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Vezírova pevnost v obležení
prvních návštěvníků
Je to bezmála na den rok, kdy jsme psali o předání prvních herních prvků budovaného dětského
hřiště do užívání dětem. Tím byl první krok za klubkařkami, ale daleko delší cestu měly před sebou. To, že by se za další rok mohl udělat tak obrovský skok směrem k cíli, se loni v červnu zdálo
nemožné. Ale nemožné se stalo skutkem. Na konci tohoto velkého skoku kupředu stojí Vezírova
pevnost!
Cesta k ní trvala celý rok a budovalo ji daleko více lidí než pouhých čtrnáct klubkařek. Ty pracovaly na pořádaných akcích tak, aby výtěžek z nich byl co nejskvělejší a cesta k cíli rychlejší. Ruku
v ruce s nimi šly pekařky a ti, kteří čímkoli přispěli ke zdaru každé akce. V neposlední řadě se vyplatila práce na dotacích, které přinesly podstatnou finanční částku. Společnost T-Mobile přispěla
částkou 100.000,- Kč a RWE přidalo dalších 40.000,- Kč.
Před samotnou realizací nabídla pomoc firma LAKSTAV Praha 5, konkrétně její jednatel Michal
Krajč, která zajistila zemní práce. AUTODOPRAVA Petra Kouby navezla potřebný písek na dopadovou plochu, samotný písek zafinancovala Autoškola – VTR Motorsport Ivana Vojty. Beton na
ukotvení celé Vezírovy pevnosti přivezl Josef Šimonek. K bezpečnosti celého hřiště přispěla firma
MSP Montage, s.r.o. z Prahy manželů Milovana a Věry Illičových zafinancováním bezpečnostní
sítě. A pak už zbylo jen sehnat ochotnou partu chlapů, kteří pomohou při samotné montáži, a to se
povedlo také. Takže Vezírova pevnost byla 5. června v rámci dětského dne připravena k předání
dětem do užívání. Tu však nejprve symbolicky předala předsedkyně KLUBka Radka Staňková do
majetku Obecního úřadu, který zajistí pravidelné revize pověřeným pracovníkem a následné roční
revize prvků. Konečně nastal okamžik, na který čekaly celý rok klubkařky spolu se všemi, kdo
jejich činnost podporují – Radka Staňková, místostarostka Olga Janoušková a čestný zástupce dětí,
který má monogram stejný, jako předávaný herní prvek – Vojta Pokorný, slavnostně rozbalili tento
dodatečný dárek všem dětem k jejich svátku.
Dětské hřiště je velkou akcí všech, kteří chtějí nějak pomoci ke zlepšení vyžití v naší obci. Klubkařky jsou motorem této akce, ale ten by byl málo na to, aby celý „stroj“ začal fungovat. A tím
dobře pracujícím strojem jsou všichni, kdo pomáhají, nabízí pomoc, pečou, přispívají na vstupném,
věnují finanční dar. Za tuto podporu všem lidem a firmám děkujeme. Odměnou jim je spokojenost
na tvářích všech uživatelů dětského hřiště.
Naďa Černá

ZDARMA

Uctili památku

V sobotu 8. května, při příležitosti oslav výročí ukončení 2. světové války, položili zastupitelé
obce květiny ke hrobu sovětských vojáků. Nepadli
v bojích při osvobozování naší vlasti, byli to váleční zajatci, kteří u nás zemřeli při pochodu smrti na
jaře 1945.
pb

První letošní volby
jsou za námi

Poslední květnový víkend byl ve znamení
prvních letošních voleb, a to do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Jejich výsledky byly
očekávány s velkým napětím, zejména nově
vzniklé strany čekaly, zda se potvrdí předvolební
průzkumy a uspějí. I v naší obci byly výsledky
voleb očekávány s velkým napětím, jak vše dopadne. A jak to tedy dopadlo?
Celkově se k volbám dostavilo 854 voličů,
kteří odevzdali 852 platných hlasů, což znamená účast 58 %. Nejvíce voličů hlasovalo v Kozlech – 71,38 %, pak následoval Chrást s 57,72 %
a nakonec Tišice s 54,14 %. Voliči v Tišicích do
Parlamentu poslali jen 5 politických stran, a to
v pořadí ODS (24,30 %), ČSSD (18,08 %), Věci
veřejné a TOP 09 (obě stejně 15,61 %) a poslední
KSČM (9,39 %). Stejně tak to dopadlo i v jednotlivých volebních okrscích naší obce, jen
v Tišicích předstihla ČSSD strana Věci veřejné.
(Výsledky viz tabulka str. 2)

Sice jsme neuspěli,
ale nevzdáváme se

Od prvního okamžiku byla Vezírova pevnost v obležení dětí. Přejme si, aby jim dlouho
sloužila k radosti a nestala se terčem hlouposti vandalů.

V letošním roce jsme usilovali o kladné vyřízení
naší žádosti na poskytnutí dotace od SFŽP ČR na
dokončení kanalizace v obci. Žádost byla podána
na Fond v řádném termínu začátkem listopadu
loňského roku. Ze Státního fondu životního prostředí jsme obdrželi doklad o „Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí“. Veškeré podklady a
projekt byly v průběhu několika měsíců prozkoumávány techniky i právníky Fondu. Pokud bylo
potřeba, byly na vyžádání poskytnuty požadované
informace pracovníkům fondu.
pokračování na str. 2
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TIKANAS informuje

Ve dnech 19. - 20. 5. 2010 provedl výrobní
ředitel firmy ISEKI Nigel SMITH pravidelnou
inspekci vakuové kanalizace. Prohlédl si vakuovou stanici, sběrnou šachtu, provozní dokumentaci, nechal si vysvětlit, jakým způsobem je
zajištěn preventivní servis zařízení i každodenní
obsluha. Na závěr návštěvy zapsal do provozního deníku:
„Dnes jsem navštívil a zkontroloval vakuový
systém v Tišicích. Vakuovou stanici jsem viděl
pěkně uklizenou a dobře udržovanou. Veškeré
zařízení je ve stejně dobrém stavu, jako když
bylo nainstalováno firmou ISEKI. Byl jsem velmi spokojen s kvalitou údržby a obsluhy, kterou
pracovní tým servisní a obslužné firmy v Tišicích provádí.“
Seznámili jsme pana ředitele s problémy, které
máme s funkcí monitorovacího systému. Slíbil,
že v srpnu k nám pošle technika, který se pokusí
příčinu zjistit a systém opravit. Uvedl, že firma
vyvinula dokonalejší indikaci závady ve sběrné
šachtě a slíbil, že nám pošle informativní nabídku. Tento nový systém bychom využili, až bude
výstavba kanalizace pokračovat.
V průběhu května jsme začali připravovat odstavení prvního reaktoru, který je v provozu od
zahájení provozu čistírny v únoru 2007, a najetí
druhého reaktoru. Hlavním důvodem je potřeba
zjistit, v jakém stavu jsou provzdušňovací elementy, odstranit případné závady, reaktor vyčistit
od usazeného kalu a získat tak potřebné zkušenosti pro stanovení cyklu další údržby. Ve spolupráci s firmou ADOS, která čistírnu dodala, jsme
provedli některé úpravy druhého reaktoru, které
vyplynuly z dosavadních zkušeností s provozem.
Ve čtvrtek 27. 5. jsme první reaktor odstavili, do
druhého reaktoru přečerpali aktivní kal a začali
reaktor napouštět. Koncem dubna provedli pracovníci firmy FONTANA R servisní prohlídku
mechanických stěracích česlí. Vyměnili stěrací
kartáče a doplnili mazací tuk do ložisek. Česle
jsou v dobrém provozuschopném stavu. Pravidelnou servisní prohlídku a měření dmychadel
provedli technici firmy KUBÍČEK ve čtvrtek
3. 6. Dmychadla pracují dobře, bez závad, diagnostické měření nezjistilo zhoršování stavu.
TIKANAS, s. r. o.

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
● Česká školní inspekce provedla hloubkovou kontro-

● v prostoru bývalého kravínu v Chrástu se připravuje
výstavby nového výrobněobchodního areálu, který se
zaměří se na výrobu dřevěných částí staveb a kovovýrobu
● byl vypracován „Závěrečný účet obce za rok 2009“
a společně se „Zprávou o výsledku hospodaření obce
za rok 2009“ byly oba dokumenty projednány na zasedání Obecního zastupitelstva 24. 6. 2010
● Tikanas, s.r.o. předal vyúčtování za rok 2009 – bylo
zveřejněno na úřední desce obce
● Ministerstvo vnitra – odbor dozoru provedl prověrku právních předpisů obce Tišice a dle instrukcí bude
nutné uskutečnit jisté úpravy vyhlášek, pravidel a nařízení včetně jejich evidence
● vedení obce jednalo na Povodí Labe, s. p. o možných záměrech, vedoucích ke zlepšení technologie i
ekonomiky v oblasti čištění odpadních vod
● ředitelka ZŠ Mgr. Slámová vyhlásila na den 18. 6.
2010 ředitelské volno

lu na naší ZŠ a zpracovaná inspekční zpráva vypovídá
o velmi dobré úrovni výuky i ostatních podmínek v
naší Základní škole
● obec objednala provedení leteckého snímku pro
zdokumentování probíhající výstavby a současného
rozvoje obce
● starosta jednal s cestmistrem SÚS a předal mu požadavky na provedení oprav komunikací na území obce
a také na instalaci dopravního značení
● dle informace ředitelky MŠ Ludmily Novákové
bude školka o hlavních prázdninách mimo provoz od
12. července do 22. srpna 2010
● OŽP MěÚ Neratovice objednal odbornou údržbu
našeho památného stromu lípy malolisté v Tišicích
● starosta obce zajistil likvidaci černé skládky v severní části našeho katastru před obcí Červená Píska, kde
bylo motoristům zrušeno odpočívadlo
● SFŽP ČR vyhodnotil stavbu „ČOV a kanalizace
obcí Tišice, Chrást, Kozly“, vystavil Závěrečný protokol a ukončil tak financování stavby. Poskytnutá
dotace na stávající rozsah stavby byla tak definitivně
přiznána.

Všechny fandy střeleckého sportu zveme na
tradiční Svatoanenské střelecké závody, které
se konají ve dnech 24. července (trénink) a 25.
července (hlavní závod) na kozelské střelnici.

Sice jsme neuspěli...
dokončení ze str. 1
Dle průběhu vyřizování a získaných informací jsme se dostali přes všechna úskalí po stránce
technické i dokladové a dospěli až do konečné
fáze, kdy se rozhodovalo o financích. A právě pro
nedostatek financí a velký převis žádostí o dotace způsobil, že jsme tentokrát neuspěli. Z dopisu
o zamítnutí žádosti vyjímám: „Sdělujeme Vám,
že Vaše žádost, akceptovaná pod č. 10049941
nebyla kladně vyřízena a Váš projekt nebyl pro
podporu z OPŽP vybrán na základě doporučení
Řídícího výboru OPŽP. Vámi předložená žádost
na realizaci projektu byla Řídícím výborem vyřazena s ohledem na výsledky hodnocení a na omezenou výši alokované částky na podporu z Fondu
soudržnosti pro danou výzvu.“
Toto je krutá skutečnost, ale nenecháme se
odradit a provedeme potřebné úpravy projektu
tak, abychom mohli znovu požádat v závěru letošního roku o dotaci v příští výzvě Operačního

programu životního prostředí v rámci programů
financovaných z fondů Evropské unie. V přípravě žádosti budeme kontaktovat odborné pracovníky SFŽP ČR a žádost s nimi konzultovat již
během přípravy.
O druhou dotaci jsme letos požádali Krajský
úřad Středočeského kraje z programu FROM na
úhradu úroků z poskytnutých úvěrů. Žádali jsme
o maximální možnou částku 500.000,- Kč a dle
posledních informací údajně proběhlo kladné
vyřízení naší žádosti. Jisti si však budeme až
poté, co obdržíme oficiální stanovisko.
Miroslav Brodský, starosta

OMLUVA
V posledním čísle TR jsme mezi těmi, kdo
neuhradili poplatek za užívání kanalizace,
nedopatřením uvedli i majitele nemovitosti
na adrese Obecní 124, přestože zaplatili již
v únoru. Upřímně se omlouváme!
TIKANAS s. r. o.

VÝSLEDKY VOLEB
Volební strana
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%
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Tišice
%

26/ ODS

64

26,45%

89

23,12%

54

24,00%

207

24,30%

09/ ČSSD

38

15,70%

81

21,04%

35

15,56%

154

18,08%

04/ Věci veřejné

41

16,94%

59

15,32%

33

14,67%

133

15,61%

15/ TOP 09

30

12,40%

69

17,92%

34

15,11%

133

15,61%

06/ KSČM

21

8,68%

31

8,05%

28

12,44%

80

9,39%

13/ SPO Zemanovci

13

5,37%

14

3,64%

14

6,22%

41

4,81%

21/ Suverenita

14

5,79%

17

4,42%

6

2,67%

37

4,34%

24/ DSSS

7

2,89%

2

0,52%

7

3,11%

16

1,88%

17/ KDU-ČSL

0

0,00%

4

1,04%

10

4,44%

14

1,64%

20/ Strana zelených

5

2,07%

7

1,82%

1

0,44%

13

1,53%

25/ Strana svobodných občanů

4

1,65%

4

1,04%

0

0,00%

8

0,94%

18/ Volte Pravý blok

3

1,24%

2

0,52%

1

0,44%

6

0,70%

11/ Sdružení pro republiku-RSČ

0

0,00%

4

1,04%

0

0,00%

4

0,47%

23/ Česká pirátská strana

1

0,41%

2

0,52%

0

0,00%

3

0,35%

01/ Občané.cz

0

0,00%

0

0,00%

2

0,89%

2

0,23%

05/ Konzervativní strana

1

0,41%

0

0,00%

0

0,00%

1

0,12%
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Pochválili bychom, kdyby…

Bude nás víc?
Již druhým rokem uklízí naše děti les, který je
v blízkosti školky. Lidé zde denně projíždějí a neustále něco odhazují. Letos jsme úklid vylepšili tím,
že jsme odpad vytřídili a poté odnesli do barevných kontejnerů. Pro děti je to zábava, ale nás dospělé mrzí, že je to neustále dokola. Ti nepořádníci
jsou prostě nepoučitelní. Jsou ale mezi námi také
tací, kterým pořádek v naší vesnici a jejím okolí leží na srdci. Jedním z nich je Antonín Vobořil,
který se svými vnoučaty a jejich kamarády vyčistili cestu z Kozel až ke křižovatce u Kostelce nad
Labem. Jeho vnučce Nikolce Tůmové jsou teprve
čtyři roky a už přiložila ruku k dílu. Uklízeli s ní
bráška David Tůma a Zdeněk Hron, žáci třetí třídy,
a jejich kamarádka z Prahy Kristýnka Havláková,

které taky není lhostejné, že naší vesnici zavalují
odpadky. Divte se nebo ne, ale tyto děti samy nasbíraly celých dvanáct pytlů odpadu. Byla zde i například vyhozená lednice. Za tuto aktivitu jim náleží velká pochvala a dík. Z tohoto příkladu můžeme
doufat, že nám vyrůstá generace, která bude udr-

žovat pořádek se samozřejmostí, a že nám u cest
pokvetou pampelišky a sedmikrásky namísto PET
lahví, papírů a igelitů A ještě o jednom pořádném
člověku jsem se od pana Vobořila dozvěděla. Je
jím František Červinka, který pravidelně odváží na
své multikáře odpad z lesa u myslivecké střelnice.
Mám opravdu radost, když vím, že v tom nejsme
sami. A co vy? Přidáte se k nám?
L. Nováková

Sbírka opět úspěšná

Ve dnech 7. a 8. května 2010 uspořádal Klub
seniorů pro Diakonii Broumov sběr nepotřebného textilu, prádla a ošacení. Celkem 93 občanů dorazilo na starý Obecní úřad v Chrástě
s věcmi, které zaplnily 72 velkých plastových
pytlů a 9 kartonových krabic. Klub seniorů
děkuje všem, kteří tímto pomohli prostřednictvím Diakonie Broumov potřebným.

V pátek 30. dubna uspořádal provozovatel pohostinství „Na Vršku“ v Kozlech na břehu Labe
pálení čarodějnic. Akce se celkem vydařila - počasí přálo, přišlo určitě přes 100 občanů, hlavně
děti se vyřádily, i pro pořadatele, vzhledem k cenám občerstvení, byla přínosem. Jednoznačnou
pochvalu za společenskou akci pro občany však
napsat nemůžeme. Ještě v den uzávěrky tohoto vydání TR, neboli po sedmi týdnech, nikdo
neuklidil ohniště, zbytky nespáleného dřeva.

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
Upozorňujeme občany, kteří zaplatili
pouze polovinu poplatku za komunální odpad, že splatnost druhé splátky
je 30. června 2010. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné
výši, bude podle vyhlášky č. 29/01
platba zvýšena o 50%.
Nemyslel si snad pořadatel, že v květnu hrozící
povodeň to udělá za něj? Příště by si OÚ měl dát
pozor, komu podobnou akci povoluje.
red

Ani v letošním květnu nechybělo na programu akcí tradiční vítání nových tišických občanků.
Tentokrát starosta 18. května 2010 přivítal celkem osm „přírůstků“ a pěkně půl na půl rozdělené
na holčičky a kluky.

Čí jsou Máje? Naše! Tak toto zvolání znělo
opět Tišicemi v sobotu 8. května, kdy místní
mládež tradičně uspořádala Staročeské máje,
které po náročném průvodu celou obcí a vyvedení všech svobodných dívek zakončila zábavou v sále Na Hřišti.
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Dětský den plný sluníčka, zábavy a tvoření
Scénář každé připravované akce je stejný
– nejprve schůzky, na
nich vymyslet program, kdo co připraví,
co je potřeba vytisknout, přivézt, objednat. Pak
vyslat žádost na krásné počasí a čekat, že se na
nic nezapomene. Klubkařky jsou již po těch celkem dvanácti uspořádaných akcích pro širokou
veřejnost sehraný tým. Tou velkou neznámou
je vždy počasí, ale to ani tentokrát nezklama-

Zajímavým zpestřením byla bojovka s tajenkou
v morseovce

lo. V jednu hodinu, kdy dětský den začínal, byli
všichni na svých místech a mohlo vypuknout
vše, co pro dětský den s podtitulem - „s námořníky poplujem“ bylo připraveno.
Odstartování celého odpoledne si vzaly na svá
bedra křehké břišní tanečnice. Převážně holčič-

ky z Tišic, které dojíždí na hodiny tance do Centra volného času v Kostelci, zatančily se svou
lektorkou krásnou sestavu. A pak se již vypravila první skupinka z celkem dvoustovky dětí
na jednotlivá stanoviště mezi žraloky do Žraločí
zátoky, zachránit trosečníka nebo nalovit ryby.
O zábavu bylo postaráno nejen na trase obcí, ale
i na hřišti. Oblíbené výtvarné dílny byly zaměřeny také „námořnicky“. Tričko a pirátské šátky
s motivy delfínů či mušlí, sádráčci, výroba rybiček a parníčků a oblíbené malování na obličej
vyplnilo malým i velkým čekání na vyplutí do
jednotlivých stanovišť. „Galerie na síti“, kde
byly fotografie z celého projektu výstavby Vezírovy pevnosti, nazvaném „Od stromu k dětskému hřišti“, dále pak fotografie z minulých akcí,
přinesly pohled do života s KLUBkem. Zábavu
zpestřila i bojovka s tajenkou v morseově abecedě.
I tentokrát půjde výtěžek z akce, stejně jako ze
všech akcí následujících, na projekt „S KLUBkem – hřiště dětem“. Ten předáním Vezírovy
pevnosti vstoupil do své třetí fáze. Dalším budovaným prvkem chceme myslet na starší děti,
ale jeho vybudování bude záležet na zdárném
dojednání podmínek. Tak nám držte palce!!!
Ale my věříme, že každý, kdo může přispět ke
zdárnému dokončení celého projektu, tak učiní,
protože ta radost z nového hřiště neustále obleženého dětmi, stojí za námahu, vstřícnost a trochu toho volného času.
Fotografie z celého dne, seznam sponzorů a pekařek, stejně jako vše, co se v KLUBku chystá,
najdete na internetových stránkách: www.klubko.cz
Naďa Černá
foto N. Černá a P. Janoušek

Jdeme s trendem
dnešní doby

Tak jsem ráno při přípravě snídaně poslouchala rádio. Mažu máslo na chleba a slyším, jak
někdo „objevil Ameriku“ a v našich městech
začnou opět fungovat tržnice, tedy po evropsku „farmářské trhy“. To, co je ve světě běžné,
zlikvidoval u nás nástup hypermarketů, zelenina
ze skleníků a také vyhlášky a předpisy. Trhy se
sýry, zeleninou, rybami a pečivem jsou ve světě

Nabídka sortimentu...

naprosto běžné. A tu si řeknu: co ve světě, vždyť
to je u nás, v Tišicích, léta samozřejmé. Přece
vzít kolo a zajet si „ke Kváčkům“ pro čerstvou
zeleninu, brambory, sadbu a kytičky je pro nejednu kuchařku a pěstitelku naprostá samozřejmost. S pýchou jsem si uvědomila, že Tišice
jdou s trendem doby a poctivá zelenina si zde
vždy našla své kupce.
V sobotu vezmu kolo a zajedu pro brambory,
v Kostelci v krámě jsem se dozvěděla, že kosteláci si je již „v tom vysokém domku za přejezdem“ byli nakoupit.
(nač)

Chovatelská výstava se těšila
velkému zájmu našich obyvatel
Jubilejní 35. výročí založení organizace Českého svazu chovatelů v Tišicích se rozhodli její
členové oslavit více než slavnostně – ukázkou
svých opeřených nebo chlupatých svěřenců široké veřejnosti v rámci chovatelské výstavy.
A tak naši obyvatelé místo do průvodu vyrazili
1. května do areálu hasičské zbrojnice v Tiši-

Slavnostnímu okamžiku však předcházelo mnoho práce, nejen se sháněním financí, ale v konečné fázi
i té opravdové fyzické, kdy dobrovolníci z řad našich občanů museli vzít do ruky lopatu a další nářadí a
potrénovat tak fyzickou kondici například při zasýpání pískem
Slavnostní předání cen úspěšným chovatelům

TIŠICKÉ KLUBko zve
...na další připravovanou akci
Další akcí v pořadí letos již třetí je sportovní den spojený s trochou tradice. Po loňském úspěšném
bramborovém dni navážeme podobnou akcí. Vyměníme pouze hlavního hrdinu. Pro letošek jím
bude ZELÍ! ZELNÝ DEN je naplánován na měsíc září, kdy opět strávíme jedno odpoledne sportovně, soutěžně i tvořivě. Na toto odpoledne plné zábavy, kulinářských dobrot a soutěží pro všechny věkové kategorie zvou všechny holky z KLUBka. Přesný termín hlídejte na plakátech, webových stránkách KLUBka i obce a samozřejmě u holek klubkařek.
(nač)
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cích, aby si prohlédli opravdu roztodivné druhy
králíků, drůbeže a holubů. Výstava pokračovala
i v neděli druhého a tak každý, kdo se o chov
drobného zvířectva zajímá, či jen ze zvědavosti, měl možnost výstavu shlédnout. Určitě naši
chovatelé připravili pro veřejnost, hlavně z řad
našich spoluobčanů, zajímavý víkend. Můžeme
jen doufat, že se se svými ojedinělými miláčky předvedou dříve než tišická organizace bude
slavit své další kulatiny.
(nač)

Škola zakládá
sportovní tradici

Naši borci vyrazili statečně na trať v silném dešti

Dne 6. května 2010 se uskutečnil první ročník
běžeckého závodu O pohár starosty Tišic pořádaný naší Základní školou. Kolem čtvrté hodiny
odpoledne se kousek za parkem U Kalu sešlo
několik desítek závodníků z řad dětí a dokonce i několik zástupců z řad rodičů. Soutěžilo
se v pěti věkových kategoriích – mladší dívky
a chlapci (1. až 3. ročník), starší dívky a chlapci (4. a 5. ročník) a rodiče. Závodníci museli
pokořit asi kilometrový okruh, než vběhli do
cílové rovinky, kde byli mohutně povzbuzováni diváky. I když počasí závodu vůbec nepřálo,

VÝSLEDKY:

Nejlepší převzali pohár z rukou starosty

všichni účastníci vydrželi až do samotného závěru, kdy byli ti nejrychlejší odměněni medailemi a poháry předanými z rukou starosty obce
Miroslava Brodského.
Rádi bychom také poděkovali Pavlu Janouškovi
za focení v „extrémních podmínkách“, rodičům,
kteří pomáhali na trati a s organizací závodu,
a také všem účastníkům, kteří se pobavili a udělali něco pro své zdraví.

Dívky mladší
1. Anna Šimonková (III. třída)
2. Andrea Sovány (II. třída)
3. Alexandra Havlíčková (II. třída)
Chlapci mladší
1. Taras Prodan (III. třída)
2. Jan Sochor (II. třída)
3. Vojtěch Duchoslav (III. třída)
Dívky starší
1. Nikola Jakubcová (IV. třída)

2. Radka Slavíková (V. třída)
3. Barbora Semkovičová (V. třída)
Chlapci starší
1. Michal Hrubý (V. třída)
2. Vojtěch Mikuláš (V. třída)
3. Martin Kejř (V. třída)
Rodiče + ostatní
1. Lukáš Kalibán
2. Jan Vik
3. Miloš Tůma

Dětský den se zvířaty

I letos se uskutečnila v naší Základní škole oslava Mezinárodního dne dětí. Páťáci si připravili
pro ostatní děti školy zvířecí trasu, kterou zdobila jednotlivá stanoviště, na kterých skupinky zvířátek - dětí plnily nejrůznější úkoly. K vidění byli bílí tygři, tuleni, gorily, medvědi, gepardi, lvi a
pumy. Za plnění úkolů dostávaly děti razítka a v areálu, kde se uskutečnilo závěrečné vyhodnocení, byli všichni po zásluze odměněni. Mezinárodní den děti se zdařil, škoda snad jen, že nebylo
lepší počasí.

Školní výlet

Všichni vyrazili do přírody

Začátkem května jsme se s dětmi ze školky vypravili do ZOOparku v Radonicích u Prahy poznávat domácí i volně žijící zvířata. Našemu výletu předcházela domácí příprava v podobě sušení chleba, housek a piškotů. Všechny děti si s sebou vezly „něco na zub“ pro tamní zvířátka. Uvítal nás pan
Myslivec, což je majitel parku a bylo vidět, že je myslivec nejen příjmením, ale i duchem. Poutavě
vyprávěl o všech zvířátkách, a tak se děti například dozvěděly, že vrabci jsou chráněni a hnízdí v

Skoro jakoby se Mateřská a Základní škola
domluvily a vyrazily na tradiční školu v přírodě
téměř ve stejném termínu. Malý rozdíl byl jen v
počasí, které přivítalo starostu obce při jeho návštěvě. Zatímco školáci na Šumavě vyráželi na
procházku v bundách a holinkách, jejich menší
kamarádi z mateřinky si v Radvanicích u Trutnova užívali sluníčka.

místním stromovém porostu, že divocí králíci žijí v norách, na vlastní oči jsme viděli, jak doslova
„bagrují“ v hlíně cestičky, slyšeli jsme krkavce, který umí napodobit štěkot psa, a viděli jsme pávy,
jak se chlubí samičkám svými krásnými pery. Děti zde krmily nejen kozy, ovečky, prasátka a všelijakou drůbež, ale i králíky. Jen od divočáků si musely držet bezpečný odstup. Viděly také lišku,
kunu, muflony, morčátka, bažantí kuřátka, krocany, holuby i divoké kachny. Nebýt toho, že už se
blížil čas oběda, vydržely by u zvířátek mnohem déle. A tak se těšíme zase příště nashledanou.
L. Nováková
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Tišické bejvávalo
aneb „Kronika školní Kozly“ z roku 1876
Před nějakým časem jsem zjistil, že ve Státním
okresním archivu Mělník mají uloženu kroniku kozelské školy z druhé poloviny 19. století. Protože
archiválie je možno jen studovat v jejich studovně
a nikoliv si je půjčovat domů, celou kroniku jsem
si ofotografoval. Ke své lítosti jsem zjistil, že neobsahuje tak velké množství informací a zajímavostí,
jak bych si přál.
Kroniku založil a začal psát v roce 1876 pan učitel
František Smrž. Popsal jen 14 stránek, z toho celých
šest stránek věnoval rozsáhlému úvodu a zamyšlení nad významem vzdělání a školství. Začal velmi
důkladně - jak již staří Egypťané, Řekové a Římané
pečovali o vzdělání, zmínil se o zásluhách Cyrila
a Metoděje, Karla IV, Rudolfa II., Marie Terezie. Pro
ukázku cituji první větu kroniky: „Škola jest ten nejprvnější a nejdůležitější činitel ku vzdělání každého
národa, škola jest semeništěm vzdělanosti a osvěty
lidské, pravou štěpnicí ctností a mravnosti“. V této
úvodní stati dále popisuje nejstarší začátky vyučo-

kém, b) knoflíkové počítadlo, c) knihy pro školní
knihovnu, celkem 56 děl, d) co pomůcku k názornému vyučování 150 obrazů v 15 sešitech.“
V roce 1877 zakoupila místní školní rada kružidlo
velké na křídu, pomůcku při vysvětlování některých tvarů měřických. Dále následuje postesknutí,
že „… postrádá škola pomůcky k zeměpisu, není
zde ani mapa Čech, ani Rakouska, ani Evropy,
ani nějakého globusu či zeměkoule.“
A jaké byly příjmy pana učitele? Služné 400 zlatých, k tomu služební přídavek 40 zlatých a 50 zlatých za jednotřídku. Pro porovnání hodnota všech
výše uvedených darů byla 67 zlatých. K povinnostem učitele patřilo i hraní na varhany v kostele
a obstarávání hudby při církevních slavnostech. Od
církve měl za tyto služby k dispozici 6,5 měřice písčitých, méně výnosných polí a 0,5 měřice suchopárné loučky (pozn.: 1 měřice byla přibližně dva ary).
Počet zapsaných žáků neustále prudce narůstal,
ve školním roce 1879/80 to bylo již 197 dětí. Od

vání dle vyprávění pamětníků. Za vlády Marie Terezie byla uzákoněna povinná školní docházka. Kozly
samozřejmě neměly v té době školní budovu, takže
po zahájení pravidelného vyučování v roce 1779 se
„… vyučovalo v chatrčích č. p. 4 a potom v č. p 29.
Vyučování svěřeno Josefu Jirousovi, kterýž, ač neměl k tomu potřebného vzdělání, zachoval si věčnou
památku těch, kteří byli jeho žáky.“ První školní
budova byla postavena v roce 1805. Byla jednotřídní s bytem pro učitele. Stála vedle dnešní Základní
školy tam, kde je dnes parčík, a svému účelu sloužila až do roku 1899, kdy byla postavena v sousedství
nová škola. Zbourána byla v roce 1971.
Pan učitel Smrž nastoupil do školy 1. května 1875.
Podle evidence, kterou převzal, mělo do školy docházet 105 žáků. Porovnáním zápisů v matrice však
zjistil, že by to mělo být 132 žáků - někteří rodiče
děti do školy neposílali. Ale i ti, kteří byli evidováni, chodili do školy, jen když je rodiče nepotřebovali doma na výpomoc. Ve školním roce 1875/76
byla průměrná denní docházka 49 žáků, nejvíce jich
chodilo v březnu - 77 a nejméně v červenci - jenom
12, za celý rok ani jednou do školy nepřišlo 20 dětí.
Morálka rodičů byla tedy velmi špatná, obecní zastupitelstvo proto rozhodlo trestat rodiče, kteří děti
do školy neposílají, pokutou 50 krejcarů. Pomohlo
to jen částečně, průměrná docházka v následujícím
roce byla 60 žáků. Na dalších stránkách popisuje
pan učitel dary, keré škola dostala. Od slavné c. k.
okresní školní rady v Karlíně (pozn. autora: není to
chyba, Kozly v té době patřily do okresu Karlín) „...
obdržela škola učebných pomůcek, a sice a) Skřínku, ve které jest viděti postup v průmyslu hedvábnic-

roku 1877 se pan učitel marně snažil získat povolení k rozšíření školy o další třídy, v obci se nenašla
vhodná místnost k pronajmutí. Přímo otřesně působí poslední odstavec kroniky:
„Netřeba poněkud obeznalému pracovníkovi ve
škole poukazovati k tomu, jakých s nadlidským namáháním bylo snášeti obtíží nepřekonatelných při
vyučování tak velkého počtu žactva vyučujícímu.
A přímo řečeno, byla to opravdová trýzeň, zvláště
v zimních měsících, pro učitele i pro ty dítky, které
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nemajíce místa ani k sezení, ani ku psaní, často na
stěně držíce písanku neb deník psaly. A což kdyby
byl měl přijíti plný počet ke škole zapsaného žactva, nezbývalo by učiteli než jich valnou část poslati
domů. Tím časem nebylo ni jedné školy jednotřídné
v rozsáhlém okresu školním Karlínském, ježto by
měla tolik žactva, jako škola v Kozlech.“
Zde zápisy pana učitele Smrže končí. Nevím, kdo
by zažil větší šok, zda tehdejší učitelé a žáci při návštěvě dnešní školy, nebo ti dnešní, kdyby se jen
jeden den měli učit za popsaných podmínek.
Petr Brodský, kronikář

Sportovní potřeby a cestovní
agentura si našly své klienty
V jednom z minulých čísel Tišických rozhledů jsme vám představili nové prodejny potravin.
V tomto čísle se podíváme do nové prodejny sportovního zboží a cestovní agentury v ulici Sokolská
v Chrástě. Když se sejdou dvě ženské, nemůže
z toho vzejít nic jiného než povídání u kávy. A tak
jsem Zdeňku Johnovou, majitelku prodejny, požádala o krátký rozhovor.
Koncem roku se v poštovních schránkách
našich obyvatel objevil letáček s pozvánkou do
vaší prodejny. Jak se po půl roce působení dostala do povědomí obyvatel?
„Každý začátek je těžký, ale my jsme nešli do
zcela neznámých vod. Můj manžel je velký fanda
do fotbalu, a tak začal podnikat v nabídce dresů
a sportovního oblečení dlouho před samotným
otevřením prodejny. A protože fotbalisti potřebují
i oblečení pro tréninky, tak jsme začali shánět i další potřeby a odsud byl jen krůček k tomu otevřít si
obchod. Prodáváme textil španělské firmy ROLY,
která nabízí velmi
kvalitní materiály
za vysoce příznivé
ceny. V současnosti máme již několik
stálých klientů, kterým vyhovuje zavedený katalogový
prodej. To znamená,
že si zde v prodejně
vyzkouší na vzorcích
pro sebe vhodnou
velikost, vidí barevné provedení, materiál, odnesou si
domů katalog a v klidu si vyberou zboží, které si
pak objednají. Nyní máme v nabídce velký výběr
kvalitních triček, nátělníků, kloboučků a čepic pro
muže, ženy a děti od půl roku. Dá se tedy říci, že
si prodejna našla své klienty, kteří postupně přibývají.“
Ale to je jen polovina nabídky, kterou jste
nově v Tišicích zavedli. Jak naši obyvatelé uvítali novou cestovní kancelář?
„Je pravda, že nabídka prodejny JOHNY Sport
byla na jedné straně letáčku a tu druhou vyplnila
nabídka mojí cestovní agentury JONIKA. V tomto
oboru nejsem nováčkem, působím v cestovním ruchu od roku 1994 a agentura Jonika je na trhu již
deset let. Novinkou je pouze kancelář zde v Chrástě. Pro moje klienty to znamená, že jsem za ta léta
osobně v rámci pracovních cest navštívila řadu
zemí a hotelů, které nabízejí cestovní kanceláře, se
kterými spolupracuji. Mohu tak doporučit destinace vhodné pro rodiny s dětmi, prostředí vhodná pro
dříve narozené, turisty, sportovce… Vím, který hotel kdy návštěvníky ubytuje, jaká je tamní kuchyně
nebo přístup k moři. Prostě si s každým klientem
popovídám a pak nabídnu to nejlepší, co je v nabídce renomovaných cestovních kanceláří. Pochopitelně, že se snažím zajistit dovolenou přímo
podle přání klientů. Po celou sezonu nabízím Last
Minute zájezdy za opravdu zajímavé ceny. Však se
mohou čtenáři Rozhledů podívat na naše stránky:
www.jonika.cz nebo www.johnysport.cz.“
Po hodince povídání jsme se rozloučily, ale před
odchodem jsem si neodpustila otázku, která mi po
celou dobu vrtala hlavou. „Čím je váš krámek tak
nádherně provoněný?“ „To jsou přírodní vonné kuličky do koupele, těch se před Vánocemi prodala
spousta, asi si kupující chtěli navodit relaxaci ve
vaně jako v létě u moře.“ odpověděla majitelka
prodejny se sportovním zbožím a cestovní agentury Zdeňka Johnová.

Letní kino Tišice
3. července
Alenka v říši divů
Nejočekávanější film roku 2010 od režiséra Tima Burtona
Hrají: Johny Depp, Mia Wasikowska, Anne Hathaway. Režie: Tim Burton. Mládeži přístupno, český dabing,127 min
10. července
Ženy v pokušení
Česká komedie s hvězdným hereckým obsazením v čele s Eliškou Balzerovou v životní filmové roli.
Hrají: Lenka Vlasáková, Vojtěch Dyk, Jiří Macháček, Roman Zach. Režie: Jiří Vejdělek. Mládeži
přístupno od 12 let, 118 min
17. července
Kniha přežití
Postapokalyptický příběh, kdy osamělý muž putuje napříč Amerikou, aby ochránil posvátnou knihu, v níž je ukryto tajemství, jak zachránit lidstvo. Americký akční a dobrodružný film.
Hrají: Denzel Washington, Mila Kunis, Gary Oldman, Malcolm McDowell, Michael Gambon
Režie: Albert Hughes, Allen Hughes. Mládeži přístupno od 12 let, české titulky, 118 min
24. července
Mamas & Papas
Čtyři příběhy, jeden možná váš. Český intimní velkofilm.
Hrají: Zuzana Bydžovská, Petr Franěk, Filip Čapka, Zuzana Čapková, Natalia Volkova, Ivan Shvedoff, Michal Čapka, Martha Issová, Václav Jiráček. Režie: Alice Nellis. Mládeži přístupno od 12
let, 110 min
31. července
Robin Hood
Zapomeňte na všechno, co jste kdy slyšeli o slavném zbojníkovi Robinu Hoodovi. Režisérská legenda Ridley Scott vám odvypráví vlastní verzi tohoto příběhu.
Hrají: Russell Crowe, Cate Blanchett, Mark Strong, Max von Sydow, William Hurt
Režie: Ridley Scott. Mládeži přístupno, české titulky, 148 min
7. srpna
Iron Mann 2
V hitparádě okouzlujících rošťáků, kteří tu a tam navléknou nějakou masku, aby zachránili svět, by
bral bezkonkurenčně první místo.. Akční film USA.
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson, Mickey Rourke
Režie : Jon Favreau. Mládeži přístupno od 12 let, české titulky, 117 min
Mimořádné představení v pondělí!
9. srpna
Shrek: Zvonec a konec
Zelený zlobr Shrek musí napravit, co spískal.
V českém znění David Novotný, Tomáš Juřička, Kamila Špráchalová, Aleš Procházka
Režie: Mike Mitchell. Mládeži přístupno, 92 min
14. srpna
Kuky se vrací
Český dobrodružný i poetický, rodinný příběh, v němž ovšem hlavní role přebírají hrdinové ze
světa dětské představivosti.
Hrají: Zdeněk Svěrák, Jiří Macháček, Petr Čtvrtníček, Pavel Liška, Oldřich Kaiser, Kristýna Fuitová, Ondřej Svěrák. Režie: Jan Svěrák. Mládeži přístupno, 95 min
Mimořádné představení ve středu!
18. srpna
Jak vycvičit draka
Animované dobrodružství se odehrává na drsném Severu, který obývají ještě drsnější Vikingové a
spolu s nimi i draci. Ti jsou jednoznačně nejdrsnější.
V českém znění Matouš Ruml, Terezie Taberová, Jiří Schwarz, Tomáš Juřička
Režie: Dean DeBlois. Mládeži přístupno, 97 min
21. srpna
Princ z Persie: Písky času
Výpravný akčně-dobrodružný příběh z tajemné Persie. Film USA
Hrají: Gemma Arterton, Jake Gyllenhaal, Ben Kingsley, Alfred Molina, Toby Kebbell
Režie: Mike Newell. Mládeži přístupno od 12 let, české titulky, 116min
28. srpna
Kouzelná chůva a Velký třesk
Když vás vlastní děti přivedou na úplné dno, existuje jen jeden jediný člověk, který vás z něj může
dostat. Kouzelná chůva Nanny McPhee. Americká rodinná komedie.
Hrají: Emma Thompson, Maggie Gyllenhaal, Ralph Fiennes, Rhys Ifans, Maggie Smith Režie:
Susanna White. Mládeži přístupno, český dabing, 109 min
Změna programu vyhrazena.Začátek představení v červenci ve 21,30 hodin, od srpna ve 21,00
hodin. Vstupné: Kč 80,-Kč. www.tisice.cz/letni-kino

VÝSLEDKY
Muži
Tišice A - Klecany
1-0 Langmajer
Tišice A – Řepín
1-2 Prejzek T.
Veltrusy – Tišice A
0-2 Prejzek K., Prejzek T.
Tišice A – Tuchoměřice 1-2 Temiak L.
Hostouň – Tišice A
2-2 Prejzek T. 2x
Tišice A – Lidice
1-1 Svoboda
Vysoká – Tišice A
5-2 Prejzek T., Klíma
Tišice A – Slaný
0-3
Velvary – Tišice A
2-1 vlastní
Tišice B – Čečelice
1-2 Pečuk
Tišice B – Mlékojedy 0-4
Všetaty – Tišice B
1-1 Měřička
Tišice B – Záryby B
2-1 Rampouch, Brodský
Horní Počaply – Tišice B 2-1 Rampouch
Tišice B – Liběchov
4-4 Pešák, Priatka,
Klíma, Vítovec
Vysoká B – Tišice B
0-0
Tišice B – Velký Borek 1-2 Vohralík
Vehlovice - Tišice B
2-2 Pečuk, Klouček
Žáci
Ovčáry – Obříství
1-10 Polák
Bišice – Ovčáry
7-0
Ovčáry – H. Beřkovice 1-3 Kravcov
Ovčáry – D. Beřkovice 3-5 Minks 3x
Mšeno – Ovčáry
13-0
Ovčáry – Horní Počaply 2-2 Minks 2x
Liběchov – Ovčáry
10-0
Lužec – Ovčáry
12-1 Minks
Dorost
Tišice – Kralupy
3-2 Kouba, Hořánek,
Shánil
Tišice – Řepín
2-1 Pešák, Veselý
Veltrusy – Tišice
3-1 Pešák
Tišice – Lužec
0-3
Lobkovice – Tišice
0-0
Tišice – Liběchov
2-0 Machka, Hořánek
Mšeno – Tišice
1-3 Temiak L., Priatka,
Veselý
Tišice – Vojkovice
2-1 Priatka 2x
Vehlovice – Tišice
0-15 Krupička 5x,
Priatka 2x, Pešák 2x,
Machka 2x, Lipavský,
Černý, Bušek T., Novotný
Předpřípravka
Tišice – Lobkovice
0-3
Tišice – Ovčáry
0-0
Tišice – Neratovice
0-12
Mělník – Tišice
5-0
Tišice – Kralupy
2-2 Sosnovec O.,
Kárník A.
Řepín – Tišice
1-3 Krajč O.
Libiš – Tišice
2-12 Tůma, vlastní
Starší přípravka Ovčáry
Hořín – Ovčáry
1-0 vlastní
Ovčáry – Veltrusy
2-5 Polívka V., Duchoslav
Ovčáry – Neratovice A 0-15
Kojetice – Ovčáry
1-5 Kowalski 2x,
Prodan 2x,J íra
Neratovice B – Ovčáry 1-1 Štráchal R.
Mělník – Ovčáry
0-0
Chvatěruby – Ovčáry 2-3 Prodan, Štráchal R.,
Kowalski
Ovčáry – Kralupy
1-1 Jíra
Lužec – Ovčáry
3-1 Štráchal R.
Ovčáry – Pšovka Mělník
hrálo se po uzávěrce

Šachisté v cíli
Šachisté TJ Sokol Tišice A letošní sezónu uzavřeli prohrou v posledním kole s TJ Neratovice C
0,5 : 4,5, kdy jedinou remízu uhrál Ferdinand Utratil. Hodnocení sezóny, kdy jsme skončili šestí z
jedenácti družstev při třech porážkách, třech vítězstvích a čtyřech remízách je neutrální. Kladnou
bilanci mají Václav Bartoň, Ferdinand Utratil, Miloslav Partl a Jiří Kliment. Děkujeme i ostatním
hráčům, protože soutěže družstev v šachu jsou kolektivní sport. Výpadek jednotlivce může nahradit
nečekaný zisk spoluhráče a důležité je zúčastnit se všech zápasů v plném počtu, aby nehrozily kontumační prohry a neprohrávali jsme dříve než zasedneme k utkání.
Všem přeji slunečné a spokojené prázdniny a zájemce o šachy zveme ve středu 1. září 2010 v pět
odpoledne do hrací místnosti na poště.
Miloš Partl

NAROZENÍ
Viktorie Očeretnova, Jan Kleinert, Václav Kleinert, Alice Zamrzlová, Helena Pauzerová, Alice
Potecká, Anežka Králová

ÚMRTÍ
Drahomíra Schneeweissová
Zdeňka Drdová
Jan Pron

59 let
60 let
66 let
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SPORT
Fotbalisté ukončili sezonu
Jak si vedly jednotlivé týmy?
Muži A
Výsledky našeho prvního mužstva jsou v jarní části jako den a noc. Po počátečních dvou
domácích výhrách přišla neodpustitelná prohra 0:1 v Brandýsku, ale další kolo mužstvo
nečekaně porazilo brankou Langmajera lídra
tabulky Klecany. V dalším domácím zápase
jsme doma podlehli 1:2 Řepínu, ale pro změnu
následně jsme přivezli body z Veltrus po výhře
nad beznadějně posledním týmem 2:0. Další domácí porážkou 1:2 od Tuchoměřic jsme
se dostali mezi týmy ohrožené sestupem. V
následujících třech utkáních jsme získali jen
dva body za remízy 2:2 v Hostouni, kde jsme
brankami Tomáše Prejzka ještě v 89. minutě
vedli, ale domácí ještě stačili vyrovnat a navíc byl Lukáš Temiak v 91. minutě vyloučen, a
1:1 doma s Lidicemi. Ovšem další velký nářez
jsme dostali ve Vysoké. Prohra 2:5 s oslabeným soupeřem, kterému jsme svými hrubkami
výhru sami nabídli, nás odsunula na jedenácté
místo, jen jednu příčku od sestupové hranice.

Ještě že se nám na jaře rozstřílel Tomáš Prejzek, jenž zavěsil již pětkrát do sítí soupeřů. Ani
v posledních dvou zápasech se nám nepodařilo
bodovat. Prohra 0:3 se Slaným je pro nás až
příliš krutá a ve vyrovnaném utkání ve Velvarech jsme dostali rozhodující branku pět minut
před koncem. Ale shoda okolností v ostatních
skupinách a ve vyšších třídách nám zaručila
jistotu účasti v I. B třídě i pro další sezonu.
Již nyní je ale potřeba myslet na novou sezonu.
Příprava A-mužstva na novou sezonu začne již
20. července a bude probíhat v našem areálu, ale
několikrát se přesuneme do Semic na plážový
fotbal. V přípravných utkáních změříme síly s
Brandýsem B, Byšicemi, Mšenem a Lobkovicemi a v generálce před podzimem s Ostrou.
V sobotu 31. července jsme pozváni na turnaj
do Lužce, kterého se účastní i týmy z I. A třídy
Pšovka a Vraný.

Muži B
Béčko získalo na jaře pěkných 13 bodů a obsadilo desátou příčku s 26 body. I přes obměnu
týmu se podařilo III. třídu bez problémů udržet.
Hlavně nástup mládí je velkým příslibem! Tým
vede po Karlu Temiakovi, který v zimě skončil,
Petr Mach a daří se mu zapojovat dorostence i
stmelit hráče z áčka s béčkaři. Jen by to chtělo
od všech lepší tréninkovou morálku.
Dorost
Dorost skončil na konečné čtvrté příčce v tabulce a především ve Vehlovicích se jim zápas
mimořádně povedl.
Žáci
Žáci hrající ve spojeném týmu pod hlavičkou
Sokola Ovčáry mají již sezonu dohranou. Skončili na poslední deváté příčce okresního přeboru
a sestupují. Na jaře získali jen jeden bodík za
remízu s H. Počaply. I jarní skóre 8:62 je hrozivé. O našich osm vstřelených branek se podělili
Vojta Minks 6x a Karel Polák a Tonda Kravcov
po jedné.

Starší přípravka
Starší přípravka hrající také pod hlavičkou Sokola Ovčáry, vedená trenérským duem Martin
Terziev a Jiří Štráchal, měla špatný vstup do jarní části soutěže. Postupem času se však výsledky začali zlepšovat. Dvě výtězství a tři remízy
se silnými celky jsou toho důkazem.
Předpřípravka
Předpřípravka pod vedením Michala Vítovce
se kromě mistrovských zápasů zúčastnila ještě
turnaje v Neratovicích, kde se umístila se na
6. místě ze sedmi družstev.
Tišice - Neratovice 0:13
Tišice - Mělník
0:5
Tišice - Lobkovice 3:7
Oplt, Kárník,
Kruta
Tišice - Kralupy 1:2
Kárník
Tišice - Libiš
4:0
Oplt 4x
Tišice - Slaný
0:8

KONEČNÉ TABULKY

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
15
12
11
13
12
11
12
10
10
10
9
5
5

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

2
5
8
8
12
10
9
12
12
12
14
13
17
18

64: 19
69: 30
54: 48
45: 44
48: 55
52: 49
50: 44
48: 60
46:55
55: 43
47: 48
32: 44
25: 59
26: 63

58
51
42
40
40
40
39
38
34
34
32
31
19
18

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

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

22
21
20
13
13
13
12
9
9
7
8
6
5
1

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

2 101:29
2
96:20
6
89:36
7
56:38
9
94:62
10 65:73
9
54:39
13 61:69
14 55:72
14 37:62
16 38:66
18 38:98
16 51:76
23 19:114

68
66
60
45
43
42
41
31
30
26
26
20
20
5

Dorost
1.Lužec
2.Obříství
3.D. Beřkovice
4.Tišice starší
5.Veltrusy
6.Mšeno
7.Vojkovice
8.Řepín
9.Lobkovice
10.Liběchov
11.Vraňany
12.Vehlovice

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

20
16
13
11
11
11
10
8
8
5
6
2

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

1 109: 34
4
95:48
7
78:49
7
58:32
8
57:49
10 70:62
10 68:44
12 53:59
13 34:63
14 76:105
16 51:89
19 30:145

61
50
41
37
36
34
32
26
25
18
18
7

Žáci
1.Mšeno
2.Lužec
3.Obříství
4.D. Beřkovice
5.Liběchov
6.Byšice
7.H. Beřkovice
8.H. Počaply
9.Ovčáry

16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
11
9
9
8
8
6
4
1

0
0
1
0
1
0
0
1
1

2
5
6
7
7
8
10
11
14

42
33
28
27
25
24
18
13
4

97:17
87:49
59:44
64:40
48:45
73:47
31:76
37:86
15:107

V srpnu opět o pohár starosty
Náš domácí turnaj O pohár starosty se uskuteční v sobotu 7. srpna a bude velmi kvalitně
obsazen. Kromě našeho týmu jsme na oplátku
pozvali Lužec a dva týmy z I. B třídy z Mladoboleslavska - Luštěnice a Kosořice. Takže
příznivci fotbalu se mají opravdu na co těšit.

Sport připravil A. Kravcov

Občasník Tišické rozhledy vydává Obecní úřad Tišice. Redakční rada: Brodský Petr, Černá Naďa, Janoušková Olga Dr., Kváček Václav, Kravcov Antonín, Nováková
Ludmila, Slámová Jiřina Mgr., Kváček Pavel (foto). E-mail: tr@tisice.cz Sazba, zlom a tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L. Ev. č. MK ČR E 10708.
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