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ZDARMA

Je připojení na
kanalizaci povinné?
TIŠICKÉ KLUBko se představuje...
Dobrý den, dovolte mi, abych se představilo. Jsem občanské sdružení TIŠICKÉ KLUBko. Jsem
motanicí akcí pro všechny, kdo mají odvahu a chuť se něco nového naučit, motanicí zábavy pro
děti i dospělé a nebo chcete-li KLUB kreativních občanů. Jako nezisková organizace vznikám
z iniciativy maminek naší obce a budu pro vás připravovat a organizovat různé akce, prosazovat
a realizovat naše i vaše nápady. A určitě, to vám slibuji, nebudete se se mnou nudit.
Jak to vlastně začalo…
Na samém začátku vzniku této organizace
byla myšlenka několika šikovných tišických
maminek udělat něco pro radost sobě a svým
nejbližším. Nechtěly totiž jen nečinně hartusit
nad tím, že v obci tohle není a tohle nefunguje,
že se tu nic pro ně nepořádá a vesnice prostě
„nežije“. Rozhodly se samy jít a tvořit, aby bylo
v Tišicích spokojené žití pro ně samotné, ale i pro
ty, kteří se do dění v obci chtějí zapojit. Zatím
třeba snad pro to něco zorganizovat chyběla
odvaha, zkušenosti nebo čas.
…a pokračovalo…
Pokud si myslíte, že zakladatelky KLUBka mají
jen velké plány do budoucna, které splasknou,
vyšumí a nic se z nich neuskuteční, tak tady je
jen stručný výčet toho, co se již podařilo. Kurzem
drátkování byly v loňském roce zahájeny neděle
tradičních i moderních řemesel. Ty z vás (byla
to ryze ženská záležitost), které tento kurz
navštěvovaly a dále navštěvují, mohou potvrdit,
že lektorka Alena je moc šikovná a trpělivá. Pod
jejím vedením se nejen maminky, ale i babičky
a slečny naučily dva vzory drátkovacích technik
a pod rukama všech vznikala díla jako je
odrátkovaná lahvička, šnek, zvoneček i svíčka.
S tímto kurzem pokračujeme i v měsíci únoru

až dubnu. A víte, že se o našem drátkování
povídá i v sámošce ve Všetatech? Další akcí
byla „vánoční keramika pro děti“ zaplněná do
posledního místečka. Děti s velkou trpělivostí
modelovaly kapříka a zvoneček. Přišly děti
školou povinné, ale i ty nejmenší v doprovodu
rodičů. A báječná zpráva! Od února je zahájen
kurz keramiky pravidelně každé pondělí, celkem
7 lekcí. Děti nejenže budou s hmotou tvořit, ale
i na ni malovat, výrobek pak keramička vypálí
a dodatečně přiveze na následnou hodinu.
Myslíte si, že je KLUBko stále maličké, že se do
něj namotalo málo akcí? Nabídly jsme vám více,
třeba „vánoční svícnování s Míšou“. Ta má ruce
šikovné a hlavu plnou nápadů jen pro tvoření.
Místnost v budově pošty se jí podařilo zaplnit
smrčkovými větvičkami, svíčkami a dobrou
předvánoční náladou. Příjemně nás překvapilo,
že přišly slečny, maminky, ale i jedna odvážná
starší paní, která tímto potvrdila, že v každém
věku se může něco nového zkusit a nestydět se
přijít sama mezi neznámé. V adventním čase se
KLUBko snažilo vykouzlit pro občany Tišic,
Chrástu, Kozel předvánoční atmosféru, na které
nechyběly koledy, děti a rozsvícený vánoční
stromeček. K chuti přispěly sladké dobroty, které
maminky upekly, i něco dobrého pro zahřátí.
pokračování na str. 4

Generální ředitel Spolany a. s. Petr Lipták a starosta naší obce Miroslav Brodský svým podpisem pod darovací smlouvy stvrdili pokračování spolupráce mezi Spolanou a obcemi regionu

Také se vám nelíbí, když sousedovi přetéká
kanalizační jímka a přitom by mohl být napojený
na veřejnou kanalizaci obce? Nám také, proto se
zastupitelé rozhodli přistoupit k opatření, kterým
bude nová směrnice o odpadních vodách.
Obecní zastupitelstvo na základě povinnosti
obce zajišovat životní prostředí v souladu se
zákonem č. 274/2001 Sb. připravuje vydání
směrnice o odpadních vodách, kterou stanoví
způsob likvidace tekutých domovních odpadů
(dále jen odpadní vody). Tato směrnice vychází
ze zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacích. Chceme tímto článkem upozornit
na skutečnost, že někteří z našich občanů, kteří
se mohou napojit na kanalizační systém obce,
ještě tak neučinili. Povinnost napojení vyplývá
z citovaného zákon a majitelé těchto nemovitostí
budou proto upozorněni písemně Obecním
úřadem o této povinnosti s výzvou napojit se na
kanalizační systém.
pokračování. na str. 3

Spolupráce pokračuje

Darovací smlouvy
podepsány

K tradičním akcím na počátku každého roku
od povodní 2002 patří podpis darovacích smluv
mezi Spolanou a.s. a partnerskými městy a obcemi. A nejinak tomu bylo i letos – pro rok 2008
se jejich podpis uskutečnil 29. ledna na zámku
v Brandýse nad Labem a generální ředitel Spolany a. s. Petr Lipták je podepsal již s 18 starosty.
Opět je to oproti loňsku o jednoho partnera více
– připojila se obec Ovčáry. Za naší obec finanční dar převzal starosta obce Miroslav Brodský
a peníze opět poputují jako příspěvek dětem
v MŠ a ZŠ na pobyt ve škole v přírodě.
„Spolana bude pokračovat v politice spolupráce s regionem, protože se v minulosti osvědčila.
Ukázali jsme regionu, že jsme solidním partnerem, naše chování je otevřené a nevytváříme
hodnoty pouze pro vlastníka chemičky, ale i pro
její okolí,“ řekl při této příležitosti generální ředitel Petr Lipták.
A že započatá spolupráce pokračuje i s novým
generální ředitelem, dokazuje skutečnost, že pro
obce jsou opět připraveny pytle s pískem pro
případ jarních povodní nebo hnojivo pro zahrádkáře v Neratovicích a Libiši, ale letos přibyla
v „nabídce“ Spolany i posypová sůl na chodníky a komunikace. Té bylo letos rozvezeno více
jak 1,5 tuny. Další materiální pomoc bude ještě
pokračovat, a to po vzájemné dohodě mezi podnikem a radnicemi.
S využitím tiskové zprávy Spolany a.s.
-oja-
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ZPRÁVY Z OZ
• OZ schválilo úpravu rozpočtu pro rok 2007
a rozpočtové provizorium na rok 2008,
nový rozpočet na rok 2008 bude schvalován
v březnu
• OZ schválilo Směrnici č. 3/2007 o Hospodářské
činnosti obce Tišice a Směrnici č. 4/2007
o výši poplatků za likvidaci odpadních vod
v roce 2008
• OZ schválilo „Studii funkčního využití centra
obce Tišice“ s tím, že výstavba v tomto
prostoru musí být v budoucnu realizována
v duchu navrženého urbanistického řešení
• OZ schválilo odprodej pozemku parc. č. 334
v k. ú. Kozly výměře 33 m² Mysliveckému
sdružení POLABÍ Tišice
• OZ schválilo pronájem nebytových prostor
v objektu č. p. 35 Věře Hovorkové
• OZ schválilo Dodatky ke Zřizovacím
listinám příspěvkových organizací MŠ a ZŠ
v souvislosti se změnou adresy zřizovatele
• OZ vzalo na vědomí informaci, že Obec Tišice
vykoupila podíl od svého společníka a nyní je
100% vlastníkem společnosti
TIKANAS s. r. o.
• OZ vzalo na vědomí, že ke dni 31. 12.
2007 byla zrušena společnost POLABSKÁ
ZELENINA s. r. o.
• předsedové výborů a komisí byli pověřeni
řešením námětů z diskuse občanů

Jak na daňové přiznání
Finanční úřad v Neratovicích obdobně
jako v minulých letech pomůže daňovým
poplatníků s podáním daňového přiznání, aby
bez front a v „domácím prostředí“ vyřešili své
záležitosti s tímto spojené. V rámci služeb
poskytovaných veřejnosti budou pracovníci
FÚ přítomni ve dnech:
3. a 26. března 2008 od 14,00 do 17,30 hodin
na Obecním úřadě ve Všetatech, 12. a 19.
března 2008 od 14,00 do 18,00 hodin na
Městském úřadě v Kostelci nad Labem.
V termínu od 3. do 31. března 2008 budou
v provozu také telefonní informační linky :
FÚ Neratovice 315 639 876 a FŘ Praha
257 004 219, a to v pondělí a ve středu od
8,00 do 17,00 hodin, dále v úterý a čtvrtek od
8,00 do 14,30 hodin a v pátek od 8,00 do 14,00
hodin.

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
• Obec Tišice požádala SFŽP ČR o dotaci
na zateplení pláště a výměnu všech oken
a venkovních dveří budovy Základní školy.
• firma PIKASO s. r. o. projednává záměr těžit
písek v prostoru mezi Košáteckým potokem
a panelovou cestou
• POVODÍ LABE s. p. posoudilo záměr obce
Tišice vybudovat ochrannou protipovodňovou
stěnu kolem vakuové stanice jako velmi
vhodný. Zatím není vyjasněno, ze kterého
dotačního titulu bude možné na výstavbu
získat finanční prostředky.
• ČEZ Distribuce připravuje stavbu „Kabelové
rozvody NN Tišice, Chrást“ pro novou
zástavbu ve středu obce
• pro ČEZ Distribuce provádí specializovaná
firma likvidaci dřevin podél vodičů VN
v Kozlech. Občané si mohou pořezané dřevo
odebrat.

TIKANAS informuje

Od pondělí 14. 1. 2008 vybírá spol. TIKANAS, na základě pověření Obecního úřadu, poplatek za využívání veřejné kanalizace a čistírny
odpadních vod. Do uzávěrky tohoto vydání TR
již svou povinnost splnilo více než 130 majitelů
nemovitostí, věříme, že do stanoveného termínu, 31. března 2008, tak učiní i zbývající a že
v dubnovém čísle TR nebudeme muset uveřejnit
seznam dlužníků.
Již několikrát jsme psali o tom, že spolehlivou funkci vakuové kanalizace narušují hlavně
nečistoty a nedovolené předměty, které neukáznění občané do kanalizace spláchnou. Na konci
prosince selhal odsávací ventil v jedné šachtě
v ul. Obecní. Po rozebrání z něj pan Hlaváček
s panem Soukupem vyndali dvě plastové hračky
– malé hrabičky. Po skončení vánočních prázdnin volala paní ředitelka ZŠ, že šachta na dvoře
školy divně pracuje. Usnadnila nám hledání, kde
se ztrácí vakuum. A příčina – ve ventilu zaseklá
tužka propisovačka. Nejvážnější závadu však
způsobil, zatím neznámý a hlavně bezohledný
a zbabělý řidič, který v noci na 17. 1. 2008 v ulici Ke křížku pobořil autem plot rodinného domku, nahnul sloup veřejného osvětlení a zcela
ze základů vyvrátil krycí pozinkovanou trubku
přívodu ovládacího vzduchu pro odsávací ventil
v šachtě. Museli jsme přívod vzduchu provizorně upravit do doby, než obleva umožnila řádnou
opravu.
Petr Brodský, TIKANAS

Definitivní odchod?!
Nevím, kolik čtenářů našeho občasníku TR si přečte noviny doslova
až do posledních řádků, kde je uvedená tzv. tiráž. Tam jsou kromě
jiných údajů uvedeni i členové redakční rady. Od sedmadvacátého
čísla z roku 1994 jsme tam nacházeli jméno František Veselý. Do
redakční rady přišel na přání nově zvoleného starosty Miroslava
Brodského, aby zde zúročil mnohaleté zkušenosti redaktora
Čs. televize. Výsledek se dostavil téměř okamžitě, když ve velmi
krátké době pozvedl místní občasník na téměř profesionální úroveň.
K této úrovni přispíval i po vydání jubilejního 75. čísla, kdy sice
pozici šéfredaktora předal Dr. Olze Janouškové, ale i nadále byl
studnicí námětů a nápadů. Pro svůj definitivní odchod z redakční rady si na vlastní přání vybral opět
jubilejní, tentokrát sté číslo TR. My, členové redakční rady jeho přání respektujeme, ale nikdo z nás
nevěří, že by články pod plným jménem nebo se zkratkou -ves- z TR nadobro zmizely. Těšíme se
na další příspěvky, tentokrát občana Františka Veselého a přejeme do dalších let mnoho sil a zdraví
a alespoň posíláme prostřednictvím „jeho“ novin malé poděkování za vše, co pro TR udělal.
Redakční rada TR
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• Spolana a. s. předala obci nový „Povodňový
plán podniku“
• ministr životního prostředí Martin Bursík
svým dopisem přislíbil, že se MŽP a SFŽP
budou záležitostí uvolnění financí na naši
kanalizaci opět zabývat
• „Rozhodnutím o provedení výmazu“ byla
ukončena činnost Svazku obcí POLABÍ, který
obce Kly, Tuhaň, Všetaty a Tišice ustavily
za účelem společného zajištění plynofikací
v obcích
• prodloužen vodovod bude v ulici Polní,
připravuje se stavební povolení. Dále se
připravuje prodloužení vodovodní sítě
v Kozlech – V Bažinách.
• ČD budou v zimním období provádět kácení
náletových dřevin podél železniční trati na
katastru naší obce
• firma ROPID, která zajišťuje autobusovou
dopravu u nás, absolvovala organizační
i personální změny. Rozsah spolupráce se
nemění.
• březen 2008 je termín pro vypracování
závěrečného vyhodnocení stavby „Plynofikace
obce Tišice“
• Krajská veterinární správa vydala další
„Nařízení č. 2/2008“ pro opatření k utlumení
moru včelího plodu
• Krajský úřad Středočeského kraje připravil
další kampaň, která by měla i naše občany
přesvědčit o výhodnosti třídění odpadů.
Materiály budou průběžně publikovány.

Břízová alej: Děkujeme
Možná si dnešní maminky a tatínkové velice
dobře vzpomínají, jak před řadou let pomáhali
při výsadbě malých břízek podél nově vytvořené pěší cesty mezi Základní školou a místní
komunikací z Kozel do Tišic. Kronikář možná
doplní přesný termín, ale byl to tehdy počin velice záslužný a potřebný. Mnoha dětem již dlouhá
léta nejen zkracuje cestu do školy, ale zajišťuje
jim hlavně větší bezpečnost. A protože chceme, aby tomu bylo tak i nadále, jednali zástupci
obce počátkem roku 2008 s rodinou Jaroslava
Pokorného z Kozel o možnosti získat pozemek
parc. č. 673/6 - „Břízová alej“- do majetku
obce. Navíc přibyly i další důvody – během let
břízky vyrostly natolik, že již byly nebezpečné,
cesta nekontrolovatelně zarostla a na nerovném,
úzkém a hrbolatém terénu nebylo možné provádět v zimě odhrnování sněhu ani posyp pískem.
Množily se úrazy dětí a bylo zapotřebí radiálního
řešení. Aby bylo možné do oprav investovat, případně využít dotace od státu, musí být pozemek
v majetku obce. Během jednání nás delegovaní
příslušníci rodiny Jaroslava Pokorného hned
v úvodu překvapili tím, že pozemek – Břízovou
alej – bezúplatně převedou do majetku Obce Tišice, jestliže obec zajistí veškeré potřebné administrativní úkony a uhradí veškeré náklady s tím
spojené.
Vzhledem k tomu, že podobný čin se nestává
často a je v naší obci ojedinělý, děkujeme touto
cestou panu Jaroslavu Pokornému a jeho rodině
za projevenou vstřícnost, nezištnost a ochotu
pomoci při řešení problému bezpečnosti a ochrany zdraví našich dětí. Takovýto postoj občanů
k vlastní obci je chvályhodný a hodný následování.
Miroslav Brodský, starosta

službu spojenou s odváděním a čištěním odpadních vod ve výši stanovené obecní směrnicí
pokračování ze str. 1
• V částech obce, kde není vybudovaná veřejná
Pro informaci uvádíme zásadní body, které
kanalizace nebo je vybudovaná, ale tento
směrnice bude obsahovat:
systém není napojený na ČOV, jsou majitelé
• Obec může rozhodnutím uložit vlastníkům
nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy
stavebního pozemku nebo staveb, na kterých
v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich
vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
pravidelné vyvážení.
povinnost připojit se na kanalizaci v případech, • V částech obce, kde je vybudována veřejná
kdy je to technicky možné.
kanalizace a majitelé nemovitosti přesto
• V části obce, kde je vybudovaná veřejná
nejsou napojeni, jsou majitelé nemovitostí
kanalizace a tento kanalizační systém je
povinni udržovat stávající žumpy a septiky
napojený na ČOV, jsou vlastníci nemovitosti
v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich
povinni:
pravidelné vyvážení. Na výzvu příslušného
▪▪připojit se vlastní domovní kanalizační
orgánu je majitel povinen doložit doklady
přípojkou do kanalizačního systému a zrušit
o četnosti a zaplacení odvozu splaškových
stávající žumpy a septiky, zejména ty, jejichž
odpadních vod s uvedením jména, čísla
přepad je vyveden na pozemek
popisného nemovitosti a data. Tyto doklady
▪▪upravit septik na bezodtokovou jímku je možné
jsou povinni uchovávat minimálně dva roky
pouze v případě, že neexistuje technické
zpět.
řešení napojení na obecní kanalizační systém.
V tomto případě musí septik odpovídat ČSN Na závěr nám dovolte malou poznámku.
730905 a majitel musí nepropustnost doložit Přiznejme si všichni, že v dobách již minulých
protokolem o vodotěsnosti.
nikdo z nás ani nepomyslel na to, že by někdy
▪▪na výzvu příslušného orgánu doložit doklady v naší obci mohla být kanalizace. Jen jsme si
o četnosti a zaplacení odvozu splaškových všichni říkali, kdyby tady ta kanalizace byla, to
odpadních vod s uvedením jména, čísla by byla paráda, to by byla úleva. No a podívejme
popisného nemovitosti a data. Tyto doklady se! Kanalizaci tady máme a zase hledáme nějaké
jsou povinni uchovávat minimálně 2 roky mouchy. Někteří spoluobčané (míněno vlastníci
nazpět.
nemovitostí) se sice napojili, ale nezaplatili,
takže oblast neplatičů se nám rozšířila o oblast
• Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. kanalizace. Další ze spoluobčanů (a není jich
o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou málo – asi šedesátka) se pro jistotu vůbec
potřebu mají právo provádět kontrolu způsobu nenapojili, přesto že tu možnost mají.
likvidace odpadních vod tyto orgány:
○○ obecní úřady
NO ŘEKNĚTE SAMI, NENÍ TO ŠKODA?
○○ obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Odpovíme za Vás - je to škoda!
○○ krajské úřady
Jednoznačnost zákona však hovoří jasně…
○○ ministerstvo ŽP
• Majitelé nemovitostí napojených na kanaliRadka Staňková
zační systém jsou povinni platit poplatek za
Jana Čemusová

Když není rozhlas
slyšet…

O půlnoci se sejdeme na ulici!

Silvestrovský
zloděj

Je připojení ....

Lístek s takovýmto textem jsem našel před
vánocemi ve své poštovní schránce. Ihned jsem
porozuměl. To Lída Nováková svolává všechny
sousedy naši ulice Ke Křížku k přátelskému Novoročnímu přípitku. Není to však první setkání.
Prvně to bylo v květnu u příležitosti Dne rodin a podruhé o posvícení. Poprvé nás přišlo jen
pár, podruhé skoro všichni a tentokrát všichni,
se skleničkou, lahvinkou a někteří i se židličkou.
Přišli si se sousedy připít, popřát zdraví, popovídat a společně si zažertovat. Chyběli jen ti, kteří se rozhodli přivítat Nový rok ve společnosti
mimo domov. „Bylo to poetické setkání“ řekl

by pan doktor z Postřižin. Ano, bylo to krásné
a všichni věříme, že v naši ulici ne poslední.
Vřelý dík všech sousedů za to patří Lídě Novákové, která to vše vymyslela a připravila. Přál
bych si, aby taková Liduška byla u nás v obci
v každé ulici. Sousedé by se tak scházeli, povídali si a třeba i řešili své společné problémy.
Bylo by určitě méně sousedských hádek a nevraživostí. Kdysi to tak bývalo a já se na to ještě
pamatuji. V podvečer sedávali sousedé na lavičkách před domy nebo pod kaštanem či lípou na
návsi a navzájem si sdělovali své radosti i strasti.
To ale tenkrát ještě nebyla televize a v ní seriály.
Zkusme se poučit od našich předků, snažme se poznat a pochopit
naše sousedy, snažme se navzájem
si pomáhat a ne si závidět. Pokud
chceme, aby naše obec byla pěkná
a dobře se nám v ní žilo, jsou sousedské vztahy základem. Platí to
zvláště u nás v Tišicích, kde nám
rostou nové domy takřka před očima a neustále přibývají noví sousedé. Poznejme je a přijměme je mezi
sebe, oni o to určitě stojí. Tak na
shledanou na ulici – sousedé!

Tak na zdraví sousedé!

Václav Kváček

Jak všichni víte, funguje v naší obci bezdrátový
rozhlas, kterým Obecní úřad informuje občany
a podává jim důležité informace. Přestože pravidelně každý měsíc probíhají zkoušky zařízení,
prováděné Integrovaným záchranným systémem, a výkony hlásičů jsou dostatečné, stěžují
si někteří občané na nedostatečnou slyšitelnost.
Špatná slyšitelnost bývá způsobena převážně
hlučnou dopravou, nepříznivým směrem větru,
ale také nedoslýchavostí, zvláště starších občanů. Pro tyto případy doporučujeme zakoupení
velice elegantních a účinných domácích bytových přijímačů VISO 30X. Obec jich zakoupila
v rámci výstavby omezený počet a předpokládalo se, že by si je měli pořídit občané těch lokalit, kde bude menší slyšitelnost hlasových sirén
nebo bezdrátových hlásičů. Samozřejmě si tyto
přijímače mohou koupit i občané, kteří hlášení
obecního rozhlasu z nejrůznějších důvodů špatně slyší nebo ho jen chtějí poslouchat v teple domova a nikoliv na ulici. Bytové přijímače jsou
elegantní přístroje v hodnotě 1.600,- Kč a můžete si je zakoupit na Obecním úřadu Tišice za
pouhých 600,- Kč. Tyto víceúčelové přístroje lze
využívat stále – kromě hlavního poslání – příjmu zpráv Integrovaného záchranného systému
a hlášení Obecního úřadu – slouží jako běžné
rádio s několika stanicemi VKV. Dále pak plní
funkci hodin, budíku, kalendáře a teploměru.
Pokud během poslechu radia nastane nějaká krizová situace nebo vstoupí Obecní úřad se svým
hlášením, přístroj se automaticky přepne. Stejně
tak i když bude přístroj vypnutý a adaptér bude
v zásuvce, přístroj se automaticky zapne i vypne
v případě takovéhoto hlášení.
Miroslav Brodský, starosta

Každý večer jsem se letmým pohledem ujistila, že vánoční stromek u obecního úřadu stojí
a svítí. Říkala jsem si, že je to hezké vidět občas
některé kolemjdoucí, jak se u něj zastaví a prohlížejí si ho. Má spokojenost nad něčím, co jsme
dělali pro vás, občany této obce, netrvala dlouho. Stačil veselý silvestrovský večer a náš zloděj
se předvedl. Můj syn mi řekl: „Tak do těch novin
maminko, napiš, ať je ten, kdo světýlka ukradl,
vrátí na obecní úřad.“ A já teda píšu Tobě, silvestrovský zloději, učíme děti mluvit pravdu, být
upřímní, vážit si věcí, jsme jejich vzory. Těžko
synovi vysvětluji, že i toto poznání – krádež světýlek – je svět, do kterého roste, že mezi námi
jsou lidé, kteří si věcí neváží a berou si to, co jim
nepatří. Ale protože syna učím i to, aby jedním
zklamáním práci neopouštěl, chtěla bych vám
všem říci, že stromeček v tomto roce v adventní
čas rozsvítíme znovu. Chci věřit, že lepších lidí je
v naší obci stále ještě dost a dost.
Radka Staňková
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TIŠICKÉ KLUBko se představuje

pokračování ze str. 1

internetových stránkách občanského sdružení.
Takže příště se dočtete o všech těch, které za
občanským sdružením KLUBko stojí, o tom,
že se plánuje nejen dětský den, ale na něm
i vytvoření českého rekordu, i o chystaném
sportovním turnaji. Dočtete se, co se chystá,
co se podařilo i kdo již přislíbil spolupráci
s občanským sdružením. A chcete-li, můžete
nás podpořit i vy - morálně, pomocnou rukou či
svým sponzorstvím či darem. Věřte, že Tišicím
to jen prospěje.

Večerníčkový
bál

Tišické KLUBko na sebe namotává i ty dříve narozené, tak se nikdo nebojte a přijďte mezi nás

Věříme, že se tato akce stane tradicí v obci
a každý rok se první adventní neděli sejdeme
a spolu stromek rozsvítíme. Na tomto setkání
bylo vyhlášeno, že zisk z celé akce se použije
na pořádání dalších akcí pro naše občany.
Takže vězte, že zisk ve výši 1 745,- Kč přidáme
k plánované akci plné her pro děti „Tišický
dětský den“. Všichni, kdo si ve stáncích něco
zakoupili, přispěli k uspořádání tohoto dne,
KLUBkové aktivity přitahují
který se již pečlivě připravuje. (O jeho programu
i naše nejmladší občany…
budete informováni včas v dubnovém vydání TR,
Jako TIŠICKÉ KLUBko mám cíle nemalé –
na plakátech rozvěšených po obci).
spolupracovat s obcí i s jinými kluby v obci,
aktivně se podílet na volnočasových aktivitách
…a co dál, milé KLUBko?
A protože KLUBko na sebe nenamotává jen pro děti, organizovat kurzy pro děti i dospělé,
další akce pro vás, ale i další pomocníky z řad vytvářet prostředí, kde se setkají děti, mládež,
občanů, tak se mu podařilo po zdařilé akci rodiče i prarodiče a vytvořit projekty, na
vánočního rozsvěcování „nabalit“ další čtyři které se pokusím získat nějaké prostředky
z nadačních fondů či grantů.
kreativní občanky.
O činnosti KLUBka, o plánech a dalších akcích
Děkuji obci Tišice za podporu při mém vzniku.
vás budeme pravidelně informovat na stránkách
Za TIŠICKÉ KLUBko Radka Staňková
Tišických rozhledů i na nově vznikajících

ZEPTALI JSME SE

Dívka z Tišic postupuje

Jak jste se již na stránkách TR dočetli, vznikla z iniciativy několika maminek naší obce
nová organizace KLUBko. Zeptali jsme se
proto starosty obce Miroslava Brodského,
co si myslí o nově vznikající organizaci a její
prospěšnosti pro obec…

Místního kola soutěže Dívka roku, které
proběhlo v sobotu 16. února 2008 v DDM
v Neratovicích se zúčastnili také dvě dívky z Tišic
– obě studentky tercie Gymnázia F. Palackého
v Neratovicích. Kateřina Hlaváčková a Klára
Žofie Janoušková se mezi ostatními dívkami
z eratovic, Kralup a Nedomic rozhodně neztratily
Musím říci, že jsem tajně – zvládly rozhovor, dovedností soutěž, společné
záviděl některým kolegům cvičení aerobiku i závěrečnou promenádu ve
starostům aktivitu jejich
občanů ve věcech pořádání programů pro děti nebo
udržování tradic na vesnicích. Proto je pochopitelné, že jsem nově vznikající
organizaci KLUBko jen uvítal. Když si někdo
vezme za cíl pořádat pro své spoluobčany akce,
spolupracovat s již fungujícími organizacemi
a tím se snažit stmelit mladé i ty starší, tak mohu
jen říci – tohle jsme tu potřebovali. KLUBko
může počítat se stejnou podporou, jaké se dostává všem, kteří se rozhodnou něco uspořádat
pro obyvatele Tišic a tím zpříjemnit život našich spoluobčanů. Nové organizaci přeji mnoho
štěstí, mnoho úspěšných akcí a hlavně mnoho
spokojených návštěvníků z řad obyvatel i okolí.
Za Tišické KLUBko připravila Naďa Černá
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Letošní dětský bál měl název „Večerníčkový“,
a tak jsme mohli vidět spoustu pohádkových
postaviček. Pořadem nás opět provázela Inka
Rybářová se svými krásnými písničkami. Všichni
se skvěle bavili a nikdo neodešel bez odměny.

Kateřina Hlaváčkova a její volná disciplína
šejkrování

společenských šatech. Pro volnou disciplínu si
pak Kateřina připravila šejkrování jahodového
frapé a Klára Žofie zase předvedla gymnastickou
sestavu, kdy za náročné přemety a salta sklidila
potlesk již během vystoupení.
Z celkového vítězství se sice radovala „domácí“
Zuzana Šťastná, ale druhé místo zásluhou Kláry
Žofie Janouškové putuje do Tišic a s ním i postup
do oblastního kola.

Druhá Klára Źofie Janoušková (vpravo) spolu
s vítězkou Zuzanou Šťastnou

Dnes jsme v našem seriálu, v němž představujeme tišické občany z řad dětí a mládeže, kteří
v některých oborech již něčeho dosáhli, zavítali do trochu jiné oblasti než v posledních dvou
vydáních TR věnovaným sportovním úspěchům. I když fyzická zdatnost u tohoto „koníčka“
je určitě zapotřebí, přeci jen jednoznačně patří do oblasti hudby.

Jen si tak trochu písknout…

Nejmenší lyžaři
opět v akci

Máš za sebou i pár soutěží…
„Zúčastnila jsem se různých soutěží - v Brandýse, Neratovicích a v Praze, kde jsem se umístila na třetím místě. Letos mě čeká absolventský
koncert, protože končím sedmý ročník. Jinak si
nejvíce hraji pro potěšení a kromě toho při soukromých i společenských akcích – vánoční koncerty, rozsvěcení vánočního stromu, představení
v seniorském domě apod.“

U vánočního stromku jsme tě letos slyšeli
a všem se vaše vystoupení líbilo. Stejně jako
každoroční vánoční pohlazení v kostele. Ale
hudba není to jediné, co tě zajímá.
„Mimo hraní se zajímám o sport. Dříve jsem
dělala atletiku a nyní se věnuji judu. Je to sport,
Jsou místa, kam se rádi vracíte. Kde víte, že
u kterého se dobře odreaguji, nejde tolik o sílu,
Katku Habartovou jsem poznala, když jsem ale hlavně o techniku a taktiku. Musíte myslet na jste vítáni, že tam udělají všechno pro vaše krásji učila coby žákyňku 5. ročníku na naší tišické to, co děláte. Kromě toho je tam dobrá parta lidí, né chvíle plné prožitků a hezkých chvil. Takovým místem pro děti z naší mateřské školy je
škole. Už tenkrát, před čtyřmi lety, mě překvapila takže tam je i zábava.“
Monínec nedaleko Sedlce (Prčic). Areál žijící
svými rozumnými názory, úžasným citem,
s nímž uměla skloubit dětskou spontánnost
Co ještě tě baví? A máš už trochu představu sportovním duchem v zimě i v létě. Letos sem
v lednu odjely děti z předškolního oddělení na
se zodpovědností, která chybí leckterému o své budoucnosti?
dospělému. Taková „prima holka do nepohody“.
„Mám i další koníčky. Ráda se věnuji četbě, lyžařský výcvik. Měli jsme zkušenosti z loňskéDnes je studentkou tercie Gymnázia F. Palackého vyšívání, na počítači komunikaci s kamarády, ho výjezdu, a tak jsme se letos připravili ještě
v Neratovicích. A protože u Habartů se slovo zajímavostem na internetu a hlavně roční sest- o něco lépe. Děti byly nadšeny. Nikde v kraji
sníh a tady se mohly vydovádět, ale hlavně při„hudba“ skloňuje ve všech pádech, ani Katka řičce Elišce.“
učit lyžařskému umění pod dohledem báječných
nezůstala pozadu.
A jakým směrem bys chtěla v životě vykročit? instruktorů. A že to dětem šlo. Odjíždělo 23 dětí,
Kačko, od kdy se učíš hrát na flétnu?
„Mám ráda lidi, i staré lidi, kterým bych se někteří již podruhé. Přijeli ošlehaní lyžaři, kteří
„Na zobcovou flétnu jsem začala hrát v sedmi chtěla v životě věnovat a pomáhat jim. Takže zvládli své první závody ve slalomu a odvezli si
letech v LŠU v Brandýse nad Labem. Moc mě to bych ráda dělala školu se zaměřením na zdra- první vítězství.
Poděkování patří i dospělému doprovodu, ktebavilo, a když mě chuť do hraní neopustila ani po votnictví.“
rý se snažil, aby dětem nic nechybělo a vše protřech letech, rozhodla jsem se pro nástroj, který
se mi líbil ještě více, příčnou flétnu. Začátek byl
Kačenko, přeji ti, abys dosáhla všech cílů, běhlo hladce a v pohodě. Odjížděli jsme neradi,
MŠ
o něco těžší, než jsem si myslela. Technika hraní které si před sebe kladeš. Děkuji ti za rozho- se slibem, že se opět vrátíme.
je dost odlišná. Brzy jsem si ale zvykla a teď již vor a držím ti ve všem palce.
na příčnou flétnu hraji čtyři roky.“
Simona Rendeková

Kapacita školy zvýšena

K zápisu třicítka!
Období od 15. ledna do 15. února se na všech základních školách neslo v duchu zápisu do 1. ročníku
pro školní rok 2008/2009. Na naší škole se konal již 17. ledna. Tentokrát přihlásili rodiče k zápisu
30 dětí, což je největší počet za poslední roky. Do první třídy v září zatím bylo přijato 21 budoucích
žáčků, další řízení o přijetí nebo odklad školní docházky probíhají.
J. Slámová

Těm, kteří se zajímají o dění v naší základní škole,
jistě neuniklo, že počet dětí ve škole postupně
narůstá. Tento nárůst koresponduje s nárůstem
počtu obyvatel v obci, ale je nutné podotknout,
že zdejší školu navštěvuje i několik dětí
z obcí sousedních. Protože dosud byl nejvyšší
povolený počet žáků ve škole 90, požádala v
září loňského roku Obec Tišice spolu se ZŠ
o změnu zápisu v rejstříku škol a školských
zařízení. Začátkem února nám bylo doručeno
rozhodnutí MŠMT o kladném vyřízení žádosti
o navýšení kapacity školy, a tak od září školního
roku 2008/2009 může naši školu navštěvovat až
120 žáků.
J. Slámová
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Výroční zpráva Klubu seniorů Tišice za rok 2007

Senioři bilancovali…

V minulých dnech jsme zavřeli dveře za dalším, již sedmým ,rokem činnosti našeho KLUBU SENIORŮ v Tišicích. Tento rok, který se
zdál opět kratší než ten předcházející, byl pokud
se týká počtu pořádaných akcí chudší než rok
2006. Tak to ale bývá, že po vrcholném výkonu
přichází útlum, aby bylo možné si vydechnout
a nabrat síly k dalšímu vrcholu.
V roce 2007 bylo již tradičně hlavní náplní
práce pořádání „Setkání s Přívorankou“, jejichž
organizace dostala během let pevný řád a stala se rutinou. Setkání si získala pevný okruh
návštěvníků, bohužel většinou přespolních, ale
zato stálých a věrných. Věříme, že se jednou dočkáme, že budou převažovat místní občané, členové klubu. Velikonoční setkání s Přívorankou
bylo na Květnou neděli, a i když to byl zrovna
Apríl, přišlo hodně lidí a sál byl naplněn. Léto
jsme přivítali s Přívorankou 1. července, 28. záři
na svátek svatého Václava se konalo „Přátelské
svatováclavské rozloučení s létem“ a asistovala
u něj opět Přívoranka. Na závěr roku jsme vyzvali všechny zájemce, aby se přišli s Přívorankou naladit na vánoční strunu. Při tomto předvánočním setkání, jako v minulých letech, byla
všem platícím příchozím vydávána sladká vstupenka, letos v podobě čokoládové figurky Mikuláše. Kromě těchto, pro náš klub důležitých akcí,
jsme letos poprvé navštívili 5. dubna jarní část
Zahrady Čech v Litoměřicích. Zájezd se vydařil,
bylo krásné počasí a nabídka výstavy uspokojila
každého. Bohužel se nepodařilo úplně naplnit
autobus a tak ti, kteří zůstali doma, mohli jen
litovat. Společně s Obecním Úřadem jsme uspořádali 15. a 16 června Humanitární sbírku pou-

žitého šatstva a textilu. Do této sbírky přispělo
126 dárců, kteří naplnili 140 velkých plastových
pytlů a 12 lepenkových krabic. Tradiční zájezd
na podzimní část výstavy „Zahrada Čech“ v Litoměřicích připadl na úterý 18. září. Tentokrát se
ale tradičně pěkné počasí k nám obrátilo zády
a celý den pršelo. Ke konci výletu přišel velký
liják, a tak jsme domů odjížděli řádně promoklí.
Cena jarního i podzimního zájezdu pro všechny
byla 100,- Kč včetně vstupného, protože na ně
přispěl Klub penězi, které zbyly z pořádaných
setkání s Přívorankou. V roce 2007 jsme neuspořádali žádný výlet jako jiné roky, a proto jsme
ani nebyli nuceni požádat Obecní zastupitelstvo
o finanční příspěvek na klubovou činnost a veškerou režii jsme pokryli z výtěžků vstupného na
setkáních. Zpráva o hospodaření bude přednesena samostatně naší pokladní.
Rok 2007 nebyl nikterak výjimečný, nebyly v něm pořádány žádné nové akce. Avšak ty,
které jsme připravili, byly provedeny s rutinou,
bez veškerých organizačních problémů a výbor
je zvládl takřka profesionálně. Je to sehraný
kolektiv, který pracuje spolehlivě, zodpovědně
a přesně. Mohl by být některým vzorem jak docházkou, tak pracovitostí.
Děkuji všem členům výboru za dokonalou
spolupráci a jejich rodinným příslušníkům za
pochopení. Děkuji též starostovi obce a Obecnímu zastupitelstvu, zvláště Věře Hovorkové, za
podporu naší činnosti a věřím, že v nastávajícím
roce 2008 bude pokračovat.
Milan Černý, předseda Klubu seniorů Tišice
Václav Kváček, jednatel

Kdo je členem klubu seniorů?

Jubilea
Vážení čtenáři TR, spoluobčané,
bohužel již podruhé a zřejmě definitivně jsme
nuceni tuto společenskou rubriku, podle ohlasu
většiny obyvatel velmi oblíbenou, ukončit.
Poprvé byla jména jubilantů zveřejněna v TR 25
a pokračovala až do TR 85, kdy byla z důvodu
zákona o ochraně osobních dat zrušena, neboť
kromě jména obsahovala i bydliště. V TR 97
jsme se pokusili po vzoru podobných novin
z okolních obcí blahopřání jubilantům, tentokrát
již jen seniorům přes 60 let a bez uvedení bydliště,
znovu obnovit, leč, jak je vidět, marně. Poskytnutí
dat, že například Josefu Novákovi z některé z
našich obcí je některý den v lednu 70 let, je podle
našich zákonodárců trestné, zatímco zprávami,
že Jiří Novák (38) z Horní Dolní je podezřelý
(nikoli pravomocně odsouzený) ze spáchání
přestupku, se náš tisk jenom hemží, o celebritách
nemluvě. Ostatně kdo v minulých dnech sledoval
v přímém přenosu „práci“ našich zákonodárců při
volbě prezidenta, jak by mohl od nich očekávat
zákon, za který by se nemuseli stydět. Zatím tedy
ponecháváme rubriku Narození a Úmrtí, kdy si
snad právě narozená Anetka nebude stěžovat, že
jsme zveřejnili datum narození a bydliště a kdy
si právě zemřelý občan nebude stěžovat odkud
byl a kolik mu bylo let. Přesto bychom chtěli po
vzoru zavedených periodik nabídnout občanům
rubriku blahopřání, kde by mohli svým blízkým
nebo známým k jejich jubileu poblahopřát,
mnohé by to jistě potěšilo.
-krat-

Na tuto otázku je celkem jednoduchá odpověď. Každý občan naší obce, který překročil šedesátku.
To je odpověď nejen pro starousedlíky, ale i pro ty, kteří se do naší obce přistěhovali teprve nedávno.
Tišický Klub seniorů se už od svého vzniku snaží vyvíjet činnost, která by byla prospěšná zvláště těm
dříve narozeným. Pořádá setkání s dechovkou, zájezdy na výstavy i do divadel, dobročinné sbírky
apod. Klub má jedenáctičlenný výbor, schází se pravidelně každý měsíc, kdy plánuje a vyhodnocuje
svou činnost. To ale neznamená, že by měla veškerá práce spočívat jen na výboru, ba právě naopak.
Klub seniorů Tišice zve všechny čtenáře
Chtěli bychom do našich aktivit zapojit co nejvíce občanů, zvláště pokud má někdo dobré návrhy
Tišických rozhledů na
Velikonoční setkání s Přívorankou,
a nápady a chtěl by je pod naší patronací a s naší pomocí uskutečnit. Nabízíme pomocnou ruku
které se koná na Květnou neděli 16. března
a pokud někoho z vás náš návrh oslovil, sdělte to některému členovi výboru, např. M. Černému
2008 ve 14,00 hodin v sále restaurace Na Hřišti.
z Chrástu, V. Kváčkovi z Chrástu, či někomu dalšímu. Těšíme se na spolupráci.
Vstupné jako vždy dobrovolné.
Klub seniorů.

Výroční baráčnické sedění
Dne 19. 1. 2008 jsme se sešli na valném hodnotícím zasedání v restauraci Na Hřišti. Po 14.
hodině rychtář Obce baráčníků Chrást soused
Jiří Šedivý přivítal krojované tetičky a sousedy,
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zástupce baráčnických obcí, starostu a kronikáře obce, předsedu Klubu seniorů a další hosty
včetně hudby pana Zahradníčka. Po přivítání
byla přednesena pietní báseň jako vzpomínka na
zesnulé. Ve zprávě byla vystižena historie obce
Tišice. Slídilové účtu neshledali nedostatky v
naší kase. Hosté byli seznámeni s připravovanými akcemi, na které všechny rádi zveme. Nezapomínáme ani na členy, kteří ze zdravotních
důvodů nemohou přijít, a my je rádi navštěvujeme. Rychtář se ujal slova a v průběhu zasedání
předal čestná uznání svým činovníkům. Slavnost
ukončila baráčnická hymna „Baráčníkem být“.
Po skončení začala hrát hudba pana Zahradníčka
k tanci i k poslechu.
J. Plicková

Klub seniorů Tišice pořádá ve čtvrtek
27. března 2008 zájezd do divadla v Mladé
Boleslavi
na muzikál HELLO, DOLLY!
Odjezd autobusu z autobusových zastávek
v 18,00 hodin.
Cena zájezdu je 150,- Kč (doprava a vstupné).
Přihlášky Milan Černý Boleslavská 197,
telefon 315 698 249, mobil 721 382 260.
Klub seniorů Tišice připravuje autobusový zájezd
na Tržnici zahrady Čech v Litoměřicích.
Odjezd ve čtvrtek 3. dubna 2008 v 8,00 hod od
autobusových zastávek a návrat kolem 16,00 hod.
Cena zájezdu je včetně vstupenky 100,- Kč.
Přihlášky přijímá Milan Černý, Boleslavská 197,
telefon 315 698 249, mobil 721 382 260.

Nádherný vánoční podvečer

Čtenáři nám píší...
Jsme velmi rádi, že píší. Je ovšem zajímavé,
že většinou píší naši bývalí spoluobčané.
Děkujeme jim za slova uznání, ale ocenili
bychom, kdyby nám psali především ti čtenáři,
kterým jsou TR určeny – naši, tišičtí občané.
Napsala nám naše bývalá občanka, pro mnohé
z nás spolužačka a kamarádka, paní Jindra
Franková, roz. Svačinová. Nedá se zapomenout,
jakým vynikajícím způsobem zahrála v roce
1961 postavu báby Plajznerky v Drdových
„Dalskabátech“. Paní Jindra píše:
Vážená redakční rado,
měla jsem to štěstí, že se mi podařilo získat
100. číslo vašeho „občasníku“. Chci vám všem
za něj, alespoň touto cestou, poděkovat. Není to
můj první kontakt s vaším časopisem, půjčuji si
TR od své neteře. Ráda se dovídám, co je nového
v místech, kde jsem narodila a prožila pár
hezkých let v místní škole a v ulici Na Ladech.
To už je ovšem velmi, velmi dávno… patřím ke
generaci těch dnešních „mladších důchodců“.
Na mnohé z vás si dobře pamatuji z ochotnických
představení či jako na čilé sportovce, kteří
pobíhali po běžecké dráze sokolského hřiště.
Dnes to tam ovšem vypadá jinak.
Velice ráda a se zaujetím jsem si prohlížela ve
100. čísle svou rodnou obec „z ptačí perspektivy“
– snímky jsou velmi zdařilé. I za tuto možnost
vám děkuji. Potěšilo by mě, kdybych mohla
vlastnit, nebo si alespoň přečíst kroniku pana
Josefa Šulce. Krásně na něho vzpomínáte. I já
na něj pamatuji, býval ochotnickým režisérem.
Děkuji vám všem, kteří jste se podíleli na
přípravě tohoto opravdu hezkého, líbivého
a čtivého (používám slov pana Františka
Veselého) čísla a přeji vám jen to nejlepší do
další práce.
Jindra Franková, roz. Svačinová
P. S.: Šulcovu kroniku jsme, samozřejmě, paní
Jindře poslali.
-pb-

Nikoliv v tradičním termínu na sv. Štěpána,
ale „mezi svátky“ – v sobotu 29. 12. 2007 se
konal v našem kostelíčku Vánoční koncert.
I vlastní program byl jiný, než jak jsme byli
zvyklí v minulých letech. Jediným vystupujícím
byl „Staroboleslavský chrámový sbor a orchestr
Václav“. V jeho dokonalém provedení vyslechli
posluchači směs pastorel a skladeb starých
mistrů s vánoční tématikou. Známé koledy
uzavřely nevšední, sváteční zážitek, na který
budou všichni dlouho vzpomínat a těšit se, že se
za rok opět se sympatickými umělci setkají.
Poděkování patří všem, kdo koncert pro nás
připravili, škoda jen, že se nepodařilo zajistit
teplovzdušné agregáty a prostor pro účinkující
alespoň trochu ohřát. Hlavně členové orchestru
museli vynaložit maximální úsilí, aby je
prochladlé prsty poslouchaly.
Petr Brodský
Dne 29. 12. 2007 náš chrámový sbor
a orchestr VÁCLAV ze Staré Boleslavi vystoupil
na vánočním muzicírování v kostele Všech
svatých v Kozlích. Chtěla bych za všechny naše
členy poděkovat pořadatelům za pozvání a za
Hostinec „V zatáčce“ v Tišicích pořádá
v sobotu 22. března 2008 od 20,00 hodin
Velikonoční taneční zábavu.
K tanci i poslechu hraje oblíbená taneční
skupina Krédo pod vedením Aleše Hlaváčka.
Vstupné 100,- Kč
Rezervace na telefonu 315 696 064
Těšíme se na vaši návštěvu

vytvoření krásné a milé vánoční atmosféry,
kterou podpořil také mluveným slovem pan ing.
Václav Špaček z Čelákovic. Bylo to pro nás zcela
výjimečně prožité odpoledne v prostředí, které
nám připomnělo již dávnou dobu Jakuba Jana
Ryby. Koledy, pastorely a krása venkovského
kostela…
Děkujeme všem, kteří si nás přišli poslechnout
a chtěli s námi prožít pár hezkých svátečních
chvil. Přejeme vám všem hodně zdraví a pohody
v roce 2008 a budeme se těšit, že se při nějakém
dalším muzicírování zase sejdeme.
Marie Nohynková – sbormistr

ÚMRTÍ
Šelepová Marta
Čermáková Jiřina
Drahota Jaroslav

Kozly 50
Chrást 186
Chrást 27

86 let
85 let
81 let

NAROZENÍ

Děkuji Obecnímu úřadu za blahopřání a dárek
k mým 85. narozeninám. Byla jsem mile Noske Filip
Noskeová Linda
překvapena a moc mě to potěšilo.
Jelínková Anna Patzelt Nelly

Chrást 208
Chrást 208
Chrást 330

21.12.2007
21.12.2007
11.12.2007

Šachy

Příznivce černobílých polí v tomto okamžiku potěším informací, že jsme po sérii pěti porážek poprvé zvítězili pod vedením nového kapitána Václava
Blechty, který zápas 20. ledna rozhodoval. Nastoupili jsme v silném složení Staněk, Hoch, Jankásek, Kliment, Partl a zvítězili po drtivé převaze
v domácím zápase s Bakovem nad Jizerou C 3,5 : 1,5. V následujícím utkání v Dobrovicích jsme s tamním déčkem remizovali 2,5 : 2,5, ale před dvěma
závěrečnými zápasy s Benátkami a Neratovicemi C jsme stále na posledním místě.
Rádi bychom pozvali zájemce o šachovou hru do hrací místnosti na poště, kam se mohou zajít domluvit každou první středu v měsíci mezi
17 a 18 hodinou.
Miloslav Partl

Rozpis fotbalových soutěží
OKRESNÍ PŘEBOR - MUŽI „A“ JARO 2008

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

29.3
5.4
13.4
19.4
26.4
3.5
10.5
17.5
24.5
31.5
7.6
14.6
21.6

15:00
16:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
10:30

TJ Kly
Slavia Velký Borek
TJ Sokol Libiš B
Vitana Byšice
SK Vojkovice
Sokol Dolní Beřkovice
PTZ Nelahozeves
AFK Hořín
Čechie Kralupy
AFK Veltrusy
Sokol Čečelice
FK Pšovka Mělník B
Sokol Záryby A

III.TŘÍDA skupina „A“ - MUŽI „B“
- JARO 2008
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D
V

12 12.4 16:30
13 20.4 17:00
14 26.4 17:00
15 4.5 17:00
16 10.5 17:00
17 18.5 17:00
18 24.5 17:00
19 1.6 17:00
20 8.6 17:00
21 14.6 17:00
			
22 21.6 17:00

Liaz Vehlovice
Start Mlékojedy
SK Labský Kostelec
Lotos Neratovice
Sokol Liběchov
FK Vysoká „B“
FC Merkuria Lobkovice
Sokol Všetaty
Sokol Záryby B
Botafogo Mělník
(hřiště Beck)
Sokol Horní Počaply

III.TŘÍDA - ŽÁCI - JARO 2008

V
D
V
D
V
D
V
D
V
V
V

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

13.4 14:30
20.4		
27.4 11:00
4.5 15:00
10.5 11:00
18.5 15:00
25.5 9:00
1.6 15:00
7.6 14:30
15.6 15:00
22.6 11:00

Slavia Velký Borek B
volno
TJ Řepín
SK Labský Kostelec
FK Nebužely
FK Vysoká
Sokol Ovčáry
FC Merkuria Lobkovice
Sokol Všetaty
Sokol Střezivojice
Sokol Záryby

V
V
D
V
D
V
D
V
D
V

sport připravil J. Kratochvíl
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SPORT
Pohár starosty po roční pauze získal opět Pavel Rubín Stolní tenisty trápí zdravotní
Tradiční Vánoční turnaj o pohár starosty Tišic uspořádali stolní tenisté Sokola Tišice tentokrát až po Novém roce 4. 1. 2008. Ukázalo se, že najít takový termín, který by vyhovoval všem,
prakticky nelze. Proto ani v tomto ročníku nebyla účast úplná – chyběli Brodský, Veselý, Dudek a Slimařík. Zbývajících devět hráčů však vzájemně svedlo neméně urputné souboje, které
vyvrcholily posledním duelem turnaje, ve kterém se střetl dosud suverénní obhájce loňského
vítězství J. Fabián s P. Rubínem. Ten už měl na svém kontě jednu porážku a zpočátku se zdálo,
že obhájce opět zvítězí bez větších problémů, když už vedl 2–0 a k vítězství mu chyběl jediný
set. Pak se ale karta obrátila a P. Rubín třemi vítěznými sety stav otočil a po roční pauze převzal
z rukou starosty M. Brodského putovní pohár. Finalisté byli tedy opět stejní jako loni a i tentokrát o konečném pořadí rozhodl, při stejném počtu získaných bodů, jejich vzájemný souboj.
Na bronzovém stupínku stanul překvapivě Ivo Kratochvíl, když porazil i hráče áčka P. Jelínka.  
Všichni účastníci pak převzali  věcné ceny, které z valné části sponzorsky věnovali  sami hráči
– J. Fabián, P. Habart a I. Kratochvíl. Na jeden rok zná Pohár svého držitele a o tom, zda si jej
Pavel Rubín znovu odveze, či jej předá někomu jinému, rozhodne Vánoční turnaj 2008.

problémy

Výborné výkony v závěru první poloviny RP
I (po 1. polovině 2. místo) dávaly naději, že
by naše áčko mohlo pomýšlet i na prvenství
v této nejvyšší okresní soutěži. Žel, štěstena se
k nám letos obrátila zády, když Fabián, Slimařík i Jelínek jsou zraněni a Rubín nemocen.
Tak se stalo, že při dohrávce už jednou odloženého utkání s Neratovicemi C nastoupil
z áčka jen M. Brodský doplněný třemi hráči
béčka a výsledek se dostavil – porážka 5:13.
Je to velká škoda, protože v kompletní sestavě
byli naši hráči schopni porazit kohokoliv. Navíc není jasné, jak brzy budou schopni zranění hráči nastoupit. Zvláště u hráčů B mužstva
se projevuje absence pravidelných tréninků,
hlavně pak když mají zaskakovat v A mužstvu. B mužstvo si v RP II vede zatím úspěšně
a pohybuje se ve středu tabulky, když v odvetách prohrálo jen s vedoucími Beřkovicemi
A  beřkovickému béčku oplatilo podzimní porážku. V závěrečných třech kolech ale čekají
naše hráče soupeři usilující o příčku nejvyšší,
tedy postupovou.

Výsledky utkání 2. poloviny:

Vítěz přebírá putovní pohár z rukou
starosty

Fotbalisté v pilné přípravě

Příprava fotbalistů Sokola Tišice na jarní část
soutěžních utkání je v této chvíli již v plném
proudu. Jak jsme informovali v minulých TR,
součástí přípravy je i účast na turnaji mužů
a dorostu v Neratovicích na umělé trávě.
V rámci tohoto turnaje sehráli naši zástupci
zatím tři utkání s těmito výsledky:
Neděle 20.1.08  S.Tišice – St. Boleslav (dorost)
3-4  (Pek, Brzoň, Toman Jar.)
Sobota 26.1.08  S. Tišice – Čelákovice (dorost)
1-1 (Holomek Jos.)
Neděle 10.2.08   S. Tišice – Mělník Pšovka
(dorost) 5-1 (Pek, Ryba 2 , Klouček 2 )
V sobotu 9.2. sehráli muži ještě přátelský
zápas, rovněž na umělé trávě v Neratovicích,  
s Kojeticemi s výsledkem 2-0 (Štráchal,

Dřínov A-Tišice A....................................... 6-12
Rubín a Fabián 3,5 Brodský a Jelínek 2,5
A ještě nezbytné foto všech účastníků turnaje Tišice A -Mlékojedy B............................. odlož.
Cítov - Tišice A............................................ 11-7
Rubín 4,5 Brodský 2 Kratochvíl I. 0,5 Jelínek 0
Holomek Vojtěch) Další přátelské utkání Tišice A -Neratovice C............................... 5-13
sehrají doma v sobotu 22.3. od   15 hodin Brodský 3,5 Veselý 1,5 Kratochvíl I. a Dráb 0
Veltrusy B -Tišice A................................. odlož.
s Kropáčovou Vruticí
Tišice A -Nelahozeves................................. 13-5
Fotbalisté Tišic jsou rovněž přihlášeni do
Fabián 4,5 Brodský 3,5 Veselý 2,5 Jelínek 2
Českého poháru mužů a ve své skupině mají
tyto soupeře:
Tišice B - Kralupy D.................................. 12-6
Neděle 24. 2. od 14 hod. S. Dřísy – venku
Dudek a Kratochvíl I. 3,5 Veselý 3 Habart 2
Neděle 2. 3. od  9.00 hod. Kojetice – na umělé Beřkovice A - Tišice B................................ 14-4
trávě v Neratovicích
Dudek 2 Dráb 1 Veselý 1 Kratochvíl I. 0
Tišice B - Neratovice F............................... 16-2
Sobota 15. 3. od 14.30 S. Záryby B – doma
Žáci S. Tišice se zúčastní bojů o Pohár ČEZ Kratochvíl I. 4,5 Dráb 4 Turek 4 Habart 3,5  
Tišice B - Beřkovice B................................ 10-8
CUP se soupeři:
Veselý 4,5 Dudek 3,5 Dráb 2 Kratochvíl I.0
Neděle 23. 3. od 11 hod. S. Záryby – venku
Sobota 29. 3. od 15 hod. SK Labský Kostelec Mšeno B - Tišice B...................................... 5-13
Dráb 4 Veselý a Habart 3,5 Kratochvíl 2
– venku
Tišice B - Neratovice E.............................. 13-5
Neděle 6. 4. od 11 hod. FK Lobkovice –
Dudek a Veselý 4,5 Habart 2 Kratochvíl 1
doma
rozpis soutěží na str. 7 Turek 1

Tabulky stolní tenis

RP II po 16. kole

RP I po 16. kole

1. Sokol Dřínov B
2. Sokol Dolní Beřkovice A
3. Sokol Dolní Beřkovice B
4. Kaučuk Kralupy n. Vlt. C
5. Sokol Tišice B
6. TJ Neratovice E
7. Start Mlékojedy C
8. SK Mšeno B
9. Kaučuk Kralupy n. Vlt. D
10. TJ Neratovice F

15
15
16
15
15
15
15
14
15
15

14
13
10
10
9
6
4
3
1
0

0
0
2
1
1
3
3
0
0
0

1
2
4
4
5
5
8
11
14
15

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

182:88
197:73
186:102
164:106
156:114
129:141
132:138
76:176
71:199
57:213

42
39
32
31
28
20
15
9
3
0

1. Start Mlékojedy B
2. Sokol Cítov
3. Sokol Tišice A
4. TJ Neratovice D
5. SK Mšeno
6. Sokol Dřínov
7. TJ Neratovice C
8. SKST Sokol Veltrusy B
9. SK Liběchov
10. Sokol Mělník - Pšovka
11. Sokol Horní Počaply
12. Dynamo Nelahozeves

16
17
15
17
17
17
17
16
17
17
17
17

14
11
11
11
9
8
8
5
5
4
3
1

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

2
4
4
6
5
7
7
10
11
10
10
14

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

206:82
183:123
165:105
182:122
182:124
162:144
163:141
97:191
101:205
130:176
139:167
88:218

42
35
33
33
30
26
26
16
16
15
13
5
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