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Voda zase zahrozila…
Také letos ukázala příroda svou sílu. I když
jsme díky velkému množství sněhu na horách
očekávali možnost zaplavení, opět nás trochu
zaskočila svou nevyzpytatelností. Stoupání
vod bylo zpočátku bez větších rizik, naše
ochranné hráze zdárně plnily svou funkci.
Překvapil nás však průnik vod přes čerpací
stanici závlah firmy První Labská a hlavně
neočekávaný nátok vod přes lesy, louky a pole
od Kostelce nad Labem. V minulosti jsme
nemuseli hráze z pytlů nikdy stavět, nyní však
k nám voda natékala vlastně po kostelecké
silnici do Kozel. Proto nám velmi pomohla
Spolana a.s. poskytnutím většího množství
naplněných pytlů s pískem, z nichž vytvořená
hráz zabránila dalšímu vlévání vody do obce.
Bohužel se nepodařilo přes veškeré snahy obce
a tlaky na Povodí Labe zabránit zaplavení chat
„Na Podkově“ a ve spodní části chatové osady
„Na Vejskoku“.
U náplavky v Kozlech se díky nasazení
několika družstev hasičů dařilo průběžně
vodu za hrází odčerpávat zpět do Labe a díky
tomu nebylo nutné evakuovat občany z domů u Labe. Nebyly poškozeny domy a nedo-

šlo k vážným škodám na movitém majetku.
Na tomto místě se sluší poděkovat všem
hasičům dobrovolných sborů i profesionálům za jejich obětavost, výdrž a odříkání.
Působili u nás hasiči ze Želíz, NedomicOvčár i naši místní hasiči, pomohli také profesionálové z Kladna a jedno čerpadlo
nasadila i První Labská. Profesionální hasiči
z Neratovic a Mělníka zásobovali všechna
družstva pohonnými hmotami a následně
dodávali čistící a desinfekční prostředky.
Mělnický HZS nám zapůjčil 15 kusů vysoušečů zdiva a jsou k dispozici na OÚ.
Závěrem je třeba ještě poděkovat řadě obětavých občanů naší obce, a už některým členům obecního zastupitelstva a celé povodňové komisi, kteří zajišovali po několik kritických dnů nepřetržité služby na OÚ i v terénu,
dále všem dobrovolníkům, kteří ochotně budovali z pytlů ochrannou hráz na kostelecké
silnici, Spolaně Neratovice a firmě Červenka
za rychlou pomoc a v neposlední řadě i pracovnicím školní jídelny, které okamžitě zajistily potřebné občerstvení čerpajícím hasičům.
Miroslav Brodský, starosta

Volby se hlásí
Rozhodnutím prezidenta republiky č. 31/2006
ze dne 8. 2. 2006 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to
v České republice na dny:
pátek 2. června od 14.00 hod. do 22.00 hod.
sobotu 3. června od 8.00 hod. do 14.00 hod.
V naší obci budou tradičně tři volební
okrsky:
č. 1 Tišice - na poště (pozor, vchod je tentokrát předem jako na poštu)
č. 2 Chrást - v sále na hřišti
č. 3 Kozly - v přízemí ZŠ.
Voličem může být státní občan ČR, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič může ze závažných, zejména zdravotních důvodů, požádat obecní
úřad a ve dnech voleb i okrskovou volební
komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. Pak jej navštíví členové volební
komise s přenosnou volební schránkou,
volebními lístky a úředními obálkami.
Nezapomeňte občanský průkaz, nebo cestovní pas ČR, protože neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu
hlasování umožněno. Ing. Bohuslav Štolba,
místostarosta

Poprvé do nového
Tak už je to jasné. Dnem „D“ pro náš nový
Obecní úřad bude 29. květen 2006. Ten den
bude slavnostně otevřena budova Multifunkčního obecního domu Tišice. Pásku přestřihne ministr průmyslu a obchodu Milan
Urban společně se starostou obce Miroslavem Brodským. Přijte se podívat a prohlédnout si při této příležitosti nové prostory budoucího OÚ. Přesný čas bude včas
oznámen. Všechny naše občany zve
Obecní úřad Tišice

ODHALENÍ
Květnové dny budou na události v naší obci
bohaté. Jednou z nich bude 12. května v 15 hodin odhalení pamětní desky významného
politika a filozofa Františka Modráčka (článek o něm vyšel v minulých TR) na domě
č. p. 35 v Kozlech (majitel Petr Rohal). Tohoto
významného kulturního a historického aktu
se zúčastní ministryně školství a tělovýchovy
Petra Buzková, která slavnostně odhalí desku
svého dědečka. Akci ve spolupráci s Obecním
úřadem Tišice připravil OVV ČSSD Mělník
a zveme všechny občany.

Výzva občanům!
Šéfmontér firmy ISEKI Doug Harris dorazil 18. 4. zkontrolovat stav vakuové stanice po
povodni a zároveň rozhodnout o dalším postupu při dokončování první etapy stavby a přípravy
k najetí. Do uzávěrky tohoto vydání však nebylo možné získat jeho přesné vyjádření, pouze
konstatoval, že k vážným škodám nedošlo zejména díky správným rozhodnutím povodňové
komise a dodavatelské firmy Červenka

OÚ v Tišicích vyzývá všechny občany, kteří si
objednali projekt domovní přípojky pro
kanalizaci u pana V. Pospíšila, za projekt
zaplatili, ale nemají ho dokončený, tj. není
vyřízeno stavební povolení na MěÚ v Neratovicích, aby tuto skutečnost nahlásili co
nejdříve pracovnicím OÚ Tišice .

ZPRÁVY
23. února 2006
z OZ schválilo rozpočet na rok 2006 (podrobněji na str. 4)
z OZ schválilo počet zaměstnanců Obce
Tišice v roce 2006, a to pět
z OZ projednalo a schválilo „Rozpočtové
výhledy na roky 2007 - 2011“
z OZ projednalo a schválilo záměr obce
vyhlásit výběrová řízení na opravy místních
komunikací a vnitřní vybavení nového sídla
OÚ, což je podmínka pro poskytnutí státních
dotací
z Starosta obce dále informoval občany o současném stavu výstavby kanalizace, o přípravách na další období a o stavu vyřizování
a zajištění financování. Informaci doplnil
Václav Uher o opatření nutná pro najetí
systému odkanalizování do provozu (více na
str. 4)
z Starosta dále informoval o problému, který
Obec Tišice řešila v souvislosti s plynofikací
obce - hrozba sankcí FÚ ve výší 11 miliónů
korun. Kromě snahy o prominutí této sankce
je třeba usilovat i o napojení dalších občanů,

Z

OZ

což je zapotřebí v budoucnu pro výhodný odprodej provozovateli - STP, a.s.
z Starosta také seznámil všechny přítomné
občany s „Mimořádným veterinárním opatřením“, které vydala Státní veterinářská
správa ČR ve věci výskytu „ptačí chřipky“
20. dubna 2006
z OZ schválilo výběr zjednodušeným způsobem dodavatele na obnovu komunikace po
povodni pro případ, že bude kladně vyřízena
žádost o dotaci.
z Starosta informoval o průběhu všech akcí
během povodně
z OZ se zúčastnili zástupci firmy Červenka
R. Hubáček a J. Červenka s informacemi o
postupu prací na výstavbě kanalizace
z Starosta obce informoval také o připravovaných červnových volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Dotazy občanů na obou zasedáních byly
ihned zodpovězeny, další náměty a připomínky budou řešeny průběžně.

Kanalizace pokračuje Dobře to dopadlo
Práce na výstavbě kanalizace byly již definitivně zahájeny, na ulici Labské a Kostelecké se dokončují poslední úpravy šachet,
budují se přípojky na veřejné části k jednotlivým domům a byly započaty práce na konečné úpravě vlastní vozovky. Nezbytné
hutnění jednotlivých vrstev sice obtěžuje
některé naše občany, ale pracovní postup je
daný a firma ho dodržuje. Řádné provedení
podkladu silnice je zárukou pro kvalitní
povrch. Do konce dubna by měly být práce
na silnici ve správě SÚS dokončeny.
Následně se bude pokračovat s budováním
dalších etap hlavních řadů, jiné skupiny
začnou budovat přípojky, nastane již montáž ventilů, kompletace stokové sítě, dokončení montáží ve vakuové stanici a v čistírně
odpadních vod. Tedy vše se připravuje k zahájení provozu a provádění zkoušek.
Zejména potřebujeme již zahájit práce na
hlavní silnici - Boleslavské. Podmínkou je
však docílit výluky provozu přes Chrást
a Tišice. Vytvoření objízdných tras se zatím
kompetentním orgánům nedaří.
Firma Červenka předpokládá nasazení
dalších kapacit a budování sítě v Chrástu i v
Tišicích. Je proto zapotřebí, aby majitelé
nemovitostí byli včas připraveni, měli
projekt, stavební povolení a připravenou
svou část kanalizace.
Miroslav Brodský,
starosta
Protože se blíží první připojení a zahájení
zkušebního provozu, zveřejňujeme v tomto čísle
na jiném místě první informaci o podmínkách
provozu kanalizace - kdo, co, jak a za kolik Čtěte
na straně 4.
TR 91/2

Velká nervozita vládla ve vedení obce Tišice po celou dobu od chvíle, kdy na základě
oznámení Finanční úřad v Mělníku šetřil
záležitost týkající se výstavby plynofikace
v naší obci. Protože nebyly pro nezájem
řady občanů zhotoveny některé přípojky
(HUP), měla obec vrátit celou dotaci ve výši
8,5 mil. Kč a uhradit penále ve výši 2,5 mil.
Kč. Bylo proto nutné hledat řešení, jednat
s odborníky, konzultovat, dopisovat s poradci a v neposlední řadě hledat pomoc vlivných osobností a žádat Ministerstvo financí
o prominutí plateb. Nakonec se díky porozumění pracovníků na MF ČR a zvláště
pak samotného ministra financí Bohuslava
Sobotky podařilo nebezpečí plateb odvrátit
a pan ministr tuto povinnost Obci Tišice
prominul. Děkujeme. Naše poděkování
patří také všem, kteří nám byli ochotni
s tímto naším velkým problémem pomoci
a hlavně pak poslanci PS Parlamentu ČR
Jiřímu Třešňákovi.
Miroslav Brodský, starosta

DROBNÉ
ZPRÁVY Z OÚ
z generální ředitel Spolany a. s. ing. M. Kuliha oznámil starostovi, že od 1. 1. 2006 nebude Spolana platit obci poplatky za ukládání popílku na jejím katastru
z 27. února převzal starosta na FÚ Mělník
zprávu o provedené kontrole stavby kanalizace, kdy nebylo zjištěno žádné porušení platební kázně a zároveň byla zpráva předána na MŽP
a požádáno o uvolnění financí na kanalizaci
z počátkem března se dostavil na OÚ pan
Rýdlo a představil starostovi nového představitele firmy Hydro-Aluminium-Prague s.r.o.
prokuristu ing. Christiana Radlspäcka. Oba
přislíbili možnost spolupráce s obcí Tišice.
z ve dnech 8. a 9. března probíhala na OÚ
kontrola hospodaření obce za rok 2005
z stále probíhají jednání o zajištění výluky
hlavní silnice pro výstavbu kanalizace. Kompetentní orgány prozatím nechtějí uzavírku
povolit.
z vyzvali jsme tři firmy k podání nabídek
na vybavení nového obecního objektu
nábytkem
z také u „Svazku obcí POLABÍ“ proběhl
audit a členské obce s ním byly seznámeny
z spoření na plyn u Raiffeisen Bank ukončil
již převážný počet střadatelů, a proto bylo
možné požádat o uzavření překlenovacího
úvěru
z porady OZ dne 21.3. se zúčastnili též
představitelé firmy Červenka R. Hubáček
a J. Červenka, aby informovali zastupitele o přípravách a zajištění další výstavby kanalizace
z inspekce Ministerstva školství (MŠMTS)
v jídelnách MŠ a ZŠ shledala, že je u nás vše
v naprostém pořádku
z u Mlékojed by měla být vybudována „Freestylová skokanská rampa“ pro trénink akrobatického lyžování, skoků na snowbordech
a lyžích
z v důsledku velmi nízkých teplot a nadměrného lokálního topení v únoru byly u nás
překročeny 3x imise dusíku a 1x polétavý
prach

Vzhledem k tomu, že v letošním roce končí
nájemní smlouva na restauraci a sál Na
Hřišti, připr avuje Obecní zastupitelstvo
vypsání výběrového řízení na pronájem na
další období. Případní zájemci se mohou
předběžně informovat na Obecním úřadě

Smlouva podepsána
Již popáté podepsal starosta naší obce spolu
s představiteli dalších 15 sousedních měst a obcí
Dohodu o spolupráci a vzájemné informovanosti
se Spolanou Neratovice. Stalo se tak 23. března
na Obecním úřadu v Obříství a za Spolanu tyto
darovací smlouvy podepsal sám generální ředitel
ing.Miroslav Kuliha. Touto smlouvou získává
každá obec symbolický peněžní dar, který má
letos celkovou hodnotu 1,3 miliónu korun, a města a obce si samy určují, na co příslušnou
finanční injekci použijí. Naše obec již tradičně
tyto prostředky věnuje na ozdravné pobyty dětí.
A ještě malá poznámka závěrem - tuto malou
slavnost hostily již Neratovice a Obříství a pro
příští rok pozval starosta obce všechny k nám, do
nového sídla Obecního úřadu.

PROČ OBČANE?
Neznám obec, která by byla natolik soběstačná, že by byla schopna
z vlastních finančních zdrojů plně pokrýt všechny své investiční akce
a nepotřebovala by žádné dotace z „vyšších míst“. Ani obec Tišice,
chce-li se rozvíjet, se bez nich neobejde. Nemohla by například být
provedena nástavba ZŠ a rekonstrukce její kuchyně, přístavba kuchyně a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ, plynofikace obce,
rozšiřování a modernizace vodovodní sítě a v neposlední řadě ani
nyní budovaná kanalizace. Nemohly by být opraveny některé cesty
po povodni, postavena budova nového obecního úřadu, pořízen
bezdrátový obecní rozhlas, čekárny stanic ČD a autobusů, opravena
hřbitovní ze atd.
Proto se zastupitelstvo obce, v čele se starostou, snaží využít každé
reálné možnosti k získání finančních prostředků z vyhlášených
dotačních titulů nebo prostředků přidělovaných přímo Poslaneckou
sněmovnou Parlamentu ČR. A věřte, že není jednoduché obhájit
právě naše požadavky, zvláště v době, kdy státní pokladna nemá na
rozhazování. Fondy i ministerstva pak logicky vítají každý sebemenší důvod k tomu, aby již slíbené peníze ušetřily, případně
použily jinde. Dalším problémem je fakt, že u dlouhodobějších
investičních akcí, jakými plynofikace a kanalizace jsou, dochází
v průběhu výstavby k navýšení cen materiálu, energií i prací. Výše
přidělené dotace však takto pružné nejsou. Navíc nepočítaly s největší ránou - zvýšením DPH o 14 %. S tím vším se musíme nějak
vyrovnat sami. Proto jsme v polovině výstavby kanalizace požádali
SFŽP o přezkoumání čerpání finančních prostředků na provedené
práce, abychom v závěru akce nebyli v rozporu se smlouvou
uzavřenou se SFŽP. Nepožadovali jsme další peníze. Žádali jsme jen
o zohlednění zmíněného nárůstu cen. Abychom za přidělenou částku
mohli dokončit ČOV, podtlakovou stanici a část kanalizační sítě
s tím, že celou stavbu dokončíme zajištěnými vlastními prostředky
z úvěru. Více než rok trvalo SFŽP vyhodnocení všech kontrolních
akcí a zjištění, že s přidělenými finančními prostředky státu je
hospodařeno správně. Závady nezjistil, a proto zadržované finanční
prostředky za loňský rok přislíbil uvolnit letos.
Proč to však tak dlouho trvalo? Proč si ministr ŽP myslel, že kanalizace v obci Tišice je velký tunel? Proč přišla kontrola z finančního
úřadu? Proč musel starosta a další lidé vynaložit obrovské úsilí,
předložit stohy dokladů a důkazů, aby se nakonec zjistilo, že je vše
v pořádku? Protože mezi námi žijí nepřející jednotlivci, kteří jsou
plni zloby, zášti a nenávisti. Nelitují času a energie, ani peněz za
telefonní hovory a poštovné, aby zhatili dlouhodobou práci jiných.

PROČ...???

Jejich cílem zřejmě je pouze škodit. A komu vlastně? Starostovi?
Zastupitelstvu? Nebo nám všem, občanům této obce?
A to není první případ. Již v minulosti poslal jeden náš občan několik kontrol na OÚ, které zkoumaly hospodaření obce. Nic negativního zjištěno nebylo, ale vždy byla po tyto dny spolehlivě zablokována práce OÚ. Nepovedl se ani záměr zbavit obec dotace na stavbu
nového OÚ ani nedávná snaha o zadržení osmimiliónové dotace na
kanalizaci poskytnuté z rozpočtu Středočeského KÚ.
Bohužel, tento občan není ve své činnosti osamocen. Jedna naše
občanka se přičinila o finanční kontrolu průběhu plynofikace, a to
více než dva roky před tím, než by si obdobnou kontrolu provedl
SFŽP. Při ní bylo zjištěno, že oproti projektu chybí 106 přípojek.
Důvod je jednoduchý - zdražení plynu. Lidé se zkrátka chovají tržně
a své domy nepřipojili. Navíc kontrolu Státním fondem jsme mohli
ještě o další rok oddálit a během té doby by se jistě připojili další odběratelé, například z nové výstavby rodinných domů. Požadovaných
90 % z projektovaného počtu bychom asi nedosáhli, ale postihy
mohly být mírnější. Takto nám Finanční úřad Mělník dle platných
zákonů vyměřil navrácení dotace a penále ve výši téměř 11 milionů
korun. Přitom na plynofikaci byly použity nejen finanční prostředky
obce a z dotace státu, ale také ze stavebních spoření občanů. Opět jen
usilovným jednáním starosty a následným rozhodnutím ministra
financí pana B. Sobotky byla tato hrozba na počátku tohoto roku
zažehnána.
Ale kolik zbytečné práce, času, energie i zdraví to stojí. Co jiného
a užitečného by za tu dobu mohlo být vykonáno. Kolika občanům se
mohli pracovníci OÚ věnovat. Občane, vždy i ty žiješ v této obci.
I tobě určitě vadí nedodělané stavby, rozkopané silnice.Vždy i tobě
bude sloužit budovaná infrastruktura. Nebo nechceš, aby vzkvétala
tato vesnice? Stačí jeden neuvážený telefonát či anonymní dopis
a škody mohou být nenapravitelné.
Tak proč to děláš? Občane proč? Proč….?
Ing. B. Štolba, místostarosta

Tišické máje
V sobotu 13. května projde naší obcí tradiční májový průvod,
který se na svou cestu vydá kolem 9. hodiny dopoledne. Program
Tišických májů završí večer od 20 hodin v sále Na Hřišti tradiční
zábava, jejímž vrcholem bude dražba májky

Tak nevím…
Tak nevím, zatím jen přemýšlím (kudy chodím), poslouchám, čtu a z obrazovky sleduji,
co nám strany slibují, abych se co nejsprávněji rozhodl, komu šoupnu svůj hlas až
za měsíc a nějaký ten den vstoupím do
volební místnosti. Těch slibů - až se z nich
hlava točí, snad kdyby z polovičky došlo
k jejich naplnění, bylo by blaze v této zemi.
Budiž! Nedůvěra by ovšem neměla ovlivnit
mou a raději mluvme v množném čísle, naši
volební účast. Chodit ke svobodným a demokratickým volbám považujme za své osobní
vyrovnání s minulostí - a mělo by být krédem té střední a starší generace, kdy jsme
museli chodit k volbám, ke kterým jsme
chodit nechtěli a museli volit lidi, které jsme
volit též nechtěli, prostě řečeno: poctivě
a bez připomínek (nebyli jsme žádní hrdinové) jsme drželi ústa a krok (nepoužívám
ten správný výraz, abych nevulgarizoval
tento oblíbený časopis). Ne, že by se nám
dnes vše líbilo, že bychom byli spokojeni. Už
samo předvolební dění. Hrubost, vulgarita,

samé podpásovky či urážky. A volební zákon? Ten si staré omleté kameny v politickém řečišti parlamentních lavic poctivě ošetřují, aby nedošlo k jeho změně a aby si tak
snadno zajistili další čtyřletý sladký život.
Tak nevím. Třeba pohled do dnešních dní.
Noví a noví vysocí státní úředníci jsou stále
častěji vděčným objektem policejního zájmu. Korupce. Že jde převážně o členy
ČSSD? Pochopitelně. Vždy každá vládní
strana většinu rozhodujících postů obsadí
svými lidmi. A nedělejme si iluze. Dojde-li
případně po volbách ke změně u vládních
otěží, nic moc se nezmění. Lidé jsou všade
stejní. Jen ta pošramocená firma bude mít
jiný název. Pro mnoho mocných budou
prachy vždy až na prvním místě. Bylo by
však chybou s tímto vědomím přistupovat či
znechucením nepřistupovat k volbám vůbec.
Je to totiž jediná naše možnost alespoň trochu promluvit do dalšího čtyřletého dění
v naší zemi.
F. Veselý

Velikonoční víkend patřil tradičnímu střeleckému závodu „Na loveckém kole“ ve střelbě
na asfaltové terče. Pod záštitou OMS Mělník ho
připravili členové MS Tišice.
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ROZPOČET NA ROK 2006
Příjmy :
Sdílené daně se SR
9.823.000,- Kč
Místní popl. (psi, odpady VHA)
924.000,- Kč
Daň z nemovitosti
1.000.000,- Kč
Správní poplatky
53.000,- Kč
Ost. daňové příjmy
837.000,- Kč
Splátky podnik. půjček
250.000,- Kč
Splátky půjček FRB
260.000,- Kč
Státní dotace (školství, st. správa)
186.983,- Kč
Státní dotace kanalizace
22.931.500,- Kč
Státní dotace (rozhlas)
1.357.000,- Kč
Příjmy z pronájmu (byty, nebyt., pozemky) 169.000,- Kč
Poplatky z hrobů
11.000,- Kč
Příjmy z úroků
60.000,- Kč
Ostatní příjmy
476.000,- Kč
Celkem příjmy :
38.338.483,- Kč
Výdaje :
Opravy komunikací
Kanalizace - dotace od SFŽP
- dotace od Kraj. úřadu
- prostředky obce
- úroky z úvěru
Provozní příspěvek PO MŠ
Neinvest. nákl. ZŠ obcím
Provozní příspěvek PO ZŠ
Knihovna
Kronika
Bezdrátový rozhlas
Vydávání TR

300.000,- Kč
22.931.500,- Kč
8.000.000,- Kč
20.900.000,- Kč
650.000,- Kč
719.000,- Kč
300.000,- Kč
917.000,- Kč
35.000,- Kč
13.000,- Kč
1.357.000,- Kč
75.000,- Kč

Kultura, provoz sálu
268.000,- Kč
Sbor pro obč. záležitosti
20.000,- Kč
Neinvest. dotace nezisk. organizacím
100.000,- Kč
Rehabilitace
70.000,- Kč
Oprava bytových prostor
144.800,- Kč
Neinvest. půjčky z fondu rozv. bydlení 150.000,- Kč
Veřejné osvětlení
892.000,- Kč
Hřbitov
37.000,- Kč
Plynofikace - úroky z úvěrů
607.000,- Kč
Výkup pozemků
160.000,- Kč
TIKANAS
550.000,- Kč
Multifunkční dům - spotřeba energií
150.000,- Kč
- úroky z úvěru
183.000,- Kč
Odpady + sběrný dvůr
1.267.000,- Kč
Veřejná zeleň
190.000,- Kč
Sociální dávky
20.000,- Kč
Pečovatelská služba
260.000,- Kč
Hasiči
32.000,- Kč
Zastupitelstvo
1.065.000,- Kč
Vnitř. správa
3.095.063,- Kč
Poskytn. podnik. půjčky
250.000,- Kč
Popl. z účtů
150.000,- Kč
Splátka kom. úvěru Raiffeisen
400.800,- Kč
Splátka překlenovacího úvěru Raiffeisen13.000.000,- Kč
Splátka úvěru KB kanalizace
1.379.320,- Kč
Celkem výdaje :
80.638.483,- Kč
Ztráta 42.300.000,- bude financována:
zapojení výsledku z min. období
8.000.000,- Kč
spoření Raiffeisen
20.500.000,- Kč
úvěr od Kom. banky
13.800.000,- Kč

Klub seniorů stále aktivní
Výbor Klubu seniorů v Tišicích letos vůbec nezahálí. Od začátku roku uspořádal cyklus tří
přednášek masérky Marie Semanišinové o zdravé výživě a zdravých potravinách. Poradila
účastníkům, jak se mají stravovat, kterým potravinám mají dávat přednost a naopak, které
omezit. V první, lednové, přednášce se zaměřila na osoby ohrožené vyšším cholesterolem
a vysokým krevním tlakem. Druhá, únorová, byla věnována hlavně diabetikům a ve třetí,
březnové, obšírně odpověděla na všechny dotazy přítomných. Tyto přednášky byly pro
účastníky velice zajímavé a poučné, určitě jim pomohou při sestavování jejich vlastního
zdravého jídelníčku. Každou z přednášek navštívilo kolem třiceti osob. Dalo by se říci, že je
to málo, ale na Tišice je to slušný průměr. Věříme, že při podzimním pokračování cyklu ho
občané vylepší. Jako jeho součást bychom chtěli také ve spolupráci s distributorem zdravých potravin připravit jejich
prezentaci a bezplatnou ochutnávku.
Letošní dlouho a netrpělivě
očekávané jaro přivítal Klub
seniorů setkáním s Přívorankou na Květnou neděli za asistence hudby pana Tatara „Tancovačka“ a účastníci na něm
zvolili výbor Klubu seniorů
Tišice. Zároveň to bylo také
připomenutí výročí činnosti
Klubu, který zahajoval prvním
setkáním 8. dubna 2001. Ozdobou letošního setkání bylo vystoupení dětí naši Základní
školy. Jejich půlhodinové pásmo písniček a básniček nastudované paní učitelkou
M. Lazákovou se plnému sálu velice líbilo a senioři odměnili učinkující dlouhým potleskem.
Výbor klubu podaroval děti za jejich hezké vystoupení, doufejme že ne poslední, balíčkem
veli-konočních sladkostí. Děti na rozloučenou obdarovaly každého návštěvníka milým
veliko-nočním přáníčkem, které samy vyrobily. Snad poprvé téměř plný sál se při výborné
muzice výborně bavil až do konce.
Další setkání s Přívorankou připravujeme na konec června a přivítáme jím léto. Na konec
května, dobu rozkvetlých rododendronů a azalek, připravujeme zájezd na zámek Konopiště
a do Průhonického parku. Jeho přesný termín a podrobnosti oznámíme včas. Na dobu prázdnin
snad ještě něco vymyslíme a v září pojedeme tradičně na výstavu do Litoměřic. Veškerá naše
další činnost je závislá hlavně na zájmu všech místních občanů a hlavně seniorů. Václav Kváček
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Kanalizace v praxi
- díl první
Vzhledem k tomu, že se pomalu blíží doba napojení prvních občanů na nově budovanou kanalizaci v naší obci, je třeba se zmínit o některých
z pravidel, která v souvislosti se spuštěním kanalizace začnou platit. Podmínky pro zřizování a provoz kanalizace vydává jako majitel kanalizačního
systému Obec Tišice a jsou závazné pro všechny
občany, kteří mají nebo hodlají stavět na katastru
naší obce nemovitost. Jejich stanovení se opírá o Zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb.
ve znění pozdějších předpisů, dále o Zákon o nakládání s odpady a v neposlední řadě i Zákon o obcích.
Podle těchto předpisů a norem bude každý majitel
povinen nakládat s odpadními vodami tak, aby
splnil dané podmínky. Mezi ty nejdůležitější patří:
z Po dokončení stavby celého systému se nebude
trpět likvidace čerpáním splašků na zahradu či na pole nebo pokoutním odvozem a zaoráním. V případě,
že danou nemovitost nelze na kanalizaci připojit (osamělé domy, domy mimo souvislou zástavbu atd.), je
bezpodmínečně nutné tyto objekty odkanalizovat do
nepropustných jímek a provozovatel kanalizace
umožní těmto občanům likvidaci splaškových vod
v ČOV dle jejího provozního řádu.
z Kdo se odmítne na kanalizaci připojit, bude dle
přesných propočtů podle platných norem prokazovat v stanoveném časovém údobí, že splaškové
vody odváží a likviduje prostřednictvím oprávněné
osoby, která má licenci na odvoz a likvidaci
odpadních vod.
z Obec nebude doporučovat budování domovních
ČOV (s výjimkou nemovitostí, které jak bylo výše
uvedeno, se nemohou na kanalizaci připojit)
z Majitelé napojené nemovitosti uzavřou
smlouvu s Obcí Tišice jako majitelem kanalizace
a společností TIKANAS jako správcem kanalizace,
a to ještě před připojením. V ní bude přesně
stanoven počet bydlících občanů, dále zákaz
používání drtičů odpadků, napojování dešové
kanalizace a používání provizorních jímek a vyhrazené používání kanalizace pouze na splaškové
odpadní vody. Současně budou ve smlouvě také
stanoveny sankce za porušení výše uvedeného.
Kontroly dodržování stanovených pravidel bude
provádět Kontrolní komise OÚ, která bude řešit
také případné spory a udělovat sankce.
z Po zkušební dobu provozu kanalizačního
systému (do 31.12. 2007) se stanovuje částka zálohy
ve výši 408,- korun ročně (34,- korun měsíčně)
včetně DPH na každého obyvatele v připojené
nemovitosti (včetně dětí). Částka se bude vztahovat
na každého, kdo kanalizaci využívá a nebude se
rozlišovat, zda jde o trvale bydlícího občana nebo
přechodně pobývající osoby (pobyt v dosud nezkolaudovaných stavbách apod.). Po ukončení
výstavby kanalizační sítě bude vše vyhodnoceno,
vyúčtováno a výše zálohy, už na řádné stočné, může
být upravena. Stejně tak může být výše stočného
v budoucích letech upravována rozhodnutím Obecního zastupitelstva. Stočné se nebude vztahovat na
pobyt hostů do doby jednoho měsíce.
z Připojení a provoz provozoven, obchodů,
pohostinství a jiných nebytových zařízení se bude
řešit individuálně, ale vždy při dodržení výše
uvedených zásad.
Toto je tedy první část z „pravidel kanalizačního
provozu“ v naší obci. V příštím čísle se k nim ještě
jednou vrátíme, a to s podmínkami pro připojování dalších nových objektů, a již v současné době
rozestavěných rodinných domů nebo teprve
plánovaných.
S využitím podkladů M. Brodského
a V. Uhra připravila -oja-

Redaktoři
z naší školy
Jak jsme slíbili v minulé čísle Tišických rozhledů,
tentokrát je na řadě poezie. Začtěte se tedy do
básnických prvotin žáků třetí třídy naší školy…

MALÝ HISTORIK
Pátou třídu naší školy navštěvuje chlapec, který zdánlivě nic nepodniká, nechodí do
žádného sportovního kroužku, nehraje na žádný hudební nástroj, a přesto se zajímá o velice
neobvyklou věc, která souvisí s jeho prapodivným koníčkem. Miroslav Kejř hledá v dávno
zaváté historii rodokmeny svých předků.

Bílý pejsek
Tereza Ullrichová
Zima je jak pejsek bílý
Co vyběhl ven na chvíli
Zabloudil a našel děti
A tak snížek vzduchem letí
Někdy kousne do nosíčku
Taky trochu do prstíčku
Musíš si vzít rukavice
A pak přečkat fujavice
A když už je pejsek doma
Tak nám končí zimní doba
Zima
Veronika Koubová
Rampouchy visí z okapu
Sluníčko kouká ze mraků
Vločky se snášejí k zemi
A kočky se klepou ze zimy
Auta se kloužou po cestě
Děti se radují ve městě
Zima
Barbora Uhrová
Sněhu je všude dost
Všem dětem pro radost
Sáňkování nemám dost
Mrznu celá až na kost
Sněženky a bledule
Už chci jezdit na kole
Zima
Michaela Jablončíková
Hodně sněhu napadalo
Závěje nám nadělalo
V závějích se koulujeme
Nebo taky sáňkujeme
Sněhuláka postavíme
Hezky si ho vyzdobíme
Z kopečka pak po zadku
Děláme si skluzavku

Miroslav Kejř a jeho rodokmen
Kdy ses k tomuto prazvláštnímu koníčku
dostal?
Úplně náhodou, protože David Šastný (spolužák) jednou mluvil ve třídě o svém rodokmenu.
Slyšel jsem o tom i dříve, ale moc mě to ještě
nezajímalo. Myslím si, že by se každý měl alespoň
trochu zajímat o historii svých předků, protože je
to strašně zajímavé.
Takže ses začal pídit po svých předcích?
Nejdřív jsem se ptal rodičů, poté jsem začal
shánět rodné listy svých babiček, dědečků, prababiček.
Kam ses až dostal a které datum je nejstarší?
Nejdál jsem se dostal k rodičům mého praprapraprapradědečka a mé prapraprapraprababičky. Zkráceně řečeno k mým pětkrát prarodičům. Jejich data narození se už velice špatně
hledají. Nejstarší, co jsem objevil, je datum narození mého prapradědečka. Jmenoval se František Kejř a narodil se roku 1867.
Zažil jsi při hledání dokumentů něco
zvláštního?
Můj nejlepší objev byl křestný list mého prapradědečka. Moje prababička ho měla uložený
v krabici ve skříni.
Jaro je tu, ozývá se ptačí křik a první jarní
květy se derou do světa. Sluníčko poskrovnu zahřívá krajinu. Všichni se těšíme,
až se oteplí. K jaru patří i velikonoční
svátky. V naší mateřské školce jsme se
připravovali obzvláš svědomitě. Týdny
předem se vyrábělo, lepilo, malovalo, skládalo, peklo a zdobilo. Přidali se rodiče, což
se na výsledku odrazilo. Velikonoční výstava ve dnech 11. - 12. dubna splnila naše
očekávání. Každý si přišel na své, mohl se
potěšit a odnést si inspiraci nebo zakoupit
pěkné doplňky do bytu. Výzdoba byla doplněná nádhernými obrázky z dílny Magdy
Žákové a neméně hezkými doplňky z pedigu (přírodní materiál, vnitřní část ratanu pozn. red.) od Michaely Binderové. A kdo
chtěl, odnesl si perníček vlastnoručně upečený dětmi.
Děkujeme za návštěvu a příště se přidejte
M. Křížová
i Vy. Budete vítáni.

Já ale vím, že na internetu často vyhledáváš
i jiné rodokmeny než ty vlastní?
Našel jsem si stránky, kde jsou rodokmeny
šlechtických rodů. Takže se tam dají zjistit např.
úplně všichni Přemyslovci.
Dokonce jsi i někoho kontaktoval?
Napsal jsem e-mail pánovi, jmenuje se Miroslav Vicher, který dává tyto rodokmeny dohromady. Chtěl jsem znát ještě další předky knížete
Bořivoje, zjistil jsem je a napsal jsem mu, že se
mi je podařilo zjistit. Dalších 16 jeho předků. On
mi poděkoval a uveřejnil je na svých internetových stránkách.
Kdyby měl někdo zájem, na kterých stránkách je najde?
www.vicher.cz
Hodláš ve svém koníčku i nadále pokračovat, máš nějaké plány do budoucna?
Hm, pořád mě to baví a chystám se napsat na
statistický úřad do Prahy, jestli by mi nemohli
poradit, na koho bych se měl obrátit s dalším
pokračováním mého rodokmenu.
Přejeme mnoho úspěchů a nekončící
nadšení pro věc a děkujeme za rozhovor.
Pavel Jelínek

Další nové tišické občánky přivítal slavnostně
do života starosta obce Miroslav Brodský v úterý
18. dubna. Čtyři holčičky a jednoho kluka přišli
pozdravit jejich starší kamarádi ze základní
školy, rodiče se zapsali do pamětní knihy a odnesli si i malý dáreček.
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…a odpočívej v pokoji
Je to jeho parketa. Stojí před zavřenými dveřmi předsálí, jakési zákristie smuteční obřadní místnosti, v rukou desky s vloženým listem papíru a na něm smutná slova rozloučení
s tím, jehož ostatky spočívají na katafalku. Pomalu
nasává atmosféru smutečního obřadu. Dozněla druhá
píseň, zvolna otevírá dveře a vstupuje do ztichlé
obřadní síně. Lehkým úklonem před katafalkem
vzdává svůj hold zesnulému, vteřinku, dvě
postojí, přistupuje k řečnickému pultíku a slova rozloučení tu méně, tu více, zasahují
pozůstalé i všechny přítomné. Ano, to je
náš spoluobčan pan Milan Černý
(69), který se už před mnoha lety
ujal tohoto smutného poslání.
Jak dlouho se už, Milane, takto loučíš se spoluobčany?
Už moc dlouho. Nejdříve to bylo jen tak příležitostně. Tak jsem se třeba
loučil někdy v roce 1985 s naším kamarádem Fandou Štichem, pak v roce
1988 mě o tuto službu požádal tehdejší MNV. Vzpomínám, že první, koho
jsem slovy rozloučení vyprovázel, byla paní Šastná, manželka hostinského
u tišické zastávky ČD. Nu a dodnes to bylo víc než tři sta těch smutných
příležitostí, při kterých jsem asistoval.
Většina z nás, až už je to v obřadní síni nebo u otevřeného hrobu na
hřbitově, těžko v sobě dusí lítost a potlačuje slzy a vůbec bychom
nebyli schopni pronést pár slov a souvislých vět. Ty takové pocity
nemáš nebo ses je naučil potlačovat?
Ani mě se tyto pocity nevyhýbají. Trochu jsem se je však naučil ovládat.
Je ovšem stále velký rozdíl, zda se loučím se starým nemocným občanem,
pro kterého odchod byl vykoupením nebo s mladým člověkem, přítelem či kamarádem. Pak i pro mě jsou tyto chvíle rozloučení bolestnější a musím se

moc a moc přemáhat, abych své poslání dokončil. A nebývá to vždy snadné.
Nejsmutnější atmosféru jsem zažil, když jsem se v Kostelci loučil se
šestiletým děckem. Ta malá rakvička, bolest rodičů, prarodičů a dalších
příbuzných - sotva jsem dokončil poslední větu, příval slz jsem neudržel.
A podobné to bylo, když jsem se loučil s olympionikem jachtařem Šenkýřem,
jeho manželkou a synem, kteří zahynuli při tragické dopravní nehodě na
polských silnicích.
To, nač vzpomínáš, naznačuje, že smutnými slovy rozloučení
provázíš i občany jiných obcí?
Je to tak. Stává se, že pozůstalí za mnou sami přijdou, nebo mě požádá
o výpomoc pan Hulicius z neratovické pohřební služby. A počet i těchto
rozloučení se pomalu blíží ke stovce.
Máš trému?
Snad to ani tréma není. Spíš taková, jak říkají sportovci, předstartovní
horečka. Jak však vkročím do obřadní síně, zastavím se a pokloním před
rakví zesnulého a pohlédnu do řad smutečních hostí, vše ze mě padá.
Vcítím se do smutku pozůstalých a slova útěchy jsou i mým upřímným
postojem k bolestnému okamžiku.
A ještě jedna, ryze praktická otázka. Na rozloučení za Sbor pro
občanské záležitostí přicházíš sám automaticky, nebo je třeba, aby tě
požádali pozůstalí?
Za Sbor jsem připraven rozloučit se s každým občanem, jsem však raději,
když někdo z rodiny zemřelého za mnou přijde a seznámí mě s některými
úseky jeho života. Jsou totiž i případy, kdy si pozůstalí, a je to jejich plné
právo, žádné rozloučení nepřejí.
Bylo by asi hodně lidské, žel neuskutečnitelné, abychom panu Černému přáli co nejméně těch smutných povinností. Příroda se však
ošálit nedá. Koloběh života a smrti určují přírodní zákony, nic s nimi
nezmohli ti, co poroučeli větru, dešti a nezmůžeme s nimi nic ani my.
A tak jen přejme řečníkovi, aby vždy nalezl vhodná slova, která
potěší a pozůstalým, přátelům či kamarádům pomohou zmírnit ten
krutý pocit bolesti z odchodu jejich blízkého.
F. Veselý

Tišické bejvávalo... aneb Kdo to byl?
Karel PODVAL
Odpově na otázku, kdo to byl Karel Podval se
zdá snadná, správně odpoví většina našich občanů - byl to otec operní pěvkyně, členky Národního divadla Marie Podvalové. Ale je to jen
částečná odpově. Karel PODVAL totiž v letech
před 2. světovou válkou patřil mezi nejvýznamnější a nejznámější občany v našich obcích.
Narodil se ve Velkém Brázdimu 28.1.1872. Než
se v roce 1913 natrvalo usadil v Chrástě, působil
jako zaměstnanec c. k. dráhy na nádražích v Měšicích, Kojeticích a Čakovicích, kde se mu v roce
1909 narodila dcera Marie jako šesté z jeho sedmi
dětí. Vyučil se pasířem českých granátů, a když
jejich obliba pohasla a řemeslo upadalo, přešel k
železnici. Z dělníka se postupně vypracoval na
tramistra a nakonec byl úředníkem s hodností
vrchního oficiála státní dráhy.
Brzy po přestěhování do Chrástu se velmi aktivně zapojil do veřejného života. V roce 1919
byl zakládajícím členem SOKOLA, po řadu let stál v čele jeho výboru. V knize členů, kterou
mám k dispozici, je jeho podpis na prvním místě, na další straně je podpis jeho manželky
Marie. Byl prvním kronikářem po založení chrástecké kroniky v roce 1923. Psal ji do roku
1927, kdy se pro nemoc vzdal všech funkcí, které vykonával. Dlouho odpočívat však
nevydržel a již v roce 1929 byl zvolen chrásteckým starostou. O obecní záležitosti se staral
dlouhých 14 let, až do roku 1943. Bylo mu 71 let, když ze zdravotních důvodů z funkce
starosty odstoupil.
Dva z jeho synů, Jiří a František, se za války zapojili do protifašistického odboje, byli
zatčeni a vyšetřováni gestapem. Jiří byl odsouzen k trestu smrti, ten mu byl později změněn
na 15 let žaláře. Ve vězení byl od roku 1940 do roku 1944, po ochrnutí nohou byl propuštěn.
Proti Františkovi nenašli gestapáci dostatek důkazů a nebyl uvězněn.
Karel Podval byl mezi našimi občany velmi oblíben, nejen proto, co ve všech funkcích pro
obec udělal, ale i pro jeho osobní vlastnosti - moudrost, laskavost, ochotu pomoci. Dožil se
82 let, zemřel 10.11.1954. Jeho pohřbu se zúčastnily stovky lidí, byl to snad největší pohřební
průvod, který pamatuji. V kostele, při církevních obřadech, zpíval na kůru člen opery
Petr BRODSKÝ - kronikář
Národního divadla Beno Blachut.
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Pojte s námi do muzea…
Výstava o TIŠICÍCH
O archeologických výzkumech v našem katastru jsme
již v TR psali několikrát, naposledy v č. 88 v článku
o R. Šanovcovi. Netušili jsme tenkrát, že se brzy budeme moci seznámit nejen s jeho nálezy, ale i s objevy z
poslední doby. Regionální muzeum v Mělníce pořádá
výstavu, kterou by si neměl nechat ujít žádný z našich
občanů, protože taková příležitost seznámit se s dávnou
historií, s životem těch, kteří tady žili před tisíci let, se
jen tak brzy opakovat nebude.
Výstava „Tišice ve světle nových a starých nálezů“,
která začíná 19. května 2006, se soustřeuje především
na nové výzkumy v pískovně na kraji Tišic, kde
proběhla v roce 2005 již sedmá výzkumná sezóna.
Výstava je koncipována tak, aby dostupnou formou
ukázala činnost archeologů. Proto návštěvníci uvidí
kopie hrobů (in situ) z období Keltů, dále z neolitu
kostrový hrob skrčence a žárový hrob. Vedle těchto
ukázek zájemci uvidí hrob koně z raného středověku
a kopii půdorysu chaty z období eneolitu. Dále si budou
moci prohlédnout mapu naleziště v pískovně a ve
vitrínách nejzajímavější nálezy z ní. Poprvé budou
také návštěvníkům představeny nálezy získané
americkou archeologickou expedicí, která v Tišicích
prováděla výzkum v roce 1927. Kolekce bude doplněna
staršími nálezy, především z doby římské, uloženými
v Národním muzeu a Regionálním muzeu Mělník.
Vedle těchto nálezů si budou moci zájemci zkusit ve
výrobním koutku vymodelovat keramiku, bronzové
ozdoby a vyrobit mouku. K výstavě bude také připraven
pracovní list s dotazy a malá informační brožurka.
Spolu s výstavou proběhne i soutěž pro děti ze Základních škol „O nejhezčího mamuta“. Bude zahájena
18. května na Mezinárodní den muzeí, kdy také proběhne vernisáž výstavy, a děti budou jakoukoli technikou
přímo v muzeu malovat svou představu mamuta.
Slavnostní vyhlášení vítězů pak proběhne 26. května, kdy
se v muzeu koná druhý ročník Mělnické muzejní noci.
Nejhezčí obrázky budou vystaveny na galerii velkého
výstavního sálu po celou dobu trvání výstavy.
A ještě důležité informace - výstava bude otevřena
denně mimo pondělí od 9:00 do 17:00 hodin a potrvá
-pbdo 2. července.

TERRA
! ! pro vás nová vzorkovna ! !
z
z
z
z
z
z

dlažba & obklady /exteriér, interiér/
plovoucí podlahy
bazénová & terasová dlažba
! BAZÉNOVÉ LEMY !/bílý umělý pískovec/
doprava zboží až k vám domů
profesionální pokládka
/dlažby, obkladů, baz. lemů, plov. podlah /
Přijte se k nám třeba jen poradit
KOSTELEC NAD LABEM
T.G.Masaryka 251, tel/fax: 326 981 606, mobil: 775 177 475
Po - Pá 8,30 - 11,30 14,00 - 18,00
So 8,30 - 11,30
Ne - po telefonu

TALÍŘOVÉ PŘÍCHYTKY
z Univerzální systém pro všechny
stavební materiály

Potřebujete


z V délkách 65 - 145 mm
Vyrábí a dodává
Nástrojárna a Lisovna
Martin Vít
Borová 143, Kozly
Tel. a fax 315 696 060
Mobil 776 388 722




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

Pak volejte 731 618 362!!!
Nabízíme





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

Kosmetička Andrea Uhrová
Vás zve k návštěvě kosmetiky
v Hasičské ulici (za poštou).
Objednávky na čísle 723 882 790
nebo 315 696 710
Pozor!
V květnu a červnu mimořádná
nabídka - odstranění nežádoucího
ochlupení na nohou
se slevou 20 %.

Zahradnictví Hrdlička
areál firmy Plantana Tišice
zahajuje prodej
macešek, primulek,
sedmikrásek a celého sortimentu
balkónových květin
Kontakt: pan Hrdlička
606 832 407
Více na www.hrdlicka.net

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

Tel.: 602 236 782

CUKRÁRNA
Mlékojedská 39, Tišice

FOTBALOVÉ JARO
Fotbalisté Sokola Tišice nezahájili na jaře odvetná utkání příliš šastně, když s jedinou
výjimkou mužstva C vesměs svá utkání prohráli. První tým mužů utrpěl nejprve porážku
v Horních Beřkovicích 2:3 (branky Brodský a Březina) a pak doma s Byškovicemi 0:3.
Mužstvo B zahájilo na vlastním trávníku porážkou s Čečelicemi 2:3 (branky vlastní a J. Tislický). Tišice C pak zahájily vítězstvím 4:0 nad S. Všetaty (branky Vlach 2, Brodský a Janda),
aby hned v následujícím utkání podlehly v Zárybech 0:3. Ani vstup tišických zástupců
v pohárech nebyl o nic lepší. V Českém poháru muži podlehli S. Kly 1:2 a remizovali
s Obřístvím 1:1. Žáci pak v Okresním poháru prohráli s Libiší 0:7.

Rozlosování jednotlivých soutěží - JARO 2006
Okresní přebor:
29.4. SO 17.00 PTZ Nelahozeves-Tišice A
6.5. SO 17.00 Tišice A - S. Libiš B
14.5. NE 17.00 Pšovka B - Tišice A
20.5. SO 17.00 Tišice A - S. Všetaty
28.5. NE 10.15 Mlékojedy - Tišice A
3.6. SO 17.00 Tišice A - S. Záryby
10.6. SO 17.00 Tišice A - TJ Řepín
17.6. SO 17.00 Mšeno - Tišice A
III. třída skupina A
29.4. SO 17.00 Hor. Počaply - Tišice B
7.5. NE 17.00 Tišice B - Liaz Vehlovice
13.5. SO 17.00 S. Obříství - Tišice B
21.5. NE 17.00 Tišice B - Dřísy
27.5. SO 17.00 Kly A - Tišice B
4.6. NE 17.00 Tišice B - Dolní Beřkovice
11.6. NE 17.00 Tišice B - Řepín B
17.6. SO 17.00 SK Liběchov - Tišice B

IV. třída skupina A
30.4. NE 17.00 Tišice C - Mšeno B
6.5. SO 17.00 Botafogo Mělník - Tišice C
14.5. NE 17.00 Tišice C - Nebužely
21.5. NE 17.00 Lobkovice B - Tišice C
28.5. NE 17.00 Tišice C - Velký Borek B
4.6. NE 17.00 PMB Mělník - Tišice C
11.6. NE 17.00 S. Tuhaň - Tišice C
18.6. NE 17.00 Tišice C - Vysoká B
III.třída - žáci
30.4. NE 15.00 Tišice - Dol. Beřkovice
7.5. NE 11.00 Záryby - Tišice
14.5. NE 15.00 Tišice - Liběchov
21.5. NE 11.00 Tišice - Ovčáry
28.5. NE 15.00 Tišice - Labský Kostelec
4.6. NE 13.00 Řepín - Tišice
11.6. NE 14.15 Vysoká - Tišice
18.6. NE 15.00 Tišice - Vehlovice
Sportovní stránky připravil J. Kratochvíl.

Telefon: 315 696 084
Nabízíme zmrzlinu, zákusky, chlebíčky,
poháry, koktejly, kávu, nápoje.
Objednávky celých dortů k různým
příležitostem.
Obložené mísy, aspikové dorty.

Otevřeno:
Středa - Neděle 10.00 - 17.00 hod
Přijte si k nám osladit život Těšíme se na Vaši návštěvu

INZERCE
z KADEŘNICTVÍ

Lenka Nerglová oznamuje, že znovu otevírá provozovnu
v ulici M. Podvalové 285. Pracovní doba
dle dohody se zákazníkem na telefonu
315 698 235.
z PRODÁM pletivo v rámu 2x1 m - 6 kusů, levně. Tel. 737 389 708

NAROZENÍ
Žádníková Hana 31. 1. 2006
Pokorný Daniel 4. 3. 2006

Tišice 87
Chrást 87

ÚMRTÍ
Kalibán Miroslav
Junová Marie
Havránková Jana

Kozly 57
Kozly 33
Chrást 158

53 let
83 let
55 let
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S P O R T
ŠACHISTÉ SOKOLA TIŠICE POSTUPUJÍ
V neděli 9. dubna 2006 zakončili šachisté S. Tišice posledním kolem svou velice úspěšnou
sezónu mistrovských utkání. Jak tedy vše dopadlo? Začněme od konce. Před sezónou nově
vytvořený celek Tišice C splnil to, co se od něho čekalo - ve své první sezóně hlavně sbírat
zkušenosti, a tak konečné 9. místo je napoprvé dobré. Čtrnáctka hráčů, kteří do soutěže
zasáhli, a remíza Františka Veselého jen dokazují, že hrát šachy se dá v každém věku.
Družstvo Tišice B, hrající Regionální soutěž B, pokračovalo i ve druhé polovině stejně
úspěšně, a tak výborné konečné druhé místo dává velkou naději na postup. Kromě vítězů
jednotlivých skupin bude totiž postupovat i nejlepší celek na druhém místě. Přestože není
zatím znám přesný klíč pro hodnocení, má naše béčko velmi dobrou výchozí pozici. Je nutno
vyzvednout příkladnou práci vedoucího družstva F. Staňka a výborné výkony Filipa
Jankáska, který dokázal v sedmi utkáních získat 6,5 bodu. Jak se říká - to nejlepší nakonec.
Družstvo Tišice A, hrající Regionální přebor B, postupuje zcela suverénně z prvního místa
bez jediné porážky, když si pozici v čele zajistilo už před závěrečným kolem, ve kterém na
domácích stolech remizovalo 4:4. Nezbývá tedy než gratulovat a popřát úspěch i v kláních ve
vyšší soutěži.
Je až paradoxní, že největšího úspěchu dosáhli šachisté v sezóně, kdy měli za celou svou
existenci nejhorší hrací podmínky i zázemí. Dříve měli totiž k dispozici i druhou klubovnu,
případně šatnu, kde ti, co už dohráli, mohli v klidu analyzovat svá utkání. Nyní do těchto
prostor přístup nemají, a tak nezbývá, než na chodbě položit „kulturně“ šachovnici na židli
a tam svá utkání dohrát, nebo analýza k šachům nesporně patří.
Přehled výsledků:
Tišice A (pouze závěrečná kola):
Tišice A - Aero Od. Voda 5,5:2,5 (Kacafírek,
Kučera, Staněk a Partl 1 Kůs 0,5 Parpel 1 kont.)
Bakov B - Tišice A 4:4 (Kučera, Staněk, Vrána 1
Partl a Parcel 0,5)
Tišice A - Brandýs n.L. 4:4 (Baran, Kučera, Vrána
1 Parpel a Staněk 0,5)
Tišice B:
Tišice B-Kralupy D 3,5:1,5 (Vrána, Kliment a Jankásek 1 Staněk 0,5)
Buštěhrad A-Tišice B 4,5:0,5 (Vrána 0,5)
Tišice B-DDM Slaný B 3,5:1,5 (Kliment, Utratil
a Jankásek 1 Vrána 0,5)
Tišice B-Mělník B 4:1 (Staněk, Vrána, Utratil a
Jankásek 1)
Zlonice-Tišice B 1,5:3,5 (Staněk, Kliment a Utratil
1 Jankásek 0,5)
C. Úholičky D-Tišice B 0,5:4,5 (Vrána, Kliment,
Utratil a Jankásek 1 Staněk 0,5)
Tišice B-NOVA Kladno B 3,5:1,5 (Vrána, Utratil
a Jankásek 1 Kliment 0,5)
Tišice B-Buštěhrad B 3:2 (Staněk, Utratil a Jankásek 1)
Merkur Kladno-Tišice B 2:3 (Staněk, Vrána a
Utratil 1)
Tišice B- ŠK Kladno E 2,5:2,5 (Staněk a Vrána 1
Utratil 0,5)
C. Úholičky C- Tišice B 4,5:0,5 (Vrána 0,5)
Tišice C:
Dobrovice D-Tišice C 2:3 (Partl, Blecha a Klepšta 1)
Tišice C-Emerge MB D 1,5:3,5 (Partl 1 Jankásek
0,5)
Autoškola MB C-Tišice C 4,5:0,5 (Partl 0,5)
HP Neratovice-Tišice C 3,5:1,5 (Dominec 1
Bartoň 0,5)
Tišice C-Dobrovice C 2,5:2,5 (Stypa 1 Blecha,
Bartoň a Cvrček 0,5)
Tišice C-Benátky B 2,5:2,5 (Cvrček 1 Skála,
Blecha a Bartoň 0,5)
Brandýs B-Tišice C 2:3 (Partl a Bartoň 1 Blecha a
Stypa 0,5)
Tišice C-Dobrovice E 2:3 (Partl, Bartoň, Veselý a
Cvrček 0,5)
Benátky C-Tišice C 3,5:1,5 (Partl 1 Klepšta 0,5)
Tišice C-Bakov D 2,5:2,5 (Partl a Klepšta 1 Cvrček
0,5)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regionální přebor B
Sokol Tišice A
11 8 3 0
Kralupy n.Vlt. B.
11 8 1 2
Bakov n.Jiz. B
11 6 4 1
Brandýs n.Lab
11 7 1 3
Caissa Úholičky B 11 6 2 3
DIAREA Neratovice 11 6 1 4
Aero Odol. Voda
11 4 2 5
DDM Mělník
11 3 2 6
Libčice n.Vlt.
11 3 1 7
Slovan Velvary
11 3 0 8
Spartak Čelákovice 11 2 0 9
Kralupy n.Vlt. C
11 1 1 9
Regionální soutěž B
Sokol Buštěhrad A 11 9 0 2
Sokol Tišice B
11 8 1 2
Kralupy n.Vlt. D
11 7 1 3
ŠK Kladno E
11 6 4 1
Merkur Kladno
11 5 3 3
DDM Slaný B
11 4 2 5
Sokol Zlonice
11 4 1 6
NOVA Kladno B
11 4 1 6
Sokol Mělník B
11 3 3 5
Caissa Úholičky C 11 3 1 7
Caissa Úholičky D 11 2 3 6
Sokol Buštěhrad B 11 0 2 9
Tabulka družstva Tišice C
ŠK Karbo Benátky C10 9 1 0
Autoškola MB C
10 8 2 0
ŠK Dobrovice C
10 6 2 2
ŠK Karbo Benátky B10 5 1 4
ŠK Dobrovice D
10 5 0 5
ŠK Dobrovice E
10 3 2 5
Brandýs n.Lab. B 10 3 1 6
Emerge MB D
10 3 1 6
Sokol Tišice C
10 2 3 5
Bakov n.Jiz. D
10 1 3 6
HP Neratovice
10 2 0 8

59,5
54,5
54,5
50,5
48,5
48,0
46,0
39,0
35,5
32,0
27,5
31,5

27
25
22
22
20
19
14
11
10
9
9
4

36,5
32,0
31,0
30,5
32,0
27,5
28,0
24,0
22,5
26,0
23,5
16,5

27
25
22
22
18
14
13
13
12
10
9
2

34,5
35,0
33,0
26,5
22,5
20,0
22,5
21,0
20,5
20,5
19,0

28
26
20
16
15
11
10
10
9
6
6

Poslední topspin sezóny
2005-2006
Zelené stoly milovníků nejmenšího míčku opět
osiřely, alespoň z pohledu mistrovských utkání
v regionálních soutěžích. Je dobojováno úspěšně, či neúspěšně? Pokud nejste první, dá
se říci, že vždy je možné zlepšení, ale ve sportu
je třeba hodnotit reálně. Ještě před posledním
zápasem prvé poloviny soutěže atakovalo naše
áčko úspěšně druhou příčku v RP I. Pak ale přišlo nečekané zranění hned dvou hráčů současně
- nejlepšího hráče mužstva P. Rubína a „trojky“
P. Slimaříka (u obou meniskus) a rázem nastaly
problémy. Přes veškerou snahu náhradníků se
jim nepodařilo členy základní sestavy plně
nahradit, a tak po otočce následovaly porážky
s těmi soupeři, které áčko v prvé polovině poráželo. Konečné šesté místo, uzavírající tu lepší
polovinu v soutěži, je nakonec reálným vyjádřením daného stavu.
V nižší soutěži, RP II, si B mužstvo vyrovnanými výkony zajistilo konečný bronzový
stupínek, takže může být spokojeno. Pro pracovní vytížení nesehráli bohužel ani jeden zápas J. Fabián a Jar. Válek, což v zápasech s vyrovnanými soupeři je velice znát.
Ještě jednu záležitost je třeba zmínit. Zatímco
jiné kluby pokračují i po skončení soutěží v trénincích, u nás nastává problém. Sál je dlouhodobě blokován komerčním využitím, a tak
nezbývá než opět požádat vedení ZŠ v Kozlech
o poskytnutí tělocvičny, kde lze ale umístit jen
jeden stůl. Ze stejného důvodu odpadá i květnový
turnaj pro veřejnost.
Dosud nezveřejněné výsledky:
Pšovka A - Tišice A
6-12
Tišice A - Neratovice C
8-10
Neratovice B - Tišice A
14-4
Tišice A - Mšeno A
3-15
Kralupy C - Tišice A
4-14
Tišice A - Liběchov
11-7
Mlékojedy B - Tišice A
1-17
Mlékojedy C - Tišice B
6-12
Tišice B - Veltrusy C
13-5
Kralupy D - Tišice B
8-10
Tišice B - Neratovice D
10-8
Regionální přebor I - konečná tabulka
1. Cítov
18
2
2 277:119
2. Mšeno A
15
2
5 263:133
3. Neratovice B 15
1
6 251:145
4. Pšovka A
14
1
7 248:148
5. Hor. Počaply 12
3
7 220:176
6. Tišice A
11
3
8 216:180
7. Mlékojedy B 9
0
13 167:229
8. Neratovice C 8
1
13 169:227
9. Nelahozeves 7
3
12 159:237
10. Liběchov
5
6
11 176:220
11. Kralupy C
3
3
16 130:266
12. Veltrusy B
1
3
18 94:302

56
47
46
43
39
36
27
25
24
21
12
5

Regionální přebor II - konečná tabulka
1. Dol. Beřkovice 15
0
1 216:72
2. Neratovice D 13
1
2 195:93
3. Tišice B
10
1
5 174:114
4. Mšeno B
8
1
7 159:129
5. Dřínov
8
0
8 145:143
6. Kralupy D
7
1
8 152:136
7. Veltrusy C
4
3
9 105:183
8. Pšovka B
2
0
14 66:222
9. Mlékojedy C 1
1
14 86:204

45
40
31
25
24
22
14
6
3
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