ČÍSLO 111/VIII/2009

ZDARMA

Ke školce brzy po nové silnici

V minulých TR jsme informovali o nekončícím
boji o zisk finančních prostředků pro obec na její
rozvoj i ošetřování stávajícího majetku. V řadě
případů jsme neuspěli, ale přeci jen něco se podařilo. Středočeský kraj v březnu 2009 vypsal nový
dotační program FROM a do 16. dubna 2009 musely být žádosti zpracovány a předány. Naše obec
v tomto téměř šibeničním termínu zvládla uplatnit žádost o dotaci včetně projektu a rozpočtu na
opravu místní komunikace v ulici U Školky. V této
prašné ulici podobající se spíše tankodromu se totiž
s přibývajícími novými domy zvyšuje každodenní
provoz, a tak její opravou dojde jistě k zlepšení
životního prostředí v této lokalitě. Zastupitelstvo
Středočeského kraje přidělení dotace naší obci
schválilo, ale termín pro předání požadovaných
dokladů na KÚ, včetně smlouvy o dílo, byl velmi krátký. A také musel být co nejdříve a hlavně
v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., vybrán dodavatel stavby. Z důvodu nutnosti okamžitého řešení jednalo v této věci Zastupitelstvo obce Tišice
a rozhodlo uplatnit ustanovení § 12, odst. 3 zákona
číslo 137/2006 Sb. k oslovení jednoho dodavatele
předmětné veřejné zakázky na stavební práce malého rozsahu. Na základě pozitivních zkušeností
z minulosti i příznivé finanční nabídce byla vybrána firma COLAS CZ, a.s., která provedla v  obci
Tišice rozsáhlé opravy komunikací po povodních
v letech 2002 a 2006 s velmi dobrým výsledkem
a ke spokojenosti vedení obce i občanů.
V současné době si ještě Krajský úřad vyžádal
další potřebné dokumenty pro vypracování smlouvy o poskytnutí dotace z příslušného programu.
Veškeré doklady byly v termínu a osobně předány
na Krajský úřad a nyní budeme pouze očekávat se-

psání smlouvy s KÚ o dotaci. Oprava silnice v ulici U Školky bude zahájena 24. září 2009 a bude
samozřejmě znamenat značné omezení provozu
v této lokalitě. Do té doby je třeba také realizovat
všechny zamýšlené přípojky z přilehlých parcel,
protože do nové silnice pak nebude povoleno žádné napojování. OÚ počítá samozřejmě s informováním těch občanů, který se tato záležitost týká.
Miroslav Brodský, starosta

V minulém čísle TR jsme zveřejněním výsledků za
naší obec uzavřeli volby do Evropského parlamentu
a už jsou před námi další, tentokrát do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. Jak jistě víte,
jedná se o volby předčasné a prezident ČR je vyhlásil
na 9. a 10. října 2009.  Vzhledem k tomu, že v nich
budeme rozhodovat o rozložení sil na domácí politické scéně, určitě si zaslouží více pozornosti než měly
ty červnové do Evropského parlamentu.
Kdy tedy budeme volit? Volební místnosti budou
otevřeny tradičně v pátek 9. října od 14,00 do 22,00
hodin a v sobotu 10. října od 8,00 do 14,00 hodin.
A stejně tradiční budou i tři volební okrsky v naší obci
– volební okrsek Kozly bude volit v budově Základní
školy, volební okrsek Chrást v budově Obecního úřadu a volební okrsek Tišice v klubovně na poště.  

Proč?

Během září by se prašná ulice U Školky se
spoustou výmolů měla výrazně proměnit. Věříme, že na tomto místě v příštím čísle bude stejný
pohled, ale o mnoho radostnější.

Vezírova pevnost dětem již
příští rok!
Během aktivní práce pro naše občany si TIŠICKÉ KLUBko získalo obrovskou podporu
široké veřejnosti. Důvěru, kterou nám občané
a sponzoři prokazují, se snaží všechny holky
klubkařky neztratit, proto pečlivě plní, co veřejnosti slíbí. To, že to s výstavbou hřiště myslíme vážně, jsme prokázaly předáním prvních
herních prvků dětem letos v červnu. Jako další část výstavby hřiště jsme vybraly Vezírovu
pevnost, protože prvky tohoto typu patří mezi
dětmi k nejoblíbenějším. I při nejoptimističtějších odhadech vycházelo, že na pevnost neušetříme dříve než za dva a půl roku. V našem
případě se však potvrdilo to, co se říká – štěstí
přeje připraveným. Při vyhlášení podmínek
pro získání dotací společností T-Mobile byla
předsedkyně KLUBka Radka Staňková více
než připravena a žádost o dotaci odeslala téměř
okamžitě. „Pak nastalo dlouhé období vyčká-

Opět volby

vání, jak vše dopadne. Nebyla to první dotace,
o kterou jsme žádaly, ale předešlé dvě byly zamítnuty“, řekla za všechny klubkařky Radka S.,
která pečlivě shromažďuje informace od těch,
kteří v minulosti uspěli se svými žádostmi.
„Pomohla moje mamka, která má zkušenosti
s projekty ze školy v Obříství, kde pracovala,
a Jiří Klier z Tišic. Bez jejich zkušeností by žádost neměla potřebné náležitosti.“ Po několika
týdnech přišlo vyrozumění – ze 184 podaných
žádostí o dotací uspělo 37 projektů. Dotaci na
dětské hřiště, konkrétně na herní prvek Vezírova pevnost, která je cílem projektu „Od stromu
k dětskému hřišti“, získalo jako jediné Tišické
KLUBko, a to v maximální poskytované částce 100 000 Kč! „Nesmíme ale usnout na vavřínech, podmínky pro plnění jsou opravdu velmi
přísné,“ doplňuje s despektem Radka.
pokračování na str. 4

Jistě se k vám všem již donesla informace, že
Obecní zastupitelstvo na svém mimořádném
zasedání 14. července 2009 schválilo novou
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o stanovení
místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti, kterým se násobí daňová povinnost poplatníka, a to ve výši 2.  Za tímto dlouhým názvem se
skrývá jednoduchá informace – od příštího roku
budou všichni občané ve stanoveném termínu
(květen) platit za své nemovitosti (s výjimkou
pozemků uvedených v § 5, odst. 1) dvojnásobek
daně z nemovitosti než hradili dosud. Obec k tomuto kroku přistoupila po velmi dlouhém a pečlivém rozhodování a propočítávání. Dá se říci, že
důvodem, který jazýček vah zvrátil pro zvýšení,
bylo zrušení patnáctiletého osvobození od této
daně pro novostavby. Protože rozhodnout o zvýšení dříve, bez této významné změny, by znamenalo „potrestat“ pouze starousedlíky, a to nebylo
cílem zastupitelů obce. Letos to však znamená,
že v příštím roce budou platit všichni občané bez
výjimky!  
Je samozřejmé, že tento krok asi nebude příliš
populární a nebude přijat s radostí, ale je třeba
si uvědomit, že dle informací z MF ČR budou
v nastávajícím období finanční příjmy od státu
výrazně omezeny vlivem dopadu celosvětové
finanční krize. Pokud tedy chceme něco v obci
změnit nebo zachovat – opravit komunikace, rozšířit školku, přispívat organizacím v obci na jejich činnost, udržet dopravní obslužnost, vydávat
TR, vést kroniku apod. a v neposlední řadě i splácet půjčky, musíme na to někde získat finanční
prostředky. Možná namítnete, že lze řadu věcí
řešit dotacemi. O ty se snažíme, ale i v případě
úspěchu musí mít obec finanční prostředky na
spolufinancování.  A protože daň z nemovitosti
je jedinou daní, která přímo směřuje do rozpočtu
obce, přistoupilo zastupitelstvo obce k nepopulárnímu kroku a zvýšilo ji na dvojnásobek. Berme tedy všichni toto nepříjemné opatření tak, že
to děláme pro sebe, že přinášíme peníze do obce,
ve kterém žijeme. 	
OZ
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ZPRÁVY Z OZ
25. června 2009 (řádné)
OZ schválilo

●● závěrečný účet obce Tišice za rok 2008 včetně zprá-

vy

●● poskytnutí mimořádné finanční podpory ve výši
65.000,- Kč na zajištění činnosti fotbalového oddílu TJ
Sokola Tišice
●● převzetí pozemku parc. č. 19/1 v k. ú. Tišice od Lesů
ČR s. p.
●● výběr dodavatele na opravu místní komunikace
U Školky (více viz str. 1)
●● prodej části obecního pozemku v ulici U Lípy parc.
č. 433/2 o výměře 10 m² Simoně Douděrové za cenu
100,- Kč/ m²
●● převzetí daru od KLUBka o.p.s. – vybavení první
části dětského hřiště
●● sepsání Smluv o věcném břemenu s STP Net, s.r.o. na
zřízení plynového zařízení na pozemcích v k. ú. Kozly
a Chrást
●● dar Římskokatolické farnosti Stará Boleslav pozemek
parc. č. 558  v k. ú. Kozly jako kompenzaci za souhlas
s výstavbou ochranné protipovodňové zdi kolem vakuové stanice na pozemku parc. č. 722 v k. ú. Kozly, jež je
ve vlastnictví výše zmíněné farnosti.
14. července 2009 (mimořádné)
●● OZ schválilo vydání nové Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitosti (více na str. 1)

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
●● z důvodů malého výnosu daní od podnikatelských

subjektů byl obci Tišice krácen příjem do obce o částku 339.000,- korun
●● Lesy ČR s. p. nabídly obci předání lesního pozemku
v Tišicích p. č. 19/1, tedy prostor, kde v minulosti bývala studánka, a OZ rozhodlo pozemek převzít
●● firma  NERABUS s.r.o. zanikla a její nástupnickou
společností je „VEOLIA Transport Praha s.r.o.“ a v našem regionu působí nadále
●● společnost RWE oznámila, že bude kompenzovat
neoprávněné vybírání zvýšených záloh na plyn
●● Obecní zastupitelstvo schválilo rozhodnutí ředitelky
MŠ Tišice pro školní rok 2009/2010 zvyšit úplatu za
předškolní vzdělávání dětí. Navýšení je vyvoláno nárůstem neinvestičních nákladů na provoz školky.
●● Myslivecké sdružení a Středočeská pobočka Klubu
chovatelů českých fousků pořádá ve dnech 26. – 27. 9.
2009 Všestranné zkoušky ohařů

strukci zdravotního střediska a MŠ, které jsou potřebné
pro zahájení jednání k získání dotací
●● pro další vyřizování změny ÚP musí být vypracována studie SEA  „Vyhodnocení změn na životní prostředí“ odbornou firmou
●● vedení obce v současné době neuvažuje o vydání
obecně závazné vyhlášky, kterou by bylo omezeno používání motorových pil a sekaček o víkendech
●● od Ministerstva vnitra jsme obdrželi informaci, že
nám byla přiznána dotace na vybavení nového pracoviště na OÚ – služby Czech Point
●● Finanční úřad v Mělníce provedl dne 23. 7. 2009 daňové řízení a kontrolu týkající se dotace od SFŽP ČR
na odkanalizování obce, nebyly žádné námitky
●● ROP Střední Čechy požádal o vyplnění dotazníku
pro přípravu rozvoje a plánování investic v obci – obsahoval 27 stránek

Obecní úřad a TIKANAS připomínají  
Připomínáme všem uživatelům veřejné kanalizace, kteří uhradili jen polovinu stanoveného poplatku pro rok 2009 za právo na využívání kanalizace a ČOV, že termín pro uhrazení druhé
poloviny je do 30. září 2009.
Kancelář společnosti TIKANAS   je otevřena každé pondělí od 17.00 do 18.00 hodin a od 15.
srpna do 30. září bude rovněž otevřena každou sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.
Ve zvláštních případech je možno uhrazení poplatku dohodnou v jiném termínu telefonicky
s ing. Věrou SEDLIAKOVOU (724 596 163), nebo Petrem BRODSKÝM (728 952 236).
OÚ a TIKANAS

Posila na úřadě

Království počítačů, skenerů, kopírek a další techniky potřebné pro všechny nově zaváděné elektronické novinky vládně nová pracovnice OÚ.
Jak jsme již uvedli v minulých TR, poslední dobou se z nadřízených orgánů stále více přesunují
obcím náročnější úkoly a povinnosti a s narůstajícím počtem obyvatel v obci stoupá i administrativní
činnost na Obecním úřadu v Tišicích. Také musíme povinně přejít na úřadování prostřednictvím datových schránek, zavést elektronický podpis a další technické změny v doručování dokumentů. Navíc
pro zlepšení veřejných služeb zřizujeme letos pracoviště Czech Pointu. To vše tedy vedlo Obecní
zastupitelstvo k rozhodnutí posílit Obecní úřad o další kvalifikovanou pracovní sílu.  
Od 1. července 2009 posílila OÚ Magda Bělochová, a to hlavně ekonomické oddělení, kde převezme část úkolů na úseku účetnictví. Současně bude zajišťovat i novou službu Czech Point a obsluhovat
místo výběru datové schránky.
Magdu Bělochovou asi nemusíme příliš představovat, protože žije v naší obci od narození. Absolvovala střední ekonomickou školu, poté pracovala v účtárně a k nám přešla po dlouholeté praxi na
Finančním úřadu v Neratovicích. V pondělí a ve středu bude občanům k dispozici v pokladně v přízemí a v ostatních dnech se bude spolupodílet na účtování obce, tvorbě rozpočtu a práci s ním a dalších
nezbytných činnostech. Kromě toho ji čeká řada školení a zkoušek, aby mohla posléze převzít celou
agendu po Marii Trčkové, která plánuje odchodu do důchodu.  
Miroslav Brodský, starosta
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●● obec nechala vypracovat úvodní studie na rekon-

Digitalizace
katastru
Na základě oznámení Katastrálního úřadu
pro Středočeský kraj bude ve všech třech
částech obce Tišice zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru
geodetických informací do digitální podoby. Obnova se provádí postupně na celém
území ČR a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální podobě. Součástí této
akce bude i revize souladu údajů katastru
nemovitostí se skutečným stavem v terénu.
Obnovou však nejsou dotčena vlastnická
ani jiná práva k nemovitostem, předmětem obnovy není zjišťování průběhu hranic
pozemků v terénu. Při obnově se doplňuje
katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, a to podle zobrazení v mapách bývalého pozemkového
katastru. Do katastru nemovitostí se zavedou výměry parcel vypočtené ze souřadnic
grafického počítačového souboru, pokud
nebyly v dřívějším období určeny přesněji
z údajů zjištěných z měření v terénu. Počítá
se, že celá tato akce bude probíhat od 1. 8.
2009 přibližně do 30. 6. 2010. Bližší informace o povinnostech vlastníků nemovitostí
během této revize, jako například zúčastnit
se na výzvu katastrálního úřadu případného
jednání nebo na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny, byly zveřejněny na úřední desce. Pokud bude nutné, aby
pracovník vstoupil na nemovitost, prokáže
se svým služebním průkazem. Nový katastrální operát vyvěsí Katastrální úřad na dobu
nejméně 10 pracovních dnů   v obci k veřejnému nahlédnutí. Termín bude oznámen
způsobem obvyklým.

Když se řekne Staročeské máje
Co se pod tato dvě slova dá všechno zahrnout!
Krojovaný průvod mladých, májka uprostřed
obce a nazdobené břízky u domů děvčat, kapela
na voze taženém koňmi... A takhle můžeme pokračovat ještě dalších pár řádek, protože Máje
máme z letošního května i z let minulých v živé
paměti. Jejich scénář se po léta nemění. Tak jak
je organizovala generace předešlá, zachovali ji
naši mladí dodnes. Snad jen místo pro hlavní
Máj se změnilo. Ale měly Staročeské máje vždy
současnou podobu, byl jejich hlavní význam
v zachování vesnické tradice nebo májky zname-

K tradicím Májů patří kapela na koňském povoze
naly pro děvčata i něco skrytějšího než je tanec
před domem? Jakou podobu měly v době našich
babiček, jsme slíbili zjistit v minulém čísle TR.
A tady je výsledek pátrání.
Nejjednodušší by bylo zalistovat v kronice
a zápisky jednoduše opsat, ale to by nějaké mu-

sely být! Vždy se jednalo o pouhé konstatování –
Máje byly, Máje proběhly, ale jak vypadaly – tak
o tom kronika mlčí. Naštěstí nemlčela ta, která
v krojovaném průvodu coby mladá dívka, chodila před dlouhou řádkou let. Na poválečnou podobu Májů zavzpomínala Miloslava Svobodová
z Chrástu: „Vlastním Májům předcházela zábava, kterou pořádaly dívky, tzv. Dívčí věneček. Ten
byl vždy v pátek týden před Máji. My dívky, jsme
nazdobily hlavní věnec a ten pak zdobil hospodu,
kde se zábava konala. Věnec se o zábavě dražil
stejně, jako se do současnosti zachovala dražba
hlavní máje. Za mých mladých let se velké máje
stavěly nejen v každé obci, ty ještě nebyly sloučeny, ale i u domu starosty a u obecního úřadu.
O Májích dostávaly dívky májky k domům také,
ale vždy od chlapce, se kterým dívka „mluvila“
nebo od chlapce, který si na dívku myslel. Pochopitelně, že ti se pak snažili již u domu přivázanou májku ukrást a děvčeti dát tu svou na
důkaz přízně, ale i kamarádství. Takže se stalo,
že ta, která se na všechny jen mračila, žádnou
májku neměla a jiná jich naopak mohla mít více.
Chlapci se snažili májky co nejpěkněji nazdobit
a děvčata vždy za záclonou pozorovala, kdo pod
okny májku přivazuje. Hlavní průvod šel všemi
obcemi. Každý, kdo měl ve vsi koně, ho do průvodu půjčil. Mnoho chlapců mohlo jet na koních
a na průvod pak byla pěkná podívaná. Tak, jako
je tomu dodnes, kapelu vezl koňský potah. Kroje
jsme měli vlastní, to tak bylo, a podle bohatosti
se poznalo, kdo je z hospodářství a kdo z chalupy. Každá dívka a spolu s ní i její maminka byla
vyváděna z domu a před ním pak tančily. Většina
maminek připravila pohoštění, protože průvodem šla snad celá ves. Pekly se koláče, sladkosti

Výzva kronikáře

Kronika, kniha, do které zapisuji události v naší obci, byla založena v roce 1960 při sloučení
Chrástu, Kozel a Tišic do jednoho celku. Až do roku 1996 psal zápisy můj otec Josef Brodský
a po něm jsem kronikářské heslo převzal já. Vše však má svůj konec, a tak zápis za rok 2008 bude
v této knize poslední, je popsaná. Nebylo
vůbec lehké získat novou knihu, která
by vyhovovala požadavkům na kroniky
kladeným. Hlavním problémem byla
předepsaná kvalita papíru, který musí mít
zaručenu životnost nejméně 500 let. Vše
dobře dopadlo, vhodné listy papíru jsme
sehnali a do konečné podoby je velmi
kvalitně svázalo knihařství v Kralupech
nad Vltavou.
Všechny staré kroniky, které máme
u nás, mají první úvodní list vyzdoben
kresbou, která zachycuje nějakou
podobu či charakteristiku obce.
Po dohodě s Obecním úřadem
proto vyzývám čtenáře TIŠICKÝCH
ROZHLEDŮ, kteří mají výtvarný
talent a zájem zapsat se nesmazatelně
do historie naší obce, aby předložili
svůj návrh, jak vyzdobit první
stranu nové kroniky. Pro inspiraci
rád zájemcům ukáži staré kroniky
a vysvětlím ostatní podmínky.
Můžete mne kontaktovat na čísle
728 952 236.

Co o Staročeských májích nezaznamenala kronika, zapsala si do své paměti Miloslava Svobodová.
a rozdávalo se i něco „ostřejšího“. Sedláci a starostové dali mladým i něco na „útratu“. Průvod
končil u Labe na náplavce, kde byl taneční parket
a konala se večerní zábava s programem, na který jsme nacvičovaly tanečky. Tady se pak dražila
májka a na rozdíl od současnosti se dražil i věnec, který májku zdobil. Májka se podle tradice
nesla tomu, kdo za ni dal nejvíc peněz až domů.
Pokaždé, když vidím naše mladé v krojích, tak si
zavzpomínám na svá mladá léta a jsem ráda, že
se dodnes tato tradice udržuje a obecní úřad její
udržování podporuje.“
(nač)

Loučení

Redakční rada Tišických rozhledů zaznamenala
další změnu. Se stodesátým číslem se s prací v ní
rozloučil další ze „staré gardy“ Josef Kratochvíl.
Tento „velice zaneprázdněný aktivní a sportující
důchodce, který nemá nikdy čas a ten dělí mezi
rodinu, stolní tenis, podnikání v pojišťovnictví, činnost  velmi dobrého zpěváka  s dechovkou, aktivitu
v místním Klubu seniorů a také Tišické rozhledy,
kde organizuje činnost a práci redakční rady“, jak
ho krásně vystihl starosta obce, se na tvorbě TR
podílel téměř od samotných počátků. Vytvářel již
48. číslo v únoru 1999. Za deset let aktivní činnosti mu patří naše poděkování a uznání. 	 red

Petr BRODSKÝ, kronikář
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TIŠICKÉ KLUBko zve

Bramborový den – den plný
soutěží, zábavy a her
Brambory se v naší oblasti pěstovaly od roku 1773
a hrály také hlavní roli v jídelníčku našich babiček.
A proto jsme se rozhodly trochu z této pěstitelskokuchařské tradice všem připomenout a uspořádat
pro všechny malé i velké akci, ve které budou hrát
brambory hlavní roli. O tom, že se z nich dá vyrobit
spousta věcí nebo vymyslet s nimi zajímavé soutěžní disciplíny, vás přesvědčí klubkařky. Co vše se
dá uvařit, nám předvedou naše kuchařky a pekařky.
Pokud budou chtít některé maminky přispět a zrovínka nenaleznou ten správný recept, tak jsme myslely i na to, jak jim v této věci pomoci. Na letáčcích,
které dostanete k připravované akci do schránek, se
objeví vždy dva náhodně vybrané recepty z připravované Bramborové kuchařky. Když některý z nich
je zaujme, mohou jídlo připravit a donést do našeho
stánku k prodeji. Ti, kteří si nějaký bramborový mls na akci zakoupí, budou moci každému jídlu
přidat bodík, podle toho, jak který bramborový recept zaujal a ten
nejoblíbenější otiskneme. Naše
kuchařky hodnotit nebudeme, ty
vždy dostaly jedničku s hvězdičkou, ale o vaši přízeň budou soutěžit navařená bramborová jídla.
Z brambor se však nebude jen vařit. V připravených dílnách si z nich děti opět vyrobí něco zajímavého – razítka či postavičky. A určitě si nenechají
ujít bramborovou pohádku, ve které si někteří budou moci nějakou maličkou roličku zahrát. Připravené kvizové otázky je prověří v bramborových
znalostech a za ně bude i malá odměna. To, že se
nezapomnělo na opékání brambor, je jasná věc.
K zakoupení budou i buřtíky a kdo umí hrát na kytaru, může s ní přisednout k ohníčku a dotvořit tak
tu správnou atmosféru.
Protože víme, že do všech akcí se rádi zapojí

i dospěláci, mysleli jsme na ně i letos.  Nebudeme
pořádat turnaj v pétanque, ale o zábavu spojenou se
soutěžením družstev nechceme nikoho připravit,
a tak něco určitě bude. Některé soutěžní disciplíny
jako sběr brambor na čas nebo slalom s bramborou
vám prozradíme, ale některé necháme jako překvapení pořadatelek. Již ale z názvu prozrazených
disciplín je jasné, že zde půjde o zábavu a legraci
a také o to, aby se do soutěžení mohl zapojit každý.
Pravidla budou volná, takže když bude mít družstvo
pocit, že na některý souboj bude potřebovat posilu,
může sáhnout i do řad diváků. Družstva maximálně
pětičlenná se mohou hlásit předem na mailové adrese klubko@tisice.cz nebo na telefonu 723 022 945
(Naďa). Pokud se některá rodinka nechá zlákat
atmosférou až na místě, pak se lze zaregistrovat
přímo na hřišti. Takže už teď můžete
tvořit družstva – rodinná, uliční, klubová – prostě malí, velcí, tlustí, tencí.
Víme, že půjde především o legraci
a recesi a že prostor dostane každý,
kdo se bude chtít zúčastnit. A nejlepší informace nakonec – každý
účastník turnaje dostane malou pozornost ve stylu
bramborového dne.
Věříme, že vás naše nabídka zaujala, že už
nyní přemýšlíte, co vše z ní využijete, takže v sobotu 26. září vás bude ve 14 hodin plné fotbalové
hřiště v Chrástě.
Na závěr informace, která k našim akcím neodmyslitelně patří – výtěžek z akce poputuje na druhou etapu výstavby dětského hřiště. Prvkem, který
chceme spolu s vámi dětem postavit tentokrát je
Vezírova pevnost. Zaplacením vstupného, příspěvkem dobrot do stánku či jejich zakoupením, podpoří
každý tento projekt.
Na akci srdečně zvou holky z KLUBka

Vezírova pevnost dětem již příští rok
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Zeptali jsme se…
Nově budované dětské hřiště v areálu
fotbalového hřiště
v Chrástě je v neustálém obležení malých
návštěvníků. Jejich
maminky ale mají
strach, zda nemůže
dojít ke zranění dětí
prudce vykopnutým
míčem směrem za brankoviště. Proto jsme se
zeptali Radky Staňkové, předsedkyně Tišického
KLUBka, jestli při plánování hřiště bylo na bezpečnost dětí pamatováno.
„Bezpečnost dětí je pochopitelně na prvním místě. Proto byl vybrán výrobce hracích prvků, který
splňuje náročné bezpečnostní podmínky. Zjišťovali jsme také, jak ochránit hrací prostor před míči
a po jednání s fotbalovým klubem jsme zvolili
variantu napnuté ochranné sítě. Ta bude upevněna mezi stávající stožáry osvětlení a její výška
zabrání tomu, aby míč mohl dopadnout na plochu
dětského hřiště. Členové fotbalového klubu okamžitě přislíbili pomoc při instalaci sítě a zabudování nových mezisloupů a my jsme začali hledat
dodavatele potřebného materiálu. Přesně jako
na zavolanou se ozvala paní Věra Ilič, která se
zajímala, jakým způsobem by mohla projekt našeho hřiště podpořit, a jak je řešena bezpečnost
za fotbalovou brankou. Milovan Ilič, spolumajitel
a jednatel firmy MSP Montage, s. r. o. z Prahy
přislíbil okamžitou pomoc. Nezůstalo u pouhého
slibu. Tato firma financovala veškerý materiál –
ochrannou síť i nové sloupy a provedla svaření
celé nosné konstrukce. Na společné schůzce oba
řekli, že již delší dobu hledali projekt, který by
podpořili, a naše snaha se jim zalíbila. Děkujeme
velmi za jejich pomoc i za přístup členů fotbalového klubu, kteří se k celé akci postavili jak jinak než
jako jeden muž. Celá realizace by měla být dokončena do konce srpna, takže hřiště bude pro malé
návštěvníky bezpečné.“ 	
(nač)

dokončení ze str. 1
Jednou z nich je zapojení široké veřejnosti –
dětí z mateřské a základní školy i občanů do
projektu. Děti by měly být seznámeny se způsobem zpracování dřeva, vědět kde v okolí rostou
akáty, ze kterých se herní prvky vyrábějí, nebo
výtvarně zpracovat svou představu dětského
hřiště. Veřejnost by pomocí ankety vybrala
konečnou podobu herního prvku – výstupové
plochy. „O zapojení veřejnosti nepochybujeme
a věříme, že i u ředitelek našich škol získáme
podporu. Bez této spolupráce by se vidina dotace rozplynula.“ I když KLUBko získalo významnou finanční částku na konkrétní prvek,
kterým je Vezírova pevnost, přesto téměř stejně vysokou částku musí dodat z vlastní „kasy“.
Všech čtrnáct holek z KLUBka je připraveno
pracovat s co nejvyšším nasazením, protože
celá realizace musí proběhnout do začátku
června roku 2010 slavnostním předáním prvku na Dětském dni. „Neúspěch nepřipouštíme
a věříme, že naši poctivou snahu spoluobčané ocení v podobě podpory námi pořádaných
akcí,“ řekla na závěr Radka Staňková.
Za TIŠICKÉ KLUBko Naďa Černá

Než nastoupí do školky
Rozdílná situace v rodině a mateřské škole s sebou přináší zásadní změny v životě dítěte. To si
musí v novém prostředí najít své místo, začlenit
se do organizované skupiny a vytvářet nové vztahy. Proto je velmi důležitý kladný vztah učitelek
a rodičů založený na vzájemné důvěře. Pro snadnější přechod a začlenění dítěte do školky má
velký význam adaptační program. Pro dítě je při

adaptaci dobré, když ovládá základní návyky –
umí se najíst a napít, používat záchod, vysmrkat
se a obléknout se. Ve třídě se snažíme o takovou
atmosféru, kde se děti cítí spokojeně a bezpečně.
Kladné vztahy mezi dětmi a učitelkami podporujeme též vzájemnou komunikací a spoluprací
s rodiči. Všechny děti mají rovnocenné postavení
a žádné z nich není znevýhodňováno. Snažíme se
o nenásilné zapojení všech do hry vhodnou motivací, častou pochvalou posilujeme jejich sebe-

vědomí, odvahu i schopnost vyjádřit svůj názor.
Děti vedeme k vytváření kamarádských vztahů se
všemi ostatními spolužáky, ke vzájemné pomoci
a respektování individuálních potřeb a zvláštností jednotlivců. Hra prolíná téměř všechny
činnosti, v předškolním období je nezastupitelná,
rozvíjí všechny schopnosti dítěte, pomáhá mu
získat nové zkušenosti a dovednosti. Vzdělávání
se uskutečňuje ve všech činnostech a v průběhu
celého dne. Probíhá individuálně, ve skupinkách
i v programově řízených činnostech a je založeno na přímých zážitcích dítěte. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu
vyvážený, jednotlivé činnosti se střídají. Denní
program je pružný a umožňuje reagovat na aktuální změny a potřeby dětí. Každý den zařazujeme
tělovýchovné chvilky, relaxační cvičení, hudebně
pohybové hry a jazykové hříčky. Dětem dáváme
dostatečný prostor pro tvořivost a samostatnost.
Dodržování pravidel chování nám usnadní naše
soužití v mateřské škole, zajistí bezpečnost a psychickou pohodu. Tato nezbytná míra omezení dětské osobní svobody vyplývá z nutnosti dodržovat
v MŠ potřebný řád, zároveň učí děti dodržovat
pravidla soužití a slušného chování (všechny
hračky mají své místo, kamarádovi neničíme hru
ani práci, neubližujeme druhým, umíme pozdravit a poděkovat a nebereme nic, co nám nepatří).
Vedeme děti k pochopení, že pravidla a společné
dohody tu nejsou proto, aby nám kradly osobní
svobodu, ale aby vymezovaly hranice vhodného
či naopak nepřijatelného chování.
Ludmila Nováková, ředitelka MŠ

Pohár starosty Libiše ve vybíjené
putoval do Tišic!
Čtyři dny před vysvědčením, kdy už se celá škola halila do prázdninové atmosféry, odjelo 10 dětí na
turnaj ve vybíjené do Libiše. Žáci ve složení Jan Hovorka, Lukáš Zvelebil, Andrea Filová, Ladislav Haramula, Radka Slavíková, Jan Skála, Dominik Gabčo, Martin Kejř, Roman Vondráček a Onřej Koníček se
v místní sokolovně utkali s družstvy ZŠ Libiš, ZŠ Obříství a ZŠ Chlumín. Díky skvělým výkonům a velkému odhodlání zvítězili ve všech třech zápasech a po zásluze si z Libiše odvezli Pohár Starosty Libiše.
Výsledky: ZŠ Tišice – ZŠ Chlumín 19:2, ZŠ Tišice – ZŠ Libiš 18:13, ZŠ Tišice – ZŠ Obříství 15:14

Loučení ve školce

Sedmnáct dětí opustilo letos naší Mateřskou
školu a po prázdninách z nich budou již prvňáčci.  Věříme však, že do školky se ve vzpomínkách budou vracet a my jim přejeme hodně
úspěchů při čerpání nových vědomostí a dovedností. A loučili jsme se nejen s dětmi, ale
i s učitelkou Pavlou Šťastnou. V naší MŠ pracovala 26 let a byla nejen výbornou učitelkou,
ale i kolegyní, na kterou bylo vždy spolehnutí.
Za její práci jí náleží uznání a poděkování a my
jí všichni přejeme hodně štěstí, pevného zdraví
a úspěchů v dalším životě. 	
Kolektiv MŠ

Pavla Šťasná tak, jako celých 26 let – mezi dětmi

Tel. 315 696 499
e-mail: ms@tisice.cz

Vzpomínky na školu…
Už se stalo tradicí, že každý školní rok vyjede
celá naše škola na čerstvý vzduch do některého
z pěkných míst naší republiky. Tentokrát to byly
Čenkovice v Orlických horách. Všichni se moc
těšili, že kromě výuky si užijí i mnoho soutěží, her a zábavy. Pobyt utekl jako voda a zbyly jenom zážitky a dojmy z vycházek, výletů
i dobrodružných výprav do lesa a okolí. Docela
prima příprava na prázdniny.

Úspěšní tišičtí školáci s pohárem

Děkujeme všem rodičům,
kteří pomohli při nátěru
průlezek a zahradního domku
v MŠ a postarali se tak o vylepšení zahrady pro všechny děti
ve školce.
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Přistěhovali se…

V Tišicích nám je dobře
Kam se v našich obcích podíváme, všude se
staví. Nové domy rostou jako houby po dešti.
Ti, kdo zde bydlí celý život nebo jeho značnou
část, se na nově nastěhovavší dívají mnohdy
s nedůvěrou. Ti, kdo k nám přibudou, jsou na
tom vůči starousedlíkům úplně stejně. Jaké
to je ocitnou se v cizí vesnici, mezi cizími lidmi? Sžívat se s nimi, hledat si přátele, zapojit
se do dění obce a nezůstat v anonymitě? Na
to se budeme ptát nových spoluobčanů v této
nové rubrice. První volba k rozhovoru padla
na manžele Radku a Marka Krausovi, kteří
se přistěhovali před dvěma lety a vychovávají dvouletá dvojčátka Nikolku a Elišku.
Jak se stalo, že jste se přistěhovali zrovna
do Tišic?
Marek: Sháněli jsme nějakou parcelu za přijatelné peníze. Radka je z Báště, já z Měšic. Zde
jsou pozemky opravdu drahé a jít cestou kompromisu – baráček na parcele rozlohy pětníku,
se nám nechtělo. Bydlet v paneláku – no to by
snad byla moje smrt. Přes inzerát jsme natrefili
na tento pozemek v ulici Lesní a začal stavební
kolotoč. Před dvěma lety jsme stavbu dokončili
a nastěhovali se.
Stavba – to znamená spoustu vyřizování,
spoustu jednání na obecním úřadě. Jak se
vám po této stránce naše obec jeví?
Radka: Já se poprvé setkala s Obecním úřadem v souvislosti s vítáním občánků. Ač jsme
zde v té době neměli trvalé bydliště, už nás brali jako „své“ a na vítání nás sami pozvali. To
v obci, kde jsme v té době bydleli, nás odmítli
s tím, že čekají na papíry z porodnice a pak již
tam stejně bydlet nebudeme. Za tento přístup
opravdu zdejšímu obecnímu úřadu děkuji a musím říci, že ode mě má jedničku.
Marek: Naprosto úžasná pro mě byla paní

Alena Veselá. Tahle ženská se mi snad jen zdá,
pro ni není nic problém – volal jsem manželce
po každém jednání s ní. Touto cestou opravdu
děkuji. Poradila, vyřídila…
Srovnání se životem ve městě nemáte. Ale
přesto se ptám – nepostrádáte v obci kulturní
a společenský život?
Radka: Když to srovnám s akcemi v Bášti, tak
zde je naprosto jednoznačně více akcí než tam.
Určitě i díky KLUBku, jehož akcí se účastníme,
i když jsou holčičky ještě malé. Opravdu jsme litovali, že jsme propásli lampiónový průvod. Ale
to už se nám nestane, akce sledujeme nyní pozorně. I návštěvy a výlety plánujeme podle nich.
Mě osobně jako mámě malých dětí tyto akce
připadají jako naprosto úžasné. Sama jsem před
mateřskou pracovala jako produkční v agentuře, která se podobnými věcmi zabývá, a tak vím,
kolik za tím stojí práce. Snažím se také podpořit
jejich činnost, a tak peču a peču…
Marek: Já sám jsem se o akcích dozvěděl naprosto kuriózně – na třídním srazu mi vyprávěla
moje spolužačka bydlící v Praze, jak navštěvuje
s kamarádkou z Kozlů akce pořádané KLUBkem, jehož činnost sleduje na internetu. Vyprávěla o nich, o tom jak shání peníze a budují
hřiště, já jen koukal, odkud to všechno vzala.
Určitě se tu, oproti obcím, kde jsme dřív bydleli,
pořádá daleko víc zábav a plesů.
Jak na vás působí starousedlíci, jak s nimi
vycházíte?
Marek: Když jsme před samotným začátkem
stavby tak říkajíc mapovali terén, tak jsme tu našli všechno, co ke stavbě potřebujete, techniku,
stavebniny a co víc, ochotné lidi. Když nemohl
pan Čech (Václav), tak nastoupil Karel Hradec,
s tím jsme to tady tak nějak všechno dobojovali,
ti opravdu poradí. Pochopitelně, že když jsem
vyrazil na pokec mezi chlapy, tak se dohadovali,

kdo že jsem – to je ten pražák, co bydlí za Kavínem – říkali. Tak jsem je v legraci ubezpečil, že
jsem úplně stejný vesnický „balík“.
Radka: Lidi bydlící kolem nás jsou opravdu
milí. Nestalo se, že by na nás divně pohlíželi,
nebavili se. Ochotně poradí, usmějí se, mám jen
dobré zkušenosti.
Tak říkajíc – nová krev – má i jiné oči a není
postižena „provozní“ slepotou. Překvapilo
vás něco po nastěhování do této obce, něco
nad čím jste kroutili hlavami a divili se – co
že to ti lidé dělají?
Marek: Jednou jsem si opravdu tou hlavou
zakroutil – když jsem jel po nově vyasfaltované
silnici z Chrástu do Kozel, tak jsem si říkal, to
je parádička, konečně spravená silnice. Když se
začala po několika dnech kolem poklopů řezat
a rozkopávat, tak to hlavou kroutím ještě dnes.
Radka: Mě napadá jediná věc – je tu spousta
obchůdků, ale v sobotu odpoledne neotevře ani
jeden.
Oba jste z vesnice, takže závěrečná otázka znáte tradici Staročeských májů?
Radka: My osobně se nedivíme, kdo jsou ti
lidé v krojích a co chtějí. Spíš se divíme tomu, že
se tato tradice tady stále dodržuje a v tak bohatém provedení. Tahle vesnice prostě žije a nám
je tu s holčičkami dobře.
Naďa Černá

Tak nevím ……
V předposledním čísle TR jsem psal o tom,
že bychom si měli dávat pozor na to, jak
s našimi dětmi mluvíme s tím, že nám dříve,
nebo později, předvedou, co se od nás naučily.
Naproti OÚ jsou tři parcely, kde v minulých týdnech stavebníci začali s přípravnými
pracemi napojením všech inženýrských sítí,
tedy i vybudováním domovních gravitačních
přípojek na kanalizaci. V době, kdy se výkopové práce a pokládání potrubí prováděly,
zastavil u výkopu malý chlapec, chvíli vše
pozoroval, potom s kolem popojel o pár metrů dál, snad si myslel, že ho nikdo neuslyší.
Vytáhnul mobil, vytočil číslo a suverénně
oznámil: „Tati, ty debilové zase rozkopali
tu novou silnici u Obecního úřadu.“ Jednou
z mých povinností je vyjadřovat se k projektům domovních přípojek. Proto vím, že stavebníci i projektant ve spolupráci se mnou
usilovně hledali řešení, jak nové domky napojit na stávající gravitační potrubí, zaústěné
do sousední sběrné šachty CS 19 a vyhnout
se tak rozkopání nové asfaltové vozovky.
Bohužel to nebylo možné, výškové rozdíly
neumožnily dosáhnout potřebného spádu potrubí.
Samozřejmě, kluk nemohl znát výše popsané problémy, přesto nás, všechny zúčastněné, jednoznačně ohodnotil. Posuďte, vážení
čtenáři, kde asi použitý výraz, který určitě do
dětských úst nepatří, nejčastěji slyší. Děti se
od nás učí opravdu rychle.

Petr Brodský
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Baráčníci na výletě
Tišičtí baráčníci se v sobotu 20. června 2009
zúčastnili společně s baráčníky z Mratína zájezdu
na celodenní oslavy 135. výročí založení českého
baráčnictva, která se konaly v Mladé Boleslavi.
Na dopoledním slavnostním sedění byl čestným
uznáním oceněn také náš pantatínek Ota Kejř. Po
obědě se pak od místního kulturního domu vydal
na cestu průvod v čele s prapory všech zúčastněných žup a obcí, dále členy spolku v historických
vojenských uniformách se zbraněmi, pak hudba
a všechny obce postupně řazené podle žup a ještě
jedna hudba uprostřed. Průvod byl ozdoben bezpočtem krojovaných tetiček a sousedů a po něm  
následoval další program oslav včetně přehlídky
krojů.  Součástí tohoto zájezdu byla i návštěva Dětenického zámku, Dětenického pivovaru a muzea
piva. Zlatým hřebem výletu pak byla večerní návštěva Dětenické středověké krčmy. Tam nás překvapili jak drsnou mluvou, tak vystoupením fakíra
s ohněm a s hady. Vše dokreslovala středověká

hudba s břišními tanečnicemi na stolech a nakonec i úžasný koktající čert, který vykouzlil penízek
zpoza ucha nejmladšího účastníka našeho zájezdu.
Samozřejmostí byla i středověká krmě připravená
přímo před našima očima nad ohněm. Plni zážitků
jsme se vraceli domů až pozdě v noci.

Klub seniorů zve….
Na závěr léta 16. a 17. září připravujeme dvoudenní zájezd na Moravu. Začneme prohlídkou hradu Buchlov a zámku Buchlovice. První den zakončíme návštěvou vinného sklípku a noclehem v obci Blatnička.
Druhý den zájezdu věnujeme Lednickému areálu, jeho zámku, skleníku a rozlehlému parku s minaretem.
Zájemci bez rozdílu věku se mohou hlásit u Dany Pokorné, U Kapličky 11, 315 696 012 nebo u Josefa Kratochvíla, Mlékojedská 59, 737 389 708. Na tento zájezd se vybírá záloha
1.100,- Kč za osobu, po vyúčtování bude případný přebytek účastníkům
vrácen. V této částce je zahrnuta doprava, ubytování, večeře, veškerá konzumace ve sklípku, snídaně a vstupy do památek Odjezd je stanoven na
16. září 2009 v 8,00 hodin z jednotlivých autobusových zastávek.
Dalším připravovaným výletem je tradiční zájezd na výstavu Zahrada
Čech v Litoměřicích. Odjezd je v úterý 22. září v 8,00 hodin z jednotlivých
autobusových zastávek. Přihlášky a úhradu 150,- Kč přijímá Milan Černý,
Boleslavská 197, 721 382 260.
Na závěr měsíce v neděli 27. 9. 2009 ještě organizujeme podzimní Setkání s Přívorankou od 14,00 hodin v sále restaurace Na Hřišti. Vstupné
60,- Kč. Přijďte se pobavit, zatančit si, posedět při pěkné muzice, a tak se rozloučit s letošním podivným
létem.
Pro zbývající podzimní čas roku ještě pro Vás připravujeme Mikulášské setkání s Přívorankou a dva zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi. 	
Těší se na Vás
výbor Klubu seniorů Tišice

Svatá Anna na střelnici
Je neděle, svátek svaté Anny, a do obce doléhají výstřely ze střelnice v lese. To místní Myslivecké sdružení pořádá tradičně závody ve střelbě na asfaltové kotouče „Na loveckém kole“.
Myslivci jak místní, tak z dalekého okolí závodí o Pohár starosty Obce Tišice v tom, kdo svou
puškou trefí a rozbije nejvíce těchto oranžových kotoučků, které létají z různých stran a směrů.
Odpoledne úderem čtvrté hodiny zazní poslední výstřel a je dobojováno.  Myslivci – závodníci se
seřadí a pořadatel vyhlašuje výsledky. A jak to dopadlo? První místo a Pohár starosty získal s nástřelem 37 kotoučků pan
Prokop, druhý byl pan
Mareš (36) a se stejným
počtem třetí místo patří
panu Slánskému. V družstvech se pak umístil
první SK Olympia s nástřelem 104 kotoučků,
druhé byl Šebetov (102)
a třetí příčku vybojoval
Čestín (92). Skončily
závody, utichla střelba,
pořadatelé uklidí asfaltové střepy a budou se
společně se svými příznivci připravovat a těšit
na další závody. Budou
na jaře o velikonocích.
kv

Stolní tenis
v Tišicích nadále žije
V minulém čísle Tišických rozhledů se mohli
všichni čtenáři dozvědět z pohledu sportu v naší
obci nedobrou zprávu, že po šestadvaceti letech
sport nejmenšího míčku u nás končí a že hlavním důvodem jsou především finance. Proto bylo
pro nás, stolní tenisty, příjemným překvapením,
že článek nenechal všechny naše spoluobčany
lhostejnými, že se našel někdo, kdo podal v poslední chvíli pomocnou ruku. Jde o firmu Jana
Hanouska, která svým sponzorským darem pomohla v pokračování stolního tenisu v Tišicích.
Předběžně už bylo totiž jednáno s vedením Sokola Všetaty, že oddíl přejde jako celek do Všetat,
což tamní funkcionáři velmi přivítali. Byla proto
svolána členská schůze oddílu stolního tenisu,
kde se většina hráčů rozhodla za nabídku Sokola
Všetaty poděkovat a za daných podmínek pokračovat i nadále jako reprezentanti Tišic. Hráči také
vyslovili dík firmě pana Hanouska za velkorysou
podporu tišického sportu a nabídli firmě umístit
v prostoru fotbalového hřiště reklamu. Přestože
se firma zabývá výrobou bazénů, nenechala tišický sport v jeho problémech vykoupat. Věříme proto, že se budou naši zástupci opět snažit
úspěšně reprezentovat na zelených stolech sport
v Tišicích.

Josef Kratochvíl

Hřiště hlásí připraveno

Letní prázdninové měsíce jsou pravidelně
využívány pro údržbu našeho pěkného
fotbalového hřiště. Na začátku července
se zahájilo úpravami travnaté plochy.
V brankovištích byl položen travní koberce
a doseta po celém hřišti nová tráva. V polovině
srpna vyrostla za brankou směrem k dětskému
hřišti záchytná síť (více na str. 4) a v závěru
srpna jsou pak na řadě úpravy pro novou závlahu
hřiště.

Program letního kina
5. září  Operace Dunaj
Když do hospody, tak s tankem. Tragikomický
příběh z 21. srpna 1968, který má nečekaně zábavný rozměr. Film ČR a Polska
Vstupné 70,- Kč. Mládeži přístupno.

NAROZENÍ
Simonová Alžběta Chrást 369
Voščepynec Lukáš Tišice 134
Tomanová Veronika Kozly 6

20. 5. 2009
1. 7. 2009
13. 7. 2009

ÚMRTÍ
Stránský Václav
Suchý Alois

Tišice 136
Chrást 97

70 let
83 let

INZERCE
● ● Prodám auto Citroen Berlingo Kombi,
třídvéřové, rok výroby 1997, benzín 1,4 l,
najeto 141331 km, nové rozvody, brzdy,
zástěrky a tažné zařízení. Pozůstalost.
Tel.: 604 109 606
● ● Prodám skleněnou schránku na dvě
urny. Cena dohodou. Tel.: 731 717 784
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SPORT
Jedna fotbalová sezóna skončila,
další začíná…
Vzhledem k tomu, že loňská fotbalová sezóna skončila až po uzávěrce červnových TR, vracíme se
ještě několika řádky k ní v tomto čísle. Určitě umístění A mužstva jako nováčka 1. B. třídy za to stojí.
Jak si tedy vedla jednotlivá mužstva a co je čeká v nové sezóně?
A mužstvo skončilo v loňské sezoně 1. B 7. místě se 16 body a po nástavbové části na 13.
třídy jako nováček    na výborném 3. místě se místě (19 bodů) z 19 mužstev. Nejlepšími střelci
ziskem 43 bodů. Tým pod vedením trenéra byli Jan Kůča (15), Martin Priatka (11) a David
Martina Brabce předváděl líbivý fotbal, ale Pešák (6). Do nové sezony jsme přihlásili dva
spíše na hřištích soupeřů. O branky se podělilo týmy dorostu (mladší a starší) vzhledem ke spojení
celkem 13 hráčů, z nichž nejlepší byli Karlík dorostenců Tišic, Všetat, Ovčár a Kostelce. Oba
s osmi a Prejzek Tomáš se sedmi brankami. týmy budou hrát na našem hřišti.
Žákům jarní boje vynesli jen jedno vítězství,
Do nové sezóny nás čeká hlavní změna, kdy se
nebudeme utkávat s týmy z Mladoboleslavska, a to jen protože Byšice nedorazili k utkání. Špatná
ale z Kladenska. Od 21. července začal trénink bilance je odrazem především velkého věkového
na novou sezonu, která začíná 23. srpna v Lužci.   rozdílu ostatních týmů. Ale i přesto se žáci udrželi
Příprava probíhá jak na domácím hřišti, tak i na v okresním přeboru. V nové sezoně budou hrát
plážovém hřišti v Semicích. Kondiční příprava žáci a starší přípravka pod hlavičkou Sokola
je prokládána řadou přátelských zápasů. Kádr Ovčáry. Trénovat se bude stále na našem hřišti,
áčka bychom chtěli udržet pohromadě, případně jen domácí zápasy se budou hrát v Ovčárech.
Přípravky hráli již loni pod hlavičkou Sokola
doplnit dorostenci.
B mužstvo skončilo na 12. místě a zachránilo se Ovčáry. Mladší Tišická skončila na pěkném
v soutěži i pro další ročník výrazným zlepšením pátém, starší na 13. místě. Na jaře začala
na jaře hlavně díky pomoci hráčů z áčka, kteří se s tréninky také nově utvořená minipřípravka,
zde rozehrávali po zranění nebo doháněli herní která by měla v této sezoně mít i svou soutěž.
praxi. V nové sezoně by se měli více zapojovat Přípravka začíná své tréninky 11. srpna, žáci
20. srpna, a minipřípravka (ročníky narození
také dorostenci.
Nově založené mužstvo dorostu si hledalo 2003, 04, 05) zahájí 1. září. Další tréninky obou
v podzimní části soutěže své místo, kdy přípravek a žáků budou každé úterý a čtvrtek
přezimovalo na posledním 10. místě se čtyřmi od 17 hodin na našem hřišti. Případné nové
body. Po zimní přípravě se začalo mužstvo zájemce uvítáme rádi na každém tréninku.
zlepšovat a v jarní části soutěže fotbalisté bojovali Kontakt pro případné informace Michal Vítovec
a herně přehrávali soupeře. O tom svědčí i pět výher (723225942).
na hřištích soupeřů. Celkově pak dorost skončil na

Pohár zůstal doma

První srpnový den letošního roku patřil fotbalu. V úmorném vedru
se na hřišti v Chrástu utkala čtyři mužstva – FK Vysoká, SK Mšeno,
SK Třeboradice a domácí TJ Sokol Tišice o tradiční Pohár starosty
Obce Tišice. Nejlépe si vedli domácí fotbalisté a po vítězství nad
týmem SK Mšeno 2:0 se ve finále utkali s FK Vysoká. V tomto utkání
zvítězili 4:2 a zaslouženě získali po roční přestávce Pohár starosty.
O třetí místo se pak utkala mužstva SK Mšeno a SK Třeboradice,
z nichž úspěšnější byl pražský celek.

Rozpis mistrovských
soutěží – podzim 2009
23.8.
29.8.
5.9.
12.9.
20.9.
27.9.
3.10.
11.10.
17.10.
24.10.
31.10.
7.11.
14.11.
22.8.
30.8.
6.9.
13.9.
19.9.
27.9.
4.10.
10.10.
18.10.
24.10.
1.11.
8.11.
15.11.

I. B třída, skupina B - Tišice A
ne
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so
so

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
16:30
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
14:00

AFK Eletis Lužec
TJ Sokol Jeneč
TJ Sokol Záryby
FK Brandýsek
TJ Sokol Klecany
TJ Řepín
AFK Veltrusy
Sokol Tuchoměřice
TJ Sokol Hostouň
TJ Sokol Lidice
FK Vysoká
SK Slaný
Slovan Velvary

venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
doma

III. třída, skupina A - Tišice B

so
ne
ne
ne
so
ne
ne
so
so
so
ne
ne
ne

17:00
17:00
17:00
17:00
16:30
10:15
16:00
16:00
15:30
14:30
14:00
14:00
14:00

SK Labský Kostelec
venku
FK Neratovice/Byškovice B doma
Sokol Dřísy
venku
Lotos Neratovice
doma
Sokol Čečelice
venku
Start Mlékojedy
venku
Sokol Všetaty
doma
TJ Sokol Záryby B
venku
Sokol Horní Počaply
doma
SK Liběchov
venku
FK Vysoká B
doma
Slavia Velký Borek
venku
Liaz Vehlovice
doma

Okresní přebor žáci – Sokol Ovčáry

5.9.
13.9.
20.9.
27.9.
3.10.
10.10.
18.10.
24.10.
1.11.

so
ne
ne
ne
ne
so
ne
so
ne

30.8.
5.9.
13.9.
20.9.
26.9.
4.10.
11.10.
18.10.
25.10.
28.10.
1.11.
8.11.
15.11.

ne
so
ne
ne
so
ne
ne
ne
ne
st
ne
ne
ne

30.8.
6.9.
12.9.
20.9.
27.9.
4.10.
10.10.
18.10.
25.10.
28.10.
1.11.
8.11.
15.11.

ne
ne
so
ne
ne
ne
so
ne
ne
st
ne
ne
ne

14:30
11:00
14:30
11:00
10:00
13:30
11:00
12:00
11:00

Liaz Vehlovice
venku
Eletis Lužec
Ovčáry
Sokol Obříství
venku
Vitana Byšice
Ovčáry
Slovan Horní Beřkovice venku
Sokol Dolní Beřkovice venku
SK Mšeno
Ovčáry
Sokol Horní Počaply
venku
SK Liběchov
Ovčáry

Okresní přebor starší dorost
14:00
10:15
14:00
11:00
10:00
13:00
10:00
12:30
10:15
10:00
11:00
10:00
11:00

Sokol Dolní Beřkovice
Sokol Obříství
Slovan Horní Beřkovice
TJ Sokol Tišice mladší
TJ Řepín
AFK Veltrusy
Eletis Lužec
FC Lobkovice
SK Liběchov
AFK Vraňany
SK Mšeno
SK Vojkovice
Liaz Vehlovice

Okresní přebor starší dorost
11:00
10:00
10:00
11:00
10:00
10:00
10:00
9:30
10:00
10:00
8:30
10:00
8:30

Sokol Obříství
Slovan Horní Beřkovice
TJ Řepín
TJ Sokol Tišice starší
AFK Veltrusy
Eletis Lužec
FC Lobkovice
SK Liběchov
SK Mšeno
Sokol Dolní Beřkovice
SK Vojkovice
Liaz Vehlovice
AFK Vraňany

doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma
doma
venku
venku
doma
venku
doma
venku
doma
venku
venku
doma
venku
doma

Sport připravil A. Kravcov
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