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Vánoce, Vánoce přicházejí....
Opět přichází ona výjimečná doba, kdy ten celoroční shon a chvat zpomaluje a na Štědrý den se
zastaví zcela. Vánoce – svátky klidu, míru a pokoje,
to není jen ozářený vánoční stromeček plný ozdob,
dárky, tradiční jídla a purpura, ale zvláštní období,
které lidi sbližuje, naplňuje je zvláštním pocitem
dobré vůle a odevzdáním se svým nejbližším, rodině a přátelům. Zbývá také trochu času na krátké
ohlédnutí za uplynulým rokem. Hodnotíme, jaký
ten rok byl, co nám přinesl příjemného, čím nás zranil, co se nám podařilo, co se nepovedlo.
V loňském roce jsem o Vánocích na stránkách TR
snil o tom, jaké dárky bych nejraději dával pod stromeček našim občanům – v jednotlivých balíčcích
měly být radostné zprávy o narození a vítání nových
občánků, ve druhém krásné prostory a areál pro pobavení a vyžití dětí a mládeže, dalším dárkem byla
zcela dokončená a funkční kanalizace,  jiný dáreček, který přinášel nové cesty a chodníky a nakonec
jsem všem přál záhony květin, keřů a stromků podél
našich místních komunikací. Chtěl jsem dělat radost
druhým a zvláště o Vánocích.
Při letošním „Rozsvícení vánočního stromku“ po
vystoupení našich dětí, vyslechnutí hudební produkce místních umělců a shlédnutí záznamu akcí,
uspořádaných v průběhu roku mladým KLUBkem,
jsem si během hovoru s účastníky akce a při horkém

občerstvení, uvědomil, že se mi ty moje sny začínají
pomalu vyplňovat. Je to tím, že mladí – maminky
i tatínkové nejsou lhostejní, chtějí v naší obci žít,
přejí si, aby tu bylo hezké, a snaží se také pro to něco
udělat. Setkávám se s nimi v průběhu roku a zjišťuji, že se nemusíme obávat o budoucnost naší obce.
Oni ti mladí dobře vědí, jak by to mělo u nás vypadat a pokud se opravdu přičiní, bude se jim i nás líbit
a bude se všem dobře žít.
V životě obce se vyskytují různé nepříjemnosti, ale
nemůžeme klesat na mysli a do dalších let musíme
vstupovat s odhodláním poprat se s každou překážkou či problémem. Snažíme se zajišťovat pro obec
zdroje pomoci z různých programů tak, abychom
naše záměry mohli postupně uskutečňovat, budovat
a zlepšovat infrastrukturu v naší obci a současně činit vše pro to, aby životní prostředí bylo u nás stále
lepší a zdravější.
Blíží se konec roku, blíží se vánoční svátky a začátek roku nového, o kterém si všichni přejeme, aby
byl ještě lepší a šťastnější. Závěrem mého příspěvku
mi dovolte, abych poděkoval všem spoluobčanům,
kteří během roku 2008 jakoukoliv formou pomáhali v práci Obecnímu úřadu, dále si velice cením
obětavé práce všech zaměstnanců Obecního úřadu
a děkuji též všem členům Obecního zastupitelstva
i redakci TR za spolupráci.

Vážení spoluobčané, k nadcházejícím vánočním
svátkům Vám přeji klidnou a příjemnou pohodu,
štěstí, radost z dětí a vnoučat, z jejich rozzářených
očí nad dárky pod stromečkem. Vánoce jsou především svátky dětí, které se na ně těší, na ozdobený stromeček se spoustou sladkostí, na dárky pod
ním, na pohádky v televizi, na vánoční prázdniny
a snad i na onu zvláštní vánoční pohodu, slavnostní atmosféru, kterou bychom jim my, dospělí, měli
umět vytvořit.  Vám, dospělým, přeji příjemné prožití vánočních svátků uprostřed rodiny, příbuzných
a přátel.
Do nového roku 2009 pak všem přeji šťastné vykročení, splnění všech plánů a přání, pevné zdraví,
optimistickou náladu a úspěchy v životě i v podnikání. Nechť Vás provází lidské štěstí, pohoda, vzájemná úcta, porozumění a láska.
Miroslav Brodský, starosta

Klubko se dokutálelo až k poslední akci v tomto roce

Druhé rozsvícení vánočního stromu...
...aneb svařáku není nikdy dost

Přichystaly jsme se poctivě, akci musel najít
každý podle čichu, protože vůně punče, grogu, svařeného vína a cukroví se musela linout
na míle daleko. Ale co naplat, svařáku není
nikdy dost. I když místní „vinařství“ Pavla
Kváčka dodalo plných patnáct litrů výborné
výchozí suroviny, po necelé hodině nápoj došel.
V tom, že se na akci chystáme nejen my, ale
i naše milé pekařky, nás utvrdil Tonda Kravcov,
který se na mě v sobotu v obchodě vyčítavě díval a s úsměvem dodal „už týden se u nás peče,
samé perníky, není pro ně kam co položit“.  Narychlo jsme zorganizovaly ještě jeden prodejní stánek a sehnaly personál. Ochotně přijíždí
Miluška, Zuzka a Pavla Šťastných s Maruškou
Zvelebilovou, u nápojů vypomáhá Eva Rejzlová. A už se naváží cukroví – linecké od Růži
Volfové, Vlasty Brodské a Daniely Heřmanové,
šátečky nese Radka Krausová, věnečky Marcela
Zvelebilová, nádherné perníky Jarmila Kváčková, Stáňa Kavrzová, Vlaďka Láryšová, Jitka
Prokůbková a Ivana Šimonková. Jsou zde výrobky od Věry Gözové, Petry Jungové, Václa-

vy Kavínové, Aleny Veselé, Dany Janouškové,
Vandy Husákové a Sosnovcových, vánočky od
Věry a Čestmíra Vítových, napekly i Baráčnice. Na stolku s cukrovinkami se na chvíli usadila nádherná perníková chaloupka od Heleny

Kravcové, ale opravdu jen na chvíli, protože
si okamžitě našla svého kupce. Nedivte se, že
se snažíme všechny vyjmenovat, protože tolik
nádherných cukrovinek si to zaslouží.
pokračování na str. 3
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TIKANAS informuje
V pátek 14. listopadu 2008 nás navštívili pracovníci České inspekce životního prostředí,
odboru ochrany vod, a důkladně zkontrolovali
celou vakuovou kanalizaci a čistírnu odpadních
vod. Nechali si předložit všechny předepsané
dokumenty, počínaje stavebním povolením až
po povolení k trvalému provozu, Kanalizační
řád obce a provozní záznamy na vakuové stanici
a ČOV. Prohlédli si vakuovou stanici, sběrnou
šachtu a velmi důkladně čistírnu odpadních vod.
Pracovníci inspekce nezjistili žádné vážnější závady a nedostatky ani v dokumentaci, ani v provozu kanalizace a ČOV.
Petr BRODSKÝ, TIKANAS s. r. o.

Pozor! Úhrada za kanalizaci
v roce 2009 začíná…
Od pondělí 19. ledna 2009 začnou pracovníci
společnosti TIKANAS vybírat od majitelů nebo
uživatelů nemovitostí, napojených na veřejnou
kanalizaci, poplatek za právo na využívání veřejné kanalizace a čistírny odpadních vod v roce
2009. Kancelář (Boleslavská 89) bude pro občany otevřena v následujících termínech:
19. 1. – 28. 2. 2009
PO a ST 16.00 – 18.00 hod., SO 9.00 – 10.00 hod.
1. 3. – 31. 3. 2009
PO 17.00 – 18.00 hod., SO 9.00 – 10.00 hod.

Výjimečně je možno si zaplacení poplatku dohodnout mimo uvedené úřední hodiny na telefonním
čísle 724 596 163 (ing. Sedliaková). Protože do
uzávěrky TR nebyla známa výše poplatku (bude
projednán a schválen na veřejném zasedání OZ
18. 12. 2008), najdete tuto podstatnou informaci
na úřední desce, ve vývěsce kanceláře TIKANAS
s.r.o., na internetových stránkách obce a bude vyhlášena veřejným rozhlasem.
Ing. Věra SEDLIAKOVÁ
jednatelka TIKANAS s. r. o.

Dětské zdravotní středisko v Tišicích – Chrástu oznamuje od 1. ledna
2009 změnu ordinačních hodin. Dětská lékařka bude v ordinaci v Chrástu
k dispozici každý čtvrtek, a to od 8,00
do 10,00 hodin pro nemocné děti a následovat bude od 10,00 do 11,00 hodin
poradna pro zdravé.

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● Báňský úřad Kladno až do 31. 12. 2010 přerušil

jednání o dalším rozšiřování těžby  písku na katastru
naší obce
●● Odbor životního prostředí MěÚ Neratovice nesouhlasí se záměrem ukládat směs popílku a čistírenských
kalů ve skládkovém areálu Spolany a. s.
●● Obec Tišice požádala o vydání stavebního povolení
na výstavbu protipovodňové ochranné hráze kolem
podtlakové stanice v Kozlech
●● dva naši občané – Petr Váša a Jiří Klier byli odměněni stříbrnou medailí profesora Jana Jánského za dvacet bezplatných odběrů krve (více v příštím čísle TR)
●● Obec Tišice zajistila opravu střechy obecního objektu v č. p. 35 v Chrástu
●● Agentura ochrany přírody a krajiny ČR podstatně
omezila záměry zástavby prostorů v Tišicích v okolí
„Písčiny Tišice“.
●● v rámci změny ÚP musí obec legalizovat některé
místní komunikace v lese
●● Odbor dopravy MěÚ Neratovice nařídil úpravu živého plotu u hlavní silnice v Tišicích
●● Odbor dopravy MěÚ Neratovice řeší rozpory s výstavbou místních komunikací v nové zástavbě v Kozlech
●● firma Projekt IV. provádí úpravy projektové dokumentace na kanalizaci včetně zpracování rozpočtů na
jednotlivé etapy
●● OZ prozatím odložilo vypracování projektu na výstavbu nového náměstí u OÚ uprostřed našich tří obcí
●● Obec Tišice využije nabídku Ministerstva vnitra a zřídí a vybaví nové pracoviště Czech Pointu v budově OÚ
●● ve dnech 5. a 6. 12. 2008 proběhla tradiční sbírka
šatstva pro Diakonii Broumov, tentokrát akci zajišťovali Baráčníci

Pomozte, prosím

Stejně tak jako každý rok proběhne opět v prvním lednovém
týdnu roku 2009 „Tříkrálová
sbírka“ – veřejná sbírka organizovaná Českou katolickou charitou. Bude současně probíhat
na území celé České republiky,
ale i v dalších zemích po celé
Evropě. Po městě Neratovice i jeho okolí  budou
chodit tříčlenné skupinky dětí s doprovodem, budou mít u sebe kasičku označenou logem „ CHARITAS“ a pověření Městského úřadu a Arcidiecézní charity Praha. Výtěžek z této sbírky bude
použit na humanitární účely.

Miloslava Machovcová

ředitelka FCH Neratovice

Tradiční vánoční
koncertování
Stalo se v naší obci již tradicí, že
v čase vánočním se všichni na
chviličku sejdeme v kostele Všech
svatých v Kolzech při příležitosti
vánočního koncertu. Ani letošní rok
nebude jiný, a tak zveme všechny
v sobotu 27. prosince 2008
v 16 hodin do našeho kozelského
kostelíčku. Letos nám opět přijede
zahrát Chrámový sbor Václav ze
Staré Boleslavi a také se budeme
moci zaposlouchat do vánočních
veršů, přednesených letošním
hostem Alfrédem Strejčkem.  

Těšíme se na Vaši hojnou účast.
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●● Česká inspekce životního prostředí prováděla

dne 14. 11. 2008 „Inspekční šetření“ ve věci stavby „ČOV a kanalizace obcí Tišice, Chrást a Kozly“
za účelem vypracování podkladů pro Státní fond
životního prostředí ČR. Závěrečné vyhodnocení
akce pak rozhodne o konečném přiznání dotace na
výstavbu.
●● Stavební úřad Neratovice 16. 12. 2008 jednal ve
věci výstavby rodinných domů v lokalitě U Lesa
v Chrástu, kde poblíž trati ČD bude stavět firma
INVEST LIVE, s.r.o.
●● speciálního kurzu na práci s portálem Czech Point v Benešově se zúčastnily pracovnice Obecního
úřadu Tišice
●● Vodohospodářský úřad Neratovice zkolaudoval nové části vodovodních řadů v ulicích Polní
a V Bažinách
●● VKM a.s. oznámila úpravu ceny pitné vody.
V roce 2009 bude stát 1 m3  39,02 Kč
●● firma AVE s. r. o. opět navýšila poplatky za likvidaci domovních odpadů, a to z důvodů zvýšení
poplatku za skládkování ze 400,- Kč/t  na 500,- Kč/
tunu
●● Obec Tišice podpořila kulturní akci – uspořádání vánočního koncertu v kostelíku v Kozlech
●● provoz letního kina skončil letos se schodkem
ve výši 13.000,- Kč
●● kontrolu hospodaření obce za rok 2008 prováděl
Krajský úřad v listopadu a nebyly zjištěny žádné
závady v rozpočtové kázni
●● vedení obce doposud uplatnilo tři žádosti o dotace na rok 2009 a připravují se podklady pro žádost
o dotaci na kanalizaci

Změna v Mateřské
škole
Asi již není pro nikoho novinkou, že dosavadní
ředitelka tišické Mateřské školy Magda Křížová
požádala o uvolnění z funkce. Pro zřizovatele,
kterým je v tomto případě Obec Tišice, to znamenalo vyhlásit konkurz na místo nového ředitele
či ředitelky. Díky výborné přípravě a organizaci
celé akce zastupitelem Pavlem Jelínkem, který
jako předseda komise školské a sportu měl celou záležitost na starosti, vše proběhlo hladce
v souladu se všemi právními normami a předpisy. Konkurzní komise, složená ze dvou zástupců
obce jmenovaných starostou (Dr. O. Janoušková, Mgr. P. Jelínek), zástupce MŠ (P. Šťastná),
zástupce MěÚ Neratovice (Mgr V. Půček), zástupce KŠI (Mgr. J. Vinterová) a zástupce KÚ
(Mgr. D. Lansdorfová) se poprvé sešla 26. listopadu 2008. Tehdy byly otevřeny obálky s přihláškami jednotlivých kandidátů a posuzovala se
jejich úplnost a správnost.  Vzhledem k tomu, že
všichni tři uchazeči splnili zákonem stanovené
podmínky, byli pozváni na ústní pohovor 12. prosince 2008. Na jeho základě a po posouzení předložených koncepcí stanovila komise toto pořadí:

1) Ludmila Nováková
2) Květoslava Koudelová Kobrová
3) Martina Kašparová

Bohužel o novém řediteli, v tomto případě ředitelce, bude rozhodnuto až po uzávěrce tohoto
čísla TR, protože poslední slovo má zřizovatel,
a tedy Obec Tišice. Proto jméno nové ředitelky
bude známo až po veřejném zasedání OZ 18. prosince 2008. A tak se naši čtenáři mohou těšit až na
rozhovor s novou ředitelkou v únorovém čísle.
oja

Druhé rozsvícení vánočního stromu...
...aneb svařáku není nikdy dost
pokračování ze str. 1
Úderem čtvrté hodiny začal program. Komu
dříve poděkovat za účast na akci? Dětem ze školky a školy za krásná vystoupení a návrhy novoročních přání? Těm, kteří přišli zahrát a zazpívat?
Obecnímu úřadu za poskytnutý azyl? Všichni,
kdo na akci vystoupili, přispěli ke krásné předvánoční atmosféře a třeba i setkání sousedů, kteří na
sebe nemají v průběhu roku čas. Po  hodince se
oči návštěvníků začaly stáčet k nazdobenému, ale
zatím neosvětlenému stromku, ale na to byl čas.
Moderátor Vladimír Bezouška měl ještě pro návštěvníky jedno velké překvapení organizátorek.
A to film, který byl průřezem celé roční činnosti
KLUBka. Připomněl všechny akce, které jsme
pro vás připravily, na které jste měli možnost
přijít. A teprve po něm a po nádherné vánoční
melodii zahrané na trubku Martinem Bartošem
se stromek rozsvítil a na chvíli všechny účastníky zastavil a připravil na nadcházející Vánoce.
Vlastně si zaslouží poděkování všichni, kteří
na akci přišli a zakoupili něco u našich stánků.
Vždyť z minulého čísla Rozhledů a rozesílaných
letáčků víte, že se spolu s vámi snažíme vybudovat dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště
v Chrástě. Máme úlohy rozděleny – my akci
připravíme, někteří dodají sortiment do stánků,
ostatní nakoupí. A právě z prodeje pramení korunky na zmíněné hřiště. Akce Rozsvícení vánočního stromku nás posunula opět trošku blíž
k vytčenému cíli. Ke korunkám z minulých akcí
přibylo dalších 13.729 Kč.  Nevím, jestli je správné děkovat, jestli není lepší si říci – vždyť je to
naše společná práce a cíl, za kterým jdeme všichni
po různých cestách a pro který děláme každý to, co
je v jeho silách nebo možnostech. Ano, někdo víc,
někdo míň, ale důležité je, že se nás zapojuje akci
od akce více, že něco pro sebe a ostatní děláme.
K tomu si pogratulujme a do nového roku popřejme spoustu elánu, nápadů a trpělivosti, pokud cíl
nebude tak rychle na dosah.
Poznámka: Pokud jsme nezaregistrovaly
a jmenovitě neuvedly další pekařky, omluvte nás,
ale už jsme byly v pilné práci kolem celé akce,
všem velmi děkujeme.
Ale vraťme se ještě k onomu tajemnému Kolouchovi…

Putování s lampionem za
Kozlouchem aneb odkud
přišel Kozlouch
„Tak to já nevím, milá paní, co je zas tohle za
výmysly. Před tím jsme měli všechno podle Ruska
a teď se zase budeme opičit podle Američanů.“ Tak
takhle se probírala nově založená tradice v jednom
tišickém krámku, kde se všechny události z obce
poctivě rozebírají. Náš Kozlouch mezi děti nepřišel
ani od Moskvy ani New Yorku, ale od kozelského
Kalu. A že se jedná o čistě naši, vesnickou tradici,
pochopil každý, kdo si pozorně přečetl informace.
Podle zkušeností z minulých akcí jsme počítaly,
že na tuhle akci přijde sto, sto padesát lidí. Některé
holky z klubka organizovaly průvod od hřbitova,
jiné v klidu připravovaly stánek s občerstvením
u kozelského Kalu, kde měl průvod konečnou.
Sem začaly děti s dospěláky kolem čtvrté od-

poledne přinášet nádherná světélka z dýní nebo
nazdobených sklenic. Po chvilce bylo v parku
živo a se svítícími světélky veselo. Děti ze školky
dodaly více jak deset ozdobených lahví. Světélka
přinesli Krajčovi, Kostkovi, Husákovi, Buřičovi
a spousta dalších. Všichni malí Capratovi přinesli
nejen nádherná světélka, ale přišli i v kostýmech
a nalíčeni. Ve stánku se množily i napečené dobroty. To, že pečou „klubkařky“ je samozřejmé, to,
že napečou i ostatní maminky a babičky – vlastně
také. Vanda Husáková napekla nejen teď, ale už
i na Dětský den. Po novu překvapila babička Láryšová s vnučkou Stáňou Kavrzovou nádhernými
perníčky. Slib splnila Helena Kravcová a přivezla
stylově ozdobený koláč s lineckými strašidélky.
Pečlivě balená linecká kolečka napekla Vlasta
Brodská. Inspirovat tradicí se nechala Václava
Kavínová a napekla kosti z „koblihového“ těsta.
Krabici plnou strašidýlek dovezla Daniela Heřmanová. Stánek byl nachystán, stejně jako Kozlouch. To, že se vás u hřbitova shromáždilo víc,
nám prozradil starosta obce, který ke Kalu dorazil v předstihu. „Připravte se, míří sem tak tři
stovky lidí,“ zněla jeho informace. Tak tohle jsme

Tak to je náš Kozlouch
opravdu nečekaly, ani Kozlouch ne! Ten pelášil
daleko do křoví, před kterým bylo více místa pro
takovou spoustu dětí, a trnul, aby měl dostatek
Kozlouchových listů (zbyly tři ze sto dvaceti!!!).
Každé z dětí chtělo Kozloucha vidět, každé chtělo od něho odměnu. Po chvilce tlačenice kolem
Kozloucha byl i čas na vyfocení s ním. A když
vystrašené dětičky pohladil, tak uvěřily, že tohle
strašidélko patří mezi ty hodné. Cukrovinky ve
stánku přišly vhod každému putovníkovi, jen
ti starší čekali něco „ostřejšího“ na zahřátí. To,
že se vás této podzimní akce zúčastnilo na tři
stovky, nás utvrdilo v tom, že vás akce „chytla“.
Takže příště putujeme znovu a v cíli připravíme
i něco ostřejšího – třeba feferonky!
Všem čtenářům Tišických rozhledů, našim
obyvatelům a příznivcům přejeme mnoho štěstí,
zdraví a pohody do celého roku 2009.
Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

Anketa
Hřiště – dobrý nápad
či nikoli?
Z Tišických rozhledů i z letáčků jste se mohli dozvědět, že občanské sdružení Tišické KLUBko nastartovalo projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“, kdy výtěžek
z akcí, pořádaných touto organizací, půjde na vybudování dětského hřiště v areálu fotbalového hřiště v Chrástě. Do tohoto projektu se mohou zapojit všichni občané
Tišic, Chrástu a Kozel. Proto jsme některé z nich oslovili
a položili jim následující otázku: Víte již o tomto pro-

jektu a jste ochotni se do něho zapojit? Pokud se vám
myšlenka líbí, jakou formou byste tuto akci podpořili
– zakoupením předmětů z prodejního stánku KLUBka, dodáním cukrovinek do stánku, dobrovolným
příspěvkem nebo poukázáním finančních prostředků
na konto organizace? Zde jsou odpovědi těch, kteří na
otázku odpověděli:

Iveta Potecká: Jsem ráda, že je tu taková organizace jako Tišické KLUBko, která se zajímá o vyžití
těch nejmenších a nejen jich. Velice ráda podpořím
tuto akci (i jiné) zakoupením předmětů z prodejního
stánku KLUBka nebo libovolným příspěvkem na
konto organizace.
Jitka Krajčová: O této akci vím, stejně jako
o ostatních akcích KLUBka a považuji to za hodně
dobrou věc. Pochopitelně, že jsem ochotna tuto akci
podpořit, vždyť pro děti tady toho moc není. Na všech
akcích neprojdeme kolem Klubkových stánků bez povšimnutí, to znamená, že vždy něco koupíme. Přispět
na konto – proč ne? Vždyť tady víme, komu peníze
dáváme a kam ty peníze půjdou.
Radka Krausová: Jsem ráda, že můžu podpořit
projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“ a je určitě jedno jakým způsobem. Já jsem se rozhodla pro variantu
dodání cukrovinek do stánku, ale určitě nezůstaneme
s manželem jen u toho. Vzhledem k tomu, že máme
jedenapůlroční dvojčátka – holčičky, myslím si, že je
to to nejmenší, co pro naše děti můžeme udělat. Sice
bydlíme v Chrástu teprve něco přes rok, ale jelikož tu
plánujeme žít i nadále, rádi se zapojíme do podobných projektů pro děti.
Josef Šimonek: O akci jsme s manželkou věděli a to nejen z Tišických rozhledů. Manželka proto
napekla na Rozsvícení vánočního stromu perníčky,
aby takto akci „hřiště“ podpořila. Vybudovat hřiště je velká akce, ale když se uchopí za ten správný
konec, tak jde všechno a věřím, že se hřiště podaří
vybudovat.
Ladislava Krajčová: Do krabičky či do kasičky
přispíváme pokaždé a z pořádaných akcí jsme vynechali pouze pétanque. Podpořit tuto akci mi připadá
jako samozřejmost. Pokud bych mohla říci, co by určitě mělo hřiště obsahovat, tak houpačky. Za ty bych
se přimlouvala, protože u nás vítězí na celé čáře.
Zorka Peterková: I když já sama nemám malé
děti, tak si myslím, že je potřeba tuto akci podpořit.
Klubkové akce navštěvuji a vždy přispěji do „krabice“ – do kasičky. Také nikdy neodejdu s prázdnou
a vždy si něco u stánků zakoupím. To je to nejmenší, co může každý obyvatel našich obcí pro tuto akci
udělat.
Akce „hřiště“ si mezi vámi našla spoustu příznivců.
Zda je cíl reálný, kolik se podařilo nastřádat korunek –
tak to se dozvíte v příštím čísle Rozhledů z rozhovoru
s Radkou Staňkovou, zakladatelkou a předsedkyní tišického KLUBka.
(nač)
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Prkna, která znamenají svět

Národní divadlo. Stoupnout si na jeho prkna je nejvyšší pocta pro naše herce, umělce
věnující se opernímu zpěvu, herectví či baletu. Z našich rodáků se na nich podařilo stát
Marii Podvalové, kterou si pamětníci a operní znalci pamatují jako nezapomenutelnou
kněžnu Libuši. Již za několik týdnů si na ta
samá prkna stoupne jiná obyvatelka Tišic,
teprve dvanáctiletá Nikola Pospíchalová –
drobná, křehká dívenka s velkým odhodláním a s vysokými cíli.
Nikola se věnuje tanci, baletu. Již jako tříletá
holčička začala docházet do Základní umělecké
školy v Neratovicích na hodiny rytmiky a baletu
pro nejmenší, které, jako ostatně celou taneční
sekci, zde vede Roxolyana  Sadirová. Přibližně
po pěti letech se začala intenzivně věnovat disku
a hip hopu. Stala se členkou tanečního souboru
Roxton, známého nejen u nás, ale i ve světě.
Ten před třemi lety na mistrovství světa, a s ním
i Nikola, získal první místo v dětské věkové
kategorii hip-hop formace. V hip-hopu tančí
také v kategorii jednotlivců, která na rozdíl od
naučených skupinových sestav je pro závodníky do poslední chvíle velkou neznámou – neví,
na jakou budou tančit hudbu. Tu vybírá porota

a hodnotí, jak který soutěžící hudbu ztvárnil pohybem. I tady Nikola dosahuje výborných umístění, dosud nejlepším bylo 4. místo v extralize
v česko-moravské taneční soutěži.
Nikole ale učaroval nejen svět hip-hopu, ale
i moderní tanec a balet vůbec. „Jedna z mých
starších kamarádek ze souboru úspěšně složila
zkoušky na taneční konzervatoř a já se rozhodla, že se o to pokusím také,“ začala vyprávět
o svých baletních počátcích Nikola. Rozhodnutí
padlo již na počátku páté třídy, „to byl pro přípravu na zkoušky nejvyšší čas, protože taneční
konzervatoř v Praze je jedna z opravdu nejprestižnějších tanečních škol u nás.“ Rozhodnout se
pro studia je jedna věc, ale být schopen v deseti
letech pro to něco udělat je věc druhá, kterou
zvládne jen opravdu cílevědomý jedinec. A tím
Nikola opravdu je. Po konzultaci se svou učitelkou tance z „lidušky“, která ji připravovala
na zkoušku z klasického baletu, šla tvrdě za
svým cílem. „Z internetu a od kamarádky jsem
si zjistila, jaké jsou podmínky pro přijetí.“ Část
přijímacích zkoušek tvořil klasický balet, část
sestava moderního tance, kterou se zde uchazeči
naučili, museli si ji zapamatovat a co nejpřesněji
před komisí předvést. „Asi největší strach jsem
měla z další části, kterou tvořil zpěv nebo hra
na klavír,“ vzpomíná. Zpěv, jak přiznává, vzdala hned v samém počátku, takže nezbývalo nic
jiného, než se naučit na klavír. „Do té doby jsem
na něj vůbec nehrála, takže jsem se za jeden rok
musela naučit hrát tak, abych u zkoušky obstála.“ Ale ani úspěšné absolvování těchto částí
zkoušky k přijetí nestačí. „Součástí přijímacích
testů byla i všeobecná znalost hudebních skladatelů a sólistů Národního divadla.“ Na malou
desetiletou holku velmi slušný výkon.
Osmiletou konzervatoř navštěvuje Nikola druhým rokem. Její starší spolužáci vystupovali
v baletním představení La Sylphide, které má
v repertoáru Národní divadlo. Toto vystoupení nyní budou přebírat jejich mladší kolegové.
V baletu vystupuje dětský taneční soubor a podmínkou je, aby tanečníci nebyli velcí a působili
dětsky. „Takže moje drobná postava mi dopomohla do tohoto představení,“ říká s velkou
skromností Nikola. Se skromností proto, že jen

Dětský bál

Naší mateřince je třicet!
V únoru tomu bude již neuvěřitelných třicet let, kdy předškolní
děti z naší vesnice překročily prvně práh tišické Mateřské školy,
což je pádný důvod k oslavě. A tak už plánujeme a připravujeme. Pozvání bude patřit dětem, rodičům, odrostlým dětem, které
školku navštěvovaly, bývalým zaměstnancům a všem příznivcům
školky. Vždyť za celé období navštěvovalo mateřskou školu 573
dětí a pracovalo zde 27 zaměstnanců a mateřská škola zaznamenala spoustu změn. Mnohé se od počátků změnilo, vylepšilo a je
určitě čím se pochlubit. A tak si tu každý určitě najde své. Děti
prožijí hezké chvilky při netradiční divadelní pohádce, svezou se
na mašince, protáhnou si těla na překážkové dráze a vyzkouší si
i jiné dovednosti. Nebude chybět pohoštění, dobrou náladu budou
mít všichni jistě s sebou. K nahlédnutí bude spousta materiálů
(dokumentace, kronika, foto i videa …) A kdy to bude? Všichni se
ve školce sejdeme 31. ledna 2009 ve 14,00 hodin.
A tak srdečně zveme všechny, kdo chtějí přijít, a těšíme se na
krásná setkání.
M. Křížová
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tak mezi řečí v průběhu rozhovoru utrousila, že
z tance snad nikdo na škole nemá jedničku. Ona
sama nosí „za dvě“, takže talent a zvládnuté baletní prvky tu být musí. Jak sama vidí své působení v baletu La Sylphida? „Nyní již zkoušíme
v divadle třeba celý den. Naše vystoupení trvá
zhruba pět minut. Musím přiznat, že když jsem
na jeviště poprvé vešla, tak se mi kolena opravdu rozklepala. Tenhle prostor, divadlo a vše kolem působí opravdu hodně.“
Studovat školu a ještě k tomu ve vzdáleném
městě, je náročné na čas. Jak tedy vypadá jeden
běžný den? „Vstávám v šest a v půl sedmé odjíždím s taťkou do školy. Zde je výuka od osmi do
pěti odpoledne a pak ještě hodina klavíru. Často
mě vyzvedává mamka, abych stihla ještě další
povinnosti.“ Těmi jsou například třikrát týdně
dvouhodinové tréninky s Roxtonem nebo hodiny klavíru. A také dvakrát do měsíce soutěž v  
hip hopu. „Ta zabere celou sobotu, někdy i celý
víkend, takže bez podpory rodičů bych tohle
všechno vůbec nemohla dělat,“ dodává s uznáním Nikola. Sama by se v budoucnosti chtěla
věnovat modernímu tanci nebo choreografii.
„Ve čtvrtém ročníku se budeme rozhodovat mezi
klasickým či moderním baletem, mým tanečním
vzorem je Tereza Podařilová, jejího tanečního
umění bych někdy chtěla dosáhnout.“ Vidí také,
že škola ji natolik „vycvičila“, že se projevuje
její profesní přístup i v trénincích s Roxtonem.
Její cesta k cíli má i své oběti. „Kamarádky
mám buď ve škole, nebo v souboru. Vrstevníky
z Tišic moc neznám.“ Pokud chce relaxovat, vyjde si s roční fenkou hovawarta  Betynkou. Pro
pohlazení si během rozhovoru k Nikole přišel
další mazlíček – krásná perská kočka.
Dostat se ve dvanácti na prkna „národního“
znamená mít sílu na sobě pracovat a odříkat si
spoustu běžných zálib, kterým se mladí věnují.
Znamená to mít také chápající rodinné zázemí,
které podřizuje svůj život potřebám dítěte. Čekat, že se úspěch dostaví bez píle a odříkání, je
asi hodně naivní představa a tu Nikola Pospíchalová určitě nemá. Ta velmi dobře ví, kudy vede
cesta k cíli. Tak ať se jí podaří k němu dojít.
Naďa Černá
Foto: N. Černá,

Téma: 	
Kdy: 	
Kde: 	
Účast: 	
Tombola:
Občerstvení:
Vstupné:
		

Ferda Mravenec a jeho přátelé

21. února 2009 v 15.00 hod.
v sále na hřišti v Chrástě
dobrovolná - nejlépe v maskách
ano
ano
dospělí 40,- Kč
děti 20,- Kč

Srdečně Vás zve
Mateřská škola Tišice

Za strašidly do sklepa…

Loučení
Zastavit čas na chvíli by si přál asi každý.
Poposunout zpět, aby nemuselo nastat loučení.
Bohužel, čas dozrál.
Z našeho kolektivu
Mateřské školy odchází Věra Gözová,
školnice, která zde
pracovala celých třicet let, tedy od otevření MŠ. Po celou
dobu nám byla skvělou kolegyní, pracovitá, obětavá, vstřícná. Vždy zaskočila,
kde bylo potřeba, ochotná přidat se ke společné
práci. Ačkoliv se s ní život vůbec nemazlil, sršela optimismem a dobrou náladou. Děkujeme Ti,
Věruško, za hezké chvilky prožité s Tebou a do
dalšího života Ti přejeme hodně zdraví, pohody
a jen to nejlepší.
Za kolektiv MŠ M. Křížová

O tom, že děti z naší školy jsou plné fantazie, se mohli přesvědčit všichni, kdo navštívili strašidelňáckou výstavu v prostorách sklepení základní školy. Do své fantazie zapojily několik rodičů
i učitelů a výsledkem byla spousta obrázků a postav strašidel a bubáků. Učitelka Simona Rendeková
spolu s Míšou Binderovou z nich pak ve sklepě školy naaranžovaly kouzelnou výstavu, na které jste
se mohli potkat s vodníkem uprostřed rybníka, s duchy na hřbitově, ale i s nefalšovanou pětihlavou
saní vykukující z dračí sluje. Nechyběla ani Bílá paní v hradní věži. Podmanivé osvětlení způsobilo,
že i leckterému dospělému bylo v té tajemné atmosféře trochu úzko. Škoda jen, že se na práci svých
dětí nepřišlo za celý měsíc podívat více rodičů. Byli by na své šikulky určitě pyšní.

N. Černá; Foto J. V. Binder

Dětem se budou
zdát krásné sny
Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, to je
heslo sportovců, když ale ono to vítězství tolik hřeje. A v případě vítězství naší školky ve
výtvarné soutěži vyhlášené Spolanou to platí
dvojnásob. Za vítězství získané finanční prostředky z dražby obrázků – 58 500 Kč – se učitelky rozhodly investovat dětem do polštářků,
peřinek a povlečení. „Pro nás je to neuvěřitelně
velká částka. Naše představa výtěžku z dražby
se pohybovala kolem pěti tisíc! Takhle bude nejen na výtvarné pomůcky, ale použijeme je i na
tolik potřebné ložní prádlo.“ svěřila se ředitelka
školky Magda Křížová. Tak ať se v něm dětem
zdají jen samé krásné a růžové sny.

(nač)

Chytrost nejsou žádné čáry
Žáci z 5. ročníku naší tišické školy se zúčastnili soutěže Logická olympiáda, kterou pořádala společnost Mensa. Testování proběhlo 10.
října 2008 a celkem se do soutěže zapojilo 3858
žáků. Naše škola se v průměru umístění všech
žáků dostala mezi 71% a 80%. Z jednotlivců,

a to nejen tišických, pak nejvíce uspěla Barbora Svobodová s výsledkem 94,97% úspěšnosti.
Postoupila tak mezi finalisty a zúčastnila se celostátního finále 14. 11. 2008 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

Blahopřejeme! ZŠ Tišice

Zápis do školy pro školní rok 2009/2010

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Tišice se koná ve středu 28. 1. 2009 od 14,00 do 17,00 hodin v budově školy. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz jednoho z rodičů.

Mikulášská nadílka

Mezi draženými obrázky byly také práce Andrey Sovány a Kateřiny Tůmové. Andrea ztvárnila podle svých představ laboratoř, Katka práci kosmetičky.

Mikuláš s čerty a s andělem opět zavítal v sobotu 6. 12. mezi tišické děti do sálu NA HŘIŠTI.
Pod vedením učitelek Marcely Lazákové a Simony Rendekové si pro něj připravily pěkné pásmo
k navození vánoční nálady. Poté vypukla ta pravá vánoční nadílka. Po zazvonění zvonků vpadli do
sálu čerti a leckdo nevěděl, kam se schovat, nebyl-li si jist svými prohřešky.

Hana Kohoutová
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Významné archeologické
nálezy v Tišicích
Od roku 1996 provádí Archeologický ústav AV
ČR, Praha, záchranný archeologický výzkum v pískovně v Tišicích. V roce 2007-2008  pokračovaly
terénní práce na další ploše zasažené pískovnou
a pokročilo i zpracování některých nálezových
souborů, které pocházejí z období od mladší doby
kamenné (neolit, 6 tis. př. n. l.) po raný středověk
(starší doba hradištní, 8. století). Mezi nejvýznamnější pravěké nálezy   patří loni objevený soubor
keramických  nádob na pití. Soubor patří tzv. badenské kultuře pozdní doby kamenné (eneolitu),
kterou dnes datujeme mezi léta 3400–3100 př. n. l.
Čechy náleží  k  západní výspě této kultury, hojně
doložené zejména  ve středním a dolním  Podunají,
s výběžky až v Malopolsku   a bulharské Thrákii.
Keramický soubor byl uložen v malé jamce v zemi,
v níž kromě nádob nebyly zjištěny žádné další nálezy. Soubor tvoří osm menších zdobených džbánků
a jedna baňatá nádoba se dvěma úzkými hrdly. Podobné servisy z Čech známe již z několika lokalit,
například z Dřevčic u Brandýsa nad Labem či Prahy-Vysočan, avšak zejména tvar dvojhrdlé  nádoby
je zcela unikátní. Obdobné nádoby se dvěma či více
hrdly jsou dnes známy z prostředí badenské kultury
zhruba z pěti nalezišť, například dolnorakouského
Mödlingu či ze Stránské na Slovensku. Jen těžko si
lze představit praktickou funkci, kterou by taková
nádoba mohla mít. Z toho archeologové usuzují, že
nádoba, respektive celý soubor sloužily při obřadech, jejichž součástí bylo i společné pití, pravděpodobně alkoholických nápojů. Nádoby s více hrdly
(kernoi) byly také užívány v antickém Řecku při
známých eleusínských mystériích. Kolektivní pití,
zejména alkoholických nápojů, má společenský

význam, jakkoli v různých dobách a náboženstvích
bylo regulováno.  Alkohol byl konzumován obřadně při slavnostech, své místo měl při náboženských
obětech a rituálech a v neposlední řadě sehrál svoji
úlohu při utváření a upevňování společenských
vazeb. Například ve starověkém Řecku byl pro takovéto pití používán pojem symposion,  který dnes
užíváme ve zcela jiném kontextu.
Petr Brodský - kronikář

Dvouhrdlá nádoba badenské kultury z Tišic
(foto ArÚ)

Čtenáři nám píší .......
Na adresu TIŠICKÝCH
ROZHLEDŮ přišel opět
dopis z velké dálky z USA. Trenér dostihových koní Doug Karcher
nám napsal:
Pánové,
píši do vašich novin,
abych vás informoval
o Lucii HERKOVÉ,
která pochází od vás.
Přicestovala z České republiky přes Německo,
Francii a Anglii až do
USA, kde je nyní úspěšnou žokejkou. V Americe
začala jezdit na závodišti
Pinnacle Race Cours ve
městě New Boston, stát
Michigan. Lucie vyhrála 29. 8. 2008 svůj první závod v USA na koni jménem Synchronizer, kterého já
trénuji. Dosáhla nejen svého prvního vítězství, ale současně vytvořila nový rekord tratě na 1200 metrů.
Od té doby má za sebou několik dalších vítězství a dobrých umístění. Nyní se připravuje na závody v roce
2009 na Floridě, v Ohio a Pensylvánii.
Přeji Lucii Herkové vše nejlepší, Česká republika by měla být hrdá na její odvahu a úspěchy, kterých
dosáhla a zaslouží si, aby byly zveřejněny ve vašich novinách.
Děkuji vám. S úctou Doug Karcher
Na vysvětlenou uvádíme, že Lucie Herková (32 let) sice pochází z Neratovic, na otázku odkud že je, však
vždy odpovídá, že z Chrástu. Celé dětství a mládí trávila všechny volné chvíle u babičky v Chrástě, má
zde rozsáhlé příbuzenstvo. Po návratu ze světa by se u nás chtěla natrvalo usadit.
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A ZASE JSOU ZA
DVEŘMI VÁNOCE
V sobotu 6. prosince přišel Mikuláš mezi naše
nejmladší občánky na jejich besídce v sále Na Hřišti. Den poté, v neděli se zase místní senioři sešli na
svém, již tradičním Setkání s Přívorankou, aby tím
přivítali letošní čas vánoční. Na tuto dobu připadá
také významné místní sportovní jubileum. Uplynulo 75 let od založení místního fotbalového klubu SK
Chrásteckotišický. Setkání s Přívorankou, pořádané
Klubem seniorů je setkáním s přáteli. Proto této příležitosti využil oddíl kopané Sokola Tišice a pozval
na něj bývalé fotbalisty, kteří v minulých dobách
hájili barvy tišické kopané, aby společně poseděli
a zavzpomínali. Vždyť jsou to také senioři. Přišlo jich
na čtyřicet a mnozí z nich se setkali po dlouhé době.
Čas na nich sice zapracoval, ale elán, klukovská hra-

vost a humor, ty jim zůstaly. Ostatních hostů přišlo
také mnoho a tak byl sál plný, i když místní byli zase
v menšině. Hudba byla, jak už to u Přívoranky bývá,
výborná. Tentokrát vánočně laděná ujistila každého,
že Vánoce jsou opravdu za dveřmi. Odpolední program zpestřil i starosta obce Miroslav Brodský, když
jako překvapení i pořadatelům pozval k vystoupení
pár mladých tanečníků – Zuzanku Šťastnou a Honzíka Chalupu, kteří na parketu předvedli několik tanců ze svého repertoáru. Pod rozsvíceným vánočním
stromkem jsme si povídali a tančili a bylo nám všem
dobře. K tomu určitě přispěla i perfektní obsluha
personálu restaurace. A náhle tu byl konec. Slunce
zapadlo, hudba dohrála, přátelé, kteří se sešli, se na
čas rozcházejí. Na závěr nezbývá pořadatelům než
popřát všem přítomným i těm, kteří budou tyto řádky číst krásné, spokojené a ničím nerušené Vánoce.
Mnoho štěstí, životního elánu, pohody a hlavně zdraví a zase zdraví v příštím roce. Na shledanou na jaře
na Květnou neděli na našem příštím Setkání s Přívorankou.  	
Václav Kváček

NAROZENÍ
Barbora Čechová
Tišice 116
Sofie Michaela Hašková Tišice 168
Tomáš Srb
Tišice 172

6. 10. 2008
13. 10. 2008
16. 10. 2008

ÚMRTÍ
Marie Pšeničková
Antonie Hradcová
Božena Nepomucká
Jaroslava Křížová

Chrást 48
Kozly 10
Tišice 34
Kozly 144

Blahopřejeme…

93 let
88 let
84 let
87 let

Františku Staňkovi, který v čase předvánočním oslavil významné životní jubileum – 70.
narozeniny, a jeho ženě Květuši, která ve stejném čase oslavila 66 let.  Děti s rodinami

JÍZDNÍ ŘÁDY ČESKÝCH DRAH – platí od 14.12.2008
SMĚR PRAHA ( některé spoje staví v Tišicích pouze na znamení)
ODJEZD
TIŠICE

Z  -  DO  (příj.do cíl. st.)  - pozn. č.

PŘÍPOJ  - do

4.29

VŠETATY  – PRAHA HL. N. (5.11)  

Kralupy n. Vl.

5.26

ML .BOLESLAV – PRAHA HL. N. (6.11)- 27

Brandýs n. L.

5.42

VŠETATY – NERATOVICE (5,46)

5.54

TURNOV – PRAHA HL. N. (6.38) jede v X

6.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (7.11)

Brandýs n. L. v X

6.53

VŠETATY – PRAHA HL. N. (7.38) jede v X

Kralupy n. Vl.   

7.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (8.11)  

Brandýs n. L Kralupy n. Vl. v X.

9.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (10.11)

Brandýs n. L.

11.24

TURNOV - PRAHA HL. N. (12.11)  

Brandýs n. L.

12.24

VŠETATY – PRAHA HL. N. (13.11)  jede v X

Brandýs n. L.

13.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (14.11) Y

Brandýs n. L. v 6 a +

14.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (15.11) jede v X

Brandýs n. L. v X

15.24

BYŠICE – PRAHA HL. N. (16.11)

Brandýs n. L.

16.24

VŠETATY – PRAHA HL. N. (17.11)  

Brandýs n. L. v X

17.24

ML. BOLESLAV-PRAHA HL. N. (18.11)

Brandýs n. L.

18.24

VŠETATY – PRAHA HL. N. (19.11) jede v X

Brandýs n. L. v X

19.24

ML.BOLESLAV – PRAHA HL. N. (20.11)  

Brandýs n. L.

21.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (22.11)

Brandýs n. L. v 6 a +

22.51

TURNOV – PRAHA HL.N. (23.35) – jede v 6 a +

23.24

ML. BOLESLAV – PRAHA HL. N. (0.11) - 43

Kralupy n. Vl.

TIŠICKÝ PINČES
PODLE OČEKÁVÁNÍ

Umístění obou našich zástupců v RP I i v RP
II odpovídají těsně před dohráním prvé poloviny
předpokladům před zahájením soutěží. V případě A mužstva jde jako vždy o to, zda nastoupí či
nenastoupí v základní, a tedy nejsilnější sestavě.
Neúplná sestava se podepsala na dvou zbytečných
porážkách na stolech Pšovky a Cítova a tím ztrátě
šesti bodů. V silách našeho prvního celku je souboj mezi prvními třemi. V utkáních s vyrovnanými soupeři B mužstva byla až příliš znát absence
P. Dudka v prvních sedmi kolech, kdy dával přednost tišickému fotbalu. Jeho nástup do sestavy se
okamžitě projevil na výsledcích. A ještě pozvání –
na přelomu roku chystají stolní tenisté tradiční oddílový turnaj o Putovní pohár starosty, který bude
obhajovat loňský vítěz Pavel Rubín.

Výsledky stolních tenistů
Regionální přebor I
Tišice A – H. Počaply 13:5
Neratovice C – Tišice A 6:12
Pšovka – Tišice A 10:8
Tišice A – Veltrusy B 13:5
Cítov – Tišice A 13:5
Tišice A – Kaučuk B 14:4

SMĚR TURNOV ( některé spoje staví v Tišicích pouze na znamení)
ODJEZD
TIŠICE

Z (odj.) – DO   -  pozn. č.

0.50

PRAHA HL. N.(0.08) – VŠETATY  

4.22

NERATOVICE (4.19)-ML. BOLESLAV – 27

Ústí n. L. v X, Lysá n. L. v X

5.35

PRAHA HL. N. (4.47) – ML. BOLESLAV – jede v X

Lysá n. L. v X a 6, Ústí n. L. v X
Lysá n. L.,Ústí n. L.

6.03

NERATOVICE (6.00) – VŠETATY  jede v X

6.35

PRAHA HL. N. (5.47) – ML. BOLESLAV

7.32

PRAHA HL. N. (6.47) – VŠETATY – jede v X

Lysá n. L.

8.35

PRAHA HL. N. (7.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

9.35

PRAHA HL. N. (8.47)  - VŠETATY  - jede v 6 a +

Lysá n. L.

10.35

PRAHA HL. N. (9.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

11.35

PRAHA HL. N. (10.47) – MĚLNÍK – jede v X

Lysá n. L.

12.35

PRAHA HL. N. (11.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

13.35

PRAHA HL. N. (12.47) – BYŠICE - jede v X.

Lysá n. L.
Ústí n. L.

14.35

PRAHA HL. N. (13.47)– ML. BOLESLAV

15.35

PRAHA HL.N. (14.47) – MĚLNÍK  jede v X

Lysá n. L.

16.35

PRAHA HL. N. (15.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

17.35

PRAHA HL. N.(16.47) – BYŠICE – jede v X

Lysá n. L.

18.35

PRAHA HL. N.(17.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

19.35

PRAHA HL. N. (18.47) – MĚLNÍK – jede v X

Lysá n. L.

20.03

PRAHA HL. N. (19.25) - TURNOV

Ústí n. L.

20.35

PRAHA HL. N. (19.47) – ML. BOLESLAV

Ústí n. L.

21.52

PRAHA HL. N. (21.05) – TURNOV - 10

Ústí n. L.

23.35

PRAHA HL. N. (22.47) – VŠETATY - 10

POZNÁMKY:
X – prac. dny 1-5,  sobota 6
+ – neděle a svátky
10 – nejede 24. a 31. XII.

Hostinec V zatáčce
v Tišicích Vás zve

27. 12. 2008 od 11:00 hodin
ZVĚŘINOVÉ HODY
27. 12. 2008 od 20:00 hodin
VÁNOČNÍ ZÁBAVA A ZVĚŘINOVÉ DOBROTY
živá hudba, vstupné 70 Kč.
31. 12. od 19:00 hodin

SILVESTR

zábavný program, hudba, barmanská show
vstupné včetně malého občerstvení 200 Kč
Rezervace na všechny akce

315 696 064

Regionální přebor II
Neratovice F – Tišice B 5:13
Tišice B – Dřínov B 6:12
Tišice B – Liběchov 7:11
Tišice B – Nelahozeves 5:13
Kaučuk D – Tišice B 8:10
Tišice B – Neratovice E 15:3

PŘÍPOJ  do

Mělník

27 – jede v X,6  a 24. XII., 1.a 8.V., 28.X., 17.XI.
43 – nejede 6/7,7/1 a 24./25. XII., 26./27. XII., 31.XII./1.I.,
1./2. I., 13./14. IV., 1./2. a 8./9. V., 6./7. VII., 28./29. IX.,
28./29. X., 17./18. XI.

Tabulky stolního tenisu po 1. polovině
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Regionální přebor I

Mšeno A
Dřínov A
Mlékojedy B
Neratovice C
Tišice A
Mělník-Pšovka
Kaučuk B
Cítov
Veltrusy B
Dol.Beřkovice B
Neratovice D
H. Počaply

10
9
9
10
9
9
9
9
9
10
9
10

8
8
7
6
6
5
4
3
2
2
1
0

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

2
1
2
3
3
3
5
4
5
8
7
9

110:70
109:53
99:63
103:76
99:63
88:74
76.86
80:82
62:100
68:112
50:112
63:116

24
24
21
19
18
16
12
11
8
6
4
1

Tabulky stolního tenisu po 1. polovině
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Regionální přebor II

Nelahozeves
Liběchov
Dřínov B
Mlékojedy C
D. Beřkovice B
Tišice B
Kaučuk C
Neratovice E
Mšeno B
Neratovice F
Kaučuk D

9
8
8
8
8
9
8
9
9
9
9

9
7
7
6
4
4
3
3
2
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
2
5
5
5
6
7
8
8

115:47
98:46
102:42
93:51
80:64
82:80
65:79
58:104
58:104
43:119
52:110

27
21
21
18
12
12
9
9
6
3
3

PŘEBORNÍKEM REGIONU D. ŠULC
Podruhé v historii tišického stolního tenisu byl náš oddíl pověřen uspořádáním regionálních přeborů jednotlivců mužů i žen. Termínem konání byla sobota 22. 11. 2008. I letos se potvrdilo, že zájem
o přebory je na Mělnicku pramalý. Stejně jako loni se ho zúčastnilo jen 16 dospělých – 13 mužů a 3
ženy. Dokonce nemohla být ani vyhlášena soutěž žen, protože všechny tři ženy byly ze stejného oddílu,
z Dřínova, a toto pravidla nepřipouštějí. Podle očekávání se stal přeborníkem v jednotlivcích Dalibor
Šulc z Kralup, hrající krajský přebor. Z našich hráčů se účastnili pouze dva, Pavel Rubín a Ivo Kratochvíl. Oba uspěli pouze ve čtyřhrách, kdy Rubín společně s Lískou (Cítov) skončili stříbrní a Kratochvíl
s Polákem (Mlékojedy) na třetím místě.
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SPORT
Fotbalisté v poločase
A mužstvo
Naše první mužstvo hraje v této
sezoně opět po deseti letech krajskou I. B třídu. Oproti minulému
působení, kdy jsme hned po roce
sestoupili, můžeme být zatím
letos nadmíru spokojeni. Devatenáct bodů a 8. místo po podzimní části jsme
opravdu nečekali. Na hřištích soupeřů jsme nejúspěšnější z celé skupiny, ale bohužel doma se nám
tolik nedaří, i když herně soupeře přehráváme.
Mužstvo bylo sice v letní přestávce vhodně doplněno (bratři Prejzkové, Klíma, Temiak), ale máme
hodně zraněných hráčů, a tak se podzim odehrál
prakticky ve 13 hráčích, které doplňovali hráči
béčka a dorostu. Nejlepšími střelci mužstva jsou
Tomášové Brzoň a Prejzek s 5 trefami a dotahuje
se Štěpán Karlík se 3 góly.
Trénovat jsme letos prakticky nepřestali. V současné době se hráči scházejí jednou týdně na sále
při florbale a od 6. ledna 2009 začínáme trénovat
jednou týdně v hale a dvakrát týdně na hřišti. Zúčastníme se také již po třetí zimního turnaje dorostenců na umělé trávě v Neratovicích a Českého
poháru. První zápas v novém roce je na programu
11. 1. od 9,00 hodin s Čelakovicemi, další pak 18.
1. od 9,00 hodin s Kralupy a 24. 1. ve 13,00 hodin
se Starou Boleslaví.
B mužstvo
Béčku se podzimní část sezony příliš nevydařila,
a i když v některých zápasech bylo lepší než soupeř,
přesto prohrálo (Lotos, Dřísy, Vysoká). Doufejme,
že jaro bude úspěšnější, protože záchrana je reálná.
Dorost
Nově založený dorost se teprve hledá a utváří si
svou herní tvář. Díky snaze manželů Machových  
a také Pavla Dudka, se dalo dohromady asi 19
dorostenců z Tišic, Všetat a Ovčár. Někteří začali
pomáhat i naší rezervě, kde se rozhodně neztratili.
Na jaře se dá očekávat zlepšení jak výsledkové, tak
i posun v tabulce směrem vzhůru.
Žáci
Po odhlášení Dynama Nelahozeves z okresního
přeboru nám OFS nabídl hrát vyšší soutěž. Vzhledem k dobrému věkovému rozložení hráčů jsme
nabídku přijali. Jenže velký počet zranění (hlavně
růstová) a špatný přístup některých hráčů nám ne-

dovolil vybojovat lepší výsledky. Tři vítězství však
ukázala, že nejsme až tak špatní a hlavně druhý poločas posledního zápasu, kdy žáci výborným výkonem otočili výsledek z 1:3 na konečných 6:3 dává
naději do jarních odvet. Nejpoctivějším hráčem je
kapitán Filip Stuchlý, který i při nepříznivém výsledku burcuje spoluhráče a dře až do konce.Spolu
s Kubou Heinzem a Jardou Krakou nastříleli 21
golů ze 24 (střelci Kraka 8, Stuchlý 7, Heinz 6,
Suchánek, Kouba a Zálešák po 1). Jarda Kraka by
mohl jasně vévodit střelecké tabulce, ale v 6 zápasech z 11nehrál. Pokud by dal do fotbalu trochu
poctivosti, vyrostl by z něj výborný fotbalista.
Přípravka
Mladší přípravka velmi příjemně překvapila, v polovině sezony je na výborném 3. místě. Pod vedením Roberta Pátka a Martina Terzieva si oproti
loňsku velmi polepšili. Kluci chodí poctivě trénovat a je vidět i na výkonech při turnajích, že fotbalem žijí a že je hodně baví. Starší přípravka si už
tak dobře nevede, je na posledním místě.

Fotbalové výsledky:

1. B třída
Vysoká – Tišice A  1:2 (Karlík, Brzoň)
Tišice A – Kosmonosy  3:1
(Brodský, K. Prejzek, Brzoň)
Dol. Bousov – Tišice A  2:1 (Klíma)
Tišice A – Krop. Vrutice  1:1 (Klíma)
III. třída, skupina A
Tišice B – Liběchov  0:1
Vysoká B – Tišice B  2:1 (Dulík)
Tišice B – Beck Mělník  0:3
Dřísy – Tišice B  2:1 (Dulík)
Tišice B – Kostelec  3:0 (Kuča, Cuth, Vítovec)
Okresní přebor – dorost, skupina A
Tišice – Liběchov  1:5 (Kuča)
Vehlovice – Tišice  2:1 (Bábovský)
Tišice – Kly  2:2 (Priatka, Kuča)
Okresní přebor – žáci
Lužec – Tišice  9:3 (2x Heinz, Suchánek)
D. Beřkovice – Tišice 3:2 (2x Kraka)
Tišice – Liběchov  6:3
(4x Stuchlý, Kouba, Zálešák)
V zimním období by bylo dobré doplnit všechna mládežnická mužstva o nové zájemce z řad
místních dětí. Proto opět děláme nábor. Zájemci
se mohou hlásit u vedoucích mužstev, příprava
začíná od 17.ledna 2009.

HLÁSÍ SE ŠACHISTÉ

Porážky v prvních dvou kolech připomínaly začátek loňského roku.  Bylo jasné, že na začátku sezóny nejsme rozehraní a v partiích neumíme to nejtěžší – vyhrát vyhranou pozici.
Třetí kolo přineslo zlepšení, první body a posun z posledního na šesté místo. Ve čtvrtém
kole se nás sešlo osm proti soupeři, který přijel jen ve čtyřech. Pět z nás se přihlásilo k zodpovědnosti a tři vítězství a dvě remízy přinesly výsledek 4:1. V průběžné tabulce jsme se tak posunuli na páté
místo. Poslední letošní zápas v Mladé Boleslavi se uskuteční až po uzávěrce tohoto vydání TR. V příštím roce se
v Tišicích na poště utkáme 18. ledna s ŠK města Dobrovice a 15. února budeme hostit Sokol Mělník. Věříme, že
navážeme na výsledek z posledních dvou kol a pohled na tabulku v příštím roce bude po sezóně radostnější než
letošní celkové osmé místo. Ty, kdo mají zájem o šachovou hru, zveme každou první středu v měsíci od 17 hodin
do klubovny. Všem přejeme spokojené svátky a pevné zdraví v roce 2009.
Za šachový oddíl Sokola Tišice Miloslav Partl

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

Krajská 1. B třída, skupina B

Rejšice
Lužec
Dol. Bousov
Dol. Lhota
Krop. Vrutice
Kosořice
Řepín
Tišice
Luštěnice
Vysoká
Bezno
Záryby
Kosmonosy
Skalsko

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
7
7
7
6
6
5
6
5
5
4
4
1

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

3
4
5
5
5
5
5
4
6
5
6
5
9
11

29:13
25:22
27:20
31:25
25:23
21:17
19:18
22:19
15:15
15:17
19:22
16:15
25:36
13:40

Okresní III. třída muži, skupina A

1. FC Mělník
2. Liběchov
3. Nerat.–Byškov. B
4. Kostelec n.L.
5. Dřísy
6. V. Borek A
7. Mlékojedy
8. Hor. Počaply
9. Botafogo
10. Záryby B
11. Všetaty
12. Lotos
13. Vysoká B
14. Tišice B

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

11
8
7
7
7
6
6
5
4
5
3
3
2
2

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

0
3
3
5
5
4
6
6
4
6
6
9
8
11

47:13
31:16
38:15
24:21
35:34
33:22
27:18
27:25
20:21
34:38
27:43
15:50
25:49
13:31

Okresní přebor dorost – skupina A

1. FC Mělník
2. Liběchov
3. Mšeno
4. Kly
5. Vysoká
6. Řepín
7. Kostelec n. L.
8. Vehlovice
9. Lobkovice
10. Tišice

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9
7
6
3
3
3
2
2
2
1

0
1
2
3
2
1
2
2
0
1

0
1
1
3
4
5
5
5
7
7

Okresní přebor - žáci

1. Mšeno
2. Obříství
3. Úžice
4. Dol. Beřkovice
5. Veltrusy
6. Vehlovice
7. Lužec
8. Byšice
9. Hor. Beřkovice
10. Liběchov
11. Tišice
12. Hor. Počaply

11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
11
11

11
10
7
5
5
5
4
4
4
3
3
0

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

0
1
3
4
5
6
6
6
7
4
8
11

26
23
22
22
22
20
20
19
19
18
17
16
12
4

35
26
24
22
22
21
19
17
17
17
13
10
9
6

49:7
57:14
33:12
16:31
16:35
18:34
14:25
15:33
24:33
10:28

27
22
20
12
11
10
8
8
6
4

71:5
50:16
36:22
28:28
47:33
33:30
38:38
24:29
28:35
27:35
24:54
4:85

33
30
22
17
15
15
13
13
12
12
9
0

Pozvánka na Valnou hromadu
TJ Sokol Tišice zve všechny své členy na
Valnou hromadu, která se koná v sobotu 17.
ledna 2009 od 14 hodin v restauraci
Na Hřišti.
Výbor TJ

Sport připravil J. Kratochvíl
a A. Kravcov
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