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Připomněli jsme si významné výročí

V sobotu 6. března 2010 se v parku v Chrástě sešli obecní zastupitelé v čele se starostou obce
Miroslavem Brodským, aby k pomníku našeho prvního prezidenta T. G. Masaryka položili květiny
a připomněli tak významné výročí – 160 let od jeho narození.

Máme nové ulice

V celé naší obci rostou nové rodinné domky jako houby po dešti. V letech 2003 - 2009 bylo dokončeno kolem devadesáti rodinných domků. V Tišicích je již 220 popisných čísel, v Chrástě 380
a v Kozlech 218. Kdyby někoho ze starousedlíků vysadili se zavázanýma očima z helikoptéry
uprostřed oblasti ohraničené ulicemi V Úvoze, kozelskou částí ulice Ke křížku a ulicí Břízovou
trvalo by mu po sundání šátku hezkou chvilku, než by poznal, kde je. Snad jen silueta Základní
školy by mu pomohla uvědomit si, kde se ocitnul.
Aby byla možnost se v nově zastavených areálech orientovat, zejména poštovním doručovatelkám, zasilatelským firmám, zástupcům dodavatelů elektřiny, plynu, vody a návštěvám, bylo
nutno nové ulice pojmenovat. Ve výše uvedeném prostoru jsou ulice JAVOROVÁ, AKÁTOVÁ,
ŠEŘÍKOVÁ, KARLA ZICHA, ZA ŠKOLOU. Z chrástecké části ulice Ke křížku odbočují ulice
KE HŘIŠTI, ŠVESTKOVÁ, ZELENÁ a K LESU. Z ulice Boleslavské, na hranici mezi Chrástem a Tišicemi, odbočuje ulice PRAŽSKÁ. Ulice OŘECHOVÁ odbočuje z ulice Sokolské. Již
dříve pojmenovaná ulice POLNÍ byla prodloužena tak, že se obloukem napojuje na ulici Obecní.
Na rohu u fotbalového hřiště se na ulici Sportovní napojuje ulice V PÍSKÁCH. A s předstihem
byly pojmenována ulice DUHOVÁ, která propojí stávající ulice Slunečnou a Ke Křížku.
Samotné pojmenování ulic jen na papíře k orientaci nestačí. Snad se v rozpočtu obce najdou
potřebné finanční prostředky a na nárožích nových ulic se objeví jmenovky. Zatím jen naleznete
uvnitř čísla schematický plánek obce se zakreslenými novými ulicemi.
Petr BRODSKÝ

ZDARMA

Volební maraton začíná
V letošním roce nás čekají volby několikrát.
Ty první – do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR zahajují letošní volební „sezónu“, a to poslední květnový víkend. Volit se
bude v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010
od 8.00 hodin do 14.00 hodin. V naší obci budou tradičně tři volební okrsky – okrsek č. 1
Tišice bude mít svou volební místnost v klubovně na poště, okrsek č. 2 Chrást v budově
nového Obecního úřadu a okrsek č. 3 Kozly
pak bude volit v budově Základní školy.

TIKANAS opětovně
upozorňuje, žádá, prosí…

V ranních hodinách 6. dubna nás pozorný občan telefonicky upozornil, že píská šachta CS 37 ve Spojovací ulici. Po demontáži ventilu pan Hlaváček zjistil, že příčinou
jeho selhání je nekázeň některého uživatele, napojeného na
tuto šachtu. Na kuželce ventilu byl namotán jakýsi tampón,
nebo kus obvazového materiálu - těžko se to dá poznat (viz
foto). V každém případě to bylo něco, co do kanalizace nepatří. Kromě toho byla na stěnách ventilu a v detekční trub-

Dívka Polabí je z Tišic

Koncem března vyvrcholila na brandýském zámku slavnostním galavečerem soutěž čtenářů
Polabského týdeníku TOK o nejkrásnější dívku Polabí. Při této příležitosti si všechny finalistky
mohly vyzkoušet, jaké to je, když o ně pečuje tým vizážistů a kadeřníků, předvádějí krásné modely společenských šatů a míří na ně objektivy fotoaparátů. Pro nás je potěšující, že celkovou
vítězkou se stala tišická Alžběta Darášová a získala tak titul Dívka Polabí. Blahopřejeme.

ce vrstva tuku. Všichni občané, napojení na kanalizaci podepsali smlouvu a tím se zavázali dodržovat podmínky užívání
kanalizace, včetně respektování seznamu látek a věcí, které
se do kanalizace vypouštět nesmějí. Stručně řečeno, do záchodu se mohou splachovat jen produkty lidského trávení,
toaletní papír a voda - nic víc. Přesto, buď ve ventilech, nebo
na česlech v čistírně nacházíme neuvěřitelné věci - hadry,
dětské pleny, obvazy, preservativy, kousky ovoce a zeleniny,
které nemohly projít dřezem, zátky od piva či jiných nápojů,
plastové sáčky a mnoho jiných podivností.
Všechny tyto nedovolené předměty jsou potenciálním
zdrojem poruch a selhání zařízení a zbytečné práce pracovníků obsluhy, která opravdu není v těchto případech
příjemná. Proto vás, vážení uživatelé vakuové kanalizace
a čistírny odpadních vod, naléhavě žádáme, prosíme - přečtěte si znovu přílohu ke smlouvě č. 2 ke smlouvě, kterou
jste podepsali, dejte ji přečíst všem členům domácnosti
a dodržujte ji. Děkujeme!
Petr BRODSKÝ, vedoucí provozu a údržby
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ZPRÁVY Z OZ

25. března 2010 OZ schválilo
• rozpočet Obce Tišice na rok 2010 (podrobněji
str. 3)
• Dodatek č. 1 k Obecně závazné vyhlášce
č. 29/2001 týkající se poplatků za odvoz bioodpadů (více v článku níže)
• směnu pozemků mezi obcí Tišice a rodinou Jelínkových, kdy obec tímto získá do svého vlastnictví pozemek ulice Jabloňové
• prodej obecního pozemku p.č. 470/26 v k.ú.
Chrást o výměře 130 m2 S. Rajskému
• sepsání smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí
Tišice a J. Hanouskem a K. Kušniarikem o zřízení
věcného břemene pro vybudování vodovodní přípojky přes obecní pozemek
• OZ dále vzalo na vědomí informaci o zavedení
přísných postihů chovatelů, aby se zabránilo potulování psů po obci, napadání lidí a znečišťování
veřejných prostor
• OZ vyzvalo občany k jarnímu úklidu kolem
svých nemovitostí a k udržování pořádku a bezpečnosti

Svoz biodpadů zahájen
Počátkem dubna byl v naší obci opět zahájen
svoz bioodpadů, a tak Obecní úřad připomíná některé skutečnosti:
1. svoz bioodpadů je jedním z místních poplatků schválený dne 25. 3. 2010 na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva Obce
Tišice
2. schválená výše úhrady:
nádoba 120 l (240 l) – nájem a svoz 680,(1.000,-) Kč/rok
nádoba 120 l (240 l) – pouze svoz 380,(650,-) Kč/rok
3. poplatníci, kteří uzavřeli smlouvu s obcí
v loňském roce, se již nemusejí přihlašovat,
zaplatí pouze na OÚ poplatek
4. pokud bude občan chtít změnu, např. výměnu za větší nebo menší nádobu, je nutné
přihlásit se co nejdříve
5. noví zájemci si mohou nádoby buď pronajmout, nebo zakoupit
Ceny nádob:
120 1 - 1.140,- Kč
240 l - 1.416,- Kč
6. termíny svozu jsou každé sudé pondělí
v měsíci, první svoz proběhl 5. dubna 2010,
poslední svoz je pak 29. listopadu 2010
7. k poplatku je možné přihlásit se kdykoliv
v úředních hodinách na OÚ Tišice
8. splatnost poplatku je 30. června 2010
Lenka Daňhelková

DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ TIKANAS informuje

• v rámci pravidelných úkolů „Povodňové komise
obce Tišice“ byla opět provedena povodňová prohlídka a aktualizace podkladů povodňové komise
• Závěrečné vyhodnocení akce „Oprava komunikace v ulici U Školky“ bylo doplněno a odesláno na
Krajský úřad Středočeského kraje
• na pozemcích bývalé spolanské skládky připravuje firma výstavbu fotovoltaické elektrárny
• VKM, a.s. stanovilo cenu vodného od 1. 2. 2010
na 42,57 Kč/m³ včetně DPH
• Komise územního plánování připravila aktualizaci orientační mapky obce Tišice s názvy nových ulic
(viz příloha uvnitř listu)
• obec provede inventuru záborů veřejného prostranství a vyměří k úhradě poplatky dle platné vyhlášky
• v roce 2011 bude provedeno sčítání lidí, domů
a bytů

V minulém čísle TR jsme vyjádřili naději, že příště
nebudeme muset uveřejnit seznam majitelů a uživatelů nemovitostí, napojených na kanalizaci, kteří nesplnili svoji povinnost a neuhradili poplatek,
stanovený Obecně závaznou vyhláškou 6/2009.
Začátkem března ještě dlužilo poplatek kolem
90 občanů. Všichni dostali do poštovní schránky
upozornění, že se blíží datum splatnosti. Pomohlo to, většina do stanoveného termínu zaplatila.
Obecnímu úřadu jsme předali k vymáhání seznam
těch, na které veškeré výzvy a upozornění neplatí.
Do 31. 3. 2010, tedy data splatnosti, stanoveného
vyhláškou, nezaplatili majitelé, nebo uživatelé nemovitostí na adresách:
Labská 113, Labská 86, Labská 165, Labská 63,
Labská 115, Labská 124, Kostelecká 3, V Uličce
151, Spojovací 276, Spojovací 284, Obecní 124,
Obecní 134, Obecní 259, Zahradní 114, Na Doubí
52, V Chatách 191, V Chatách 022. Do uzávěrky
tohoto vydání TR někteří z nich již zaplatili, ovšem
s 50% přirážkou.
P. Brodský

Klub seniorů Tišice pořádá pro Diakonii Broumov dne
7. a 8. května 2010 sbírku použitého textilu, a to letního
a zimního oblečení, lůžkovin, ručníků a záclon, peří, peřových a vatových přikrývek, polštářů a dek a veškeré obuvi
(nepoškozené). Nepřijímá se znečištěný nebo vlhký textil.
Sbírka se uskuteční na starém Obecním úřadě v Chrástě v pátek 7. 5. 2010 od 13,00 do 18,00 hodin a v sobotu 8. 5. 2010
od 8,00 hod do 13,00 hodin.

CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
Český svaz chovatelů Tišice pořádá u příležitosti 35. výročí založení spolku ve dnech
1. a 2. května 2010 v areálu hasičů v Tišicích výstavu králíků, drůbeže a holubů. Výstava bude v sobotu 1. května otevřena od 13,00 do 18,00 hodin a v neděli 2. května
od 8,00 do 15,00 hodin. Občerstvení v areálu bude zajištěno, stejně jako tombola.
Jaroslav Pazdera, předseda ZO Tišice

Na loveckém kole tradičně

Čí jsou Máje? Naše!
O tradiční květnovou podívanou nepřijde nikdo
z těch, kdo Staročeské máje považuje za nedílnou součást měsíce května. První zvolání „Čí
jsou Máje?“ zazní 8. května v devět hodin dopoledne, kdy se na cestu všemi obcemi vydá krojovaný průvod naší mládeže. Tu čeká opravdu
dlouhý den, protože Máje nekončí u posledního
domu v obci a vyvedením poslední svobodné
dívky, ale večerní zábavou, která začíná ve 20
hodin v sále restaurace Na hřišti. K poslechu
zahraje skupina Kredo. Na celodenní a večerní
akci zve všechny naše občany místní mládež.
(nač)
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Na úspěšné střelce čekala řada odměn.
Konečně přišlo jaro a Květná neděle, která je u nás v Tišicích spojena se střelbou v kozelském lese. Místní Myslivecké sdružení pořádalo tradiční velikonoční závody ve střelbě na asfaltové holuby. Počasí, přes
výhružky meteorologů, vydrželo a déšť přišel až večer. Na střelnici se tentokrát, už podle plně zaplněného
parkoviště, sešlo nebývalé množství návštěvníků i závodníků (celkem 43) a jejich doprovodu. Vítězem
celodenního klání se stal pan Ředina (ve výřezu vlevo) s nástřelem 39 ze 40 možných. Druhý skončil pan
Luňáček s 37 a třetí pan Joska s 36 body. Druhou soutěž tzv.“ Druhá chyba“ vyhrál pan Jírový (ve výřezu
vpravo) a ve družstvech zvítězilo MS JELEN Kovářská se 103 nástřely ze 120 možných. Dostříleno - trubač
pan Purnoch zatroubil konec, rozdaly se ceny a šli jsme domů. Na shledanou v létě na svatou Annu při příštích závodech.
(kv)

Rozpočet obce pro rok 2010
Příjmy:
Sdílené daně
11.900.000,Místní popl. (odpady, psi, automaty) 1.158.000,Správní poplatky
100.000,Daň z nemovitosti
2.200.000,Ulož. odpadů, vyjmutí ze ZPF
270.000,Splátky půjček (podn., FRB)
204.000,Dotace ze SR (školství, veř. správa)
646.600,Elektřina od nájemců
144.000,Příjmy z dob. prostoru
90.000,Příjmy z pronájmů (bytů, nebyt. prost.) 421.000,Poplatky z hrobů
20.900,Příjmy z tříděného odpadu
190.000,Splátky DEZA (povodně)
200.000,Příjmy z úroků
27.000,Ostatní příjmy
37.000,Dotace od SFŽP – dopl. kanalizace 3.499.208,Celkem příjmy:
21.107.708,Výdaje:
Údržby místních komunikací
Kanalizace – úroky z úvěru
Mateřská škola (provoz+školník)
Neinvest. popl. obcím
Základní škola
Knihovna
Kronika
Vydávání TR
Kultura, sál, hospoda
Dary SPOZ, fin.přísp. obč
TJ Sokol (dotace, elektř.)

200.000,821.000,1.147.000,427.000,1.076.000,15.000,12.000,90.000,215.000,40.000,107.000,-

Rehabilitiace, zdr. střed.
159.600,Energie nebyt. prost. (ČD,kadeř.)
51.000,Posk. půjčky FRB
75.000,Veřejné osvětlení
829.000,Hřbitov
17.000,Úroky z úvěrů – plyn. + nový OÚ
427.000,El. nebyt.prostory (CH 89,prod.CH 35) 240.000,Odpady + sběr. dvůr
2.223.000,Veřejná zeleň
420.000,Pečovatelská služba
308.000,Hasiči
26.000,Zastupitelstvo
1.149.000,Vnitřní správa
3.714.000,Splátka kopírka
25.000,Poplatky z účtů
70.000,Celkem výdaje:
13.883.600,Zisk
Ze zisku hrazeno:
Splátky úvěrů:
Tikanas + ztráta z HČ
Hospodářská činnost (bez DPH):
Výnosy:
Příjmy od občanů kanalizace :
Náklady:
Tikanas
Spotř. el.energie
Náklady celkem:
Ztráta z HČ

7.224.108,5.203.932,2.020.176,-

809.600,1.980.000,300.000,2.280.000,1.470.400,-

Pes znamená odpovědnost
Všichni jsme zajisté nedočkavě očekávali příchod jara, a tedy konec sněhu a všech nepříjemných aktivit
s ním souvisejících. Bohužel už sníh dal vyniknout jednomu ze zdrojů znečištění, a to psím exkrementům.
Tání sněhu ještě umocnilo jejich množství po celé naší obci, zejména v místech procházek a venčení našich miláčků (především Lesní a okolní ulice i některé další). Je nutné připomenout, že majitel psa není
zbaven své odpovědnosti za úklid exkrementů na veřejném prostranství tím, že zaplatí poplatek. Nehledě
na to, že psy v naší obci venčí i občané, kteří zde nemají trvalé bydliště, a tudíž žádné poplatky obci neplatí. Vyzýváme proto občany, aby se chovali zodpovědně a neznečišťovali veřejná prostranství tím, že
nebudou po svých miláčcích uklízet exkrementy. Na svém pozemku tak každý učiní zcela samozřejmě,
bohužel k veřejnému prostranství se nikdo nehlásí. Nezodpovědní občané si zřejmě myslí, že zde si jejich
pes může dělat, co chce. Není tomu tak, povinnosti úklidu psích exkrementů zbaven není. Vzhledem
k tomu, že se v poslední době situace výrazně zhoršila, upozorňujeme všechny majitele psů, že se Obec
Tišice rozhodla přistoupit k výraznějším postihům v této oblasti, a to ve formě pokuty/sankce. Na druhou stranu je na místě poděkování těm zodpovědným občanům, kteří exkrementy na svých procházkách
z veřejných prostranství uklízejí. Bohužel takových je velice málo, pro jejich počet nám stačí s přehledem
prsty na rukou.
jč

Zásah hasičů si vyžádal požár osobního automobilu přímo na křižovatce u křížku před Obecním úřadem.
Dle zjištění přivolaných policistů byla příčinou technická závada.

Dětský den aneb s
námořníky poplujem
TIŠICKÉ KLUBko zve
všechny malé i velké na
v pořadí již třetí dětský
den. Ten letošní se bude
konat 5. června a to již tradičně na fotbalovém hřišti
v Chrástě od 13 hodin. Pro každého, kdo si zakoupí
vstupenku, je připraven program, který naplní celé
odpoledne. A jak sám název dětského dne napovídá,
bude tentokrát celý program v duchu námořníků, pirátů, moří i rybářů. Trasa po obci bude beze změn,
ale tentokrát cestovatelé poplují od jednoho moře
k druhému, kde si vyzkouší zručnost v chytání rybiček či lezení po provazové síti. Určitě se bude hodit
nacvičení hodu záchranného kruhu nebo brodění
v hluboké vodě. Na cestu se všichni mohou vydat
s náležitou image, protože v dílničkách bude připraveno vše pro výrobu námořnických triček a šátků,
obličejíky se promění na ostřílené piráty a námořníky, na krásné mořské panny nebo vodní květiny.
Sádrové magnetky i vyrobené dekorační ozdoby
budou po dlouhou dobu připomínat všem dětem, jak
tento den s KLUBkem prožily.
To, že bude doprovodný program na hřišti, je
samozřejmé, ale co víc – i tentokrát se v průběhu
celého roku podařilo shromáždit díky podpoře ze
strany obyvatel a sponzorů opravdu pěknou hromádku peněz, a tak finančně nejnáročnější prvek
– Vezírova pevnost – bude podle všech plánů připraven k slavnostnímu předání do užívání všem
dětem! Ale protože výstavba hřiště není u konce
a v plánu jsou další prvky, prosíme i letos všechny
maminky, babičky, tetičky, aby zůstaly akci „hřiště“ nakloněny a napekly do prodejního stánku dobroty, které jsou vyhledávaným občerstvením všech
návštěvníků. Tato forma podpory výstavby dětského hřiště přispívá nezanedbatelnou částkou k jeho
zdárnému dokončení. Věříme, že jsme připravily
pestrý program, na který se budou těšit všechny
děti, a doufáme, že i žádost o krásné počasí a sluníčko bude kladně vyřízena.
Na všechny návštěvníky se těší holky z KLUBka.
(nač)

Programem únorové soboty v centru GAPA s názvem Sobotní proměna bylo líčení malých i velkých.
Krásné kočičky Capartovy si užívaly soutěží, zatímco jejich maminka pomáhala s líčením ostatních
dětí. Dospělým pomáhala profesionální vizážistka.
Kurz líčení pro dospělé se bude pro velký zájem opakovat.
(foto nač)
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Španělky oblé zatančily flamenco a macarenu,
výherce hlavní ceny tančil paso doble
Stejně jako loni, tak i letos jedna dubnová sobota
patřila zábavě, kterou pořádalo Tišické KLUBko.
Desátého dubna se kolem osmé hodiny večerní
začali v sále restaurace na hřišti scházet „seňory“
a „seňorové“ z Tišic a přilehlého okolí – letošní
zábava byla totiž ve stylu Španělska. Celý večer

měl skvělou atmosféru, což je patrné z fotografií.
My jen dodáváme to, co z nich nevyčtete: na konto
„hřiště“ přibylo přes dvacet tisíc korun a ta příští
zábava je ve stylu ABBA, muzikálu Mamma Mia a
diskoték osmdesátých let vůbec. Tak zase za rok!
(nač)

Výherci hlavních cen tomboly si cenu museli „vysoutěžit“. Za skvěle předvedené paso doble si Igor
P. odnesl první cenu – dárkový koš.

Klubkařky své předtančení pojaly opravdu stylově. Odměnou jim byl skandovaný potlesk diváků ze sálu
i z lokálu.

Prázdniny v Centru volného času

Nabídka červencových příměstských a letních táborů společnosti GaPa pro vás Kostelec n. L.
Prázdniny zatím na dveře neklepají, ale s jarem
přicházejí plány, jak naložit s letní dovolenou
a rodičům malých dětí začínají starosti, jak vykrýt
prázdniny ve škole a školce, jednoduše řečeno –
kam s dětmi o prázdninách? Řešení nabízí Centrum volného času v Kostelci nad Labem, které
v průběhu července připravilo čtyři turnusy tak
zvaných příměstských táborů a jeden letní pobyt
v krásném prostředí Krkonoš.
Červencové příměstské „tábory“ pro děti od
čtyř do devíti let
- výhodné pro rodiče, kteří nechtějí nechat dítě
v cizím prostředí
- po celý den k dispozici herny, tělocvična, zahrada, taneční sál
- zajištěno stravování, pitný režim
- možno přihlásit dítě s dietologickým režimem
(vlastní strava)
V průběhu července budou připraveny celkem
čtyři turnusy s tématicky zaměřeným programem:
Prázdninová všehochuť (od 7. 7. do 9. 7.) sportovní a dovednostní hry, soutěže, tvoření i tancování.
Olympijský týden (od 12. 7. do 16. 7.) - sportování, výroba sportovního náčiní, dresů, medailí
pro vítěze. Příprava velké sportovní akce, na kterou budou pozváni i rodiče.
Indiánské léto (od 19. 7. do 23. 7.) - výroba
náčiní a nářadí denní indiánské potřeby, oblečení
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a nalíčení. Celý tábor bude velkou přípravou na lov
a cvičení dovedností, bez kterých se žádný indián
neobejde, chybět nebude totem ani týpí.
Tábornický týden (od 26. 7. do 30. 7.) naučí děti
chovat se v přírodě, poznávat naše rostliny i živočichy. Děti nezůstanou ochuzeny o výrobu, tentokrát tábornických pomůcek, poradí si se stavěním
stanu i s tím, jak přelstít přírodu.

Seňory a seňorové na zábavě Tišického KLUBka
foto P. Janoušek

Všechny běhy příměstských táborů budou probíhat od 7.30-16.30 hodin (možnost individuální
dohody).
Letní týdenní pobyt Roztančené léto (od 10. 7. do
17. 7.) pro dívky od šesti do dvanácti let v krásném
prostředí penzionu AKTIV v Krkonoších
- každý den bude zaměřen na jeden taneční styl disko, country, latina, hip-hop a salsa
- líčení, oblečení a účesy, které k danému tanečnímu stylu patří
- výroba ozdob a doplňků
- závěrečná taneční show - Módes róbes bál.
Závazné přihlášky možno podat již nyní. Podrobné informace, včetně ceníků a přihlášek najdete na
stránkách: www.gapaprovas.cz. Jakékoli dotazy
vám zodpoví a na všechny děti se těší Gabriela
Kvasničková (724 313 269).
Naďa Černá

Country bál, který uspořádala naše Mateřská
škola koncem února v sále Na Hřišti, se opravdu
vydařil. Malí kovbojové i jejich půvabné protějšky si pod dohledem těch velkých kovbojů zatančili
a zasoutěžili a hlavně se všichni dobře pobavili
tak, jak už to tradičně na akcích MŠ bývá.

Velikonoce v naší školce

Velikonočních zvyků je spousta. My jsme si letos v naší školce řadu z nich vyzkoušeli. Například jak se
seje osení a jak se o něj staráme, aby bylo pěkně zelené. Malovali jsme velikonočního zajíčka, zdobili vyfouknutá vajíčka různými způsoby, zdobili jsme si upletené pomlázky a naučili jsme se několik říkanek,
které se používají při hodování. Také jsme si zkusili „hodování nanečisto“, kdy kluci chodili od domu k
domu a vyšlehávala tam děvčata. A přidali některé další…

Vynášení Mořeny

I starosta se spolu s dětmi z naší školky rozloučil
se zimou.

Úspěch v recitační soutěži

Žákyně naší tišické školy Natálka Šperlová a
Markétka Luňáková se 19. března 2010 zúčastnily okresního kola recitační soutěže v Mělníku.
Do krajského kola z celého okresu postupovali
jen první dva nejlepší soutěžící a další místo bylo
ohodnoceno čestným uznáním, a to získaly obě
dívky. V poměrně velké konkurenci je to velmi
úspěšné umístění, obě si zaslouží za svůj výkon
velký potlesk nás všech.

Tradiční český obyčej – vynášení Mořeny, symbolu zimy a smrti, se mezi dětmi těší velké oblibě. Děti
si do školky přinášejí vejdumky, slámu, prostěradlo, aby společně vyrobily Mořenu – hlava a tělo z prostěradla vycpaného slámou, suknice a přes ní zástěra, na hlavu šátek a kolem krku korále z vejdumků.
Mořena pak čeká ve třídě na svůj den, kdy skončí v řece Labi. Každý den dětem připomíná blížící se
slavnost a stupňuje jejich radostné očekávání. Když přišel čas, vypravili jsme se k řece. Děti se střídaly v
nesení Mořeny, aby jí každý vynesl. Cestou se zastavily na obecním úřadě, kde se i pan starosta za celou
vesnici rozloučil se zimou a ozdobil naší Mořenu korálemi z malovaných vejdumků. Za zpěvu písně
„Smrt nesem ze vsi“ dorazily děti až k Labi. Za pomoci učitelky hodily Mořenu do vody, doprovodily
jí na její dlouhou pouť jarní říkankou a pak už jen radostně mávaly a hleděly po proudu, dokud se jim
Mořena neztratila z očí.

Velikonoční dílna s rodiči

Ve středu před Velikonocemi proběhla odpolední dílna s rodiči. Společně se
svými dětmi si vyzdobili stojánky na vajíčka, vyfouknutá i papírová vajíčka a papírové ptáčky. Použili jsme inkoustovou
techniku, dozdobenou barevnými korálky. Vznikly zde úžasné výrobky a podle
úsměvu rodičů i dětí byla vidět spokojenost a radost ze společné práce.
L. Nováková

SPORTOVNÍ VÝZVA
Základní škola zve všechny děti a rodiče na
květnové závody v přespolním běhu, zakončené sportovním odpolednem v areálu školy
s táborákem a opékáním vuřtů.

Solná jeskyně
Vzhledem k tomu, že loňské výlety do solné jeskyně byly úspěšné, zopakovali jsme
je i letos, tentokrát však jezdíme do Solné
jeskyně v Mělníku. Pro velký zájem jsme se
rozdělili do dvou skupin, takže navštěvujeme jeskyni dvakrát týdně. Děti relaxují při
reprodukovaných pohádkách a poté si hrají
se solnými krystalky, kterými je pokryta celá
podlaha. Naplňují kbelíčky, bábovičky, dělají malé hromádky a velké kopce, mezi nimi
lopatkami vyznačují cestičky a to se jim velice líbí. A hlavně se všem dobře dýchá, což
je cílem každé návštěvy.
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Šampión psí krásy běhá po kozelském lese
Psy na vesnici či ve městě chová kde kdo. Jedni dávají přednost voříškům, ve kterých se mísí
rasy od čivavy po bernardýna, jiným učarovalo
konkrétní plemeno a pro úspěch svého psa jsou
ochotni obětovat nemálo času i financí. Všichni
ale mají jednu věc společnou – lásku k psům.
Těm se od svých patnácti let věnuje Helena Formánková, která má ve své psí smečce šampióna
krásy.
„Po zvířeti jsem toužila odmala. Bylo pravidlem,
že z procházky či výletu jsem nosila všemožná
zvířata a chtěla si je nechat. Prvního psa jsem od
rodičů dostala až k maturitě. To byl střední knírač,“ začala vyprávět Helena Formánková. Dřív
než začala s vlastním chovem, věnovala se kynologii v Moravském Krumlově. Nevadilo, že nemá
svého psa, chodila na cvičiště a pozorovala práci
zkušených cvičitelů. S několika svými psy složila
služební zkoušky. „Ale narozením druhého dítěte
nezbýval na tak náročného koníčka čas a já jsem
byla nucena kynologii opustit.“ V té době bydlela
s rodinou v Praze, ale toužila po domku na venkově, kde by se mohla věnovat nejen chovu psů, ale

složenu základní mysliveckou zkoušku poslušnosti,
takže jsem po sportovní kynologii začala docházet
mezi myslivce a psa cvičila.“ Jak sama říká, muži
v zeleném na ni pohlíželi s očividným despektem,
když mezi ně přišla cvičit svého „krasavce“, ale
když viděli, že si s výcvikem ví rady, vzali ji mezi
sebe. „To víte, pro mě jako nemyslivce byl trochu
problém naučit psa klidu při výstřelu, když nevlastním zbraň a těžko to tedy nacvičím,“ vysvětlila
s úsměvem své působení mezi myslivci z Borku.
„Přiznávám, že na to, že můj pes udělal zkoušky
v tak zvané první třídě za plný počet bodů, jsem
náležitě pyšná.“
Ale paní Helena si prostě chtěla vyzkoušet výstavy. Proto při výběru psa sáhla po jeho exteriérově
bezvadném rodokmenu, přivedla psa mezi lovecké, služební šampióny, obstála mezi myslivci a její
Derryl mezi „lovci“. Derryl je výstavně vedený
pes, to znamená, že umí stát ve výstavním postoji,
nechá na sebe sahat – což je nutné při posuzování,
má výstavní pohyb. Psa je nutné cvičit těmto jednotlivým úkonům odmalička. Je nutné mu věnovat
maximální péči v úpravě a čistotě. Musí mít nejen
hodně lásky, ale i kvalitní stravu a dostatek teku-

výstava pro nejúspěšnějšího psa (fenu) plemene
nekončí. Plemena psů jsou rozdělena do deseti tříd,
v nich je různý počet plemen podle jejich zařazení.
A vítěz plemene postupuje do soutěže o titul „vítěz
skupiny“ tomu patří titul BIG (best in group). Ale
ani nyní nejsme u konce, protože vítězové skupiny
jdou do soutěže o vítěze výstavy, kde se může setkat zmíněná čivava s bernardýnem. Derryl je šampiónem Čech, Chorvatska a Černé Hory. K titulu
interšampión mu chybí jeden CACIB. Jako jeho
největší úspěch pokládá H. Formánková druhé
místo ve své třídě ze světové výstavy v Bratislavě. „Ráda vzpomínám i na výstavu v Lipsku, kde
se podařilo získat titul BOB a Derryl byl čtvrtým
nejkrásnějším psem výstavy,“ dodává s pýchou.
„Pro mě je největším úspěchem to, že můj pes žije
báječný psí život se spoustou vycházek, běhání po
lese i válení se v trávě a přesto je šampión,“ řekla
na závěr rozhovoru Helena Formánková.
Text Naďa Černá
Foto: M. Trávníčková
PS: Protože u Formánků není místo jen pro psy,
ale i koně, se kterými jezdí parkúr, setkáte se s nimi
na stránkách Tišických rozhledů ještě jednou

Pozvánka na akce do Centra
volného času
v Kostelci nad Labem

Deryl ve výstavním postoji s Helenou a Karlem Formánkovými a profesionální handlerkou D. Šejvlovou.
i koním. Při chovu psů chtěla skloubit dvě základní
skupiny chovatelů a to tu, která se věnuje výcviku i tu, která se věnuje exteriéru psa. Všeobecně
platí, že výstavní pes musí splňovat hlavně exteriérové požadavky. Hodnotí se snad vše, co na psu
vidíte - barva očí, výška, hmotnost, postoj, pohyb,
nasazení uší či ocasu a u srsti její zbarvení, kvalita,
hustota i délka. Podle toho i chovatel vybírá štěně
a sleduje jeho rodokmen daleko do historie, aby
viděl, jak kvalitní zvířata se nacházela v jeho linii.
Podobně je tomu i u psů služebních, kteří prochází
výcvikem. Zde se ale více než na „parádu“ hledí
na cvičitelnost, ovladatelnost, poslušnost. „A já
jsem chtěla takového psa, který by musel splňovat
oba tyto požadavky, a proto jsem se začala věnovat
chovu anglických setrů,“ vysvětlila výběr plemene H. Formánková. Tento setr, pokud s ním chce
chovatel uspět na výstavě, musí být nejen exteriérově bez chybičky, ale musí mít i zkoušky z výkonu. „Setr je lovecké plemeno, tak zvaný stavač
(zachytí pach zvěře a „vystaví“ ji), který musí mít
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tin. Dlouhosrstého psa musíte i výstavně upravit,
každé plemeno má daný střih, který se musí dodržet. „Derryla upravuje profesionálka, která na
něm začne pracovat již čtrnáct dní před výstavou,
nejprve udělá základní střih, den před výstavou se
doupraví a v den výstavy začneme koupat, foukat,
česat tak ve čtyři ráno.“ Ale správně vystavit psa
neznamená upravit jen jeho zevnějšek, ale sladit
své oblečení v kontrastu se srstí psa a umět psa
předvádět tak, aby vynikl co nejvíce jeho pohyb.
S výstavami můžete začínat i s půlročním štěnětem, kde se zadává titul „nadějný“ nebo „velmi
nadějný“, jak nám vysvětlila psí tituly chovatelka.
V ostatních třídách se zadávají tituly „velmi dobrý“ a pokud je pes vyhodnocen jako nejlepší ve své
třídě, pak mu patří titul CAC. „V soutěži jsou třídy
rozděleny na psy a feny. Vítězové tříd pak postupují
do soutěže o nejlepšího psa a fenu plemene. Těm je
zadán titul CACIB. Vítězové všech tříd pes a fena
postoupí do nejvyššího kola každého plemene, to
je vítěz plemene a tomu patří titul BOB.“ Ale tím

15. května – jarní bazar dětského oblečení.
Do prostor Centra volného času můžete ráno
přinášet nepotřebné dětské oblečení, které se
bude odpoledne nabízet k prodeji. Večer si neprodané oblečení a peníze za prodané vyzvednete
19. května – Jarní škola líčení
Po úspěšné únorové lekci pokračujeme další
ukázkou líčení, zaměřenou na barevnou typologii a korekce obličeje
29. května – Zahradní slavnost
od 14 do 17 hodin
Důvodem k oslavě bude uvedení do provozu
rekonstruovaných prostor zahrady s novými
herními prvky pro děti. Pro ně bude opět připravena výtvarná dílna, kde si tentokrát vyrobí broučky a pak bude připraveno „Divadélko
v trávě“. Děti se budou moci zapojit do hraní
divadla nebo jen spolu s rodiči shlédnou divadelní představení. Maminky mohou dobu, kdy
bude probíhat program pro děti, využít k výuce
výroby letních šperků.
3. a 4. června – Zápis do Gapíkovy školičky
Od září bude mít školička rozšířen provoz a to
od 7.30 do 16 hodin. Od 16 hodin bude vždy
připraven hodinový výtvarný nebo pohybový
kroužek, na který mohou docházet děti zapsané
i nezapsané do dětské školičky.
Zápisy budou probíhat v době: ve čtvrtek
3. června od 14 do 18 hodin a v pátek 4. června
od 9 do 13 hodin.
V tyto termíny si rodiče mohou v rámci dnů
otevřených dveří, spojených se zápisem dětí do
školičky, přijít prohlédnou všechny prostory,
které budou děti využívat v celodenním programu, i rekonstruovanou zahradu s dětským
hřištěm a novými herními prvky.
(nač)

NAROZENÍ

Návraty
Další návrat do historické podoby našich obcí je možný díky laskavosti Františka NERGLA, který mi
nedávno přinesl několik velmi starých fotografií. Na jedné z nich je původní podoba domu č. p. 13 v
Boleslavské ulici. Již jen nejstarší pamětníci vědí, že zde byl až do první poloviny 50. let minulého století
„obchod koloniální a galanterní“, dnes bychom řekli obchod se smíšeným zbožím. V chrástecké kronice
je v zápise za rok 1932 zaznamenáno: „Manželé Antonín a Bohuslava Kašparovi prodali svůj dům a
obchod zbožím osadnickým manželům Eduardu a Marii Nerglovým z Prahy.“ Co všechno pan Nergl
prodával dospělým zákazníkům, si již moc nepamatuji, my kluci jsme si u něj na jaře kupovali kuličky na
cvrnkání do důlků a v létě kyselé okurky „rychlokvašky“. Po roce 1948 pan Nergl odmítnul vstoupit do
socialistického spotřebního družstva JEDNOTA a svůj krámek definitivně zavřel. Za nějaký čas prostory
krámu přestavěl na byt a rozšířil dům o patro do podoby, kterou má dodnes.
Petr Brodský - kronikář

Pavlína Gabrielová
Filip Junek
Kateřina Anna Hanušová
Hanka Krátká
Stanislav Rajský
Daniel Zich

ÚMRTÍ

Růžena Hlaváčková
Danuše Holcová

84 let
74 let

Poděkování za péči
Děkuji všem pracovníkům oddělení ošetřovatelské péče Nemocnice Podolí - Mělník za péči,
laskavý, vlídný přístup, hluboké pochopení pro
staré lidi a pěkné prostředí, ve kterém dožili své
dny paní a pan Dobrovolných. Jsem vděčná za
důstojné podmínky poskytované péče, které bych
mým rodičům v domácí péči - přes sebevětší snahu - nemohla poskytnout.
Ing. Viera Sedliaková

...dnes

Vážení spoluobčané,
stejně jako v minulém roce, tak i letos jsme
pro vás připravili zdraví prospěšnou a bezplatnou akci „Měření vnitřních rizikových tuků a
konzultace redukce váhy“. Tato akce je pro vás
připravena ve dnech 5. a 12. května 2010 vždy
od 13,00 do 19,00 hodin v Poradně zdravého
životního stylu v prostorách rehabilitace, Chrást
č.p. 35. Všichni jste srdečně zváni.
L. Susová

inzerce

z Prodám stavební parcelu 998 m² v Chrástu, cena

Kdysi...

dohodou. Tel.: 732 632 989 nebo 603 811 276.

Ročník 2009-2010 stolních tenistů u konce
Obě tišická družstva mají za sebou další ročník
mistrovských soutěží mělnického regionu a obě
skončila v prvé polovině tabulky. Tišice A, hrající
nejvyšší okresní soutěž, skončily na šestém místě,
i když bylo reálné být o stupínek výš. Rozhodla
zdánlivá maličkost – v řádném hracím termínu byl
sál obsazen (příprava sálu na ples) a soupeř z Veltrus nepřistoupil na předehrávku o den dříve. Návrh na sehrání utkání na jejich stolech jsme zase
nemohli akceptovat my, protože B-mužstvo hrálo
ve stejný termín svůj zápas. Protože z áčka zbyli
jen dva hráči, bylo nutno navrhnout kontumační
prohru. Byl to jediný kontumační výsledek v celém ročníku RP I a potvrdila se pravda, že přesun
termínu lze dohodnout s každým, s výjimkou Veltrus. O konečném umístění rozhodovali prakticky
tři hráči – J. Fabián, M. Brodský a P. Rubín. Jako
čtvrtý vždy nastupoval někdo z B-mužstva, ale
s minimálním úspěchem.
V RP II bojující B-mužstvo skončilo v konečném účtování na čtvrtém místě s odstupem jak od
prvních třech, tak od mužstev směrem dolů. V průběhu soutěže se tréninků zúčastňovali vesměs jen
hráči béčka. Fabián a Rubín z áčka se věnovali ve
stejný den trénování žáků v Byšicích, kde mají ve
škole ideální podmínky. U nás je práce s mládeží
za stávajících ekonomických podmínek v nedohlednu, protože náklady na jediný hrací den, ať
už tréninku, či zápasu, jsou suverénně nejvyšší ze
všech oddílů Mělnicka.
Z jednotlivců skončili z pohledu úspěšnosti nejlépe v RP I jako čtvrtý J. Fabián 83,3%, 15. Brodský

70,0% a 16. Rubín 69,6% . V RP II pak 6. Dudek
71,9%, 13. Veselý 64,3%, 18. Habart 51,3% , 20.
Kratochvíl Ivo 50,0%. Pokud jde o budoucnost,
pak zachová-li nám přízeň sponzor, firma pana
Hanouska, pak by se mohla naše mužstva i v příštích sezónách udržovat přibližně na současných
pozicích.

Tišice B - Liběchov B
16-2
Dudek, Kratochvíl I. a Habart 4,5, Vais 2,5
Mšeno B - Tišice B
12-6
Dudek a Kratochvíl I. 2, Veselý a Habart 1
Tišice B - Neratovice D 0-18
Nelahozeves B - Tišice B 14-4
Veselý 3, Kratochvíl J. 1

Výsledky dosud v TR nezveřejněné:
Mělník-Pšovka - Tišice A 11-7
Rubín 3, Brodský 2, Veselý 1, WO 0-1
Tišice A - Beřkovice A
12-6
Fabián 4,5, Rubín 3,5, Brodský 2, Dráb 2
Mlékojedy B - Tišice A 9-9
Fabián 3, Rubín 3, Brodský 2,5, Dráb 0,5
Tišice A - Neratovice C 9-9
Brodský 3, Fabián 2,5, Rubín 2,5, Dráb 1
Nelahozeves A - Tišice A 12-6
Brodský, Rubín a Dráb 2,
Tišice A - Cítov
10-8
Rubín 4,5, Fabián 3,5, Brodský 2
Mšeno A - Tišice A
14-4
Fabián 3, Brodský 1
Tišice A - Veltrusy B
0-18 k
Tišice A - Dřínov B
12-6
Fabián a Brodský 4, Rubín a Jelínek 2
Kralupy A - Tišice A
6-12
Fabián 4,5, Brodský 4, Rubín 3,5
Tišice B - Neratovice E 16-2
Habart 4,5, Kratochvíl I. A Vais 3,5, Dráb 2,5, Dudek 2
H. Počaply - Tišice B
6-12
Dráb a Vais 3,5, Kratochvíl I. a Habart 2,5

Konečné tabulky
1. TJ Neratovice C
2. Mělník - Pšovka
3. SK Mšeno A
4. Start Mlékojedy B
5. Sokol Veltrusy B
6. Sokol Tišice A
7. Beřkovice A
8. Nelahozeves A
9. Sokol Cítov
10. SK Liběchov A
11. Sokol Dřínov B
12. Kralupy n. V. A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

19
17
16
14
11
11
10
9
7
4
2
0

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

2
4
6
7
8
7
10
11
12
15
15
22

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

269:127
260:136
255:141
232:164
223:173
209:187
193:203
175:221
179:217
137:259
160:236
84:312

58
52
48
43
36
35
32
29
24
15
11
0

SK Mšeno B
16
Dolní Beřkovice B 16
TJ Neratovice D 16
Sokol Tišice B
16
Nelahozeves B
16
Start Mlékojedy C 16
Horní Počaply
16
TJ Neratovice E 16
SK Liběchov B 16

12
12
12
8
7
7
4
4
1

2
1
0
2
1
1
2
0
1

2
3
4
6
8
7
9
12
14

0
0
0
0
0
1
1
0
0

186:102
188:100
200:88
152:136
157:131
139:147
130:156
80:208
62:226

38
37
36
26
22
21
13
12
4
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Sport

Fotbalisté vstoupili do jarní sezóny

Tišice A
Naše první mužstvo prodělalo velmi náročnou přípravu na jarní část soutěže. V jejím rámci se účastnilo
zimního turnaje na umělé trávě v Praze-Kyjích, kde po dobrém vstupu byla druhá polovina horší a celkově na turnaji obsadilo čtvrté místo. Současně
odehrálo i čtyři přátelské zápasy, kde je škoda, že proti nejsilnějšímu soupeři Brandýsu B
jsme nebyli v plné síle, což se projevilo i na
výsledku. Ještě před začátkem mistrovské
části jsme získali do našeho týmu nové posily
- přestupem Jirku Svobodu a Karla Temiaka
a na půlroční hostování z Neratovic do útoku
Jardu Langmajera a do branky Jakuba Němečka z Byšic. Velmi důležitý první mistrák doma
proti Lužci jsme zvládli a vyhráli. V Jenči by
byla spíše spravedlivá remíza, ale ani soupeř
a především rozhodčí s tím nebyli svolní. Proti
Zárybským
jsme již podruhé v této sezoně naNejlepší střelec podzimu Jiří Štráchal.
plno bodovali, což je po dvou letech bez bodu
příjemná zpráva.Díky šesti jarním bodům jsme se v tabulce dostali do klidnějšího středu.
Tišice B
V přípravě odehráli jen jedno utkání na umělé trávě na Střížkově proti Miškovicím, které se ovšem příliš
nevydařilo. Ani začátek jarní části soutěže nebyl nic moc, takže úspěch přišel až ve třetím zápase doma
proti Dřísům, který mohl být i výraznější, ale šance zůstaly nevyužity. Do béčka přišli někteří noví hráči
a především se z Třeboradic vrátil na hostování Martin Měřička, který dává hře rozum.
Dorost
Zápasy dorostu měly začít pohárem již začátkem března, ale pro špatné terény se oba odehrály až
v dubnu. Jelikož dvakrát dorostenci prohráli, do vyřazovací části nepostoupili. V mistrovských utkáních
se jim daří o něco lépe, doma porazili Vraňany a remizovali s druhým Obřístvím, prohráli jen v Dolních
Beřkovicích.
Žáci
Žáci vstoupili do Poháru ČEZu dvěma porážkami, z nichž první v Zárybech byla dosti vysoká. V druhém utkání zahráli dobře jen v prvním poločase, který skončil bez branek, ale po změně stran byl Kostelec
lepší a zaslouženě zvítězil. Po těchto porážkách již žáci nemohou postoupit do dalších bojů.
Starší přípravka
Odehrála zatím jen jedno mistrovské utkání na půdě Byšic a prohrála rozdílem tří branek. Podle vyjádření trenéra M. Terzieva to byl první zápas a ukázal několik nedostatků, které je potřeba do dalších
zápasů odstranit.
Závěrem ještě jedna poznámka - začátkem dubna byla spuštěna závlaha, takže můžeme začít naplno
využívat automatickou závlahu hřiště.

VÝSLEDKY:
Turnaj v Kyjích
Tišice A – Praga
Tišice A – Střešovice
Tišice A – Svojetice
Tišice A – Počernice
Tišice A – Kyje B
Přátelsky
Tišice A – Kly

Okresní pohár
Tišice – Vojkovice
4-1
2-2
1-1
2-3
0-1

Klíma 3x, Brzoň
Klíma, Temiak L.
Kaňovský
Langmajer 2x

4-1

Langmajer 3x,
Karlík
Brzoň
Prejzek T., Klíma,
Langmajer, Brodský,
Karlík
Temiak K.2x, Karlík,
Svoboda, Langmajer
0-7

Tišice A – Brandýs B 1-7
Tišice A – Lobkovice 5-2
Tišice A – Kosořice

5-3

Tišice B – Miškovice
Mistrovská utkání
Tišice A – Lužec
2-1
Jeneč – Tišice A
2-1
Tišice A – Záryby
2-1
Brandýsek – Tišice A 1-0
Tišice B – Kostelec 0-2
Neratovice B – Tišice B 3-0
Tišice B – Dřísy
3-1
Lotos – Tišice B
0-4

Holomek (penalta),
Langmajer
Karlík
vlastní,Temiak K.

Rampouch 2x,Pek
Klíma 3x, Pečuk

3-4

Pešák, Priatka,
Hořánek
Priatka

Lobkovice – Tišice
2-1
Mistrovská utkání dorost
Tišice – Vraňany
4-3 Priatka 2x, Pešák,
Hořánek
D. Beřkovice – Tišice 1-0
Tišice – Obříství
3-3 Krupička 2x, Priatka
Pohár ČEZ
Záryby – Ovčáry
11-2 Polák a Macek
(oba z penalty)
Ovčáry – Kostelec
1-3 Minks
Obříství – Ovčáry
9-0
Mistrovská utkání starší přípravka
Byšice-Ovčáry
3-0
Ovčáry – Lobkovice 0-6
Ovčáry – Libiš
2-3 Kowalski, Duchoslav

PLES SE TRADIČNĚ VYDAŘIL
V březnu sportovci uspořádali tradiční maškarní ples, na kterém hrála skupina Pohoda.
Návštěva, tombola i nálada byly výborné, proto děkujeme všem maskám za účast a přispění
k dobrému a pohodovému večeru.

Další sport na straně 7
Sportovní stránky připravil A. Kravcov

I. B třída skupina B
1. Klecany
16 10
2. Slaný
16 9
3. Lidice
16 9
4. Hostouň
16 8
5. Řepín
16 9
6. Jeneč
16 7
7. Vysoká
16 8
8. Tišice A
16 7
9. Velvary
16 6
10. Lužec
16 5
11. Tuchoměřice 16 5
12. Záryby
16 3
13. Brandýsek
16 3
14. Veltrusy
16 3

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

1
3
3
4
7
6
8
7
7
9
9
6
10
12

38:11
41:17
35: 8
41:28
36:36
34:25
31:33
21:26
29:33
27:34
24:37
20:27
14:32
17:41

35
31
31
28
27
24
24
23
21
17
17
16
12
10

III.třída skupina A
1. Kostelec
16 14
2. V. Borek A
16 12
3. H. Počaply16
12
4. Liběchov
16 9
5. Záryby B
16 9
6. Mlékojedy
16 7
7. Ner. - Byš. B 15 7
8. Čečelice
16 7
9. Dřísy
16 6
10. Tišice B
16 5
11. Vehlovice
16 4
12. Všetaty A
16 3
13. Lotos
15 3
14. Vysoká B
16 1

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

0
1
4
5
7
5
5
7
7
10
12
11
10
15

64:20
53:11
52:22
60:30
38:53
26:19
31:19
40:30
42:40
21:44
18:44
30:47
21:60
14:71

44
39
36
29
27
25
24
23
21
16
12
11
11
3

Okresní přebor dorost
1. Lužec
14 14
2. Obříství
12 9
3. D. Beřkovice 13 8
4. Vojkovice
14 7
5. Mšeno
14 7
6. Tišice starší 14 6
7. Veltrusy
14 6
8. Lobkovice
14 6
9. Liběchov
14 4
10. Vraňany
14 4
11. Řepín
13 3
12. Vehlovice
14 1

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

0
2
4
5
6
5
7
8
8
10
8
12

61 : 16
51 : 16
45 : 30
44 : 32
39 : 39
33 : 23
32 : 38
27 : 36
42 : 66
28 : 46
29 : 34
17 : 72

42
28
25
23
22
21
19
18
14
12
11
4

Šachisté těsně před
koncem sezony

Po devátém kole máme tři vítězství, čtyři remízy
a dvě porážky a celkově jsme pátí. Zbylé výsledky a konečnou tabulku přineseme v příštím čísle.
Jako perličku zmíním březnovou účast M. Partla
na turnaji v Postupicích, kdy dopoledne vyhrál semifinálovou skupinu a postoupil do finále A. Odpoledním výkonem už nepřekvapil, ale jako jediný
porazil J. Gregora, který i přes zmíněnou porážku
skončil první, a M Partl přes toto vítězství ve finálové skupině poslední, tedy celkově dvanáctý z
36 hráčů. Chtěl jsem jen ukázat, že vyhrát může
kdokoli, jen je potřeba sednout k šachovnici. Je-li
mezi vámi někdo, kdo by chtěl pomoci tišickému
šachu, zveme Vás do hrací místnosti na poště vždy
první středu v měsíci od 17 hodin a skutečně rádi
uvítáme kohokoli, kdo má o šachy zájem.
Výsledky:
Dobrovice F – Tišice
1,5:2,5
Bartoň 1, Utratil 1, Partl 0,5
Tišice – Dobrovice D
0,5:4,5
Kliment 0,5
Miloš Partl

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, tisk: ZERA Group, s. r. o., Brandýs n/L., Ev. č. MK ČR E 10708.
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