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Chtěl bych být poslem dobrých zpráv…
To nedělní odpoledne začínajícího prosince
se opravdu vydařilo. Také sluníčko se rozpomnělo na svou povinnost a svými paprsky
zalilo prostranství před obecním úřadem.
Stojím ve vchodu a prosklenými dveřmi
pozoruji první příchozí. A také stromek,
smrček. Bůhví, v které školce vyrostl. Zahradníci ho přivezli a nechali zapustit jeho
kořeny právě u nás. Symbol vánoc. Za
několik chvil děti z naší školy a školky svými
básničkami a koledami doprovodí rozsvícení
desítek svící na jeho do široka rozprostřených větvičkách. Sním. Snít se dá i vestoje.
Lidé se scházejí a já bych chtěl být poslem
dobrých zpráv. Jako betlémská hvězda,
která všem lidem zvěstovala tu radostnou
novinu. Ve svém krátkém snu se vidím, jak
pokládám pod obecní vánoční stromeček
dárky pro naše občany. V jednom jsou
radostné zprávy o narození a vítání nových
občánků, ve druhém krásné prostory
a areál pro pobavení a vyžití dětí a mládeže,
další dárek obsahuje zcela dokončenou
a funkční kanalizaci, přihazuji dáreček, který
přináší nové cesty a chodníky a nakonec
přidávám záhony květin, keřů a stromků

podél všech našich komunikací. Jsem spokojený, líbí se mi dělat radost druhým a zvláště
o vánocích.
Ze snění mě
p r o b o u z í
skotačící děti a
vidím, jak se
pomalu
plní
prostory kolem
stromku. Tentokrát se scházíme u příležitosti něčeho nového, co vzniká z iniciativy
maminek a tatínků. Dnes bude založena nová tradice „Rozsvícení vánočního stromku“ a přeji si, aby vydržela
dlouho, aby vždy o první adventní neděli
naši občané našli k sobě cestu. Společně se
svými příbuznými shlédli vystoupení dětí
a vyslechli si vánoční hudbu a písně v jejich
podání, slavnostně rozsvítili stromeček

a v příjemné chvilce popovídali se sousedy
a dopřáli si horký čaj, punč či grog.
Blíží se konec roku, blíží se vánoční svátky
a začátek roku nového, o kterém si všichni
přejeme, aby byl ještě lepší a šastnější. A já
mám tu radostnou povinnost předstoupit
před naše občany a za celé vedení obce jim
popřát krásné prožití vánočních svátků a splnění i těch největších a nejtajnějších přání
v nadcházejícím roce. Ne s každým mám
možnost setkat se a popřát osobně, jak jsem
to udělal těm skoro dvěma stovkám účastníků slavnostního rozsvícení vánočního
stromku a o několik chvil později i svým
vrstevníkům, seniorům, při jejich setkání
s oblíbenou Přívorankou. S mnohými z vás,
občanů, se ještě setkám, ale za těmi, s nimiž
mě už prosincové dny nesvedou dohromady,
přicházím prostřednictvím našich oblíbených Tišických rozhledů se stejným přáním.
A na závěr ještě jedno důležité přání. Náleží redakční radě Tišických rozhledů, která
se ochotně a svědomitě stará o zprostředkování informací. Nech se vám stále dobře
daří a bute pro nás nositeli dobrých zpráv.
Miroslav Brodský, starosta

V Tišicích poprvé rozsvíceno!
Vidět v dětských očích nadšení, v nás dospělých zklidnit dny
spěchu a najít si chvíli setkat se s lidmi ze stejné obce, popovídat si
a zahřát se třeba čajem, to byla myšlenka šikovných maminek z obce,
se kterými jste se mohli už setkat třeba při kurzech drátkování.
Od myšlenky k činům nebylo daleko, chyběl ale vhodný stromek u
nového obecního úřadu. Děkujeme obci, že stromek sehnala a že nám
ho pomohla nazdobit vánočními světélky a zajistila pro nás teplé
zázemí při nedělní akci. Oním stromkem se stal smrček, který je sice
ještě menší, ale právě jeho velikost umožnila dětem ze školy stromek
dozdobit. Každý rok s námi poroste a stane se v době adventní středem pozornosti a poslouží jako pozadí pro vzpomínkové foto.
Jenže samotný stromek k atmosféře nestačí. K Vánocům patří
koledy, tak nás napadlo, že v podání dětí ze školky a školy budou
nejhezčí. A opravdu, vystoupení dětí dokázalo zahřát „na duši“ a udělalo radost hlavně rodičům tvořících velkou část publika. Při
moderování pana V. Bezoušky nám neunikly jejich upřímné
odpovědi na otázky. A protože k Vánocům patří i Ježíšek, byla pro
děti připravená schránka na přání Ježíškovi a teplý čaj a pro nás
dospělé káva, grog, svařené víno, punč i něco sladkého na zub. Měli
jsme štěstí, že dobroty maminky nepřipálily a všem nám moc
chutnaly. Překvapením pro nás všechny byla i živá hudba v podání
rodiny Habartových a jejich příbuzných. Byl to zážitek, který si
zasloužil potlesk nás všech. Před samotným rozsvícením stromku
nám krátkým proslovem starosta obce M. Brodský popřál krásné
svátky vánoční a zdůraznil, že čas adventní je tou nejvhodnější chvílí
v roce ke klidnému zastavení v kruhu rodiny a přátel. Poté byl
stromek za zpívání koled slavnostně rozsvícen.
Je na místě poděkovat všem, kdo přidali ruku k dílu a vám dětem
i dospělým, že jste přišli a nebylo vás málo. Podpořili jste tak akci
„Dětský den“ v roce 2008, který pro děti už nyní na papíře připravujeme.

Doufáme spolu s vámi, že se u stromečku každý rok sejdeme a že
se tato akce stane jednou z tradic v obci. Nastartujeme tak začátek
adventního času a staneme se na okamžik zase dětmi, které se tak těší
na Vánoce. Je naším přáním vám toto čekání co nejvíce zpříjemnit.
Radka Staňková
Se svým vystoupením přispěli i žáci naší školy

Redakční rada TR přeje všem našim občanům
i přespolním krásné prožití vánočního svátků a do nového
roku pevné zdraví, osobní spokojenost a štěstí a Tišickým
rozhledům mnoho spokojených čtenářů.
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Z

OZ

mimořádné
OZ bylo seznámeno se skutečností, že Pozemkový fond ČR prodal pozemek p. č. 505/1
třetí osobě, přestože o něj obec Tišice několikrát žádala. Jedná se o bývalou skládku
a sběrný dvůr.
z OZ pověřilo starostu obce podepsáním
smlouvy mezi obcí a ČEZ Distribuce ve věci
přípravy projektu „Chrást - KNN, kabelizace
NN U Kapličky“, který zahrnuje také ulici
Všetatskou
z Obec Tišice oznámila na úřední desce, že
pronajme nebytové a skladové prostory v objektu č. p. 35 v Chrástu, do stanoveného termínu se přihlásil jediný zájemce
z OZ schválilo znalecké posudky na části
obecního vodovodu, které se převádí do majetku společnosti VKM, a. s. Zároveň schválilo převod vodohospodářského majetku.
z OZ schválilo přijetí daru od pana Jaroslava
Pokorného, který věnuje Obci Tišice pozemek p. č. 669/63 o výměře 25 m2 v k. ú Kozly, na němž bude vybudován transformátor
pro novou zástavbu
z OZ rozhodlo uplatnit žádost u Pozemkového fondu ČR na provedení bezúplatného
převodu pozemku p. č. 561 v Chrástu do
majetku obce, kde by v budoucnu měly být
místní komunikace
z

Řada občanů podala
návrhy na změny v územním plánu obce, a tak
jsme se obrátili na ing.
Radku Staňkovou, která v zastupitelstvu obce
má tuto záležitost na
starosti s otázkou, jak
pokračují práce na změně územního plánu?
„Jak jsme informovali, probíhají v současné době práce na změnách územního
plánu. Jaký je tedy stav? Obecní úřad předal
veškeré návrhy na změnu projekční kanceláři Kadlec K. K. Nusle, spol. s r. o., která
pro obec Tišice změnu územního plánu
zpracovává. Na ústním jednání s pověřenými pracovníky firmy se dané lokality
návrhů upřesnily z hlediska funkční či
prostorové správnosti a v souladu s platnými
zákony. Dále se připravují změny v regulativech, o nichž budeme informovat v některém z příštích čísel, a postupně se firmě
předávají digitální podklady jako je
aktuální katastrální mapa území a projekty
již zpracované pro nově vznikající části
obce.“

DROBNÉ

ZPRÁVY

z ve spolupráci s VKM a.s. se připravuje
rozšíření vodovodní sítě v ulicích Boleslavská, Polní, V Bažinách
z VKM upravují pro rok 2008 ceny vodného
- za kubík pitné a užitkové vody zaplatíme
35,64 koruny včetně DPH
z obec doporučila vydání licence na provozování autobusové dopravy pro ČSAD Střední Čechy s. r. o., zajišující přepravu osob i v
naší obci
z na obecní úřad se přijel rozloučit ing. Miroslav Kuliha, který od roku 2002 vykonával
funkci generálního ředitele SPOLANY a. s.
a nyní končí. Starosta mu poděkoval za velmi
dobrou spolupráci.
z k 50. výročí vzniku město Neratovice
uspořádálo slavnostní koncert, na který byli
pozváni představitelé všech okolních obcí
z vedení obce vypracovalo nové žádosti o dotace v roce 2008 a lze si jen přát, aby byly
příslušnými státními orgány kladně vyřízeny
z byl vypracován projekt na ochrannou hráz
proti povodni kolem vakuové stanice v Kozlech a nyní je posuzován pracovníky
POVODÍ LABE s. p. Prostředky na realizaci
chceme získat formou dotace.
z ve dnech 30. a 31. října prováděly pracovnice Krajského úřadu kontrolu hospodaření obce (audit) za období 1 - 10/2007 a nebyly shledány žádné závady
z za značného úsilí byla vypracována „Demografická studie vývoje obyvatelstva obce
Tišice“, která je důležitým podkladem pro
jednání se Státním fondem ČR ve věci zainvestování další realizace kanalizace v obci
z celodenní odstávku elektrického proudu
dne 2. listopadu 2007 náš systém odkanalizování obce zdárně „přežil“. Byla to důležitá
prověrka systému i obsluhy a dopadla dobře.
z provoz letního kina skončil se schodkem
23 522,- korun, montér Kinotechniky Praha

Z

OÚ

letní kino zakonzervoval, důležité součásti
byly demontovány a uskladněny
z FÚ Mělník provedl audit na dotační akci
„Vybavení obecního úřadu“ a veškeré doklady byly v naprostém pořádku
z provozovatel kanalizace TIKANAS s.r.o.
získal do užívání praktické služební vozidlo
Fiat Doblo a stává se tak operativnější
z starosta obce M. Brodský byl pozván na
setkání s kardinálem Vlkem. Slavnostní
oběd za účasti i dalších starostů se uskutečnil
19. listopadu ve Staré Boleslavi. V diskusi
byly kromě jiného projednány důležité
otázky majetkových vztahů a potřeby obcí.
z jakýsi nenechavec odcizil stojan na kola
před poštou v Tišicích, bume proto napříště více všímaví a pohlídejme si náš
společný majetek
z senátor Parlamentu České republiky Jiří
Nedoma pomáhal našemu starostovi v jednání se SFŽP ČR ve věci zajištění financí na
dokončení kanalizace v obci
z v minulosti vytvořená Polabská zelenina
s.r.o. připravuje likvidaci společnosti, pominuly důvody pro její vytvoření
z dne 29. 11. 2007 se uskutečnil zájezd do
divadla v Mladé Boleslavi na hru „Marius
a Fanny“
z Policie ČR oznámila, že je možné získávat
informace na jejich webových stránkách
www.policie.cz/strednicechy
z „Písčina u Tišic“ byla zařazena do seznamu evropsky významných přírodních lokalit
NATURA 2000
z Sbor dobrovolných hasičů z obce Bezmíř
zaslal děkovný dopis našim hasičům, kteří
jim vypomohli v nouzi náhradními díly na
požární techniku
z termín opravy železničního přejezdu byl
opět posunut - tentokrát na únor příštího
roku

Bude spolupráce pokračovat?

Zápis do 1. ročníku
ZŠ Tišice pro školní rok 2008/2009
se bude konat ve čtvrtek 17. 1. 2008
od 14.00 do 17.00 hodin
v budově školy
Rodiče přinesou k zápisu rodný list
dítěte a svůj občanský průkaz.
TR 101/2

Stejně jako jeho předchůdce i nový generální ředitel SPOLANY, a.s. ing. Petr Lipták pozval
sedmnáctku starostů z měst a obcí kolem Spolany na přátelské předvánoční setkání. Ujistil
všechny, že nastavený systém spolupráce s obcemi a městy zachová a nabídl i jiné možnosti
nepeněžní pomoci.
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Kontrola před zimou
V podzimních měsících prováděli pracovníci Tikanasu předepsané preventivní revize všech
šachet a ventilů. Hlavním cílem revizí bylo zajistit co nejspolehlivější provoz stokové sítě
v zimním období a získat zkušenost, jak šachty a ventily po půl roce provozu vypadají.
Drobnější závady odstranili sami, několik závad z původní montáže odstranila v rámci záruk
fa ČERVENKA. Žádná ze zjištěných závad neohrožovala spolehlivou funkci ventilu a šachty
kromě jedné. V Obecní
ulici zjistili naši pracovníci v jedné šachtě silnou vrstvu usazeného
tuku. Scházelo málo, tuk
by zcela ucpal detekční
trubku, ventil by se
přestal otevírat a splašky by tekly po ulici. Na
to, že tuky jsou za běžného provozu tím největším nebezpečím pro
ventily, sběrnou nádrž
vakuové stanice a hlavně pro technologický
proces čistírny odpadních vod, jsme již upozorňovali mnohokrát,
všichni dostali Závazný
pokyn, stejný pokyn je
součástí smlouvy, kterou již většina podepsala. V zimním čase, při nízkých teplotách, bude
riziko selhání šachet, způsobené ztuhlým tukem daleko větší. Je tedy v zájmu všech občanů
napojených na kanalizaci ukázněně dodržovat smlouvu, kterou podepsali, nepřidělávat sobě
i sousedům problémy a nám nepříjemnou práci.
Ještě jednou opakujeme PROSBU, VÝZVU KE SPOLUPRÁCI. Uslyšíte-li, že se z některé
šachty ozývá pískání, hučení či šumění delší než 10 vteřin, nebo se tyto zvuky v rychlém sledu
dlouhodobě opakují, ihned nás zavolejte - jedná se o poruchu funkce ventilu. Funkce vlastní
šachty tím ohrožena není, ventil stále odsává natékající splašky, dochází ale k velké ztrátě
elektrického proudu, jedna nebo dvě vývěvy o příkonu 11 kW běží nepřetržitě, aby ztrátu
vakua otevřeným ventilem dorovnaly. Děkujeme těm občanům, kteří již tak udělali, i těm,
kteří nebudou lhostejní a zavolají.
Volejte: 728 952 236 - P. Brodský; 602 857 539 - B. Hlaváček; 724 596 163 - V. Sedliaková
nebo na OÚ.
Petr BRODSKÝ, vedoucí provozu a údržby
Hostinec „V zatáčce“ v Tišicích
pořádá dne 28. prosince 2007
v zrekonstruovaném sále

„DOMÁCÍ ZABIJAČKOVÉ HODY
S COUNTRY HUDBOU“
K dobrému jídlu, poslechu i tanci hraje
skupina Chrol Country pod vedením
Petra Rychetského.
Rezervace na telefonu 315 696 064.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PŘIJĎTE S NÁMI
OSLAVIT SILVESTR!
Silvestr ve stylu reprodukované
hudby 80. - 90. let oslavíme
31. prosince od 20 hodin v sále
hostince „V zatáčce“ v Tišicích.
Vstupné 70,- Kč, v ceně zahrnuto
malé občerstvení, jinak vše dle
nabídky a přání hosta.

Rezervace na čísle
315 696 064.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Mnozí stále zapomínají
Mnozí občané z Tišic a větší části Chrástu
by jistě rádi uzavřeli smlouvu a zaplatili
poplatek za využívání kanalizace, kdyby
k tomu měli příležitost. Bohužel, k jejich
domku zatím kanalizace nedorazila. Co si
asi myslí o těch spoluobčanech, kteří - přes
upozornění v minulých TR - dosud svoji
povinnost nesplnili, přestože někteří z nich
jsou napojeni již od února, března. Jedná se
stále ještě o zapomnětlivost nebo o školáckou výmluvu na nedostatek času?
Ke dni uzávěrky tohoto čísla TR jsou stále
dlužníky majitelé, nebo uživatelé následujících nemovitostí:
ul. Na Doubí - č. p. 49, 52, 54
Labská - Kozly - č. p. 11,13, 65, 76, 81,113, 115
Labská - Chrást - č. p. 175, 181
Krátká - č. p. - 47, 48
Ke Křížku - Kozly - č p. 124
Lomená - č. p. 89, 142
M. Podvalové - č. p. 157
Obecní - č. p. 116, 134
V Uličce - č. p. 131
Spojovací - č. p. 179, 314,349
V Úvoze - č. p. 145
Lesní - č. p. 300
Smlouvu uzavřít a poplatek zaplatit můžete již jen v termínu, který si domluvíte
s ing. Sedliakovou, tel. 724 596 163.
Věříme, že po tomto dalším upozornění
nebudeme nuceni předat seznam dlužníků
Obecnímu úřadu k vymáhání.
Společnost TIKANAS TIŠICE

Čtenáři nám píší…
...a tentokrát z opravdu velké dálky. Přišel nám dopis až z USA, který, jen
nepatrně zkrácený, přetiskujeme:
Vážená redakce TR,
posílám krátkou zprávičku o narozeninách mého muže. Moc by mne potěšilo, kdybyste to mohli
otisknout. Byl by to pro něj hezký dárek k narozeninám, protože on má Tišice - Chrást rád a rád tam
ke Svobodům jezdí. Dokonce má už v Kozlích hrobku, cítí, že do Tišic a do mé rodiny patří.
Chci vám všem v Tišických rozhledech pogratulovat za vysoce kvalitní a zajímavou publikaci, nyní
dokonce v barvách! Dostala jsem 100. číslo dnes poštou od mé sestřenice Milušky Svobodové.
Srdečně zdraví Ivana P. (Podvalová) DAY , stát New York,USA
Hrobka v urnové části našeho hřbitova, na které je uvedeno jen
anglické jméno, místo narození Londýn a druhé, smutnější datum
chybí, neunikla pozornosti žádného návštěvníka hřbitova. Jen
několik příbuzných a přátel ví, o koho se jedná. K uvedenému dopisu
paní Ivana Day připsala následující informaci, kterou rádi
přetiskujeme. Za svůj plodný, obětavou prací naplněný život i za
krásný vztah k naší obci si to pan S. B. Day zaslouží.
Profesor Mudr. Stacey B. DAY Phd., Drsc., manžel Ivany Podvalové, se
narodil 31. 12. 1927 v Londýně. Sloužil v britské armádě, pak vystudoval
medicínu a v r. 1955 se vystěhoval do USA. Věnoval se chirurgii, kterou
dále studoval na univerzitě ve státě Minnesota. Později pracoval pro
Světovou zdravotnickou organizaci při OSN a Africe, Asii a v Jižní
Americe. Za tuto práci obdržel medaili od Světové zdravotnické organizace a ocenění od prezidenta
Ronalda Regana. Dnes je profesor Day v penzi, žije ve státě New York a jezdí často do Prahy i do
Tišic, kde žijí příbuzní jeho ženy.
Za všechny občany Tišic i za redakční radu TIŠICKÝCH ROZHLEDŮ přejeme panu
S. B. DAY k jeho 80. narozeninám pevné zdraví a ještě mnoho šastných let mezi těmi, kdo
ho mají rádi!
HAPPY BIRTHDAY, HAPPY BIRTHDAY TO YOU, Mr. DAY!!!
redakční rada TR
TR 101/3
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VÁNOCE V KOSTELE

Školní mikulášská

Vánoční koncerty v našem
kostelíčku se staly již tradicí.
Ani letošek nebude výjimkou,
i když termínem asi ano.
Koncert se uskuteční
29. prosince od 16.00 hodin
a tentokrát přivítáme
Staroboleslavský chrámový
Jubilea leden a únor 2008
65 let
Husáková Marie
Hujerová Marie
Pokorná Libuše
Kroková Genovéva
Kříž Václav
70 let
Laryšová Ladislava
Čemusová Eliška
Kochlöffel František
Protiva Rudolf
76 let
Fabiánová Pavlína
Šastný Vladimír
78let
Vojta Ivan
Pasovský Bohumil
Fabián Miroslav
Křáp Bohuslav
79 let
Podlipský Zdeněk
80 let
Pasovská Marie
Svobodová Marie
Russová Zdeňka
81 let
Vacek Karel
83 let
Hlaváčková Růžena
84 let
Koprnická Růžena
85 let
Jelínková Anna
86 let
Purnochová Emílie
93 let
Pšeničková Marie
94 let
Ohnůtová Františka
Omluva
Omlouváme se za naši chybu v minulých
TR, kde v seznamu jubilantů chyběly dvě
ženy, paní Zvelebilová - 70 let a paní Chovancová - 83 let. Oběma se omlouváme
a dodatečně přejeme vše nejlepší a mnoho
zdraví.
TR 101/4

sbor a orchestr Václav.

Nastal čas vánoční
V sobotu 1. prosince měly v sále Na Hřišti
mikulášskou děti. Druhý den na první
adventní neděli pak kmeti. Klub seniorů
Tišice zde přivítal společně s Přívorankou čas
vánoční. Protože to bylo před svátkem sv.
Mikuláše a Barbory, byla vstupenkou pro
všechny návštěvníky čokoládová figurky
těchto světců. Škoda, že byla tentokrát
návštěva oproti minulým setkáním slabší. Ve
stejnou dobu se totiž při účinkování dětí ze
školky a školy slavnostně rozsvěcel u
Obecního úřadu vánoční stromek. Hezkou
pohodu při dobré muzice to sice nenarušilo,
ale pro příště by pořadatelé měli své akce ve
vlastním zájmu lépe koordinovat, aby si
navzájem nekonkurovali. Odpoledne skončilo a hosté se v dobré náladě rozcházeli
vstříc předvánočnímu ruchu a shonu svých
domovů.
Výbor Klubu seniorů Tišice přeje všem
svým členům a všem svým příznivcům v obci
i v okolí radostné svátky, plné klidu a pohody. Do roku 2008 mnoho zdraví, elánu,
energie a dobré nálady. Těšíme se, že se s
Vámi budeme opět setkávat na akcích, které
pro Vás připravíme.
Václav Kváček
Vstupenkou byla čokoládová figurka

Tradiční „mikulášská“, kterou každoročně
připravuje naše základní škola ve spolupráci
s obcí, se uskutečnila první prosincový den
v sále restaurace Na Hřišti. S krátkým
vystoupením přispěli žáci školy k lepší atmosféře času předvánočního. A nechyběl ani
Mikuláš se svými pomocníky a dárečky…

Vánoční besídka?!
Už pravidelně se u nás v obci koná vánoční
besídka s mikulášskou nadílkou, na kterou
si připravují děti z naší základní školy
pěkný program a zároveň je připraveno něco
s vánoční tématikou. Letos nádherné perníčky a přáníčka, která jsem si ráda koupila,
stejně jako spousta ostatních rodičů.
Bohužel to je konec pozitiv. Každým rokem se mi zdá, že se děti chovají hůř a hůř,
snad začínám stárnout nebo se naše děti
mění ve zvěř, která místo zábavy lítá z jednoho koutu sálu na druhý, pere se, ječí, sráží
malé tanečníky k zemi…Čekáte, že řeknu,
že by pedagogové měli zasáhnout? Omyl,
od toho jsme tu my - rodiče. Sice nastala
i chvíle zklidnění, to když vešel Mikuláš
s andělem a čerty, ale jen na chvíli.
Vůbec nejsem proti tomu, aby se děti
„vyřádily“, ale nemyslím si, že sál, kde by si
děti měly zatančit, je zrovna vhodný prostor
pro honičky a bitky. Většina dětí se chtěla
bavit a bylo vidět, že vědí, jak to má
vypadat. Pár dětí, které toto „umění zábavy“
neovládá, dokáže však náladu i celý dojem
pěkně pokazit. Litovala jsem maminky,
které musely své mladší děti držet mimo
parket, který se chvílemi měnil v bojiště.
Dobře si to pamatuji z předchozích let.
Milí rodiče, opravdu je nám jedno, jak se
naše dítě chová ve společnosti? Je to přece
naše vizitka a také okénko do naší domácnosti. Jsem velmi ráda, že u nás obec
dotuje tyto akce a škola se školkou připravuje program. Měli bychom si toho vážit
a snažit se, aby tyto akce byly příjemným
zpestřením.
Michaela Kalivodová
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V minulém čísle jsme slíbili představit další „dětské“ občany Tišic, kteří v některých oborech již něčeho dosáhli. I tentokrát jsme zabrousili
do oblasti sportu a chceme Vás seznámit s třemi sportovkyněmi - atletkami, které již zažily, co to je „stát na bedně“. Nikola Krnáčová a
Klára Žofie Janoušková už mají své první medaile z krajských přeborů, jejich nerozlučnou trojici doplňuje Jana Čemusová, která se k
tomuto úspěchu již blíží…

Vyměnit atletiku za jiný sport? Nikdy!
Jak jste se dostaly právě k atletice královně sportů? Mám tím na mysli to, že
dnes není problém vybrat si z celé řady

škole (Všetaty - pozn.) byly závody a jedna
holka, co tam byla, mi řekla, že slušně běhám,
jestli to nechci zkusit závodně. Zkusila a už mi to
Zleva: Žofie, Jana a Nikola

nabídek jiných, více atraktivních sportů.
Jana: Dostala jsem se k ní přes Žofku, která ji
dělala už asi tři roky a hned mě chytla. Do té
doby jsem tancovala. Tak jsem prostě vyměnila
tanec za atletiku. Jinak si zahraju ráda volejbal,
ale jenom rekreačně ve škole.

Nikča: Já to mám trochu složitější. U nás ve

vydrželo. Dělám ji druhý rok. A proč jsem si
nevybrala něco jiného? Nemám ráda míčové
sporty.
Žofka: Já jsem se věnovala už jako malá
gymnastice, ale pak přišly zdravotní problémy.
Dostala jsem se k atletice vlastně přes mamku,
která si všimla v Neratovicích inzerátu na nábor
nových členů do atletického oddílu. A jiný sport?
Taky nemusím míčové hry, atletika je zajímavější.
Za jaký oddíl vlastně trénujete a závodíte? Kolikrát týdně?
Svorně: 2x - 3x týdně, závodíme za TJ
Neratovice, v zimě trénujeme ve sportovní hale,
v létě venku.
Co považujete za svoje největší úspěchy
a čeho byste chtěly dosáhnout?
Jana: Věnuji se atletice teprve druhý rok, takže
na větší úspěchy teprve čekám, ale … asi páté
místo v krajském přeboru přespolního běhu.

Jsme součástí přírody…
Pod tímto názvem proběhl v listopadu na naší škole Den otevřených dveří. O tom, jak
vše probíhalo, nám napsali sami žáci…
V pátek 16. listopadu se v naší škole uskutečnil „Den otevřených dveří“. Mohli jste
nahlédnout do tříd a podívat se, jak žáci v hodinách pracují. Den jsme nazvali „Jsme součástí
přírody“. V první třídě probíhal projekt „Život v lese“. Děti si četly a povídaly a nakonec
kreslily a vystřihovaly zvířata. Ve druhé třídě měli projekt „Domácí zvířata“. Děti třídily
zvířata do různých skupin podle toho, kde a jak žijí. Ve skupinkách je pak malovaly. Třetí
třída zpracovávala projekt „Voda, dárkyně života“. Děti dělaly různé pokusy a závěry vyvěsily
na tabuli. Čtvrtá třída se zaměřila na téma „Příroda kolem nás“. A my, pátá třída jsme měli
projekt „Naše Země a ochrana přírody“. Ve skupinách jsme diskutovali o našich zkušenostech, jak chránit přírodu. Psali jsme běhací diktát. Dozvěděli jsme se zajímavé informace
o slané vodě. Potom jsme vyrobili mapu České republiky a umístili jsme na ni obrázky zajímavých míst. Na závěr jsme zhodnotili, co jsme se naučili a co by nás ještě zajímalo.
K. Valoušková, O. Šebesta, T. Ullrichová a J. Duchoslav - žáci V. ročníku

Nikča: Nejlíp sice vypadá 2. místo v krajském
přeboru přespolního běhu, ale nejvíc si cením
4. místa ve skoku vysokém - taky v kraji a potom
třetího místa v osmistovce na těch samých závodech.
Žofka: Můj největší úspěch je také letošní a je to
bronzová medaile z přespolního běhu krajského
přeboru a medaile ze stejného kovu za dálku také
na kraji.
Co je tvojí nejoblíbenější disciplínou?
Jana: Disk, oštěp, štafeta, běh na 60 metrů.
Nikča: Osmistovka, výška a štafeta.
Žofka: Dálka, výška, 60 m překážky, štafeta
a oštěp.
Můžete mi říct, jaké máte své osobní
rekordy?
Jana: 19 metrů v hodu diskem, 60 m - 9,21 s.
Nikča: 800 metrů běh - 2:36 min. a 152 cm ve
skoku vysokém.
Žofka: 4,62 m ve skoku dalekém, 148 cm ve
skoku vysokém a šedesátku hladkou jsem zaběhla
za 8,6 s.

Máte z naší nebo světové atletiku svůj
vzor?
Jana: Romana Šebrleho a Barboru Špotákovou.
Nikča: Romana Šebrleho a Tomáše Janků.
Žofka: Katku Baurovou a Romana Šebrleho.
I dnes se musím zeptat, jestli byste chtěly
vzkázat něco čtenářům TR?
Svorně (po chvíli rozmýšlení): Lidi, nesete
doma jako buchty, jo? Zkuste nějaký sport nebo
prostě něco novýho. Za pokus to rozhodně stojí!
Děkuji holky za rozhovor a přeji vám
rychlé nohy, velké plíce a sílu v ruce.
Pavel Jelínek

Trpělivé čekání na Ježíška,
bílé vánoční prázdniny
a v novém roce co nejvíce toho
nej… přejí našim dětem, ale
i jejich rodičům, prarodičům
a všem občanům naší obce.
Mateřská a Základní škola
TR 101/5
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Tišické bejvávalo... aneb naši legionáři
Ještě jednou naši legionáři
Před rokem, v TR 94, jsem v článku o našich
bývalých spoluobčanech, kteří v době 1. světové
války bojovali v zahraničních legiích proti
Rakousku - Uhersku a ti v Rusku i proti bolševikům, uvedl základní informace, hlavně
o tom, že se v našich kronikách o nich vůbec nic
nepíše a že bych rád tato bílá místa v historii
obce doplnil. Popsal jsem, že jmenné seznamy
jsou určitě neúplné, protože veškerá evidence
vojáků za Rakouska-Uherska byla založena na
datu a místě narození, nikoliv bydliště. Děkuji
paní Topolové z Tišic, která mi umožnila nahlédnou do legionářské pozůstalosti po otci,
panu Holubovi a doplnit tak jména několika
legionářů, kteří se u nás nenarodili, ale po válce
byli našimi spoluobčany. Nejdříve všechna
jména, která se mi podařilo dohledat:
ARAZIM Antonín, 22. 12. 1894 - Kozly č. p. 58,
ruské legie
BERNARD Miloslav, 11. 10. 1886 - Chrást,
ruské legie
BUŘIČ František, 2. 7. 1893 - Chrást č. p. 78,
ruské legie
CIKÁNEK Josef, 23. 10. 1891 - Chrást č. p. 63,
ruské legie
ČEMUS Jan, 9. 12. 1886 - Kozly, ruské legie
ČERVINKA Václav, 28. 12. 1898 - Kozly, italské
legie
FABIÁN Karel, 8. 9. 1891 - Chrást č. p. 115,
ruské legie
HEJNÝ Karel, 3. 8. 1892 - Tišice, ruské legie
HOLEC Jan, 19. 3. 1891 - Kozly, francouzské
legie
HOLUB František, 30. 8. 1896 - Tišice, ruské
legie

KNEPR Josef, 20. 12. 1892 - Kozly, ruské legie
KOPECKÝ František, 12. 4. 1880 - Kozly č. p.
10, americké legie, politický spolupracovník
ČNR v Americe
KOVAŘÍK František, 13. 2. 1876 - Chrást č. p.
125, původně americký občan a dobrovolník,
francouzské legie
KRÁTKÝ Josef, 3. 11. 1888 - Chrást č. p. 18,
italské legie
KUTHAN František, 20. 11. 1888 - Tišice č. p.
67, francouzské legie
MINAŘÍK Jaroslav, 1890 - Kozly č p. 3, italské
legie
NOVÁK František, 19. 5. 1886 - Tišice, ruské
legie
POKORNÝ Karel, 17. 10. 1893 - Tišice, ruské
legie
SLAVÍČEK František, 15. 8. 1893 - Tišice,
ruské legie
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ŠEDIVÝ Alois, 15. 10. 1884 - Chrást, ruské legie
VÍT Karel, 2. 5. 1892 - Chrást, ruské legie
ZEMAN Bohumil, 24. 5. 1892 - Kozly, ruské
legie
Věřte, byl to zvláštní, vzrušující pocit, brát ve
Vojenském historickém archivu do rukou zažloutlé dokumenty, staré 90 let, psané rukopisně, perem a inkoustem kdesi na Sibiři, v Itálii
nebo v USA. V té chvíli se anonymní jména
promění v konkrétní osudy lidí. Z „Poslužných
listů legionářů“ se dá vyčíst, kdy byl legionář zajat a kdy vstoupil do legie, jeho hodnosti
a zařazení, kterých konkrétních bojů a kde se
zúčastnil, jsou zaznamenána zranění, vyznamenání i tresty.

Vyznamenáni „Křížem sv. Jiří“ byli legionáři
Fabián, Novák, Holub, pan Cikánek dostal
vysoké vyznamenání „Anglickou stříbrnou medaili“, pan Holec dostal „Československý a francouzský válečný kříž“ a „Řádem M. R. Štefánika“ byl dekorován legionář Knepr. Některým
se dostalo i opačného ocenění - legionář Bernard si odseděl v base 1 měsíc za neuposlechnutí rozkazu v boji, francouzští legionáři Holec
a Kuthan byli rovněž ve vězení, nepodařilo se
mi vyčíst za co.
Ruští legionáři se po dobytí a obsazení
tichomořského přístavu Vladivostoku vraceli
domů na několika lodích přes Indický oceán,
kolem Afriky do evropských přístavů a potom
vlakem do Čech. Jedna skupina legionářů mezi nimi i náš František Buřič, měla cestu
domů o hodně komplikovanější. Z Vladivostoku lodí přes Tichý oceán do kanadského
Vancouveru, vlakem přes celou Kanadu do
přístavu Halifax a přes Atlantik do Hamburku
a potom to byl domů již jen kousek cesty
vlakem. Byl to asi první náš spoluobčan, který
vykonal cestu kolem světa - škoda, že jeho
vyprávění nikdo nezaznamenal.
Příběh legionáře Františka Kováříka je rovněž pozoruhodný. V roce 1910 emigroval do
USA, získal americké občanství, po roce si
koupili s manželkou na dluh malý domek,
pracoval jako horník v dolech. Bylo mu již 42
let, když se 7. 11. 1917 přihlásil jako americký
dobrovolník do armády. Zachovaly se originály
dvou dopisů. V prvním pan Kovařík žádá
velitele sběrného střediska dobrovolníků o odklad nástupu a odjezdu do Evropy, protože
nemá vyřízené finanční záležitosti, spojené
s prodejem domku a zaplacením původního
dluhu. Že se jen nevymlouvá, že chce do války
opravdu odjet, dokládá poslední větou v dopise:
„Mám tvrdé mozolné ruce, ale čisté české srdce“.
Druhý dopis napsala, bez vědomí svého manžela,
paní Kovaříková. Je psán na listu papíru, vytrženého z linkovaného školního sešitu, nejistou,

upracovanou rukou. Paní Kovaříková prosí téhož
velitele, aby manžela na vojnu nebral, že se bojí
po těžkém životě zůstat sama, protože už je stará,
churavá. Naléhavá, až dojemná žádost nepomohla a pan Kovařík 24. 8. 1918 odjel do Francie.
Do civilu byl propuštěn v červnu 1919, je uváděna adresa jihočeského Písku. Kdy se za ním
manželka do Čech vrátila a kdy se přistěhoval do
Chrástu - dnes ul. Sokolská č. p. 125 - nevím.
Jisté však je, že v r. 1928 byl již členem Obecního
zastupitelstva v Chrástě.
V roce 1913 nastoupil na vojnu pan Jaroslav
Minařík, dříve než stačil dosloužit, vypukla
1. světová válka a on musel na frontu. Dostal se
do italských legií a ještě v roce 1919 sloužil na
Slo-vensku - legionáři tam dávali do pořádku
naše vztahy s Maarskem. Dochoval se dopis
z 9. července 1919, ve kterém jeho matka uctivě
žádá „slavné ministerstvo zemské obrany“, aby
dočasně uvolnilo jejího syna ze služby, protože
nemá nikoho, kdo by ji pomohl sklidit úrodu
o žních. Uvádí, že je již stará a nemocná, že
když úrodu obilí nesklidí a neprodá, hrozí ji
bankrot. Dopis je psán nádherným rukopisem paní Minaříková zřejmě požádala o pomoc
některého z učitelů, jen ho vlastnoručně
roztřesenou, nejistou rukou podepsala spolu se
starostou Josefem Kulhánkem a dalším členem
zastupitelstva. Údaje v dopise musela ověřit
a potvrdit četnická stanice ve Všetatech a nakonec doporučit Okresní hejtmanství v Brandýse n. L. Vše dobře dopadlo a desátník
Minařík byl na jeden rok zproštěn vojenské
povinnosti a poté propuštěn do civilu.
Snad nejpozoruhodnější příběh je celý život
legionáře Františka Kopeckého. Dodnes žije
mezi námi jeho neteř, paní Antonie Hradcová,
roz. Kopecká. Ani s její pomocí se mi nepodařilo zjistit, jakou školu vystudoval, jaký byl
začátek vojenské, politické a diplomatické
kariéry obyčejného vesnického kluka, ani kdy
a proč odcestoval do USA. Potvrzeno však je, že
v letech 1914 - 1918 byl členem Česká národní
rady v New Yorku, blízkým spolupracovníkem
T. G. Masaryka. V knize spisovatelky Jindřišky

Smetanové „TGM: Proč se neřekne pravda?“ je
uveden osobní dopis TGM z 16. října 1918 panu Kopeckému, ve kterém mu ukládá neprodleně zařídit československé konzuláty v New
Yorku, Chicagu a Pittsburghu. Po vzniku ČSR
a návratu do vlasti pracoval dál v diplomatických službách, doloženo je, že byl československým konzulem v Kolíně nad Rýnem.
Samozřejmě, že komunističtí mocipáni po
Únoru 1948 dali rodině paní Hradcové zřetelně
znát, že vědí, koho že mají v příbuzenstvu. Pan
Kopecký zemřel v 84 letech.
Již podle jmen lze usoudit, že mezi námi žije
řada potomků legionářů. Nabídne-li mi někdo z
nich další informace, vzpomínky nebo doklady,
rád je využiji pro TR i kroniku, aby moje snaha
oživit památku, těch, kteří se zasloužili, se zbraní v ruce, o vznik našeho státu, byla úplnější.
Petr Brodský - kronikář
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WWW.TISICE.NET

Firma Josef Bárta
NABÍZÍ MONTÁŽ A PRODEJ

Nabízím možnost připojení k síti internet přes
bezdrátovou WIFI sí v pásmu 2,4 a 5GHz.
Realizace připojení včetně měření, instalace
a zařízení pro příjem za 1.900,- Kč vč. DPH
Měsíční paušál za připojení od 190,- Kč včetně DPH/měsíc.
Kvalitní pokrytí celé obce z 12 přístupových bodů
(access pointů).

plovoucí podlahy
žaluzie
z sítě proti hmyzu
Josef Bárta, Labská 263, 277 15 Tišice
Tel.: 315 696 265 nebo 728 2666 451
z
z

MONTÁŽ, OPRAVY
A ZKOUŠKY ELEKTRICKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Více informací na WWW.TISICE.NET
AKČNÍ NABÍDKA: Přestup od konkurence
(WIFI, ADSL, CDMA = 3 měsíce zdarma)
Kontakt: Miloš Tůma, Ke Křížku 253,
telefon 603 344 767 nebo 608 333 006

Jiří Bělohlávek

ª
ª

Stolní tenisté na druhém místě
Ještě před začátkem další, tentokrát jubilejní 25. sezóny, se stolní tenisté vybavili
i technicky. Po roce zakoupili druhý stůl zn.
Donic, který svou kvalitou jistě přispěje i ke
zkvalitnění hry samé. Škoda jen, že letos se
hrací podmínky v našem víceúčelovém sále
zhoršily až na samou hranu regulérnosti. Příčinou je opět střet dvou zájmů pro využití,
tedy komerční a sportovní, tentokrát však ne
na dva, jako v loňském ročníku, ale na sedm
týdnů, což z hlediska stolního tenisu představuje tři čtvrtiny podzimní části. Muselo
proto dojít ke kompromisnímu řešení. Raději ale ke stolnímu tenisu samotnému. Pro
letošní sezónu se rozšířil náš hráčský kádr
o posilu Milana Drába, kdysi hráče S. Všetaty, který na dlouhý čas stolní tenis opustil,
aby se k němu opět vrátil, tentokrát už v dresu Sokola Tišice. Výsledky A mužstva v RP I
jsou více než uspokojivé, což dokazuje dosavadní stříbrná příčka i zatím 100% úspěšnost nejlepšího hráče J. Fabiána. Škoda jen,
že kvůli pracovním povinnostem nemůže
nastupovat k utkáním častěji. Ani ostatní ale
nezůstávají pozadu a důležitými body přispívají ke konečným výsledkům, což se projevilo zvláště v 8. kole, kdy došlo k přímému
souboji o 2. místo s Neratovicemi D, které
naši zvládli impozantním vítězstvím 14:4.
B mužstvo je v polovině soutěže RP II uprostřed tabulky a zvláště u hráčů tišické zálohy
je znát nedostatek tréninku.
Výsledky:
Regionální přebor I:
Tišice A - Dřínov A
13-5
Fabián 4 Jelínek 3,5 Rubín 3 Brodský 2,5
Mlékojedy B - Tišice A
15-3
Jelínek 1 Rubín 1 Dudek a Kratochvíl I. 0,5
Tišice A - Cítov
13-5
Fabián a Rubín 4,5 Brodský 4
Neratovice C - Tišice A
10-8
Brodský 4,5 Slimařík 2,5 Rubín 1
Tišice A - Veltrusy B
16-2
Jelínek 4,5 Brodský a Dudek 4 Rubín 3,5
Nelahozeves - Tišice A
7-11
Brodský 4 Jelínek a Rubín 3 Dráb 1

Sportovní stránky připravili J. Kratochvíl
a A. Kravcov

Tišice A - Počaply
11-7
Rubín, Brodský, Jelínek 3, Dráb 1, 1xWO
Mšeno A - Tišice A
6-12
Fabián 4,5 Brodský 3,5 Rubín 2,5 Jelínek 1,5
Tišice A - Neratovice D
14-4
Fabián 4,5 Rubín 4,5 Jelínek 3 Brodský 2
Liběchov - Tišice A
4-14
Jelínek 4,5 Brodský 3,5 Fabián 3 Rubín 3
Regionální přebor II:
Kralupy D - Tišice B
3-15
Veselý 4,5 Dudek, Kratochvíl I. a Dráb 3,5
Tišice B - Beřkovice A
2-16
Habart 1 Veselý a Dudek 0,5
Neratovice F - Tišice B
1-17
Kratochvíl I., Habart a Veselý 4,5 Turek 3,5
Beřkovice B - Tišice B
11-7
Dudek 3 Habart 2 Veselý a Kratochvíl I. 1
Tišice B - Mšeno B
11-7
Veselý 4 Dudek a Habart 3 Kratochvíl I. 1
Neratovice E - Tišice B
9-9
Veselý 3 Kratochvíl I. 2,5 Dudek 2 Dráb 1,5
Tišice B - Dřínov B
7-11
Jelínek 3,5 Veselý 1,5 Kratochvíl I. 1 Dudek 1
Mlékojedy C - Tišice B
5-13
Dudek 4,5 Veselý 3,5 Kratochvíl I. 3,5 Habart 1,5

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

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

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

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

1
2
3
3
2
3
5
6
5
7
6
7

120:42 24
115:65 24
120:60 21
97:65 18
94:68 17
87:75 14
64:118 13
83:97 10
73:89 8
44:118 6
62:100 5
49:113 2

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

9
9
9
9
8
7
8
8
9
8

8
8
7
4
4
3
2
2
1
0

0
0
1
2
1
1
1
0
0
0

1 110:52
1 115:47
1 114:48
3 86:76
3 81:63
3 61:65
5 70:74
6 46:98
8 41:121
8 32:112

24
24
22
14
13
10
7
6
3
0

ª
ª
ª

Elektrické zařízení do 1000 V
dodavatelským způsobem:
kompletní elektroinstalace
domovních a bytových prostor
elektroinstalace nebytových
a komerčních prostor
rekonstrukce elektrických instalací
přípojky k odběru elektrické
energie
výchozí revize

Kontakt:
Okružní 10, 277 15 Tišice,
tel.: 724 069 588,
e-mail: belins@volny.cz

INZERCE
Prodám levně dvě starší jízdní kola v pojízdném stavu:
- pánské sportovní (berany, 2 x 5 převodů)
- dámské cestovní
Volejte: 728 952 236
z

Hostinec „V zatáčce“ v Tišicích nabízí
všem organizacím a občanům nově
zrekonstruovaný taneční sál k pořádání
různých oslav, tanečních zábav, plesů
i soukromých akcí.
Při společnosti od 50 lidí výše je
pronájem sálu zdarma.
Rezervace na telefonu 315 696 064.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat zaměstnancům Obecního úřadu Tišice a paní Jaroslavě
Šastné za vstřícnost při řešení prostor, kde jsem
mohla uspořádat oslavu svého životního jubilea
pro svou rodinu a své blízké. Ještě jednou všem
velmi děkuji.
Marie Zvelebilová

ÚMRTÍ
Ernst Antonín

Chrást

64 let

NAROZENÍ
Martin Kučera

Kozly 3

13. 10. 2007

Tomáš Marek

Tišice 200 28. 10. 2007

Jan Borský

Tišice 176

4. 11. 2007
TR 101/7
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S P O R T
FOTBALISTÉ PŘEZIMUJÍ
NA TŘETÍM MÍSTĚ
A mužstvo Sokola Tišice si v podzimní části vedlo nadmíru úspěšně a nebýt zaváhání až
v posledním kole na domácím hřišti s celkem Záryb, mohlo dokonce přezimovat na místě
prvním. I tak je však umístění i výkony příjemným překvapením a na hřištích soupeřů si
vedli ze všech celků nejlépe. Škoda pak několika zaváhání na domácím trávníku. Co nebylo
na podzim, může se povést v jarní části soutěže, zvláš bude-li předvádět i na jaře tak hezký
fotbal jako dosud.
B mužstvo je na nelichotivém posledním místě, když doplácí na nezkušenost mladých
hráčů, kteří dosud hledají svou tvář. Nyní nezbývá než doufat, že na jaře zvýší obrátky a z
poslední pozice se posunou do pásma bez ohrožení sestupem.
Žáci jsou na po podzimu na šestém místě, když po odchodu pěti hráčů hledali celých pět kol
ideální sestavu. V druhé části podzimu už začala být s výkony spokojenost a na jaře svou
pozici věřme ještě vylepší.
Okresní přebor mužů
1. Veltrusy A
13
2. Záryby A
13
3. Tišice A
13
4. Čechie Kr. A 13
5. Vojkovice A
13
6. Libiš B
13
7. D. Beřkovice 13
8. Kly A
13
9. Čečelice
12
10. Pšovka B
13
11. PTZ A
13
12. V. Borek A
12
13. Byšice
13
14. Hořín
13

10
9
8
8
7
6
4
5
5
5
4
4
3
1

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

3
3
2
3
5
5
5
7
6
7
7
7
7
12

27 : 18
37 : 11
26 : 9
34 : 13
20 : 22
24 : 16
25 : 23
19 : 28
21 : 33
22 : 40
23 : 26
14 : 23
16 : 25
20 : 41

30
28
27
26
22
20
16
16
16
16
14
13
12
3

III. třída mužů, sk. A
1. Lobkovice A 11
2. Záryby B
11
3. Kostelec
11
4. Liběchov
11
5. Mlékojedy
11
6. Všetaty A
11
7. Horní Počaply 11
8. Vehlovice
11
9. Vysoká B
11
10. Botafogo
11
11. Lotos
11
12. Tišice B
11

7
7
7
6
5
5
4
4
3
2
3
2

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

1
2
4
4
2
4
4
6
6
6
8
8

30 : 13
19 : 12
20 : 15
34 : 16
23 : 13
23 : 29
14 : 18
19 : 22
16 : 25
18 : 21
10 : 24
8 : 26

24
23
21
19
19
17
15
13
11
9
9
7

Zimní příprava žáků začíná 19. ledna 2008 v 10.00
hodin v hale gymnázia v Neratovicích.

Zimní příprava mužů začíná již v lednu ven-ku a v hale Gymnázia v Neratovicích. Tam se
účastníme turnaje starších dorostů na umělé trávě.
Program:
1.
kolo:
20. 1. 2008 v 9.00
Tišice - St. Boleslav
dorost
2.
kolo:
26. 1. 2008 v 11.00 Tišice - Čelákovice
dorost
3.
kolo:
10. 2. 2008 v 15.00 Tišice - Pšovka
dorost
4.
kolo:
17. 2. 2008 v 9.00
Tišice - Brandýs n. L.
dorost
5.
kolo:
23. 2. 2008 v 17.00 Tišice - Čechie Kralupy
muži
6.
kolo:
1. 3. 2008 v 15.00
Tišice - Neratovice
dorost

Výsledky:
A mužstvo
Tišice - Veltrusy
2-1
Brzoň, Štráchal
Tišice - Čečelice
5-1
Holomek J.2x, Brodský 2x, Krupička
Tišice - Pšovka B
2-0
Brzoň, Vítovec
Tišice - Záryby
1-2
Karlík
B mužstvo
Tišice - Botafogo
0-0
Tišice - H.Počaply
1-2
Holomek J.
Žáci
Tišice - Lobkovice 0 - 11
Tišice - Všetaty
6-1
Kraka 4x, Priatka, Dudek
III. třída žáků, sk. A
1. Lobkovice
10
2. Kostelec
10
3. Řepín
10
4. V. Borek
10
5. Záryby
10
6. Tišice
10
7. Všetaty
10
8. Vysoká
10
9. Ovčáry
10
10. Nebužely
10
11. Střezivojice
10

8
8
7
7
6
4
4
4
2
1
0

1
1
1
1
0
1
1
0
1
0
1

1
1
2
2
4
5
5
6
7
9
9

60 : 6
46 : 6
58 : 12
34 : 16
41 : 20
22 : 34
26 : 41
30 : 15
23 : 43
6 : 103
11 : 61

25
22
22
22
18
13
13
12
7
3
1

Pořadí střelců: Kraka 10, Priatka 5, Heinz 2,
Dudek 2, Kouba 1, Bark 1, Plachý 1

Šachisté bez
problémů i s problémy
Co těší a co trápí tišické šachisty, na to nám
odpověděl vedoucí šachového oddílu Miloslav Partl:
„Se staronovou hrací místností na poště jsme
nadšeni a je škoda, že jsme ji neměli k dispozici
v loňském roce, kdy by byla využita mnohem více.
S podmínkami, jaké jsme měli v restauraci
Na Hřišti, se to nedá vůbec srovnat. V současné
době máme tréninky každou první středu v měsíci.
Nejbližší domácí zápas se hraje v klubově na
poště 20. ledna 2008 od devíti hodin ráno se
Sokolem Bakov nad Jizerou.
V současné době hraje soutěže jen jedno družstvo a po třech kolech mu patří poslední příčka.
Na víc družstev nemáme dostatek hráčů. O prázdninovém přestupním termínu přestoupilo pět
hráčů, a tak bychom rádi přivítali zájemce z řad
veřejnosti, kteří nás mohou kontaktovat bu na
tréninku mezi 17. a 18. hodinou, nebo při
nedělních zápasech.“

Fotbalisté pořádají
v sobotu 15. března
2008 maškarní ples
Vše o stolním tenise se dozvíte na str. 7

(bližší informace v příštích TR).
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