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ZDARMA

Připomněli jsme si významné jubileum Jak dál s kanalizací?
100 let od narození Marie Podvalové Připravujeme žádost o dotaci

Na začátku září uplynulo 100 let od narození naší
nejvýznamnější bývalé spoluobčanky Marie Podvalové, sólistky opery Národního divadla v Praze.
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo uspořádat k
tomuto výročí malou vzpomínkovou slavnost
spojenou s výstavkou dokumentů a fotografií ze
života nezapomenutelné představitelky Smetanovy Libuše. V pátek 4. září ráno, ještě před zahájením výstavky, se zástupci obce a hosté sešli na
místním hřbitově a položili květiny na hrob rodiny
Podvalových. Všichni se potom s několika dalšími
občany a dětmi z naší školy sešli ve vstupní hale
budovy Obecního úřadu, kde je na malé slavnosti
přivítal starosta obce Miroslav Brodský. Posléze
předal slovo kronikáři Petru Brodskému, který
v krátkém proslovu připomněl působení Marie
Podvalové v naší obci, její docházku do zdejší
školy, herecké začátky v chrásteckém ochotnickém divadle i sportovní aktivity. Umělecký život,

Síť naistalována

význam M. Podvalové v historii Národního divadla i operního umění zhodnotil vzácný host
- Beno Blachut, dramaturg opery ND. Na závěr
svého příspěvku pan Blachut velmi ocenil to, že
naše obec uchovává a připomíná památku Marie
Podvalové.
V zasedací místnosti OÚ si potom hosté i občané
prohlédli mnoho desítek dokumentů, fotografií z rodinného a hlavně uměleckého života
umělkyně. Byly mezi nimi i plakáty, dokumentující její divadelní působení v ochotnickém spolku,
třídní knihy z kozelské školy, zápisy v kronikách, gramofonové desky. Pro tuto příležitost je
zapůjčili Jiřina Podvalová, kronikář Petr Brodský,
František Veselý a někteří další občané. Bylo
to právě množství, vzácnost a originalita vystavovaných dokladů, co vysoce hodnotil pan Blachut a v dalších dnech i většina návštěvníků.
		
pokračování na str. 6
V průběhu srpna vyrostly za brankou směrem
k dětskému hřišti sloupy, na které byla natažena
ochranná síť. Tu zasponzorovala firma MSP
Montage, s. r. o. Praha Milovana Illiče. S instalací pomohli naši fotbalisté i HZS Mělník,
který půjčil potřebnou plošinu. Více o této akci
jsme psali v minulých TR.

O netradičním zablokování poloviny dotace na
výstavbu naší kanalizace jsme v TR již několikrát
informovali. Stejně jako o hledání všech možných
i nemožných cest k získání dalších prostředků na
pokračování výstavby. Bohužel do současné doby
jsme neměli možnost požádat někde o finanční
pomoc – nebyl vyhlášen vhodný dotační titul.
Pouze obce nad 2000 obyvatel tuto možnost měly
a podmínky dané obcím pod 2000 obyvatel nás
vylučovaly. Až nyní SFŽP ČR vyhlašuje 13. výzvu
na podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Operačního programu životního prostředí, do
které by se naše obec mohla „vejít“. Usilujeme
totiž o uznání podmínky programu, že na území
obce se nacházejí prostory vyžadující zvláštní
ochranu - chráněné krajinné oblasti, zejména lokality soustavy NATURA 2000.
Protože kritéria a podmínky pro vyhodnocování žádostí jsou nastavena poměrně přísně,
bylo zapotřebí získat někoho, kdo opravdu žádost
odborně a hlavně bez chyby vypracuje. Za tímto
účelem bylo vypsáno výběrové řízení na zpracovatele žádosti. Na zveřejněnou výzvu reagovalo pět
uchazečů, z nichž výběrová komise po důkladném
projednání vybrala dotačního konzultanta ing.
Davida Plíštila, Ph.D. Ten ihned zahájil činnost,
zajišťuje potřebná vyjádření úřadů a institucí,
doklady, stanoviska a prohlášení. Projekt máme
připravený, stavební povolení je platné. Svou
činnost budeme směrovat k tomu, aby žádost
byla v stanoveném termínu (od 2. listopadu 2009
do 5. ledna 2010) a bez závad uplatněna u SFŽP.
Kromě výběru zpracovatele žádosti proběhne
také výběrové řízení na banku, která nabídne
výhodnější podmínky. A pokud bude naše žádost
o dotaci kladně vyřízena, bude se organizovat další
výběrové řízení, tentokrát na dodavatele stavby.
Z výše uvedených informací vyplývá, že pokud
budeme úspěšní, stavba kanalizace, respektive
její dostavba by mohla být zahájena v roce 2010
a po etapách dokončena do konce roku 2013,
maximálně 2014. Akce je rozdělena na pět etap
a nejdůležitější a největší je výstavba stokové sítě
v hlavní silnici II/331 z Chrástu do Tišic.
Žádám občany, aby byli ještě nějakou dobu
trpěliví a věřili, že děláme vše potřebné, ale získat finanční prostředky na takovouto stavbu není
vůbec jednoduché. A pokud někdo z občanů může
být v tomto směru obci nápomocný, velmi rádi
jeho pomoc přivítáme.
Miroslav Brodský, starosta
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OZ

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ

• OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 1 v souvislosti s navýšením příjmů obce v oblasti dotací a potřebou účelně upravit některé výdajové
položky
• OZ schválilo Směrnici č. 3/2009 „Fond obnovy
vodohospodářské infrastruktury“, jehož zřízení je
pro obec povinné
• OZ schválilo zřízení věcného břemene na rozvody NN pro pozemek parc. č. 431/7 a 431/16 v k.
ú. Chrást u Tišic
• OZ schválilo prodej části pozemku parc. č.
433/2 o výměře 25 m² v ulici U Lípy Simoně
Douděrové ze cenu 100,- Kč/m²
• starosta obce nařídil provedení inventury majetku obce ke dni 31. 12. 2009 a svým pokynem
jmenoval inventurní komisi v čele s předsedkyní
ing. Janou Čemusovou
• OZ informovalo občany, že FÚ Mělník provedl
daňové řízení ve věci čerpání dotace na realizaci
stavby „Kanalizace obcí Tišice, Chrást a Kozly“
se závěrem bez výhrad
• OZ informovalo občany, že KÚ Mělník od
1. srpna 2009 provádí revizi a digitalizaci pozemků
v naší obci, celá akce potrvá asi jeden rok
• TIKANAS připomněl občanům, že doplatky za
likvidaci odpadních vod, které jsou placeny dvěma
splátkami, jsou splatné do 30. 9. 2009

• Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs
nad Labem bude v letech 2011 – 2015 provádět
inventarizaci lesů, včetně našich obecních.
• Krajský úřad nedal souhlas k odchytu brouků
na chráněných územích v naší obci, za účelem
výuky dětí
• Arcibiskupství pražské vyřídilo potřebné dokumenty pro další jednání s Pozemkovým fondem
ČR v souvislosti se snahou obce vybudovat ochrannou hráz kolem vakuové stanice.
• Obec uzavřela s Policí ČR dohodu o vzájemné
pomoci a spolupráci, kdy byl přislíben častější
a operativnější dohled na chování osob v obci i na
dodržování dopravních předpisů
• na Mělníku se v těchto dnech zřizuje další
babybox – v pořadí již třicátý v ČR
• firma WEGA recycling nabídla sběr kovového
odpadu v obci, první „železnou neděli“ naplánovala na 25. října 2009 a domácnosti informovala
letáčky
• v pondělí 5. října byla projednána Změna
územního plánu č. 2, která se týkala okolí nového
Obecního úřadu
• ve 41. týdnu proběhla kontrola hospodaření
obce Tišice za I. pololetí roku 2009, provedený
audit dopadl dobře – nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky

Zeptali jsme se…

Jak to bylo doopravdy

Asi nikdo nepřeslechl o jednom zářijovém víkendu hudební produkci, která se od pátečního
večera nesla celou obcí i přilehlým okolím. Protože
kolem této akce kolovala řada „zaručených zpráv“,
zejména ta, že tuto technopárty povolil starosta
obce, obrátili jsme se na Policii ČR, konkrétně na
nprap. Václava Tichého z preventivně informační
skupiny KŘP Středočeského kraje, který nám
poskytl následující tiskovou zprávu
V době od 18. do 20. září 2009 se měla konat na soukromém pozemku v okrajové části Kostelce nad Labem
ohlášená charitativní akce za účasti HIP HOP skupiny a zpěvačky. Takto byla akce oznámena na MÚ
Kostelec nad Labem a Policii ČR, místně příslušnému
obvodnímu oddělení, jehož policisté akci od začátku
v rámci zákonem jim daných možností monitorovali. Dne 18. září 2009 ve večerních hodinách,
na základě častých dotazů občanů na průběh akce,
provedli policisté šetření přímo na místě. Zde jim bylo
organizátorem produkce sděleno, že se jedná o oslavu
narozenin, které se účastní cca 100 osob a dále bylo
zjištěno, že hudební produkce neodpovídá obsahu
původního oznámení. Vzhledem k tomu, že policejní
orgán šetřením zjistil, že účel akce a její obsah nesouhlasí s oznámením, rozhodl se akci ukončit. Toto
se podařilo až následujícího dne v ranních hodinách,
kdy byl zastižen majitel pozemku, který po dohodě
s organizátorem akci přerušil. Dále již pokračovala
pouze oslava narozenin s minimálních počtem osob
Další etapou výstavby a bez hudební produkce. Další postup při případném
dětského hřiště je herní dořešení této události bude konzultován s Městským
oja
prvek Vezírova pevnost, úřadem v Kostelci nad Labem.		
který je cílem projektu
„Od stromu k dětskému
hřišti“. To ale neznamená,
že hřiště zůstane do doby Pracovníci společnosti TIKANAS vybírali
jeho realizace beze změn v termínu od 15. 8. do 30. 9. druhou polovinu
a bez tolik potřebných stanoveného poplatku od těch uživatelů, kteří
doplňkových prvků, jaký- si platbu rozdělili na dvě části. Po prvním
mi jsou například lavičky. zářijovém týdnu nemělo zaplaceno ještě 34
A právě o ty se v sobotu občanů. Všichni dostali do poštovní schránky
4. 10. 2009 dětské hřiště upozornění na blížící se termín splatnosti. Porozrostlo. Zatímco mnozí mohlo to a k 30. 9. dlužila již jen dvanáctka
využili slunečnou sobotu občanů. V úředních hodinách v pondělí 5. 10.
k zazimování zahrádek či přišlo zaplatit ještě dalších osm a v okamžiku
k vycházkám do přírody, uzávěrky tohoto čísla TR stále ještě nezaplajiní tento den věnovali in- tili uživatelé U Školky 271, Spojovací 292, Na
stalaci třech laviček, jedné Doubí 52 a V Úvoze 145. Platební morálka se
kladiny k sezení pro děti a tedy oproti minulému roku zlepšila.
jednoho stojanu na kola. František Staněk a Ivan Vojta přiložili ruce k dílu, takže na Radku a Vandu V posledním týdnu září a počátkem října
prováděli pracovníci obsluhy pravidelnou rezbyly jen lehčí práce. Zanedlouho budou instalovány i koše na odpadky, které dodá Obecní úřad. nač
vizi sběrných šachet a odsávacích ventilů před
							
foto B. Janoušková
nastávající zimou. Mohli jste je tedy u šachet
vidět častěji, nejednalo se o poruchy, ale o opatření, které by mělo počet poruch snížit na
minimum. O tom, že se to vyplatí, svědčí to,
Na jedné straně se snažíme všemi silami
že opět našli několik šachet se silnou vrstvou
vylepšovat v obci, co se dá. A to i díky
tuku na detekční trubce, u některých konkrétnezlomné aktivitě některých občanů,
ních šachet se to opakuje po několikáté. Ani
kteří věnují dobrovolně svůj volný čas
podpis na smlouvě, ani mnohokrát opakovaná
či peníze na to, aby se nám v obci dobře
upozornění a výzvy na některé občany neplatí.
žilo a mohli si pořídit to, na co hubený
Ono je opravdu těžké to někomu dokázat,
rozpočet nestačí. O to více nás všechny
protože do šachet je napojeno obvykle více
mrzí, že si toho někteří z nás těžce
nemovitostí. Pozná se to za nějaký čas, až stejneváží. Jak jinak by totiž mohli snést
ný tuk viníkovi ucpe jeho domovní, gravitační
staré gumy, odpadkové koše a vše podčást, pravděpodobně to bude v zimě, kdy se
pálit spolu s lavičkou v parku. Myslím,
tuky na chladném potrubí zachycují rychleji.
že fotografie výsledku nepotřebuje další
Petr Brodský,
komentář. Snad jen malou poznámku
vedoucí
provozu
a údržby
– opět nikdo nic neviděl a neslyšel.

Práce na dětském hřišti stále pokračují

TIKANAS INFORMUJE

Vandalové opět řádili
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Loučení s prázdninami

Poslední srpnovou sobotu to v Kozlech vypadalo, jako když přijelo ukázat některé své
exponáty Národní muzeum. U Kalu se usadila
hasičská technika, se kterou vyráželi do boje
s ohněm naši dědové i pradědové. Ale důvod,
proč se stará čerpadla objevila venku, byl méně
prozaický. „Rozhodli jsme se, že uklidíme kozelskou hasičskou zbrojnici a zprovozníme uskladněná
stará čerpadla,“ vysvětlil prvotní myšlenku náplně
dne Karel Vojtěchovský ze Sboru dobrovolných
hasičů Tišice. „Ale když jsme tu nádheru obhlíželi,
řekli jsme si, že by se mohla líbit lidem ze vsi, a tak
by bylo dobré ji předvést v plné kráse veřejnosti.“ A
z té jsou nejzvědavější děti. A už tu byla myšlenka
jiná – spojit užitečné s příjemným a udělat akci
pro děti, na které se dozví něco z historie, něco
ze současnosti hasičského sboru a také si trochu
zasoutěží.
A tak se parta mladých hasičů pustila do práce.
K vystaveným exemplářům přidali ukázku zásahového oblečení a nainstalovali i nová plovoucí
čerpadla. Někdo zajistil ozvučení, jiný stánek
s občerstvením, diplomy i ceny a už se jen čekalo,
jak zareaguje naše veřejnost. Na děti čekaly i za-

jímavé soutěže, z nichž dvě byly
ryze z hasičského řemesla. „A ty
měly u dětí největší úspěch, cvičný
útok s hadicí v ruce přes překážky si
nenechalo ujít snad žádné,“ rád zavzpomínal na rozzářené dětské oči
K. Vojtěchovský, „stejně tak stříkání
vody z hadice na cíl bylo zajímavým
zážitkem.“ Tyto soutěže doplnil
hod na lahve, skákání v pytlích a
házení šipkami. Prostě odpoledne
plné her a zábavy jak má být.
„Tahle akce byla taková „rychlovka”,
ale vydařila se,“ zhodnotil ji Karel
V. a z dalšího rozhovoru bylo
patrné, že mladé hasiče i motivovala do dalšího roku. „Bylo krásné
pozorovat ten zájem nejen dětí, ale i dospělých,
takže uvažujeme o stejné akci v příštím roce, jen
daleko propracovanější. Určitě chceme pozvat hasiče
s profesionální technikou a dát lidem o ní více informací. Také bychom rádi děti motivovali k zájmu
o činnost v hasičském sboru.“ nastínil své představy.
Ještě se objevili dobrovolní hasiči z Neratovic,
kteří dětem vyrobili horu hasební pěny. „Ta měla
bezesporu největší úspěch,“ dodal K. Vojtěchovský.
Závěr rozhovoru pak patřil poděkování všem,
kteří nejvíce přispěli ke zdaru celé akce – Martinovi Šťastnému, Jirkovi Burianovi, Slávkovi
Daňhelkovi, Mirkovi Štulcovi, Josefu Pauzerovi,
Jakubu Štossovi a Janu Hanouskovi. Velký dík
patří i našim „nehasičkám“ Lucce Majdanské
a Míše Hradcové.
Hasiči v minulosti pro děti uspořádali nejednu akci. Je jen dobře, že mladí se znovu pustili
s chutí do této aktivity a tak s nimi děti prožily
krásné odpoledne. Určitě si ta padesátka malých
návštěvníků nenechá ujít příští loučení s prázdninami, jejichž konec nebude díky hasičům tolik
bolet.				
(nač)
Tradiční vítání občánků se
uskutečnilo 29. září 2009
ve velké zasedací síni Obecního úřadu. Do řad našich
občanů tak byla přivítána
pětice holek a pětice kluků.
Je potěšující, že o takovéto akce mají zájem i noví
obyvatelé naší obce, kteří
se přistěhovali už s dětmi,
což dokládá i dosud zatím
nejstarší uvítaná občanka –
více než roční Rozárka, která
byla krásným zpestřením
celého slavnostního aktu.

V Kostelci nad Labem od září zahájilo svou činnost Centrum volného času společnosti GaPa pro vás. V nově zrekonstruovaných prostorách rodinného domu se zahradou nabízí
široké spektrum výtvarných kroužků i pohybových kurzů
pro všechny věkové kategorie. Dopoledne patří studio
nejmenším dětem, které mohou docházet od 8 do 13 hodin do hlídacího koutku. Jak bude o děti postaráno, se při
slavnostním otevření Centra zajímala ředitelka Mateřské
školy Tišice Ludmila Nováková. „Musím říci, že na mě všechny
prostory určené nejmenším dětem udělaly ten nejlepší dojem,“
zaznělo v rozhovoru se spolumajitelkou Centra Gabrielou Kvasničkovou. Nabídka pro veřejnost se
bude postupně rozšiřovat například o kosmetiku, nehtovou modeláž nebo Taneční na míru. Více se
o nabídce dozvíte na www.gapaprovas.cz. 			
text a foto nač

Nový člen redakční rady
Sport ho provází celý život
Po dlouhá léta připravoval
sportovní stránku Tišických
rozhledů Josef Kratochvíl,
který po deseti letech práci
v redakční radě ukončil. Ale
již za jeho „éry“ mohli čtenáři
pod sportovními zprávami číst „stránku připravili
J. Kratochvíl a A. Kravcov“.
A protože sport je velmi čtenou stránkou,
nechtěla redakční rada čtenáře o něj připravit,
a koho jiného by oslovila než Antonína Kravcova.
„Já jsem tak trochu tušil, že jednou přijdete,“ řekl,
ještě než zasedl k první redakční radě. Antonína
Kravcova v současné době známe jako předsedu
fotbalového oddílu TJ Tišice. Sport ho provází po
celý jeho život a mýlil by se ten, kdo by si myslel,
že to vždy byl pouze fotbal. „Jako dítě jsem hrál za
Mlékojedy, odkud pocházím, stolní tenis a volejbal,
a protože mě sport opravdu bavil, přidal jsem i fotbal, u kterého jsem zůstal.“ Fotbal hrál střídavě za
Mlékojedy a za Lobkovice. A kdo může za to, že
skončil v Tišicích? „Kdo jiný, než ženská,“ směje se
A. Kravcov, který se do našeho oddílu „přiženil“.
Za Tišice B aktivně hrál 15 let. Ale již v průběhu
těchto let se začaly nabalovat další funkce, „Začal
jsem trénovat žáky a dorost. Když odešel Josef Pauzer,
byl jsem zvolen předsedou fotbalového oddílu. Tím
jsem již dvanáct let“. A nejen jím, když ukončil
hráčskou kariéru, stal se trenérem B týmu mužů
a v současnosti je i asistentem trenéra „áčkového“
týmu. Za jeho kariéry se vybavenost zázemí i stav
herní plochy opravdu zmodernizovaly. Podařilo
se vybudovat sociální zázemí, závlahu, tribunu.
Svépomocí bylo zmodernizováno osvětlení hřiště.
„Bez fotbalových nadšenců, kteří jsou ochotni přiložit
ruce k dílu, by hřiště nebylo v takovém stavu, v jakém
se nyní nachází. Někdy mám ale pocit, že se nám
nepodaří najít někoho, kdo po nás práci převezme, ale
pevně věřím, že jsou to jen chmurné myšlenky, které se
nestanou realitou,“ dodal s obavami A. Kravcov.
My si budeme nejen přát, aby fotbal v Tišicích
žil stále, ale také aby zprávy z něj i z oddílů stolního tenisu a šachů, byly stále vítanou a oblíbenou
součástí Tišických rozhledů, jak tomu je doposud.
I v práci člena redakční rady přejeme Antonínu
Kravcovi mnoho úspěchů.		
(nač)

Oprava komunikace
pokračuje

V minulých TR jsme informovali o kompletní
opravě ulice U Školky a slíbili jsme uveřejnění
fotografie s pohledem na krásnou novou silnici.
Bohužel termín dokončení celé akce, tzn. položení
asfaltového „koberce“ je stanoven až po uzávěrce
tohoto čísla TR, takže zatím přinášíme jen důkaz
o tom, že na opravě se pracuje a můžeme se
všichni těšit, že v prosincovém vydání už budeme
moci skutečně uveřejnit fotografii cesty v celé své
nové kráse.
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Bramborový den plný sluníčka, soutěží a her
Krásně hřejivé
sluníčko! Co víc
jsme si mohly
přát, když jsme
v sobotu 26. září
chystaly již v tomto roce třetí akci
KLUBka
pro
místní
obyvatele. Žádné
mraky, žádná
mlha,
prostě
sluníčková
nádhera. Počasí
pro bramborový den jako když namaluje. A protože se o této
akci mohli dozvědět nejen naši obyvatelé, ale i ti
z okolí, tak jsme uvítali i návštěvníky z Kostelce,
Neratovic, Všetat a Mlékojed. Ti všichni se přišli
pobavit a hlavně si zasoutěžit. A to buď v bramborovém turnaji, nebo v soutěži o nejoblíbenější
recept.
Holky – rozhodčí nachystaly stopky a už měřily čas
družstvům ve sběru brambor, v běhu s kolečkem
plným brambor, nebo ve slalomu, kde soutěžící
pomocí hokejky bravurně kličkovali s bramborou,
aby ji dopravili až do cíle. Asi nejvíc se všichni
zapotili u nejnáročnější disciplíny – v přípravě
těsta na bramboráky. Šikovnost těch nejmenších
při loupání a strouhání překvapovala všechny
přihlížející. A když už byly malé ručičky unavené,
mohla převzít struhadlo či škrabku maminka či
babička. Ovšem v nejednom případě předvedl
práci se struhadlem tatínek. Tato soutěž byla totiž
pro každého. Takže se utvořila družstva dětská,
smíšená či vyloženě dospělácká. A tady se nám
potvrdilo to, co již dávno tušíme – ačkoliv informujeme, jak můžeme, přesto mnozí nic netuší
o náplni akce či pravidlech. Ale to už k věci patří,
takže vysvětlujeme a rády. Děti si mohly nejen
zasoutěžit, ale i zavyrábět. Tentokrát ve dvou

dílničkách - Brambůrkové a Razítkové. Takže
bramborám narostly ručičky, vlasy, kníry, děti si
pro ně vybraly i nějakou ozdobu – brýle, čepičky,
a tak do pokojíků putovaly nádherné bramborové postavičky. Výroba razítek byla pro ty starší
a zručnější. Malé děti si barvičkami již připravené
razítko nabarvily a otiskovaly na připravené archy.
Asi všechny překvapila pařezová chaloupka, která
vyrostla uprostřed fotbalového hřiště. Tu si tam
postavil Křemílek s Vochomůrkovou, aby dětem
zahráli netradiční bramborovou pohádku. V ní si
zahrály děti a co víc, do děje ti dva vtáhli i rodiče,
takže jsme viděli, že se hlásí s odpovědí nejeden
dospělák. Škoda jen, že pohádku plnou říkanek
a písniček rušila neukázněnost některých větších
dětí, zatímco ty malé se velmi dobře bavily. Ale
i s tím si když ne rodiče, tak pořadatelky poradily.
Den se prostě vydařil. Zasoutěžit si přišlo
23 družstev a 15 jednotlivců. Z družstev byli
nejúspěšnější Rychlý větry, Borci a Rybáři,
z jednotlivců pak Vojta, Michal a Kačenka.
Odměnu si ale odnesli úplně všichni soutěžící.
Pro každého byl připravený horký bramborák,
s jehož přípravou v rámci turnaje soutěžící pomohli.
Bramborový den se prostě vydařil. Návštěvníkům
se o zábavu postaraly holky z KLUBka a ti zase
na oplátku přispěli do společné kasičky zaplacením vstupného a nákupem. Někteří i nad rámec
stanoveného vstupného a nákupu ve stáncích, ale
někteří…. I o tom píšeme v Rozhledech. Důležité
je, že na další hrací prvek přibylo po odečtení
nákladů dalších 9.500 Kč. Takže děkujeme všem,
kteří přispěli jakoukoli formou a pomáhají s námi
budovat dětské hřiště. A pokud se vám naše akce
líbí, tak zveme i na další poslední dvě v tomto roce
(pozvánka na str. 6). Protože čím vás více přijde
a více se napeče, tím rychleji budeme s dětským
hřištěm v cíli, ale zároveň i na startu dalšího projektu – hřiště pro mládež a dospěláky!
Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

Jak jsme (klubkařky) rozzlobily jednu maminku
Nevím proč, ale jsou mezi námi tací, kteří pojali podezření, že ten kdo něco pořádá, činí tak z naprosté
nudy. Vždyť kdo by měl čas na takové blbosti, jakou je třeba dětský nebo bramborový den. Když už
si v našem případě ty holky takovou trachtaci vymyslí a připraví, postupuje v myšlenkách dál takový
myslitel, mohou být rády, že jim někdo na ni vůbec přijde. A když už se někdo uvolí a na akci přijde, tak
se mají sakramentsky snažit, aby se příchozí bavili a ne je naštvat hned u samotného vstupu. A právě to
se nám při Bramborový dni povedlo. „Cože? To jako že mám zaplatit vstupné?! No to snad nemyslíte
vážně!“ Taková opovážlivost, taková neslýchanost a podobné výkřiky se daly vyčíst z očí jedné, v tu
chvíli hodně nazlobené, maminky. „Tak to sem teda nejdeme,“ rozhodla i za dvě děti, které se evidentně
těšily na prima zábavu a odkráčela…, no kam by mohla demonstrativně jít jinam než na dětské hřiště.
Asi jí v tu chvíli vůbec nedošlo, že právě hřiště budujeme kromě jiného i z výtěžku ze vstupného.
Mamince jsme způsobily velký problém – jak se na akci dostat a přitom neplatit! Chvíli postávala,
sledovala dění a už tu byl nápad! Pomalu, rozhlížejíc se po krásách místní krajiny, přešla za brankami na plochu a už vedla děti k jedné z dílniček. Určitě jsme ji rozzlobily podruhé, protože jsme klidně
mezi lampy osvětlení nainstalovaly ochrannou síť a ona musela podniknout delší cestu za kýženým
cílem. Teprve když jsme ji viděly platit v restauraci, tak jsme si plně uvědomily tu hrůzu, kterou musela
u vstupu maminka prožít. Totiž kdyby zaplatila vstupné šedesát korun za všechny tři, tak by jí na
balíček cigaret zbylo pouhých patnáct korun a za to by cigarety nepořídila. Určitě taková dobrota stojí za
trochu toho podfuku, který, doufejme, neokoukají její děti.
Protože nechceme, aby naši návštěvníci prožívali podobná rozčilení, aby museli podnikat okružní výlety
kolem brankovišť, děláme ve vstupném pořádek: na akce na fotbalovém hřišti se platí vstupné, akce mimo
něj jsou bez vstupného. A pokud to neplatiči popletou, budou si muset vymyslet, jak to udělat jinak. On je
totiž z tribuny ten cvrkot moc hezky vidět a my rády takového plíživce slušně, jak se na hostitelky patří,
z tribuny přivítáme.
Tímto děkujeme všem, kteří podpoří vstupným jakoukoli akci jakéhokoli pořadatele, který prostě chce, aby
se lidi pobavili. Ten, kdo něco podobného pro lidi dělá, ví, kolik za vším stojí práce, času a úsilí, a tak bez
mrknutí oka zaplatí symbolické vstupné. A ten, kdo se jde bavit a ne jen využívat úsilí jiných, udělá to
samé. A takových je vás naštěstí veliká převaha.				
(nač)
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Bramboroví vítězové

V pozvánce na Bramborový den jsme psali, že
jeho součástí bude i soutěž o nejoblíbenější bramborový recept a ten pak otiskneme v dalším vydání
TR. Mezi tišické obyvatele rozeslaly „klubkařky“
na letáčcích celkem 20 receptů, které mohly naše
kuchařky – pekařky připravit. Ale ty sáhly i do
osvědčených rodinných receptů, takže soutěž byla
zajímavější. Naprosto ojediněle k celé soutěži
přistoupili manželé Marie a Jiří Červinkovi
z Kozel. Ti si totiž zasoutěžili mezi sebou o to, kdo
připraví více bramborových receptů a své dobroty
přivezli na Bramborový den v autě, protože do
krabice by se rozhodně nevešly. Návštěvníci akce
kupovali, ochutnávali a hodnotili a za nejchutnější
vyhodnotili bramborové klobásy a bramborový
závin. Kdo chce ochutnat, musí tentokrát přiložit
ruce k dílu sám a s chutí se pustit do díla.

Bramborové klobásy

750 g vařených brambor
300 g uzeného masa
150 g hrubé mouky
100g strouhaného tvrdého sýra
100g sádla nebo másla
2 vejce
1 lžíce škrobové moučky
3 stroužky česneku, drcený kmín, muškátový květ,
sůl, hladká mouka na vál, špejle, olej na smažení
Uvařené brambory prolisujeme nebo nastrouháme
a dáme do mísy. Přidáme máslo nebo sádlo, mouku, škrob, vejce, mleté uzené maso nebo uzeninu,
strouhaný sýr a prolisovaný česnek, okořeníme
kmínem a muškátovým květem, osolíme a dobře
propracujeme. Tvoříme válečky, stočíme je na
způsob vinné klobásy, propíchneme je špejlí,
obalíme v mouce a dočervena na oleji opečeme.
Jsou dobré teplé i studené.

Bramborový závin

1 kg ve slupce uvařených brambor
asi 10 lžic hladké mouky
2 žloutky
30 g strouhaného sýra
50 g másla
3 lžíce mléka, sůl, mletý pepř, muškátový oříšek,
200 g šunky (nebo šunkového salámu), 1 vejce na
potření
Oloupané brambory nastrouháme na jemném
struhadle. Dáme na vál. Přidáme mouku, na kousky
nakrájené změklé máslo, žloutky, sýr, mléko, osolíme, okořeníme a zpracujeme na hladké těsto.
Pokud je příliš řídké, přidáme mouku. Vytvoříme
bochánek, který necháme nejméně půl hodiny
odpočívat v ledničce. Na čisté, moukou posypané,
utěrce těsto rozválíme na obdélník. Poklademe ho
plátky šunky a pomocí utěrky zavineme. Opatrně
přeneseme na plech vyložený papírem na pečení.
Potřeme rozšlehaným vejcem a pečeme hodinu
při 180°C. Pokud závin zčervená dřív, přikryjeme
ho alobalem. 			
(nač)

Jak (si) žijeme ve školce

Hrajeme si venku…
hrajeme si uvnitř…

Noví prvňáčci zasedli do lavic

První zářijový den zasedlo do lavic tišické Základní školy 21 nových „studentů“. Třináct kluků
a osm holčiček se spolu se všemi ostatními žáky
zúčastnilo slavnostního zahájení nového školního
roku. Celkem tedy naší školu navštěvuje 88 žáků,
což je nejvyšší počet za poslední roky. Společně
se této tradiční malé slavnosti zúčastnili i rodiče,
prarodiče, bývalí zaměstnanci školy a další hosté.
První obavy, trému i pár slziček nejmenších žáčků
se snažili rozptýlit starší spolužáci svým veselým
pásmem veršů Jiřího Žáčka. Snad jen několik
upovídaných dospělých narušovalo příjemnou atmosféru prvního dne. 		
js

Redaktoři z naší školy

Po dlouhé době se zase vracíme k zajímavým pracím
žáků naší tišické školy, v nichž zachycují svýma očima
nejrůznější postřehy a pohledy na život kolem nás.
Tentokrát tradiční téma – prázdniny a dovolená.

Vzpomínky na prázdniny
Tábor

ale také cvičíme…
pak se něco učíme…

Hned na začátku prázdnin jsme s kamarádkou Petrou a bráchou Kubou byli na táboře. Bylo to fajn.
Hráli jsme různé hry. A jinak jsme hráli celodenní
hru POPLETOMÁNIE. Podívali jsme se také do
města Nová Paka. Chodili jsme po slinách draka
Černoděse. A nakonec jsme byli první z mladší
kategorie.

Hrad Bezděz

S rodiči jsme jeli do města Doksy a tam jsme nechali auto. Z Doks jsme šli po stezce Karla Hynka
Máchy. Celkem jsme ušli 18 km. Brzy nás bolely
nohy, ale přece jsme to vyšli. Byl tam krásný výhled.
Viděli jsme až na Máchovo jezero a horu Říp.

Dovolená

nakonec se dobře najíme...

a zoubky vyčistíme...

Poprvé ve škole
Noví prvňáčci poprvé překročili práh základní školy. Určitě se moc těší. Pro každého z nich je to slavnostní chvíle. Vzpomínám, jak jsem 1. září vstoupila do školy já. To nás starší žáci vítali s kytičkou v ruce,
na lavici jsme od nich měli malý dárek a hltali jsme každé slovo naší soudružky učitelky. Chystali jsme se
odloučit od našich rodičů. Najednou jsme byli nějak větší. Byl to nezapomenutelný zážitek. Nyní jsem opět
poprvé ve škole. Jako host. A nestačím se divit, kam se poděla ta atmosféra, kterou jsem znala z dětství.
Přes velký hlahol rodičů přítomných ve školní tělocvičně neslyším vystoupení žáků z vyšších tříd, i když se
hodně snaží. Že by si dospěláci potřebovali něco rychle sdělit? Ale proč zrovna v tuhle chvíli a na tomhle
místě. Neslyším ani paní ředitelku, když vítá jednotlivé prvňáčky a předává jim malý dárek. A co jim
přeje do nového školního roku, také neslyším, nemám šanci.
Jsem dost zklamaná. Myslím si, že je to tak trochu ostuda nás dospělých, když se nedokážeme ukáznit
a dětem věnovat chvíli klidu a úcty. Vždyť je to jejich den a my bychom to měli respektovat. A tak přeji
příštím prvňáčkům, aby si mohli první okamžiky ve škole vychutnat lépe.
							
Ludmila Nováková

Také jsme s rodiči letěli na dovolenou do Řecka na
ostrov Kos. Jezdili jsme na výlety třeba do města
Kos a vesničky Zia. Koupali jsme se v moři i bazénu
a ochutnávali místní jídla. Moc se nám tam líbilo.

ZOO

Také jsme byli v ZOO Praha, kde mají nový výběh
lachtanů. Předváděli různé kousky. Moc jsme se
nasmáli. A na konci prázdnin jsme se byli podívat
ve Šťastné Zemi u Turnova, odkud je krásný výhled
na Trosky a zámek Hrubá Skála. Je tu spousta
prolézaček a staveb ze slámy. Pěkně jsme se tam
vyřádili!		
Anna Šimonková, 3. ročník

Sběr starého papíru

Základní škola Tišice pořádá od úterý
17. listopadu do čtvrtka 19. listopadu 2009
sběr starého papíru. Papír ukládejte do
kontejneru, který bude v těchto dnech
přistaven na školním dvoře.
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Připomněli jsme si si významné jubileum ...
pokračování ze str.1

Celou výstavku doprovázely na televizní obrazovce videonahrávky z vystoupení Marie Podvalové. V pátek dopoledne navštívil výstavku Jan
Nejedlo z Kostelce nad Labem a přišel nás pozvat
na slavnostní odhalení pamětní desky na škole,
kam Marie Podvalová v letech 1921 -23 chodila.
Do neděle, kdy výstavka skončila, ji shlédlo asi
100 občanů a děti z 2. - 5. ročníku naší ZŠ.
Na závěr malé vysvětlení hlavně pro pamětníky
- Beno Blachut je vnukem vynikajícího operního
sólisty, tenora a celoživotního jevištního partnera
M. Podvalové Bena Blachuta (1913 - 1985).

Kulatá výročí slaví i další jubilanti

V letoším „devítkovém“ roce mají kulatá výročí
narození další dva naši bývalí občané, na které bychom neměli zapomenout a kteří by měli vstoupit
do podvědomí i našich nových spoluobčanů,
protože teprve znalost historie obce přispěje
k tomu, aby se cítili být opravdovými „tišičáky“.

Rudolf Šanovec

Prvním z nich je Rudolf ŠANOVEC, který se
narodil se 22. prosince1889 v Praze a zemřel 5. srpna 1964 v Bratislavě. Po ukončení Učitelského
ústavu vyučoval krátce v Obecné škole ve
Skorkově a v roce 1913 nastoupil do školy v Kozlech, kde působil až do roku 1938.
Byl to člověk všestranně talentovaný s mnoha
zájmy. Výborně hrál na housle, maloval, jako
student hrál fotbal za pražskou Slávii. V roce
1919 byl zakládajícím členem Sokola v Chrástě
a dlouholetým členem jeho výboru, spoluzakládal dobročinný spolek Svépomoc v Chrástě,

v Československém červeném kříži pracoval s mládeží i na mezinárodní úrovni, byl
náruživým myslivcem a v letech 1928 - 31
také kronikářem obce Chrást. Jeho největším
celoživotním zájmem však byla archeologie.
Věnoval se jí amatérsky, avšak s plným nasazením všech sil a dosáhl vynikajících úspěchů.
Asi od roku 1930 byl jmenován konzervátorem
a od 1. dubna 1935 jednatelem Archeologického
ústavu v Praze pro okresy Mělník a Brandýs n.
L. Zúčastňoval se, případně vedl vykopávky v celém
kraji a o jejich výsledcích psal články do odborných
i vlastivědných časopisů, pořádal přednášky pro
občany i školy. V letech 1929-30 vedl vykopávky
v mohyle v chrásteckém katastru, kterých se
zúčastnili odborníci a studenti z několika amerických univerzit. Za jeho práci i výsledky obdržel
celou řadu ocenění od Ministerstva školství a národní osvěty, Archeologického ústavu v Praze,
Zemské školní rady i od Okresního národního
výboru v Brandýse n. L. Podrobně jsme o Rudolfu Šanovcovi psali v TR 88.

Josef Šulc

Druhým, kdo by se letos dožil 100 let, je Josef
ŠULC. Narodil se 1909 a zemřel 1992. Nadšený
divadelní ochotník, herec i režisér, hrál u nás
s Marií Podvalovou, autor “Kroniky obcí Chrást,
Kozly, Tišice“, ve které se pokusil popsat historii
obcí, od prvních písemných zmínek až do roku
1979. Nejedná se o souvislý popis událostí, ale
o popsání života v určitých důležitých etapách
naší historie, případně o popis historie konkrétních institucí - náboženství, školství a dopravy.
Zapsal i některé pověsti, a tak lze říci, že to
byl asi poslední lidový “písmák“. Z jeho popisů
událostí, zejména za posledních sto let, je silně
cítit jeho sociální, levicové smýšlení, byl členem
KSČ, propagátorem socializace zemědělství. Přes
tuto tendenčnost je jeho kronika obdivuhodným
a zajímavým dílem. Původním povoláním byl
cestář, později pracoval v JZD. Jeho „Kroniku
obcí Chrást, Kozly Tišice“ je možno si zakoupit
na Obecním úřadě.
P. Brodský, kronikář

Léto v Klubu seniorů
Klub seniorů - tedy jeho výbor v létě nezahálel. Po konzumaci ve sklípku, nebyl zájem a nepodařilo
přivítání léta 28. června na Setkání s Přívorankou se nám zajistit potřebný počet účastniků. Byli jsme
jsme uspořádali 21. a 22. srpna na žádost Diako- nuceni zájezd zrušit. Škoda, další taková příležitost
nie Broumov sběr nepotřebného textilu a šatstva. se nám seniorům těžko naskytne. Nedobře doNaplnili jsme v klubovně na poště v Tišicích 115 padlo i Svatováclavské Setkání s Přívorankou.
plastových pytlů a několik velkých kartónových Ze všech dosud pořádaných zábav byla tentokrát
krabic. V září jsme tradičně navštívili
nejnižší účast a výtěžek nestačil pokrýt
režii. Projevil se naplno neduh těchto
v Litoměřicích výstavu Zahrada Čech,
tentokrát se akce vyvedla, protože mimosetkání - absence místních seniorů. Při
řádně nepršelo a bylo nádherné babí léto.
výpadku návštěv přespolních bylo tenS létem jsme se rozloučili 27. září opět
tokrát přítomno, kromě členů výboru
Setkáním s Přívorankou. Bohužel, ne
a jejich rodinných příslušníků, pouze 12
všechno se nám podařilo, jak bychom si
místních seniorů. Přitom hlavně pro ně
přáli. Na 16. a 17. září jsme připravili dvoudenní Klub seniorů všechny akce pořádá. Nabízí se proto
zájezd na Moravu, kde jsem chtěli navštívit hrad otázka, má – li smysl v činnosti Klubu pokračovat,
Buchlov a zámek Buchlovice. Přenocovat jsme měli když je samotnými členy – seniory ignorován.
ve vinařské obci Blatnička, kde kromě noclehu byla Pro letošek jsme ještě připravili na 29. října zájezd
připravena i návštěva viného sklípku. Druhý den do divadla v Mladé Boleslavi a dále se mohou
zájezdu měl být věnován zámku Lednice a jeho senioři těšit na předvánoční Setkání s Přívorankou
zámeckému areálu. Přes to, že se nám podařilo 6. prosince. Návštěvníci obdrží tradiční „sladsjednat mimořádně výhodné podmínky a cenu kou vstupenku“. Věříme, že oceníte naší činnost
1 100,- Kč, ve které byla zahrnuta doprava, vstupné a přijdete se s námi naladit správnou vánoční nálakterý všichni
odchovaní
obyvatelé našich
obcí rádi vidí.
doObrázek,
všech památek,
noclehMáji
se snídaní
a veškerou
du.			
Václav Kváček
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Tišické KLUBko zve na další akce
Na pořadí již čtvrtou a pátou akci vás všechny
v tomto roce zvou holky klubkařky. Spolu s nimi
jste mohli na jaře tančit v rytmu šedesátých let,
projít si zoologickou zahradu v rámci dětského
dne nebo nastrouhat brambory na právě
proběhlém bramborovém dnu. Na své návštěvníky
čekají dvě letošní poslední akce. To u první bude
poslední říjnovou sobotu (31. 10. 2009) Putování s lampionem za Kozlouchem. Před rokem
se spousta malých návštěvníků poprvé seznámila
s místním strašidýlkem Kozlouchem, který bydlí
u rybníčku Kal. Všichni viděli, že Kozlouch je
strašidýlko hodné a podle všech námi zjištěných
zpráv se již na děti těší. Má pro ně připravenu
i malou sladkou odměnu a diplom. Ten ale jen pro
toho, kdo projde celou večerní trasu od hřbitova
až k rybníčku. Kozlouch může mít na trase i své
pomocníky, kteří budou zjišťovat, zda děti řádně
pochodují a nemají z ničeho strach. Sraz u kozelského hřbitova je v 17 hodin, a protože to je putování s lampionkem, tak si každý malý putovníček
může na cestu lampionem posvítit. Světýlka
potřebujeme i u Kalu, protože kdo jste tam byl
večer, tak víte, že je tam v tuto dobu již pěkná tma.
A tak nám posviťte vyrobenými světýlky z dýní či
sklenic. Vše krásně nazdobte, aby si měl Kozlouch
večer co prohlížet a nejlepší výrobce na závěr
odmění. Světýlka můžete k rybníčku nosit již od
15,30 hodin. Spoléháme také na naše pekařky,
protože tolik poutníčků bude mít v cíli pořádný
hlad, tak jim napečte něco chutného k zakousnutí.
My pro ně připravíme čaj a pro vystrašené tatínky
a maminky něco ostřejšího na zahřátí.
Poslední letošní akcí je již tradiční Rozsvěcení
vánočního stromku na první adventní neděli. Ta
letos připadá na 29. listopad. Zveme všechny malé
i velké na předvánoční zastavení a poohlédnutí
se za právě končícím rokem. Sejdeme se v 16
hodin před budovou Obecního úřadu a zaposloucháme se do krásné vánoční hudby v podání
našich účinkujících. Vystoupí děti ze školy
a ze školky a i ostatní hosté navodí tu správnou
vánoční atmosféru, ke které již neodmyslitelně
patří vůně napečeného cukroví, svařeného vína
a punče. Všichni, kdo si chtějí zopakovat akce
celého roku a podívat se, co s KLUBkem prožili,
zveme na krátký film ze studia Pavla Kváčka. Také
fotografie nám připomenou všemožné sportovní
zápolení, vyrábění a putování. Kdo chce spolu
s námi zakončit letošní rok a zavzpomínat, toho
zveme, kdo chce podpořit výstavbu hřiště, tak
může přispět do kasičky s dobrovolným vstupným
nebo přinést něco upečeného k prodeji. Za
všechno budeme nejen my, ale i návštěvníci, rádi.
Klubkařky proto, že bude opět v kasičce na hřiště
více korunek a návštěvníci proto, že si mohou již
takhle brzy zamlsat něčeho vánočního.
(nač)
Tišické KLUBko opravdu nezahálí. Kromě
aktivit, o nichž
se můžete dočíst
na
stránkách
těchto
TR,
připravila klubková děvčata na sobotu 10. října 2009 burzu
podzimního a zimního dětského oblečení a sportovních potřeb. Den předem mohli všichni své
již nepotřebné oblečení a vybavení přinést do
klubovny na poště v Tišicích a nabídnout ho za
přijatelnou cestu dalším.

Fotbalisté se dočkali,
trávník se zalévá
automaticky

Po několikaletém snažení jsme letos konečně byli
úspěšní při rozdělování dotace Zelený trávník. Od
ČSTV jsme obdrželi 200.000,-, korun a zbývající
finanční pokrytí se podařilo zajistit z grantu od
sázkové kanceláře Fortuna. Proto jsme mohli oslovit několik firem, které se zabývají budováním automatické závlahy travnatých ploch. Ve výběrovém
řízení zvítězila firma Rameš ze Všetat. Bohužel
dotace a smlouvy z ČSTV se z důvodů politické
nestability pozdržely, a tak se vlastní realizace závlahy posunula až na konec srpna, kdy se už začaly
hrát mistrovské soutěže. Samotná realizace trvala
pět dní, ale další dva týdny se dolaďovaly drobné
závady. Bylo nainstalováno 24 postřikovačů a dodatečně ještě 5 malých kačenek tak, aby byla pokryta celá travnatá hrací plocha. V současné době
již závlaha funguje bez problémů a doufáme, že
tomu bude tak i v dalších letech.Tímto bychom
chtěli poděkovat firmě Rameš za vstřícné jednání
a ochotu.				
ak

Tišice zahájily vítězně
Jak už bylo v minulých TR zveřejněno, stolní tenis v naší obci žije i nadále. Hráčský kádr se rozšířil
o Jindru Vaise, bývalého spoluhráče P. Rubína a J. Fabiána, takže bude mít stejný počet hráčů po
odstoupení Pavla Jelínka, který se zaměřuje na florbal. A-mužstvo zavítalo ke svému prvnímu utkání
v nové sezóně do Liběchova a hned se mu podařil nejlepší výsledek 1. kola RP I, když porazilo domácí
tým 15:3. Přestože naši hráči nastoupili bez své jedničky J. Fabiána, dovolili soupeři první bod až za
stavu 7:0. Po obou vítězných čtyřhrách bodovali naplno ziskem čtyř bodů Brodský a Rubín. M. Veselý
získal 3 a M. Dráb 2 body. Rozjezd tedy dobrý, ale až silnější soupeři prověří, jak na tom letos jsme.
S ohledem na menší počet účastníků zahajuje naše B-mužstvo soutěž RP II o dva týdny později, takže
jeho výsledky budou čtenářům TR známy až v prosincovém čísle.
Josef Kratochvíl
PÁ 11. 12. 18.00 Dřínov B – Tišice A
Rozlosování soutěží 2009/2010
PÁ 18. 12. 18.30 Tišice A – Kralupy A
1. polovina
Regionální přebor I
Regionální přebor II.
PÁ
2. 10. 18.30 Liběchov A – Tišice A
ČT 15. 10. 18.30 Mlékojedy C – Tišice B
PÁ
9. 10. 18.30 Tišice A – Mělník-Pšovka
PO 2. 11. 19.00 Tišice B – Dol. Beřkovice B
PÁ 16. 10. 18.00 Dol. Beřkovice A –Tišice A
PO 9. 11. 18.15 Neratovice E – Tišice B
PÁ 23. 10. 18.30 Tišice A – Mlékojedy B
PO 16. 11. 19.00 Tišice B – Hor. Počaply
ST
4. 11. 19.00 Neratovice C – Tišice A
PO 23. 11. 18.30 Liběchov B – Tišice B
PÁ 13. 11. 18.30 Tišice A – Nelahozeves A
PO 30. 11. 19.00 Tišice B – Mšeno B
ÚT 17. 11. 18.30 Cítov – Tišice A
PO 7. 12. 19.00 Neratovice D – Tišice B
PÁ 27. 11. 18.30 Tišice A – Mšeno A
PO 14. 12. 19.00 Tišice B – Nelahozeves B
PO 30. 11. 18.00 Veltrusy B – Tišice A

Šachisté na startu
Šachisté se scházejí obvykle první středu v měsíci v hrací místnosti na poště, kde je možné je zastihnout
vždy po 17 hodině. Je-li tedy mezi Vámi, čtenáři, zájemce o šachovou hru, rádi ho uvítáme a poradíme,
jak se zdokonalit. Naši hráči se přes prázdniny zúčastnili řady turnajů po celé České republice a v silné
konkurenci se rozhodně neztratili. Sice na první místa nedsoáhli, ale poslední nebyli nikde! A to
bylo různé hrací tempo - od vážných partií v Praze a Pardubicích až po jednodenní bleskové turnaje
například na prázdninovém festivalu v Pardubicích, kde byly soupeři s ELO vyšším než 2600, což
znamená již světovou špičku. Samostatnou kategorií je i úspěšná účast v seniorských turnajích.
Současné družstvo hraje v nejnižší soutěži, která se hraje na pěti šachovnicích, protože počet hráčů
nám neumožňuje pomýšlet na vyšší soutěž, což by znamenalo na každý termín mít k dispozici alespoň
o tři lidi více. Z loňského ročníku obhajujeme celkem úspěšné čtvrté místo a rádi bychom se mu výkonem opět přiblížili.
21. 2. 2010 D Šachový klub města Dobrovice D
Předpokládané termíny a soupeři
21. 3. 2010 V TJ Neratovice C
11. 10. 2009 D Sokol Brandýs n. L. - St.Bol. B
11. 4. 2010 zasloužené volno, protože letos je
1. 11. 2009 V Autoškoda Mladá Boleslav C
přihlášený lichý počet 11 týmů
15. 11. 2009 D DDM Nymburk A
29. 11. 2009 V Šachový klub města Dobrovice E
Pozn.: Domácí zápasy hrajeme od 9 hodin, konec
13. 12. 2009 D TJ Spartak Čelákovice A
zápasů očekáváme většinou po poledni, nejdelší par10. 1. 2010 V Sokol na Mělníce C
tie mohou trvat až do třetí hodiny odpolední.
24. 1. 2010 D Sokol Bakov nad Jizerou C
Miloš Partl
7. 2. 2010 V Šachový klub města Dobrovice F
Pokračování fotbalových tabulek ze str. 8

Starší přípravky							

Zachraňte své vzpomínky
Diapozitivy i negativy 35mm, gramofonové
vinilové desky 33 a 45 ot/min., VHS,
video 8, fotografie
Vše přepíši na CD nebo DVD
Věnujte minulost jako dárek
Jaroslav Dudek - Chrást, Sokolská 351
Mob.: 603 201 106
e-mail: bubaeding@seznam.cz
www.dudek.cz/bubastudio

Opravy oděvů a šití na zakázku

Hana P í c h o v á, dámská krejčová
Chrást, Spojovací 291, tel.: 736 661 337

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

Sokol Libiš
8
FC Mělník
7
FK Neratov.B 7
FK Neratov. A 6
AFK Veltrusy 6
FC Lobkovice 6
Eletis Lužec
6
Junior Kralupy 5
Jiskra Kojetice 7
Sokol Ovčáry 8
FK Pšovka Měl. 7
Vitana Byšice 8
Vltavan Chvat. 7
AFK Hořín
8

6
6
5
5
5
4
4
3
3
2
2
1
1
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

2
1
1
1
2
2
2
3
4
4
5
6
6
8

Inzerce

41 : 19
25 : 9
29 : 10
61 : 3
27 : 22
33 : 7
19 : 15
21 : 13
10 : 32
14 : 25
13 : 36
10 : 43
5 : 38
1 : 37

18
18
16
15
15
12
12
9
9
8
6
4
3
0

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

Junior Kral. A 8
TJ Neratovice 8
FC Lobkovice 7
FC Mělník
8
Sokol Záryby 8
AFK Veltrusy 8
Dynamo Nelah. 8
TJ Kly
8
Junior Kral. B 8
Sok. Ovčáry B 7
Vitana Byšice 8
Sokol D. Beřk. 8
Slavia V. Borek 8
FK Pšovka Měl. 8
Sokol Byškov. 8
Sokol Ovčáry A 8

8
8
7
5
5
4
4
4
3
3
3
3
2
1
1
0

0
0
0
0
0
1
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
3
3
4
4
3
3
5
5
6
7
7
8

Narození

98 : 2
65 : 16
71 : 5
42 : 18
35 : 35
45 : 26
39 : 22
19 : 30
28 : 19
16 : 27
16 : 47
17 : 52
10 : 47
11 : 53
4 : 61
4 : 60

24
24
21
15
15
13
12
12
11
10
9
9
6
3
3
0

Prodám chatu v Kozlech 4+1, po menších Jakub Suchý
úpravách možno využít i k trvalému bydlení Josef Kučera
(kanalizační a vodovodní přípojka, sklep, půda). Marie Hrozinková
Tel.: 775 042 148 (po 19. hodině)

Kozly 187
Tišice 159
Chrást 69

4. 8. 2009
15. 8. 2009
6. 9. 2009

Přijímám objednávky na luxusní adventní věnce Anna Fabiánová
a štědrovečerní svícny. Tel.: 724 190 154
Bohuslav Růžička

Chrást 80
Chrást 166

80 let
86 let

Úmrtí
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SPORT

Fotbalový podzim začal pro „áčko“ více než dobře
Jak si vedou ostatní?

Začátek sezony pro nás začal až neuvěřitelně.
Kdo by řekl, že po čtyřech kolech budou Tišice A
na prvním místě I. B třídy s plným počtem bodů
a bez obdržené branky! Zřejmě ani největší optimista. Ale pěkně popořádku. Je vidět, že příprava
s mužstvy z vyšších soutěží se vyplatila. Náročná
utkání a tvrdá příprava naordinovaná trenérem
Martinem Brabcem zatím přináší ovoce. Složení
mužstva se příliš nezměnilo, odešel pouze Kalina
(konec hostování) a do kádru přišli Lukáš Temiak
(ukončeno hostování v dorostu Neratovic), Martin Krupička (přestup z Neratovic) a v průběhu
září se vrátil na hostování z Kostelního Hlavna
Jirka Svoboda.V říjnu jsme po déletrvajícím
zranění ještě obnovili hostování Karla Temiaka
z Neratovic. Přípravu absolvoval i Martin Priatka z dorostu a nevedl si vůbec špatně. Náš tým
je složen většinou z technických hráčů, a proto se
soupeři snaží hrát proti nám dost tvrdě a někdy
až zákeřně. Výsledkem bylo pět hráčů na marodce a tato zranění se projevila v pátém a šestém
kole, kdy jsme prohráli v Klecanech a na Řepíně.
V Lužci jsme byli jasně lepší než domácí, doma
s Jenčí jsme zase měli výborný začátek utkání, v
Zárybech v tvrdém derby jsme po dvou letech

konečně vyhráli a s Brandýskem jsme opět byli
lepším týmem. Veltrusy, nováčka soutěže, jsme po
poločase vyprovodili trojkou a druhý poločas se jen
dohrával v naší režii. Doufejme, že se týmu bude
dařit i v druhé polovině podzimní části soutěže.
Béčko zatím boduje jen v domácích utkáních,
v kterých mohou pomoci i střídající hráči z A
mužstva. Věřme, že ještě nějaký bodík na podzim
získá a vzdálí se sestupovým příčkám.
V dorostu jsme do nové sezóny přihlásili dva týmy
- mladší a starší. Stalo se tak po spojení dorostenců
z Tišic, Všetat, Ovčár a Kostelce. Oba týmy hrají
na našem hřišti. Zatím se více daří staršímu dorostu, který je v současné době na pěkném třetím
místě, mladší dorostenci jsou s jednou výhrou
na spodu tabulky. Dorostu se věnují trenéři Petr
Mach, Milan Kaňovský, Pavel Dudek a Martin
Priatka.
Žáci a přípravka hrají v nové sezoně hrají pod
hlavičkou Sokola Ovčáry. Je to proto, že Ovčáry
musí mít pět mládežnických družstev, aby mohly
vůbec hrát ČFL. Pro kopanou v našem regionu
je dobré, aby alespoň jeden tým hrál takto vysokou soutěž, proto jsme chtěli Ovčárům pomoci.
Druhým důvodem bylo malé množství dětí v žá-

kovském věku, a tak spojení žáků z Tišic, Ovčár,
Mratína, Kostelce a Lobkovic umožňuje sestavit
pět družstev i věkově odstupňovaných. Starší žáci
jsou vlastně loňské Tišice, doplněné několika žáky
z Ovčár, základ mladších pro změnu tvoří Ovčáry
s pěti tišickými žáky. Starší přípravka je prakticky
celá tišická a mladší přípravka A je čistě složená z
kosteleckých dětí, mladší přípravka B je ovčárská
a doplněná dětmi z Mratína a Tišic. Žáci i starší
přípravka trénují stále na našem hřišti, jen žáci
hrají své domácí zápasy v Ovčárech. Lze si tedy
povšimnout, že zájem mládeže o kopanou (spíše
o všechen sport) ubývá, proto takové spojení
okolních týmů bude zřejmě nutností i v dalších
letech.
A na závěr ti nejmenší - předpřípravka, která
nově vznikla na jaře, má již také svou soutěž. Na
okrese se utvořilo již sedm týmů a našim se zatím daří. Dvě vítězství a jen jedna porážka jsou
krásný začátek fotbalové kariéry těchto špuntů.
Tréninky obou přípravek a žáků jsou stále každé
úterý a čtvrtek od 17 hodin na hřišti v Chrástě.
Nové zájemce do všech kategorií rádi uvítáme na
každém tréninku, případné je možné kontaktovat Michala Vítovce 723 225 942.

A mužstvo
Eletis Lužec - Tišice A 0-2(Prejzek T., Priatka)
Tišice A - TJ Sokol Jeneč 1-0 (Prejzek K.)
Záryby - Tišice A 0-1 (Klíma)
Tišice A - Brandýsek 2-0 (Brodský, Štráchal)
Klecany - Tišice A 3-0
Řepín - Tišice A 4-1 (Prejzek T.)
Tišice A - Veltrusy 3-0 (Štráchal 2, Brodský)
Tuchoměřice - Tišice A 1-1 (Temiak K)
Tišice A - Hostouň 0-0
B mužstvo
Lab. Kostelec - Tišice B 4-0
Tišice B - Nerat./Byškovice B 1-1 (Brodský)
Dřísy - Tišice B 4-3 (Pek 2x, Kuča)
Tišice B - Lotos Neratovice 3-2
(Štráchal 2, Vítovec)
Čečelice - Tišice B 7-0
Mlékojedy - Tišice B 2-0
Tišice B - Všetaty 3-1(Štráchal 2, Brodský)
Záryby B - Tišice B 4-1 (Rampouch)
Tišice B - Horní Počaply 1-2 (Prejzek)
Dorost
Tišice starší - Dolní Beřkovice 3-0
(Priatka2x, Beran)

Obříství - Tišice starší 1-2 (Beran, Machka)
Tišice starší - Horní Beřkovice 2-1
(Pešák, Schanil)
Tišice mladší - Tišice starší 0-6
(Pešák 3x, Schanil, Žák, Priatka)
TJ Řepín - Tišice starší 2-2 (Pešák, Žák)
Tišice starší - AFK Veltrusy 0-2
Eletis Lužec - Tišice starší 3-2
(Krupička, Priatka)
Tišice starší - Lobkovice 4-0
(Krupička 2x, Pešák, Žák)
Tišice mladší - Obříství 0-5
Horní Beřkovice - Tišice mladší 4-1 (Priatka)
Řepín - Tišice mladší 0-2 (Wolf, Kiršner)
Tišice mladší - Tišice starší 0-6
AFK Veltrusy - Tišice mladší 3-1 (Závěta)
Tišice mladší - Eletis Lužec 1-6 (Priatka)
Lobkovice - Tišice mladší 5-1 (Priatka)
Tišice mladší - Liběchov nehráno
Žáci
Liaz Vehlovice - Ovčáry
nehráno (Vehlovice se odhlásili)
Ovčáry - Eletis Lužec 1-9 (Linha)
Obříství - Ovčáry 2-1 (Hadrbolec)
Ovčáry - Vitana Byšice 1-12 (Hlaváček)

Horní Beřkovice - Ovčáry 8-0
Dolní Beřkovice - Sokol Ovčáry 5-0
Sokol Ovčáry - SK Mšeno přeloženo na 28. 10.
Starší přípravka
Ovčáry - Vitana Byšice 0-0
Neratovice A-Ovčáry 9-0
Libiš - Ovčáry 1-3
(Prodan, Štráchal R., Sovány Andrea)
Ovčáry - Neratovice B 1-1 (Prodan)
Ovčáry - Hořín 4-0
(Bodnár 2x, Prodan, Sovány Atila)
Veltrusy - Ovčáry 5-2 (Kvídová 2x)
Pšovka Mělník - Ovčáry 4-2 (Bodnár 2x)
Ovčáry - Kojetice 2-5 (Štráchal R., Bodnár)
Ovčáry - Mělník 1-4 (Duchoslav)
Předpřípravka
Lobkovice - TJ Sokol Tišice 0-3
(Oplt, Štráchal Matěj,Kárník)
Tišice - FC Mělník 13-1
(Oplt 4x, Červinka 3x, Semerák 2x, Štráchal M.
2x, Krajč, Ouředníček)
Neratovice - Tišice 6-0
Tišice- Řepín 3-5 (Oplt 2x, Kárník)

Fotbalové výsledky:

Tišice A
1. Lidice
2. Tišice A
3. Slaný
4. Hostouň
5. Klecany
6. Vysoká
7. Jeneč
8. Tuchoměřice
9. Velvary
10. Řepín
11. Záryby
12. Brandýsek
13. Lužec
14. Veltrusy

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

430
502
421
421
331
403
313
313
232
205
133
124
115
115

20:11
10:7
24:8
23:14
10:5
15:13
15:11
11:18
14:15
14:18
7:12
4:13
10:20
4:16

15
15
14
14
12
12
10
10
9
6
6
5
4
4

Tišice B
1. Kostelec
2. V. Borek A
3. Horní Počaply
4. Ner. - Byš. B
5. Čečelice
6. Mlékojedy
7. Liběchov
8. Dřísy
9. Vehlovice
10. Záryby B
11. Tišice B
12. Lotos Neratov.
13. Všetaty A
14. Vysoká B

Žáci
1. Byšice
2. Lužec
3. Mšeno
4. Liběchov
5. Obříství
6. H. Beřkovice

5
5
4
4
5
5

4
4
4
2
2
2

1
1
0
2
3
3

12
12
12
6
6
6

7. D. Beřkovice 4 1 0 3 11 : 14 3
8. Horní Počaply 4 1 0 3 11 : 17 3
9. Ovčáry
4 0 0 4
3 : 31 0
Předpřípravky							
1. TJ Neratovice 3 3 0 0
21 : 4 9
2. Sokol Tišice 3 2 0 1 16 : 7
6
3. FC Mělník
3 1 1 1
15 : 17 4

0
0
0
0
0
0

35 : 7
28 : 10
20 : 3
9:7
9 : 19
13 : 31

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
2
1
0
0

1
2
0
2
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0

0
0
2
1
2
2
2
3
4
4
4
6
7
7

35 : 9
28 : 3
18 : 10
13 : 6
27 : 9
14 : 6
21 : 19
20 : 19
9 : 17
15 : 25
10 : 21
9 : 36
7 : 22
3 : 27

19
17
15
14
13
13
13
10
9
9
7
3
0
0

Další sport a fotbalové tabulky na str. 7
Dorost
1. Lužec
2. Vojkovice
3. Tišice starší
4. Obříství
5. Řepín
6. Mšeno
7. Lobkovice
8. D. Beřkovice
9. H. Beřkovice
10. Veltrusy
11. Vraňany
12. Liběchov
13. Tišice mladší
14. Vehlovice

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
0

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

0
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
5
5

26 : 5
23 : 10
15 : 6
27 : 7
17 : 9
14 : 18
13 : 12
18 : 15
10 : 11
12 : 19
15 : 22
21 : 36
5 : 26
10 : 30

18
15
13
12
10
10
9
7
7
7
6
4
3
1

4. TJ Řepín
3 1 1 1
10 : 14 4
5. FC Lobkovice 3 1 0 2
7 : 10 3
6. Junior Kralupy 3 0 0 3
8 : 25 0
Mladší žáci 7+1							
1. Sokol Ovčáry 4 1 1 2 12 : 11 4
2. FK Neratovice 2 1 1 0
4:3 4
3. FC Mělník
2 1 0 1
7:9 3
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