto situaci řešit a přístup z nástupiště do ulice Boleslavská změnit tak, aby byl SŽDC ak-

Nepřímý přístup z nástupiště k prostoru u závor byla podmínka Správy železniční dopravní cesty, kterou musel projektant akceptovat.

ceptovatelný. Rekonstrukcí prošel
i chodník před prodejnou potravin U Vacků a pokládka zámkové
dlažby proběhla zároveň u autobusové zastávky Chrást (směr Kostelec n. L).
Spolu s rekonstrukcí samotného chodníku se ve stejných místech realizovala celková rekonstrukce veřejného osvětlení, která
zahrnovala výměnu kabeláže, stožárů a nová svítidla. Odborná firma na základě konkrétních podmínek v této lokalitě doporučila světla klasické konstrukce (výbojková).
Jelikož veřejné osvětlení v obci
již není v dobrém technickém stavu
a zároveň je velice neefektivní, měla
by se v následujících letech uskutečnit rekonstrukce v celé obci, kde
se již počítá s LED svítidly.

Pavel Končel, starosta

Bezpečnost na hlavní silnici by
měly posílit nově nainstalované
měřiče rychlosti se záznamem
SPZ vozidla, které překročilo povolenou rychlost. Jeden z měřičů je nainstalován při vjezdu do
obce směrem od Kostelce u čerpací stanice, druhý u vjezdu od
Mělníka před Červeným mlýnem. 
(nač)
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Přístavba třídy MŠ postoupila do finále

N

a základě závěrů demografické
analýzy, kterou si nechala obec
v minulosti vypracovat, rozhodlo zastupitelstvo obce o vybudování nové
třídy mateřské školy.

Výstavba započala v srpnu minulého roku a právě v těchto dnech se dokončují stavební práce. Výstavbu realizovala firma Šnajdr stavby Mělník
s. r. o., která odvedla velmi kvalit-

ní práci a bez problémů dodržovala
i harmonogram výstavby, který počítal s dokončením celé stavby k poslednímu dubnu. Následovat bude dovybavení interiérů nábytkem a vším potřebným tak, aby od září mohla nová
budova přivítat své první děti. Třída
byla od počátku připravována pro logopedickou výuku. Zda bude dostatečný zájem ze strany rodičů o zahájení výuky logopedie v nové třídě, bude

známo až po uzávěrce tohoto čísla. Jelikož jde o samostatně stojící budovu,
může mít i širší využití. V případě, že
by došlo v budoucnu k výraznějšímu
snížení počtu dětí v mateřské škole,
mohla by tato budova být využita například jako denní stacionář pro seniory. Tato investiční akce byla realizována za finanční podpory Středočeského
kraje, který poskytl dotaci ve výši 6 milionů korun.  Pavel Končel, starosta

krátce
Svoz bioodpadu

U

pozorňujeme občany, kteří jsou zapojeni do systému svozu bioodpadů v obci
Tišice, že svoz byl zahájen již
koncem března 2016.
Prosíme, aby úhradu ve stejné výši jako loni, provedli co nejdříve hotově nebo převodem
na účet 3024171/0100. Po úhradě
obdržíte na OÚ známku na rok
2016 a kalendář svozů. 
(ld)
Cena za svoz bioodpadu:
nádoba 120 l
pronájem + svoz
svoz
nádoba 240 l
pronájem + svoz
svoz
prodej nové nádoby
120 l
240 l

731 Kč
465 Kč
1.118 Kč
803 Kč
1.029 Kč
210 Kč

V rámci kontrolního dne přijel na obhlídku statutární náměstek hejtmana
Středočeského kraje Milan Němec.

Přes padesát dětí bylo 8. dubna zaregistrováno pro přijetí do Mateřské školy Tišice. Tento nezvyklý nápor způsobila kritéria, kdy po dlouhých letech se k zápisu mohli dostavit rodiče dětí mladších tří let. Kolik
dětí bude přijato, se rozhodne během
měsíce května, kdy se stanoví počet
dětí v nové přístavbě mateřské školy.
Počet dětí ve školce by tak mohl dosáhnout čísla sto!

Další ulice má nový povrch
V

minulém vydání TR, jsme informovali o opravách místních komunikací s tím, že je v plánu i zásadní oprava ulice Sokolská.
Právě v uplynulých dnech prošla tato
komunikace celkovou opravou povrchu,
opoždění by mohla způsobit jen nepřízeň počasí. Snažíme se tak dodržet příslib, že každý rok se kromě místních
oprav výtluků bude realizovat i celková
oprava jedné z komunikací. 
(pk)

Rekonstrukce
ulice Sokolská
proběhla v několika etapách –
skrývka nánosů v celé ploše komunikace,
oprava výtluků
a závěrečné položení nového
povrchu.

ze zasedání obecního zastupitelstva
První letošní zasedání OZ
proběhlo 3. 3. 2016
za přítomnosti
10 zastupitelů a 16 občanů.
Po organizačních
záležitostech a schválení
rozšířeného programu
zasedání, bylo přistoupeno
k projednání následujících
bodů a schválení na ně
navazujících usnesení.
n Nákup gastro zařízení pro MŠ a ZŠ
Starosta vysvětlil, že se jedná o nákup konvektomatu do kuchyně MŠ, neboť se navýší počet dětí v nově postavené třídě a současné zařízení je již zastaralé. Nové zařízení sníží spotřebu energií, vody, úbytek masa při zpracování,
strava bude výrazně zdravější.
n Rozpočtové opatření č. 1/2016
Jedná se o vypořádání dotací z loňského
roku. Pro letošek jde o finance na opravy komunikací, pořízení ukazatelů měření rychlosti. Z důvodu špatného povrchu vozovky a stížností obyvatel na rychlost projíždějících vozi2 I TR 151

del se OZ rozhodlo pořídit tyto ukazatele již
nyní. Dále se jedná o pořízení konvektomatu
do ZŠ, opravy osvětlení atd.
n Účetní závěrka ZŠ a MŠ Tišice
a Tikanas Tišice, převod do fondů
Byly schváleny účetní závěrky všech jmenovaných organizací a zároveň převody financí do
Rezervních fondů a Fondů odměn.
n Odkup a pronájem pozemku
Zastupitelstvo obce schválilo kupní smlouvu
na pozemek o výměře 90 m², zároveň schválilo
nájemní smlouvu na pozemek o výměře 64 m²,
oba budou využity na výstavbu parkoviště u zastávky ČD. Jednání s ČD o koupi pronajatého
pozemku je zdlouhavé, smlouva o pronájmu je
dočasná do realizace zakoupení.
n Plánovací smlouva
Starosta vysvětlil, že jde o to, aby nedocházelo jako v minulých letech k prodeji pozemků
a následnému nevytvoření infrastruktury a komunikací k některým pozemkům.
n Přechod nájmu
Zastupitelstvo vzalo na vědomí, že v rámci změny rodinných poměrů, přechází nájem
obecního bytu č. 2, U Kapličky 35 výhradně na
paní A. Luňákovou.

n Delegování zástupce obce na
valnou hromadu VKM
Za delegáta na valnou hromadu Vodáren
Kladno – Mělník a. s. pro rok 2016 byl schválen
starosta obce Pavel Končel, na místa náhradníků Tomáš Hrodek z Neratovic a Libor Lesák
z Kralup nad Vltavou.
n Obecně závazná vyhláška č. 1/2016
Jedná se o vyhlášku o místních poplatcích, ze
zákona vznikla povinnost uvést osoby, vyjmuté z povinnosti placení poplatku. Zastupitelstvo
vyhlášku schválilo.
V závěrečné diskuzi informoval starosta, že
od 1. 3. 2016 se mohou napojit obyvatelé na
nově vybudovanou kanalizaci v ulici Boleslavská. Dále informoval o špatném stavu této vozovky a její opravě. Jedná se zhotovitelem kanalizace o reklamaci. Informoval také o ukazatelích rychlosti s kamerovým záznamem SZP vozidla, jednal s Policií ČR o zpomalovacím semaforu uprostřed obce, policie k tomu dává negativní stanovisko. Dále starosta a zastupitelé odpověděli na dotazy o rekonstrukci chodníků
a osvětlení v ul. Boleslavské a v dalších ulicích.
Na dotaz, týkající se zákona omezujícího kamionovou dopravu, odpověděl starosta, že pro naši
obec nejde uplatnit, protože jsme na tranzitní
trase pro nadměrné náklady.
Petr Brodský

Rybník Kal bude opět
poetickým místem obce
P

očátkem března bylo provedeno ošetření skupiny vrb v prostoru rybníka Kal v obecní části Kozly. Radikální zásah způsobil vlnu dotazů
a nevole. Proto jsme požádali o vysvětlení, proč
bylo nuceno prořez řešit tak zásadním stylem
a zveřejňujeme vyjádření Ing. Miloslava Wacha.

Aktuální stav stromů vyžadoval vskutku radikální zásah nezbytný k zajištění bezpečnosti v této lokalitě s velkým pohybem osob. Vrba,
coby rychle rostoucí dřevina, v relativně krátkém čase dosáhne velkého objemu koruny
a svým tvarem neodmyslitelně patří k českým
rybníkům. Odhlédneme-li ovšem od ladovské
estetiky, pak z čistě mechanického hlediska je
vrba stromem poněkud problematickým. Me-

chanické vlastnosti (pevnost, pružnost) bývají
u rychle rostoucích dřevin dosti nepříznivé, situaci obvykle zhoršuje i vliv dřevokazných hub
a v případě vrb toto platí beze zbytku. U ošetřované skupiny došlo v minulosti mnohokrát ke
statickému selhání (rozlomení koruny nebo odlomení její části, případně pád celého stromu),
přistoupili jsme tedy k radikálnímu zásahu, který by měl pro následné roky zajistit dostatečnou
úroveň provozní bezpečnosti v tomto místě.
Bylo provedeno tzv. sesazení koruny, což je
v případě starých vrb s evidentní přítomností dřevokazných hub (viz. množství plodnic na
kmenech) běžný zásah. Velkou redukcí dojde
ke zmenšení hmotnosti korun, ke snížení těžiště a tím k výraznému snížení pravděpodobnosti pádu celého stromu či jeho části. Vzhledem
k vysoké regenerační schopnosti tohoto taxonu
není dopad na organizmus stromu nijak fatální,
stromy obrazí ze spících pupenů a během jedné
či dvou sezón znovu splní své estetické i biologické poslání. Během letošního roku bude také
v lokalitě vysázeno šest nových vrb, bude tedy
průběžně probíhat obměna starých „veteránů“
za nové stromy. V této fázi byla ještě ponechána
dvě živá torza na začátku skupiny, a to z důvodu osídlení hmyzem, který potřebuje staré dřevo ke svému vývoji, v průběhu dvou nebo tří let

budou i tato torza nahrazena novou výsadbou.
Rybník byl vyhlášen jako Evropsky významná
lokalita (výskyt čolka obecného), celý zásah byl
proto s předstihem konzultován s odborem životního prostředí při krajském úřadu. Věřím, že
provedený zásah se nestal pro návštěvníky lokality pohoršením a že toto veskrze příjemné místo bude dál těšit oko i srdce všech příchozích.

Ing. Miloslav Wach, POETREE s. r. o.

Rekonstrukce kabin provedena za podpory kraje

D

ne 27. července 2015 schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje poskytnutí dotace 120 000 Kč dle Programu 2015
pro poskytování dotací z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu,
volného času a primární prevence. Dotace se týkala výměny oken,
vyrovnání podlah a výmalby v kabinách fotbalistů TJ Sokol Tišice.

Realizaci výměny původních
oken za plastová provedla firma
ARTOKNA s. r. o. Ostatní stavební úpravy provedly: Petr Mach, Jaroslav Lenc – zednictví.
Původní kabiny nevyhovovaly hlavně svou velikostí. Proto došlo ke zbourání příčky mezi kabinou domácích a hostí. Vzniknul

Stav před rekonstrukcí…
zde prostor pro vybudování kvalitní kabiny domácích. Pro kabinu
hostí jsou dle původního záměru

…a po rekonstrukci
využívány prostory v patře přístavby. Sokol děkuje všem zúčastněným! Hlavně Středočeskému kraji

a obci, kteří napomohli k této pozitivní změně. Rozdíl můžete porovnat na přiložených fotografiích.

Tikanas Tišice informuje

P

oslední březnový den byl také
posledním dnem k úhradě
poplatku za využívání kanalizace
pro rok 2016, nebo alespoň poloviny částky, pokud je úhrada prováděna ve dvou splátkách.
Žádáme proto ty občany, kteří ještě tuto svou povinnost nesplnili, aby

tak učinili co nejdříve, a to buď hotově přímo na obecním úřadě u Evy
Koubové, nebo bezhotovostně převodem na účet obce (číslo účtu
a všechny další potřebné informace
jsou k dispozici na webových stránkách obce). Zároveň ještě připojujeme několik důležitých informací
v souvislosti s provozem kanalizace:

n vyjádření k možnosti
připojení na obecní kanalizaci (například k projektu
pro stavební řízení na stavebním
úřadě) a technické parametry připojení řeší Ladislav Novák, telefon
777 303 578.
n kontrola přípojek
před zasypáním a vlast-

ním připojením do stokové sítě řeší Bořivoj Hlaváček, telefon 602 875 539.
n hlášení poruch – Bořivoj Hlaváček, telefon 602 875 539
nebo Jaroslav Zákoutský, telefon
607 945 430.
Dr. Olga Janoušková, ředitelka
Tikanas Tišice, p. o.
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Naše kulturní akce lákají návštěvníky
N

e všechny obce se mohou pochlubit tak širokou nabídkou kulturních akcí, jako ta naše. Najdeme v ní akce podporující vesnické tradice,
akce ryze kulturní v podobě divadelních vystoupení, i ty klasické, které prezentují plesy a zábavy. Ještě jednou věcí se můžeme pochlubit – akce mají vysokou návštěvnost a to nejen našich obyvatel, ale i těch z okolních měst a obcí. Myslím, že o nich můžeme směle tvrdit, že vykazují vysokou úroveň. Proto si zaslouží, abychom si je na stránkách Tišických rozhledů připomněli.

Bez moře i bez pláže KLUBko tančit dokáže
N

ámořnický styl připlul do obce
a ten kdo byl na lodi si plavbu
užil. Stylové oblečení, skvělé předtančení, pěkná tombola, rum i tanec u stožáru… a hlavně bezva nálada od začátku do konce. Užili
jsme si to, vy určitě také. Děkujeme
za podporu sponzorům, děkujeme
všem, co nám s přípravou pomáhali
a děkujeme všem, co nás podpořili
účastí. Budeme se těšit na příští rok.
Za holky z KLUBka Radka Staňková
Všech osm předtančení, které holky
v průběhu svých zábav zatančily, choreograficky připravila, tanečně vedla
a holky podporovala Gábina Říhová.

Holky z KLUBka už mnohokrát dokázaly, že umí zatančit…

…ale že si umí udělat legraci a ví, co je recese.

Přijít na zábavu v tematickém oblečení je pro převážnou většinu návštěvníků samozřejmostí.

Jejich vystoupení bylo strhující, vysloužilo si bouřlivé ovace, a tak po zásluze opouštěly parket
s úsměvem na tvářích.

Fantazie návštěvníků plesu nezná hranice
T

radiční maškarní ples sportovců se konal 19. března a opět se podařil. Přišel „plnej dům“ a o zábavu se postarala nejen kapela Karyna, ale hlavně sami návštěvníci, kteří s povděkem přijali nekuřácké prostředí. Bohatá tombola byla v mžiku vyprodaná a spousta krásných masek udělala parádní atmosféru. 
(jp)

Na snímku jedna z oceněných masek „Titanic“.
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První cenu si tentokrát odnesla parta kolem Jirky Svobody s maskou „Kokosy na sněhu“.

svou kvalitou a pestrostí
LUNO pokořilo Zlou ženu!
J

iž několik odvážných realizací
her má za sebou divadelní soubor LUNO Tišice - Prodaná nevěsta, Babička, Rusalka… Možná
by se zde dala použít slova klasika Cimrmana …kde se to zastaví? Vždyť Luno se nezastavilo ani
před takovým velikánem světového dramatu, jakým je William
Shakespeare!
Ten kdo hru neviděl, tomu nemohou žádná slova popsat atmosféru, která při představeních pa-

novala. Těžko popsat reakce diváků i samotných herců, kteří překvapovali diváky, sami sebe i své kolegy. Vtipnost textu a nevšední prvky
daly hře absolutně jiný charakter,
než který by divák čekal od klasiky.
Ale od Luna ano! Vždyť jeho scénáristka vždy zařadí nečekané slovní
vsuvky, obraty, ztvárnění scén.
Co tedy bavilo všechny přítomné? Bianka zpívající píseň Only you
tak, jak je psaná, takže její doslovná výslovnost rozesmála. Rozesmála i Kateřina ve svatebních šatech

Složení divadelního spolku LUNO tak, jak odehrálo svou poslední hru. Sedící z leva – Věra Kalašová, Zdeňka Kváčková. Stojící z leva – Petr Kühn, Zuzana Langrová, Aneta Luňáková, Antonín Kravcov, ml., Kateřina Preislerová, Markéta Luňáková, Vladimír Tkačenko, Naďa Černá, Ladislav Novák,
Ludmila Nováková, Antonín Kravcov, st.

a jako reakci na publikum nečekaně vložila slovní vsuvku, takže divák se smál, Baptistka s Tranilií jen
lapaly na scéně po dechu a v zákulisí padali smíchy. Petruchio, který nejtěžší pasáž své role „dal“ jen
na generálce si nenuceně s Kateřinou na zádech přišel pro nápovědu. A když přišel potřetí a tím vždy
precizní nápovědu rozesmál tak,
že místo nahození se řehtala a nebyla schopna napovědět, tak si Petruchio vzal text sám, aby se podíval, co má říkat. Gremio, kterého jsme při zkouškách museli napomínat, aby včas přišel na scénu,
se zde aktivně objevil naprosto jindy než měl, takže improvizace herců byla naprosto ukázková. A když
z Tranilie vypadlo…ať puky vztekne dědek Grémio…“ pukali smíchy
herci v zákulisí. Okamžik, kdy se
největší z herců, co do postavy, objevil ve zlatovlasé paruce, rozesmál
opravdu všechny.
Hra prostě pobavila všechny a herci byli na svůj výkon hrdí.
Hrdí byli i na svou režisérku, která
je dovedla k velkým hereckým výkonům. Ty ocenili i kolegové z neratovického souboru Havlíček, který má za sebou velmi úspěšné hry
a na kontě ocenění z amatérských
divadelních soutěží. V současné
době se projednává možnost vy-

stoupení tišického LUNA v neratovickém divadélku Lípa. Hvězda našeho vesnického souboru opět vystoupila o kousek výše. Co ale bude
dalším uvedeným kusem na řadě,
je v současnosti ve hvězdách.
 Naďa Černá, píár manažerka

Déšť masopustní náladu nepokazil
M

raky, oblačnost, sem tam vykukující sluníčko a na závěr
pořádná přeprška, tak to byl obraz
letošního Masopustu. Ale toho, kdo
měl již předem připravenou masku, hrozící déšť neodradil a přišel
si tu maškarní náladu užít. Masky,
které k Masopustu neodmyslitelně
patří, byly doplněny maskami vyrobenými s velkou fantazií, objevili se vodníci, čertíci, vesnické babičky a nejrůznější zvířátka.
Program byl z části, dá se již nyní
říci – tradiční, a z části organizátory,
kterými byli opět zaměstnanci mateřské a základní školy, oživený novým programem. Tradiční byl ve vy-

stoupení dětí. V jejich podání zazněly masopustní písně, doplněné tanečky, za doprovodu kapely tvořené učitelkami a učiteli z našich škol. Tradiční bylo i předání klíče od obce, koblížky i teplý čaj uvařený zaměstnankyněmi školy. Připravená dražba zaručeně potřebných předmětů, byla
letos novinkou, a hned z počátku se
skutečně rozjela na plné obrátky. Ty
ale zastavil schylující se déšť, takže
byl právě tak pouze čas na taneční
vystoupení jedné z učitelek školky. Ta
chtěla původně vydražit svou starou
matku, ale když to Strakatý odmítl,
tak všem alespoň zatančila odhazujíc
ze sebe pestré sukně a šaty.
Závěr Masopustního veselí po-

řadatelům déšť nedovolil dokončit,
ale pohoštění, připravené na hřišti si každý, kdo sem v dešti dorazil,
s chutí dopřál.
Pořadatelé děkují všem, kteří pomohli s organizací, či se aktivně na
programu podíleli. Těmi byli manželé Krátkých, kteří připravili pro Maškaru u obecního úřadu pohoštění
v podobě hod dogů, svařeného vína
a punče. Za pomoc při organizaci
patří poděkování obecnímu úřadu,
Martinu Skálovi a Ivaně Neťukové.
Déšť neubral ani na náladě, ani na
chuti si tuto akci opět zopakovat. Tak
zase s Maškarou za rok na viděnou!
Za organizátory z Mateřské
a Základní školy Tišice Naďa Černá
TR 151 I 5

TIŠICKÉ BEJVÁVALO
...aneb pomník padlých v Chrástě
V

minulých měsících byl opraven chrástecký pomník padlých v 1. světové válce, bylo upraveno jeho okolí a na postranní pilíře dopsána jména obětí z 2. světové války, tedy z let 1939 – 1945,
původně napsaná na černé tabulce, umístěné na hlavním sloupu. V době vyjití tohoto čísla TR
by měl být již dopsán právě údaj
1939 – 1945, jinak by si nepamětníci mohli snadno myslet, že
všechna jména na pomníku patří do období 1914 – 1918. Při
této příležitosti jsem, jako obvykle, nahlédnul do chrástecké kroniky a uvádím jen s nepatrnými
úpravami, jak okolnosti postavení a slávu při odhalení popsal kronikář, pan učitel Rudolf Šanovec.

„Na jaře 1928 utvořil se v obci
výbor pro postavení pomníku padlým občanům ve světové válce.
Předsedou výboru zvolen byl legionář pan František Kovářík.
Sbírkami mezi občany, dary jednotlivců, korporací, Záložny i Spořitelny v Brandýse n. L. získán sluš-

ný obnos, jako základ pro stavbu.
Obec Chrást věnovala 3000 Kč, tělovýchovná jednota SOKOL zahrála dvě divadelní představení a celý
jejich výtěžek věnovala na pomník.
Slavnost odhalení pomníku konána 5. srpna 1928 za velmi hojné
účasti občanstva. Dostavily se různé korporace: TJ SOKOL se svým
starostou K. Podvalem, Sbor místního hasičstva s velitelem Václavem
Svobodou, Sbor hasičů kozelských,
Střelecká jednota z Tišic, organizace legionářů, žactvo školy kozelské.

Program slavnosti:
Ráno budíček, dopoledne koncert, odpoledne v 1 hodinu uvítání hostů. Poté obcí prošel pestrý,
četně zastoupený průvod, v čele se
školní mládeží. Kolem pomníku,
ozdobeného spoustou kytic, seřadily se školní dítky i ostatní účastníci. Zprvu zapělo žactvo, řízené
panem učitelem R. Šanovcem sborově písně „Kdo za pravdu stál“,
„Udeřila naše hodina“ a „Lípo, lípo
česká“. Následovalo uvítání a řeč
předsedy výboru a na to řeč slav-

nostního řečníka, legionáře z Prahy. Poté odevzdal předseda pomník
v ochranu občanstva, promluvil
starosta obce Josef Prchlík a hudba
zahrála národní hymny.
Celkový náklad na pomník činil
16 000 Kč. Mnoho prací vykonali ochotně místní občané, poskytovali zdarma povozy i vlastní práci.
Pomník je tesán z žuly moravské
„Mrákotínské“, nese jména 13 padlých, bronzovou plaketu pana prezidenta, jejíž užití ochotně schválila prezidentská kancelář. Místo pro
pomník uprostřed obce věnovala
obec zdarma.“
Tolik kronika. Plaketa s reliéfem
TGM po roce 1948 komunistům
vadila, nechali ji odstranit a nahradili ji pěticípou hvězdou. Po politickém uvolnění v letech 1968 – 69
se plaketa na krátký čas na pomník
vrátila. V době „normalizace“ opět
mnohým vadila. Tentokrát zmizela
nenávratně. Po roce 1989 se vedení
obce snažilo plaketu nalézt a vrátit
na původní místo, ale nepodařilo se
to, asi pro jistotu skončila ve šrotu.

Petr Brodský – kronikář

Ze školky slovem i obrazem
Plavání nás baví

Velikonoční nadílka

Od 1. března děti z mateřské
školy navštěvují plavecký kurz
v Letňanech Lagoon. Nabídku využilo celkem 29 dětí a to
ze všech tříd, nejvíce ale nejstarší děti ze Sluníček. Plavecký kurz
obsahuje 10 lekcí. Lektorky plavání rozdělily děti do třech skupin, podle plavecké úrovně, ve
kterých se děti zdokonalují v plavání nebo se učí hravou formou
zdolávat první plavecké „krůčky“. Tato forma výuky děti velmi
baví a vždy se na plavání těší.

„Přišel
jsem
k vám na koledu
pro vajíčka, dejte prosím aspoň
jedno do košíčka. Uplet jsem si
na pomlázku něco
z proutí, to mám
na lakomý holky, ať se kroutí…“
znělo celou školkou. Děti se připravovaly na velikonoční svátky. Domů si odnesly vlastnoručně vyrobené zajíčky, košíčky
na vajíčka a kraslice a už netrpělivě čekaly, až je navštíví velikonoční zajíček. Ten přišel opět jako vloni s pěknou pohádkou a velikonoční nadílkou.

Od pátku až do soboty
I tak by se dala nazvat akce pod vedením Hany Jelínkové
a Kateřiny Pavlovové,
které zorganizovaly
1. dubna v základní
škole spací družinu
pro děti z první třídy
a předškoláky z mateřské školy. Všichni
si odpoledne vyrobili jarní dekoraci, kterou si odnesli domů,
děti si pochutnaly na dobrotách, které jim maminky připravily a některé děti
si poprvé úspěšně vyzkoušely první noc bez svých rodičů. Děti si spaní moc užily. Těšíme se na
další spolupráci základní a mateřské školy v tomto duchu.

Kateřina Pavlovová
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Vítání jara

Letošní jaro na sebe co do počasí nenechalo dlouho čekat. Krásný jarní den nás vylákal k procházce. Měli jsme připravenou velkou Moranu,
vyrobenou z chleba a rohlíků (aby si kačenky měly na čem pochutnat),
ozdobenou šaty z krepáku, která pro svou velkou váhu nebyla donesena, nýbrž dovezena na smluvené místo, aby zde čekala na průvod malých Moranek z rohlíků nesených dětmi. Za zpěvu říkadla „Smrt nesem
ze vsi…“ se děti přiblížily k Labi a pustily zde své „Moranky“ po vodě.
Když ve vodě skončila i velká Morana zazpívaly děti za doprovodu kytary jarní písně, aby jaksepatří přivítaly jaro.
Ludmila Nováková

Fotbalové jaro je v plném proudu
Muži

Starší žáci

o kvalitní zimní přípravě trenér Radek Zámečník vyrazil se svými svěřenci na první jarní utkání do Mšena. Toto utkání
nezačalo nejlépe, poločas 0:0, ale
v druhé polovině jsme měli převahu, soupeř byl však nebezpečný
po stranách a dokázal náš dvoubrankový náskok smazat. Výsledek 3:4 np byl spravedlivý.

Úspěšnou halovou sezónu jsme zakončili vítězným turnajem, když jsme
porazili Neratovické A i B týmy. Naše
výsledky ve skupině Tišice proti:

Domácí zápas proti Horním Počaplům - díky neproměněným šancím a špatnému terénu, také skončil remízou a znovu jsme brali dva
body za vyhrané pokutové kopy.
Ve Veltrusech se nám dařila kombinace a již v první polovině jsme vedli 0:3, po zbytek zápasu
jsme si udrželi převahu a zápas vyhráli jasně 0:5. Černou kaňkou bylo
vážné zranění Michala Vítovce –
natržený lýtkový sval a také Mirka
Brodského - vykloubený prostředníček. Oba budou nějakou dobu ze
hry vyřazeni.
Další domácí zápas s Kralupy nabízel slušný fotbal, jen těch vstřelených gólů mohlo být více 2:0.
Zatím asi nejtěžší utkání nás čekalo na Pšovce Mělník, trenér Radek Zámečník zhodnotil zápas takto: „Na utkání jsme se těšili a od
začátku to bylo na naší hře znát.
S prvním poločasem jsme spokojeni, ve druhém jsme se snažili hru
zklidnit. Domácí se chytli za pomoci standardních situací, kterých bylo
na můj vkus až příliš mnoho. Penalta byla dle mého názoru odpískána
správně, vyloučení bylo hodně přísné. Mrzí mě, že na takto důležitý zápas nebyl delegován zkušenější rozhodčí, který by si jistě s plynulostí
hry poradil lépe.“

Od půlky března jsme se začali připravovat již na našem hřišti. Ze začátku klukům dělal přechod z haly na trávu problémy. Postupem času se dostávají do tempa. Bohužel tým kosí řada zranění
a nemocí a proto jsem rád, že nám
vypomůžou hráči ze starší přípravky, kteří musejí hrát proti soupeři,
který je starší i o 5 let. Rozhodně ale
nejsou jen do počtu a svou šikovností nám opravdu pomáhají. Tým
přes zimu opustil Radek Štráchal,
který zkouší krajskou soutěž v FC
Mělník. Naopak naše řady posílil
Marek Brodský z Neratovic, který
hned od prvních zápasů dokazuje,
že je kvalitní posilou. Naše zápasy:
PTZ Nelahozeves – Tišice 
6:2
(Kuchař 2x)
Tišice – Lužec nad Vltavou  2:3
(Oplt, Štráchal)
Kostelec – Tišice
1:6
(Brodský 2x, Štráchal, Trédl, Oplt,
Janoušek) Trenér: Michal Vítovec

P

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sokol Tišice
78:19 53
FK Pšovka B
60:35 46
Velký Borek A
53:18 45
Libiš B
36:26 38
Vojkovice A
62:27 36
Mšeno A
51:49 34
Viktoria Všestudy 33:29 33
AFK Hořín
38:42 30
Dolní Beřkovice
30:50 30
FK Vysoká
67:45 26
Dolany A
46:59 22
Obříství
27:41 22
Liaz Vehlovice
35:53 18
Horní Počaply
29:66 17
FK Kralupy 1901
16:55 11
Veltrusy
24:79 10

Mšeno - Tišice
3:4 np
Karlík, Novák, Lauda
Tišice - Horní Počaply
1:0 np
Veltrusy - Tišice
0:5
Dokoupil, Toman, Prejzek, Novák,
Vostřel
Tišice - FK Kralupy 1901
2:0
Lauda, Novák
FK Pšovka Mělník - Tišice 5:4 np
Toman 2x, Vostřel, Prejzek

Neratovice B
Kosmonosy
Straškov
Semifinále - Neratovice A
Finále - Neratovice B

0:0
2:1
0:0
2:1
2:0

Starší přípravka
Zhruba v polovině dubna se naše
st. přípravka zúčastnila prvního jarního a to hned mezinárodního turnaje pro roč. 2006 v Kosmonosech
u Ml. Boleslavi. Celkem 20 přihlášených týmů z Čech, Slovenska a Polska zápolilo na tomto atraktivním
turnaji, kde pořadatel upřednostňuje
jen týmy z velkých TOP fotbalových
týmů jako jsou např. SK Slavia Praha,
AC Sparta Praha či FK Mladá Boleslav. V nedávné minulosti se naše tišická st. přípravka zapsala tím, že právě u tohoto pořadatele dvakrát vyhrála turnaj, jednou byla druhá a osmá
z dvacetičtyř přihlášených družstev.
V posledním turnaji nám v základní skupině čelili borci z FK Jablonec, FC Nitra, SK Aritma Praha a SK

Akce ze zápasu Tišice – Kralupy.

Ze zápasu Tišice – Aritma Praha.
Benešov. V této naší skupině naše pojetí hry bylo na vysoké úrovni, když
jsme jasně dominovali nad družstvy
z Jablonce, pražské Aritmy a Benešova. Pouze s FC Nitrou jsme odehráli vyrovnané utkání a tím podali
nejlepší výkon na celém turnaji. No
i fotbal nemá někdy logiku, štěstěna
nám nebyla nakloněna, v této skupině jsme obsadili až 4. místo a tím postoupili do závěrečných bojů ve skupině o 13. - 16. místo. V této skupině
obsazené družstvy FK Viktoria Žižkov, FAPV Děčín a FC Hlučín jsme
vybojovali 2. místo a tím celkově 14.
pozici v celkovém umístění.
Na závěr chci podotknout, že naše
prezentace hry byla na vysoké úrovni,
čímž si naši svěřenci zaslouží samou
pochvalu. Naše dosavadní práce s fotbalovou mládeží má smysl a dál pokračovat v této činnosti, protože, když
dáte do tohoto vše, jednou takové výsledky musí přijít, i když kopete a učíte fotbal v malém vesnickém klubu.

Mladší přípravka
V jarní části trénujeme 2x týdně a odehráli jsme 2 utkání. S Lípou Postřižín a se Sokolem Všetaty.
Obě utkání jsme zvládli dobře s výsledky 6:4 a 29:3.
Střelci branek:
O. Terziev 13, L. Král 8, D. Kříž
8, M. Kučera 1, D. Langmann 2, T.
Marek 2, V. Jaroš 1

Mini přípravka
Tréninky mini přípravky začaly
v prvním dubnovém týdnu. Trenér
Jirka Svoboda připravil kvalitní trénink, zaměřený na soutěživost dětí.
Další tréninky budou pravidelně
v úterý a čtvrtek od 17:00 hod.
Následovat budou přátelská utkání. Informace můžete sledovat na
stránkách www.fotbaltisice.cz.

nábor

TJ Sokol Tišice
hledá nové
fotbalové
talenty!!!
Do těchto kategorií:
Starší žáci
ročníky (2001 - 2004)
Starší přípravka
ročníky (2005, 2006)
Mladší přípravka
ročníky (2007, 2008)
Mini přípravka
ročníky (2009 - 2011)
Tréninky - každé úterý, čtvrtek
od 17:00 na hřišti v Chrástě
– přijďte podpořit náš klub.
Případě jakéhokoli dotazu
kontaktujte předsedu
- Michal Pasovský,
mobil: 602 261 282,
michal.pasovsky@tisice.cz
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pozvánky
Setkání

F

arní charita Neratovice pořádá 12. května 2016 od 14 hodin v Sokolovně v Libiši 9. Setkání klientů a přátel Farní charity Neratovice. Všichni jsou na tuto akci srdečně zváni.

Běh o pohár starosty Tišic

D

ne 4. 5. pořádá ZŠ Tišice VII. ročník
běžeckého závodu O pohár starosty
Tišic (v případě nepříznivého počasí se termín posune).
Poběží se v sedmi kategoriích – předškoláci, ml. žákyně, ml. žáci, st. žákyně, st. žáci,
dorostenci a dospělí. Sraz v 17:00 hod. v Kozlech „U KALU“. Trasa závodu bude stejná
jako v minulých ročnících (cca 900 m), předškoláci poběží kratší trať. Vítězové všech kategorií převezmou poháry z rukou pana starosty. Přihlásit se může kdokoliv na místě závodu, všichni jsou srdečně zváni!

Bronzový úspěch
N

ová ostravská sportovní hala byla o posledním únorovém víkendu dějištěm 42.
halového mistrovství republiky mužů a žen
v atletice, a to za účasti řady našich nejlepších
reprezentantů.
Ti na ostravském tartanu bojovali o pokoření limitů pro HMS v Portlandu i olympijské hry
v Riu de Janeiru. V trojskoku si účast na tomto mistrovství vybojovala také Žofie Janoušková
(závodící za sportovní klub Olymp Praha) z naší
obce a doskočila si pro bronzovou medaili, což
je zatím největší úspěch její atletické kariéry.
Jen pro zajímavost: za vítězkou zaostala o 60 cm
a pouhých 10 cm ji dělilo od stříbrné medaile.
Ale i tak je to velký úspěch a rozhodně dobrý
impulz pro letní mistrovství ČR venku.

Výlet do Kbel se vydařil
O

dpoledne, 10. února, se školní družina, 1. oddělení, v doprovodu vychovatelky, vypravila na zajímavou exkurzi do
dílen letiště Kbely, kde se opravují hlavně
vojenské, ale i policejní helikoptéry. Díky
panu Poteckému, který je zde zaměstnán,
se děti mohly zblízka podívat na to, jak
tyto stroje vypadají a jak fungují. V hangáru stálo v řadě asi deset různých helikoptér, které čekaly nebo procházely důkladnou údržbou.
Pan Potecký nás provedl celou dílnou,
ochotně všechno vysvětloval a trpělivě odpovídal na všetečné dotazy dětí, které si
mohly nejen prohlédnout kokpit pilota, ale
i osahat ovládání celého stroje. Na závěr exkurze se všechny děti nadšeně vyfotografovaly u jedné z helikoptér.

Hana Kohoutová

Zájezd

D

ne 20. května 2016 se uskuteční zájezd
do Polska - Kudowa Zdroj.
Odjezd autobusu je v 5.30 hodin od autobusových zastávek Kozly, Chrást a Tišice.
Cena je 300 Kč. Přihlášky přijímá pí Fürstová, tel.: 604 783 543.

Dětský den

V

sobotu 21. 5.
od 13 hodin
na
fotbalovém
hřišti v Chrástě
Tišické KLUBko
pořádá pro děti dětský den aneb Na suchu
i ve vodě budem všichni v pohodě.
Velmi prosíme všechny pekařky a pekaře o příspěvek do našeho prodejního stánku. Slané i sladké dobroty můžete přinášet od
10 hodin na fotbalové hřiště v den konání akce.

Výlet

K

lub seniorů Tišice pořádá dne 9. června 2016 celodenní výlet na zámek Kačina a do Kutné Hory na prohlídku Vlašského dvora.
Odjezd je v 7 hodin od autobusových zastávek. Předpokládaný návrat bude přibližně v 17 hodin. Cena zájezdu je 260 Kč
(vstupné a autobus). Přihlášky přijímá předseda výboru Klubu seniorů - Milan Černý,
tel.: 721 382 260.

Výstava

Č

eský svaz chovatelů ZO Tišice pro vás připravuje již tradiční Výstavu králíků, drůbeže a holubů.
Výstava proběhne 25. června od
8 do 17 hod. ve výstavním prostoru za poštou v Tišicích. Přijďte dětem ukázat kouzlo venkova!

Velikonoční jarmark ve škole
T

ýden před Velikonočním pondělím zorganizovala Základní škola Tišice Velikonoční jarmark, kde si mohly děti v šesti tvořivých
dílnách vyzkoušet vyrobit nejrůznější sváteční dekorace.

Současně si rodiče, veřejnost i samotné děti
mohli v tělocvičně zakoupit některý výrobek
z šikovných rukou maminek. Celý jarmark se
velmi zdařil díky dobré práci organizátorek, vedoucích jednotlivých dílen a všech, kteří se na
jeho úspěšné realizaci podíleli.  Pavel Jelínek

poděkování

inzerce

Základní škola Tišice
děkuje firmě
JOHNY SPORT
za bezplatnou výrobu
sportovních dresů,

n Michal Port – Jiří Port
Oprava jednofázových a třífázových elektromotorů, převíjení elektromotorů, vysoušení a oprava bazénových čerpadel.
Nabízíme: osobní přístup a kvalitní služby za zajímavé ceny,
zkušenosti (firma působí od roku 1992), krátké termíny oprav.
Kostelec nad Labem, T. G. Masaryka 185
tel.: 326 981 089, mobil: 607 042 448
e-mail: michal.port@email.cz

které žáci školy využijí
při sportovních soutěžích.
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