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ZDARMA

Co se kope?

Překopané silnice a dlouhé
výkopy podél cest v Chrástu
vzbudily mezi našimi občany
řadu dohadů, co a proč se kope.
Uveďme tedy „zaručené“ informace o plynu či kanalizaci na
pravou míru. Výkopové práce,
které v současné době provádí
v naší obci firma UHLÍŘ z Čelákovic, jsou součástí investiční
akce ČEZ-Distribuce s.r.o. Během této stavby budou položeny
vysokonapěťové kabely a propojeny transformátory tak, aby
bylo možné propojení jednotlivých soustav a zároveň zajištění kvalitní dodávky proudu do domácností. Současně s tím
budou demontovány některé venkovní trasy vysokého napětí.
Nové kabely umožní instalaci dalších transformátorů a jejich
napojení v lokalitách budoucí zástavby rodinnými domy.
Zároveň také dojde ke kabelizaci – generální obnově rozvodné sítě v místech, kde to doposud nebylo provedeno. Jedná se o prostor u Křížku a v ulicích Všetatská a U Kapličky.
Protože se jedná o akce potřebné pro další zlepšení a zkvalitnění bydlení občanů v naší obci, buďme trpěliví a umožněme
pracovníků prováděcí firmy jejich práci.
Miroslav Brodský, starosta

Turnaj v pétanque poprvé v Tišicích
Nebudeme nostalgicky vzpomínat na to, co
zásadního a výjimečného může být v životě poprvé. Vše je jednou poprvé a je poprvé
jen jednou. Jdeme rovnou k věci. Pétanque
– mnozí o něm už slyšeli i si ho zahráli, jiní
slyšeli, ale nehráli, poslední skupinu tvoří ti,
kteří neslyšeli a nehráli a snad jen teoreticky
se mohou najít ti, co hráli, aniž by tušili co.
Snad od začátku roku mluvíme o tom, že pro
vás připravíme turnaj v pétanque – sportu pro
všechny. Připravujeme vás na to, že k tomuto
sportu nepotřebujete nic víc než mít chuť si
zahrát, pobavit se. Nevadí, že neznáte pravidla, nevadí, že jste tento sport nikdy nehráli – vše je tak jednoduché, že můžete, co by
touto hrou neposkvrnění, nastoupit a poprvé
si zahrát na historicky prvním tišickém turnaji
v tomto sportu. Ale protože my jen nemluvíme, ale konáme, jsme tu s konkrétní nabídkou
a daty. Tišický turnaj v pétanque se bude konat 28. září od 10 hodin na fotbalovém hřišti
v Chrástě.
Pro oživení paměti zopakujeme propozice
– utvořte tří až pěti členná družstva, libovolného věku či pohlaví, vymyslete jeho vtipný
název a zaregistrujte se. Registrace bude začínat 8. a končit 14. září, přihlášky posílejte
na mailovou adresu: klubko@tisice.cz nebo
se přihlaste na telefonu 723 022 945 – Naďa

Černá. Ta vám také na tomto telefonním čísle
sdělí podrobné informace k registraci i turnaji. K registraci je nutné nahlásit název družstva, jméno kapitána a počet hráčů v družstvu.
Zájemcům zašleme zjednodušená pravidla.
Turnaj je vyhlášen pro maximálně dvacet
družstev.
Pro představu, jak jednoduchá pravidla tohoto sportu jsou, přiblížíme vám je v tom základním: hraje se na hrací ploše 12 x 3 metry kovovými koulemi a dřevěnou kuličkou zvanou
košonek nebo také prasátko. Košonek i koule
se vhazují do hry z odpaliště o průměru cca
50 cm. V našem případě budou proti sobě stát
dvě družstva po třech hráčích (ostatní členové
družstva mohou fandit, občerstvovat se nebo
rozptylovat soupeře). Každé družstvo dostane šest koulí stejného vzoru, tedy každý hráč
bude mít dvě koule. Hra začíná vhozením košonku do hrací plochy a vhozením první koule. Pak odhazuje soupeř a snaží se zahrát své
koule blíže ke košonku. Až se mu to podaří,
nastupuje hráč prvního týmu a takto pokračují
do vyházení všech koulí. A to je konec jedné
hry, body si započítá ten tým, který má kouli
nebo koule blíže u košonku než soupeř. Započte si tolik bodů, kolik jeho koulí je blíže ke
košonku než nejbližší koule soupeře.
pokračování na str. 4

Volby před námi
V říjnu budeme opět rozhodovat o složení našeho krajského zastupitelstva pro další volební
období. Prezident republiky svým rozhodnutím
č. 262/2008 Sb. stanovil termín konání voleb na
17. a 18. října 2008. Volit se bude tedy v pátek 17. října 2008 od 14,00 do 22,00 hodin
a v sobotu 18. října od 8,00 do 14,00 hodin.
Volební okrsky budou v naší obci jako vždy tři
a také umístění volebních místností dodrží tradici – volební okrsek Kozly bude volit v budově
Základní školy, volební okrsek Chrást v budově
Obecního úřadu a volební okrsek Tišice v klubovně na poště.
-red-

TIKANAS informuje
Připomínáme uživatelům kanalizace a ČOV,
kteří do konce března uhradili jen polovinu stanoveného poplatku za právo na využívání kanalizace, že se blíží termín pro uhrazení částky za
druhé pololetí, stanovený na 30. září 2008.
Menší část uživatelů již zaplatila v průběhu
měsíců července a srpna. Zbývající tak mohou učinit od 1. do 30. září každé pondělí
a středu od 17.00 do 18.00 hodin v kanceláři
TIKANASU,  Boleslavská 89.
V naléhavých případech je možno si dohodnout jiný termín s jednatelkou společnosti
ing. Sedliakovou na tel. číslech 724 596 163
a 315 698 487.
Petr BRODSKÝ
vedoucí provozu a údržby

Na koho se obrátit
Jistě jste si všimli, že naše obec má nové webové stránky. V současné době se na jejich tvorbě
stále a průběžně pracuje, aby byly stále aktuální
a živé. Pomoci s tím však můžete i vy, občané Tišic. Pokud tedy máte cokoliv, co by mohlo zajímat
i ostatní, neváhejte a posílejte! A kam? Vzhledem
ke způsobu správy našich webových stránek byli
určeni „dopisovatelé“, přes něž je možné vaše informace, náměty a další posílat. A tady jsou:
Marie Trčková (trckova@tisice.cz)
Miroslav Brodský (brodsky@tisice.cz)
Alena Veselá (vesela@tisice.cz), ti všichni zodpovídají za informace z OÚ, obce a další
Olga Janoušková (olga.janouskova@
remax-czech.cz, tr@tisice.cz) – TR
Pavel Jelínek (jelenp@seznam.cz) – MŠ, ZŠ,
sport
Věra Hovorková (hovorkova.vera@seznam.cz)
– kultura, spolky, sociální záležitosti
Petr Brodský (brodsky.pe@seznam.cz) – kronika obce, historie, TIKANAS
Radka Staňková (RStankova@ptas.cz, radstan@hotmail.com) – územní plán, stavební komise, životní prostředí, KLUBko.
V předmětu zprávy uveďte www stránky!
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ZPRÁVY Z OZ
26. června 2008
●● OZ schválilo celoroční hospodaření obce a zá-

věrečný účet obce za rok 2007 včetně zprávy
z kontroly o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2007, a to bez výhrad
● ● OZ schválilo Rozpočtové opatření č. 1 na
rok 2008
● ● OZ schválilo odprodej části pozemku parc.
č. 478/11 o výměře 126 m² v k. ú. Chrást
manželům Blance a Pavlovi Janouškovým
● ● OZ schválilo Hospodaření a Závěrečný účet
Svazku obcí POLABÍ včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za
rok 2007 s výhradou, ale vzhledem k tomu,
že činnost svazku byla již ukončena, nebudou přijata žádná opatření
● ● OZ schválilo postup starosty ve věci nákupu
nové kopírky Minolta pro potřeby OÚ
● ● OZ schválilo „Zadání Změny č. 1 územního
plánu obce Tišice“ vypracované projektovou
firmou Kadlec K.K. Nusle, s.r.o. a provedení všech etap potřebných pro „Změnu č. 1
územního plánu obce (ÚPO) Tišice“
● ● OZ vzalo na vědomí záměr prodeje pozemku parc. č. 162 v k. ú. Kozly panu Rybářovi s podmínkou podpisu kupní smlouvy po
úklidu pozemku a vyřešení ubytování cizích
osob v objektu
● ● OZ vzalo na vědomí výzvu občanům k úhradě poplatků za užívání kanalizace a likvidaci odpadních vod
● ● OZ vzalo na vědomí stanovisko ministerstva
dopravy k požadovaným změnám jízdního
řádu ČD

Pozor, kontrola!

OÚ Tišice, komise životního prostředí,
oznamuje všem občanům, že v průběhu
podzimních měsíců budou probíhat kontroly náhradních výsadeb stromů, vyplývajících z rozhodnutí o povolení kácení dřevin.

Nové oplocení
hřiště

Během měsíce srpna vyrostlo kolem areálu fotbalového hřiště s okolními tréninkovými plochami, šatnami sportovců, budovou restaurace s víceúčelovým sálem a letního kina nové oplocení.
To původní bylo vlivem povětrnostních podmínek
radikálně poškozeno, a proto muselo být z bezpečnostních důvodů zcela demontováno.
Snahou vedení obce Tišice je podpora činnosti
sportovní organizace i zájem o to, aby se mladí
mohli sportovně i kulturně vyžívat v upraveném
prostředí. Jenže bohužel prostředky obce jsou velmi omezené a na řadu takto finančně náročných
akcí chybějí. Proto obec požádala Středočeský
kraj o poskytnutí pomoci na opravu oplocení našeho sportoviště z Grantu roku 2008 – „Fond sportu
a volného času Středočeského kraje“. Naše žádost
byla kladně vyřízena, a proto se mohly v srpnu zahájit stavební práce. Nutno dodat, že na celé akci
se finančně podílí i Obec Tišice a také Tělovýchovná jednota Sokol Tišice.
Všichni jen doufáme, že nového oplocení si budeme vážit a že nám hodně dlouho vydrží nepoškozené vandaly.
Miroslav Brodský, starosta
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DROBNÉ ZPRÁVY Z OÚ
● ● starosta obce se zúčastnil v Neratovicích
jednání o záměru vybudovat v Mlékojedech
silniční most přes Labe, který by měl v budoucnu propojit Neratovice   se silnicí II/331
v Tišicích
● ● byly odebrány vzorky vody z rybníku „Na
Lávkách“, ale podezření na závadnost vody
veterinární laboratoř vyloučila
● ● VKM a.s. rozšíří v naší obci vodovodní síť
dle schválených projektů, zatím proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby a výstavba
bude zahájena v srpnu 2008
● ● námi požadované změny jízdního řádu ČD
nebudou provedeny, všechny byly zamítnuty
● ● Báňský úřad Kladno připravuje další těžbu
písku v Tišicích, vše projednal 18. 6. 2008
s majiteli pozemků a všichni se záměrem souhlasili
● ● s firmou GWED s.r.o. proběhlo jednání dne
1. 7. 2008 za účelem vyjasnění majetkoprávních vztahů
● ● Spolana a. s. pravidelně předává protokoly
o měření imisí v naší obci, stanovené limity
nejsou překračovány
● ● zastupitelstvo obce neschválilo možnost
zvýšení daně z nemovitosti v roce 2009

● ● bylo provedeno místní šetření s pracovnicí

odboru ŽP paní Šafránkovou ve věci stromů
v Základní škole, na hrázi v Kozlech, na hřišti v Chrástu i borovice v Tišicích. Povolené
zásahy budou prováděny v době vegetačního
klidu.
● ● Krušnohorské lesy a.s. mají záměr rozšířit
pěstební plochu tzv. matečnic rychlerostoucích dřevin
● ● OZ rozhodlo o zadání vypracování projektu
na nový střed obce podle stávající studie
● ● firma GALILEO s.r.o. provádí průběžně
úpravy nových webových stránek obce, které
jsou nyní ve zkušebním provozu
● ● za účasti starosty naší obce proběhlo ve
Spolaně a.s. jednání ve věci změny stavby
„Rekultivace laguny S1-západ“
● ● díky pomoci Středočeského kraje z Grantu
pro sport bylo možné zakoupit novou sekačku
typu Husqvarna na údržbu travnatých ploch

UPOZORNĚNÍ!!!

Někteří nezodpovědní občané vodí psy na
místní hřbitov, kde volně pobíhají. Pomozte
zabránit tomuto nešvaru a společně chraňme
pietní místo  !!!!!!!

Blýskání na lepší časy?
V minulých Tišických rozhledech jsme
představili nového nájemce restaurace Na
Hřišti a jeho plány. Tomu se ji však nepodařilo zprovoznit a velmi rychle pronájem vzdal.
A tak v těch dnešních zase představujeme
nového nájemce. Inu, život je změna. Avšak
tentokrát to vypadá (klepeme na dřevo, abychom to nezakřikli), že po dvou minulých nájemcích, kteří se moc nepovedli, se blýská na
lepší časy. I když tentokrát proběhl výběr velice rychle, snad se podařil. Vedení restaurace
se 17. července 2008 ujal Vladimír Schneeweiss s manželkou a ve velmi krátké době
rozjel celý provoz, včetně teplé kuchyně. A že
to vzali za správný konec, svědčí i to, že během měsíce se na hřiště vrátili „štamgasti“
a přibyla i řada nových návštěvníků. Všichni
oceňují dobré pivo, chutné jídlo a především
ochotnou a příjemnou obsluhu. A vydařily se
i první akce – uvítací večer u příležitosti zahájení provozu a večer sportovců po fotbalovém
poháru.
Pokud tedy chcete vyzkoušet nového hostinského a využít i příjemné nové venkovní posezení, můžete přijít kterýkoliv den od 11,00
do 22,00 hodin, o víkendu i déle, podle toho,
jaký bude mezi hosty zájem. Jedinou výjimkou je středa, která je na hřišti tradičním zavíracím dnem.

Přejme tedy novému nájemci hodně spokojených hostů s velkým hladem i žízní a našim
občanům zase to, aby Schneeweissovi tuto
nastavenou laťku udrželi. Aby už konečně
restaurace Na Hřišti přestala být vhodným
námětem pro obecní kritiky a stala se pouze
místem, kam si každý rád skočí na „jedno točený“… 	
-oja-

Nový hostinský v akci

Jak pokračují práce na změnách územního plánu

Konec připomínek

Ke dni 10. 7. 2008 byla možnost připomínkovat návrh zadání změny ÚP obce Tišice na Městském úřadě v Neratovicích na odboru stavebním. Po tomto dni jsme uskutečnili  jednání  s Markétou Čákorovou z úseku územního plánování, kde jsme  byli seznámeni s připomínkami z řad
institucí, orgánů i fyzických osob. Jedná se buď o doporučení nebo již  zamítavé stanovisko se
změnou v dané lokalitě. Nyní budou probíhat jednání s těmito orgány a budeme se snažit dané
lokality obhajovat. Další cestu úspěchů či neúspěchů změny ÚP vám přineseme v některém
dalším vydání TR či na webových stránkách obce.	 -rs-

Kam s ním? Nová členka
Již v minulém čísle TR jsme upozorňovali občany, že pokud bude v popelnicích určených pro
komunální odpad rostlinný odpad ze zahrady,
svozová firma je nevyveze. Někteří občané však
zřejmě toto upozornění nečetli nebo to prostě
jen zkoušeli, a tak během prázdninových měsíců zůstaly některé popelnice naplněné především posekanou trávou nevyvezeny.
Kam tedy s tímto odpadem, pokud ho doma
nekompostujete? Do speciálně upravené nádoby
pro biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a domácností, jak se odborně nazývá třeba posekaná
tráva, plevel nebo slupky z brambor či cibule.
Jejich svoz by měl probíhat od dubna do konce
listopadu ve 14ti denních intervalech a byl by odbornou firmou svážen rovnou ke kompostování.
Popelnice pro bioodpad bude v případě dostaVyužití této služby by tak zase o krůček rozšířilo
tečného zájmu občanů k dispozici na OÚ
tolik potřebné třídění odpadů.
A ještě to nejdůležitější – objednat tuto službu je možné na obecním úřadě u Lenky Daňhelkové, kde je možné si také obstarat příslušnou nádobu.
Tu je možné si buď koupit (nádoba o objemu 120 l stojí 1012,- Kč a 240 l pořídíte za 1190,- Kč)
nebo pronajmout (malá 260,- Kč a velká 310,- Kč za rok pronájmu). Vlastní odvoz stojí pak na
letošní rok 380,- Kč u malé nádoby a 670,- Kč u velké, pro příští rok je pro objednání potřeba – dle
informací svozové firmy - počítat s cca 10% nárůstem ceny. 	
-oú-

Má to smysl?

V roce 1997 obecní úřad schválil z rozpočtu investici téměř čtyřista tisíc korun k úpravě
parku „Pod Kovárnou“ v Kozlech u rybníka. „ A proto si toho hezkého prostředí važme“,
napsal tehdy Václav Uher v TR č. 40. Byla to velká investice a opravdu hezké prostředí pro
nás, obyvatele Tišic. A tak není divu, že Václava Uhra i všechny nynější zastupitele mrzí, když
vidí v parku nepořádek a mládež, která se bohužel nenaučila správně sedět na lavičce a cesta
k odpadkovému koši, pokud tam ještě zbyl, je pro ně zbytečná. Zastupitelé rozhodli doplnit do
parku nové odpadkové koše a park se bude častěji kontrolovat.
Ptám se, zda to má ale smysl?  Na jedné straně chcete po obci a zastupitelích, aby investovali
do dětských a sportovních hřišť, do oprav uličních značení a úprav zeleně, na straně druhé je
však mezi námi nevšímavost a lhostejnost k vandalismu vůči věcem, které patří nám všem.  
„Tebe poslouchat nemusím, ty nejsi moje máma“, stojím jak spařená, když se pokouším mládeži vytknout, že sedět na opěradle lavičky by se nemuselo.  Co tedy vlastně mohu, pokračuji
ve svých úvahách. Mohu o tomto problému napsat článek, mohu se nad ním zamyslet, mohu se
více zajímat o své dítě a častěji se ho ptát, kde a jak tráví odpoledne, ale hlavně musím jít příkladem. Tak jako šel příkladem právě v tomto parku na svatou Annu mladík, který kontaktoval
včas záchrannou službu a poskytl první pomoc dívce, která byla poté převezena do nemocnice
s otravou alkoholem. Štěstí, že nebyl lhostejný. V tomto případě šel příkladem mladý člověk, a tak uznávám, že nemohu házet všechny do jednoho pytle. Uznávám i to, že se mládež
potřebuje někde scházet a park v těchto slunečních dnech je prostě k posezení, třeba v trávě
pod stínem stromů, idylka. A nejen pro ně. Potěšila mě i zpráva maminek dětí, které si zrovna
hrály na tom tolik kritizovaném
malém dětském hřišti na okraji
parku. „ Vždyť se podívejte, jak
si na té síti děti užijí, my se tady
scházíme s maminkami z okolí,
jen nás stále trápí ta nepřiměřená rychlost aut, která parkem
projíždí“, zní z jejich úst.
Co závěrem? Jsem pro výstavbu dětských a sportovních hřišť
či jiných odpočinkových míst,
ale přesvědčte mě, že to smysl
má, přesvědčte mě, že když dnes
takové místo postavíme, vy si ho
zasloužíte. Že to nedopadne jako
na této fotce.
Radka Staňková
členka OZ

redakční rady

Naďa Černá
Redakční rada TR se rozrostla o novou členku – Naďu Černou, tišickou rodačku, která
neopustila rodnou obec. Po vystudování SPŠ
grafické pracovala v Kulturním a společenském středisku Neratovice, po mateřské dovolené krátce v SZP Tišice, odkud po ukončení výroby nastoupila do Spolany Neratovice,
kde pracuje dodnes. Mimo jiné se také podílí
na tvorbě firemních novin a aktualizuje firemní webové stránky, a tak je to posila více než
zdatná. Vzhledem k její pracovní náplni byla
jen otázka času, kdy přenese své zkušenosti
do mimopracovních aktivit v obci. Nejprve
se zapojila do činnosti v Tišickém KLUBku,
kam ji přivedla jeho předsedkyně Radka Staňková. Protože zde má mimo jiné na starosti
informovat o pořádaných akcích také právě
i v Tišických rozhledech, začala aktivně spolupracovat s redakční radou TR. Proto jí po
krátké spolupráci byla nabídnuta možnost
podílet se na jejich tvorbě jako řádné člence
redakční rady.
A teď přímá odpověď nové členky na otázku, co od členství v RR očekává:
„Proč jsem se zapojila do aktivního dění
v naší obci? Ze dvou důvodů – za prvé – dcera i syn dospěli, a i když ještě studují, jdou si
již vlastní cestou. Některým ženám, když děti
odejdou z domova, trvá než si najdou jinou životní naplň, tak jsem se vydala tímto směrem.
A pak – nemám ráda ty věčné kritiky, kteří umí
vše nejlíp, všemu více rozumí, byli by nejlepšími hráči i trenéry všech sportovních odvětví,
řídili by největší fabriky i tu obec, ale sami ve
skutečnosti nikdy nic nepředvedou, do ničeho
se nezapojí. Jsem kritik, ale mezi takové „mistry světa“ patřit nechci. Jedinou cestu, jak
něco změnit, vidím v aktivním zapojení. Teď
ale nemluvím o Tišických rozhledech, ty se mi
vždy na obecní noviny zdály velmi dobré.“
Naďa Černá potvrzuje ono známé rčení, že
jablko nepadá daleko od stromu, vždyť i její
otec, Jiří Zvelebil, býval velice dobrým organizátorem kulturních a společenských akcí.
Tak tedy vzhůru do společného díla.
J.Kratochvíl
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Mateřinka v novém
školním roce

dokončení ze str. 1
Vítězí ten tým, který první dosáhne třinácti bodů. Již nyní upozorňujeme, že budeme
hrát petangue rekreačně, to znamená podle
zjednodušených pravidel, která umožňují hry
zkrácené a odhazování ze stejného místa.
Nechceme nic zakřiknout, ale opravdu
máme pocit, že jsme se vám trefily do noty,
že vás turnaj zaujal. Někteří se rovnou na
turnaj ptáte, když některou z „klubkařek“
potkáte, jiní na to jdete od lesa stylem –
„hele, zeptej se, ty ji znáš“. Nemusíte posílat
své zvědy a rozvědky, pokud vám není něco
jasné, zavolejte a nebojte se přijít si zahrát.
Jak jsme slíbily – ceny jsou vymyšleny a budou skutečně zajímavé. Ti, kdo budou stát
„na bedně“, si přijdou na své a ti, kdo skončí
na nejméně oblíbeném čtvrtém místě zjistí,
že to vůbec není špatný výsledek. Dost možná, že co se cen týče, na tom budou nejlépe
ti úplně poslední, kdo ví? A určitě se mezi
vámi najdou i tací, kteří turnaj okoření nejen
vtipným názvem, ale i netradičním dresem
či kostýmem. Ten nejlepší také oceníme.
Ale myslíme i na ty ostatní, prostě na vás na
všechny, kteří si přijdete zahrát. Něco, ale
opravdu NĚCO, jsme pro vás připravily. Nebude sice tak jednoduché to z nás dostat, ale
věříme, že se zapojíte a nakonec si všichni
pochutnáte.  
Nezapomínáme ani na děti. Nečekejte výtvarné dílny a program jako na dětském dnu,
ale nudit se, děti, nebudete. Připraven pro

vás bude šlapací bagr, hrací plocha pro dětský petangue a i něco navíc. Jak jsme předeslaly v minulém čísle – pokud společně přiložíte ruce k dílu, budou za vykonanou práci
i odměny.
Všechno je jednou poprvé i první turnaj
v pétanque v Tišicích bude v září poprvé.
Ti, kdo se ho zúčastní, budou jeho prvními
účastníky. V těch případně dalších ročnících
už budou hráčské týmy nejlépe účastníky
druhými. Již nyní víme, že sami na hřišti nezůstaneme, ale zda se naplní plná kapacita
turnaje, v to jen nyní doufáme a plně věříme,
že nás málo nebude. Tak nashledanou 28.
září na hřišti v Chrástě.
Za Tišické KLUBko
Naďa Černá

Obrazně řečeno až po střechu bude naplněna
kapacita Mateřské školy Tišice, která je v současné době 56 dětí. Přesně tolik jich od září
nastupuje do nového školního roku. Převážná
většina dětí se po prázdninách pouze vrací do
některé ze dvou tříd, ale k zápisu do školky přišli i nováčkové. Ale protože kapacita školky je
menší než zájem rodičů o zapsání svých dětí do
mateřinky, zůstaly pro některé dveře školky zavřeny. „Při zápisu, podle daných pravidel, mají
přednost děti předškolní, děti rodičů s trvalým
bydlištěm v naší obci, děti rodičů s trvalým pracovním poměrem a také ty děti, které již v naší
školce mají staršího sourozence,“ vysvětlila
pravidla zápisu ředitelka Mateřské školky Tišice Magda Křížová.
Celý školní rok budou dětem zpestřovat běžný program doprovodné aktivity, které pro ně
učitelky přichystaly. Starší mohou navštěvovat
oblíbené kurzy hry na flétnu a angličtiny. Kurzy vedou učitelky Ludmila Nováková a Andrea
Uhrová a ty mají připraven dvouletý výukový
program, takže děti mohou ve výuce buď pokračovat, nebo se po konzultaci s rodiči zařadit
mezi začátečníky.
Všechny děti se pak mohou těšit na divadelní představení, která v poslední době probíhají
přímo ve školce. „Je to nejen finančně výhodnější, ale hlavně se v těchto případech mohou
děti aktivně zapojit do samotného představení,“
doplnila informaci Ludmila Nováková. A dodala, že hned v září vystoupí se svým hudebním
programem přímo ve školce Jiří Helekal.
Již nyní přemýšlí všechny učitelky (jejich
čtyřlístek doplňuje Pavla Šťastná) o stále více
oblíbeném dětském bále, jehož organizace je
plně v jejich režii. „Už letos byl sál na hřišti nabitý k prasknutí, přemýšlíme nejen o programu,
ale i tom, jak vše zorganizovat, aby se nám tam
děti i rodiče vešli,“ řekla L. Nováková. Ale jaké
téma bálu po zimním a večerníčkovém zvolí pro
ten příští, prozradit nechtěla.
V příštím kalendářním roce oslaví tišická školka 30. výročí jejího otevření. „Chystáme pro
děti pestrý program, do školky jsou v den oslav
zváni nejen děti s rodiči, ale i všichni naši občané, bývalí absolventi nebo zaměstnanci, zveme
všechny,“ dodala na závěr ředitelka mateřské
školy Magda Křížová.
Jak je z nastíněného programu vidět, děti se
mají na co těšit. Popřejme všem učitelkám, aby se
všechny plány splnily k plné radosti hlavně těch,
pro které vše připravují – pro naše děti.       (nač)

Informace pro školáky
Období školního vyučování začíná v pondělí
1. září 2008.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve

čtvrtek 29. ledna 2009.

Nejen na olympiádě v Pekingu bojovali střelci o vavříny. Už koncem července si to „rozdali“
střelci na tradičním svatoanenském veřejném závodě „Na loveckém kole“ o pohár starosty Obce
Tišice ve střelbě na asfaltové terče. Vedle závodu jednotlivců na 2 x 20 terčů i družstev na 3 x 40
terčů, dotovaném pěknými cenami, nechybělo ani tradiční výborné zvěřinové občerstvení.
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Období školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno v úterý 30. června 2009.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna
2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na
pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny jsou pro okres Mělník stanoveny od 9. března do 15. března 2009.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9.
dubna a pátek 10. dubna 2009.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.

Čí jsou Máje? Naše!

Žijeme v době internetu, mobilů, běžně píšeme SMS, takže když někomu chceme napsat, nepotřebujeme znát jeho adresu, ale číslo. Posíláme esemesky, ememesky, komunikujeme přes
mail či ICQ. Přesto se jednou za rok tato hektická doba u nás zastaví a celá vesnice se přenese
do úplně jiného světa. Mládež svlékne trika a džíny, oblékne se do krojů a protančí a projde
za doprovodu muziky celou vesnicí. Mládež – mnohdy zatracovaná, téměř neustále kritizovaná. Těžko soudit, jaká doopravdy je. Ale jací jsou ti, kdo se každoročně pouští do několika
dnů dlouhého maratónu příprav Májů, se vám pokusíme přiblížit z následujícího rozhovoru.
Na ten přišli Michaela Hradcová, Zuzka Petlachová, Matěj Kuš a Jirka Pokorný. Hlavním
mluvčím byl Matěj, který odpověděl hned na první otázku.

Jirka s Míšou

Co vás v dnešní době vede k udržování tak
náročné tradice, jakou jsou Staročeské máje?
Je to hlavně ta parta lidí, která chce něco dělat.
Je to také o zábavě a zážitcích, které si nejen během toho jednoho dne, ale i během příprav prožijeme. Všichni jsou vesměs celý rok u televize,
u počítače, brouzdají celé hodiny po internetu, ale
tohle je o něčem úplně jiném. Tady také dokážete,
že něco umíte. A mohu snad za většinu říci, že nás
to opravdu baví, že se na Máje každý rok těšíme.
Je pravda, že se všichni během roku nesejdeme,
ale stačí „písknout“ a ostatní se začnou sbíhat ze
všech koutů vesnice. Nebo i sami volají, kdy že ty
Máje budou. Prostě nás to baví.
Kdo vám s přípravou Májů, pomáhá?
Matěj: My jsme pomyslnou štafetu převzali od
těch starších, kteří opět obnovili tuto tradici, jmenoval bych Verču Pauzerovou, Pavlínu Veselou,
Radka Holečka, Mildu Mrázka a nejvíce Karla
Vojtěchovského. Někteří ze starších, kteří se již aktivně Májů neúčastní, pomáhají pořád. Jsem rád,
že můžeme takto poděkovat těm, bez kterých by to
šlo těžko – Lence Daňhelkové a Karlu Hradcovi,
který obstaral veškerou techniku a trpělivě s námi
rozvážel májky pro holky. Letos jich bylo kolem
sedmdesáti. A pochopitelně děkujeme za finanční
pomoc obecnímu úřadu, který podobné akce podporuje.
V čem vidíte největší problém, co je nejtěžším
oříškem?
Matěj: Organizaci máme „zmáklou“. Stačí,
když se sejdou ti největší tahouni, ti nejzkušenější, ke kterým patří Ivana Mrázková, všechny holky
Hradcovy a Tomáš Krulich, každý ví, co má dělat
a ty mladší si zorganizují. Ale čeho se opravdu
každoročně obáváme, je stavění a kácení májky, to
je a asi vždy bude nebezpečné.
Jirka: ...a pak ta nešťastná Boleslavská. Tu se
vždy snažíme projít hned ze začátku. Většina řidičů
je ohleduplných, ptají se, co je to za tradici, pobaví
se. Ale jsou i tací, co prostě pospíchají a myslí, že
jsou na silnicích jen sami.
Matěj: A co je snad nejsložitější – sehnat pro
holky tanečníky. Kluci udělají práci, jdou v kroji,
ale tancovat nechtějí.

Máte „zmáklou“ organizaci, tak na co vše
musíte myslet, co musíte zařídit, zajistit?
Matěj: Hlavní je vybrat termín tak, aby byla
hudba – dvě kapely: na den a večerní zábavu.
Dále koňský povoz. Tady se musíme pochválit,
protože pan Krajník, který ze Skuhrova vyjíždí
už ve čtyři ráno, aby byl v Chrástě včas, odmítá
všechny ostatní vesnice s tím, že musí s termínem
počkat na Tišice, kde jsou Máje nejhezčí. Kroje
půjčují Čečelice, jejich starosta nám velmi vychází vstříc. Musíte mít sál, od lesníka zajistit velkou
májku, májky pro děvčata. Je toho hodně, od těch
zásadních věcí až po sekyrku a drát na přivazování. Stejně se vždycky na něco zapomene.
Zuzka: Někdy do organizace zasáhnou maturity
a zaměstnání kluků i holek a je nás hned na práci
méně, ale vždycky se to zvládne.
Tak jak to všechno běží?
Matěj: Ve čtvrtek po práci už jdeme s klukama
nařezat májky a odvezou se na hřiště, kde je v pátek
ráno holky zdobí. Pak holky dojedou pro kroje. Kluci
si „hrají“ s velkou májkou, která se pokácí, oklestí,
ozdobí, vykope se díra a odpoledne se staví. Večer se
musí rozvést májky holkám. Musí se ozdobit celý sál,
v sobotu se nazdobí povoz a vyrazíme do vsi.
Ve všech našich třech obcích se hodně staví. To
znamená, že je zde mnoho nových rodin, mnohdy
i z měst. Jak se na vás dívají ti, co tuto tradici vůbec neznají?
Jirka: Je pravda, že když se obléknu do kroje a vidím ty vyjevené tváře neznalých lidí, tak je člověku
všelijak, ale pak potkáte starousedlíky a babičky na
nás volají – jé, tak dneska jsou Máje, to je dobře tak už se cítím v kroji „jako doma“. Nikdy jsem se
nesetkal s vyloženým odsouzením nebo výsměchem.
Michaela: Ono musí být opravdu překvapivé,

když vám u baráku zazvoní dva v krojích, nabízejí
vám tradiční „zelenou“ a mluví něco o Májích.
Ale počáteční rozpaky u většiny hned zmizí a se
zájmem se ptají na tuto tradici. A jen pro zajímavost. Je to pro nás den, kdy se obejdeme bez
mobilu. Jsme rády, když si do rukávů, které mají
gumičky, nastrkáme třeba kapesníčky a nějaké
korunky.
Jirka: Tak to my máme ještě složitější, nás zachrání jedině podkolenky.
Celý den končí večerní zábavou, kdy končí
pro vás?
Jirka: Asi půlnoční dražbou májky. Ta se, podle
tradice, má novému majiteli odnést. Jednou nám
pán z Brandýsa nabídl peněz kolik chceme, ale
musíme ji opravdu odnést. Tak to jsme, při představě nejméně dvoudenního putování s kládou na
rameni do Brandýsa, odmítli.

Zuzka s Matějem

A teď trochu z jiného soudku. Myslíte si, že
naše obec mladým nabízí dostatečné vyžití?
Matěj: Tady opravdu, ale opravdu chybí nějaké sportoviště. Fotbalové hřiště je pro fotbal a vy
si nemáte kde kopnout nohejbal nebo pinknout
volejbal.
Jirka: Takže vyrazíme do Všetat, tam si pronajmeme za poplatek halu nebo hřiště a hrajeme
tam. Je to škoda.
Po odchodu jsem si zavzpomínala, jak jsem
také jednou za rok ráno kráčela v kroji do Chrástu. Tam už čekal Kuš, Pokorný, Hradec... Jména zůstávají, protagonisté jsou jiní. Nezbývá jen
doufat, že si tahle parta nadšenců najde své nástupce a tato tradice v Tišicích nezanikne.
(nač)

Celá čtveřice pohromadě
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návraty
V dnešním nahlédnutí do minulosti a porovnáním s přítomností bych chtěl připomenout velké změny v zemědělství, ke kterým došlo před mnoha lety a které
pozorujeme nyní. V roce 1935 poznamenal v kozelské kronice pan Šára, první kozelský kronikář: „V posledních letech, následkem úpadku cen hospodářských plodin a omezení osevu řepy, rozmohlo se zde, v okolí Všetat, pěstování zeleniny ve
velkém. Zdejší zemědělci zařizovali se po zahradnicku - pařeníky, umělé zavlažování všeho druhu, jak kdo mohl. Vypěstovaná zelenina vyvážela se pak do světa po
dráze, v autech. Mnoho lidí se tím živilo.“
Opačný proces můžeme pozorovat v posledních 10 – 15 letech. Po nějakých šedesáti letech zelenina z polí a zahrádek prakticky zcela zmizela. Svědčí o tom několik
důkazů. V letech 1991 až 1992 ukončil činnost AGROPODNIK v Tišicích, který
ročně produkoval miliony sazenic zeleniny. Zemědělské družstvo na polích, která
ještě stačí obhospodařovat, pěstuje jen technické plodiny, to je takové, které lze
zasít a sklidit pomocí strojů, kombajnů, bez ruční lidské práce: obilí, kukuřici, řepu,
Kdysi...
hořčici, slunečnici a vojtěšku. Kdysi tak pověstnou všetatskou cibuli, pěstovanou
na desítkách hektarů, již v okolí taky nenajdete. A drobní pěstitelé – zahrádkáři rovněž postupně pěstování zeleniny omezili a nakonec téměř zrušili,
protože mají velké problémy svoje produkty prodat, ceny jsou nízké a neúměrné vynaložené práci i nákladům. Po celou dobu budování socialistického
zemědělství využívali zahrádkáři toho, že dokázali první jarní zeleninu vypěstovat
nejméně o 14 dní dříve než JZD. Po zimním vitamínovém půstu byl na trhu hlad
po čerstvé ředkvičce, kedlubnech, mrkvi, salátu a s odbytem nebyly žádné problémy. Dnes lze po celý rok v obchodech a na tržnicích koupit jakoukoliv zeleninu
a ovoce za nízké ceny, u jižního
ovoce mnohdy nižší, než za jaké
se prodávají česká jablka. Procházíte-li naší obcí, vidíte mnoho
opuštěných pozemků mezi domy
a zahrádek zarostlých plevelem.
Na mnohých z nich vyrůstají
nové domy, takže alespoň nějaké
pozitivum změny v zemědělství
a pěstování zeleniny přinesly.
Petr BRODSKÝ - kronikář
...dnes

Kdysi...

Velké baráčnické slavení
Sobotní  svatoanenské ráno se začali k sálu
hostince V Zatáčce v Tišicích sjíždět baráčníci nejen z naší obce, ale i   z deseti okolních. Ti všichni byli pozváni, aby 26. července 2008 společně oslavili velký baráčnický
svátek – 75. výročí založení. Dopoledne
proběhlo slavnostní zasedání, které zahájil
rychtář soused Jiří Šedivý. Poté syndik tetička Jaroslava Šťastná   přečetla omluvný
dopis z kanceláře prezidenta republiky Václava Klause, který byl pozván a nemohl se
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zúčastnit. Po pozdravných vystoupeních
některých z přítomných zazněla baráčnická
hymna “Baráčníkem být“. Delegace baráčníků také položila květiny k pomníkům padlých v Chrástě a Kozlech.  Odpoledne se pak
v prostorách před hostincem všichni baráčníci seřadili a v krojích, s májkou a podle jejich
tradičních pravidel se vydali na cestu obcí.
Průvod v čele s praporečníky se po zavelení
služebníka „ prapory nasadit“ a při hudbě rozešel směrem k památníku padlých u místní

pošty. Tam baráčníci položili květiny a uctili
památku padlých „sousedů a tetiček“ a ulicí
U Lípy se vydali zpět. O bezpečný průběh
průvodu se postarala Policie ČR,   která na
potřebnou dobu zastavila dopravu v obou
směrech. Oslavy významného výročí pak zakončila v podvečerních hodinách zábava.
Doufejme, že naši baráčníci najdou tak zajímavou náplň další činnosti, aby přitáhla
mladší generaci a mohli oslavit i 100. výročí.
Petr Brodský

NAROZENÍ
Jan Cvrk

Tišice 206

6.6.2008

ÚMRTÍ
Karel Titl

Program letního kina
Září
5. září (pátek !)

Báthory (koprodukční historický thriller)

6. září

Kung Fu Panda (americká animovaná komedie)

13. září

Wanted (americký akční film)

Představení začínají ve 21.00 hodin
Vstupné: Kč 70,-

Tišice 93

71 let

Klub seniorů Tišice připravuje tradiční zájezd na podzimní část výstavy
ZAHRADA ČECH.
Odjezd ve středu 24. září 2008 v 8,00 hodin
od autobusových zastávek v Kozlích,
Chrástě a Tišicích.
Návrat kolem 16,00 hodin
Cena zájezdu je vzhledem k vyšším nákladům na dopravu 120,- Kč včetně vstupného.
Zájemci se mohou přihlásit u Milana Černého,  Boleslavská 197,  721 382 260.

TIŠICKÉ KLUBko vás zve na podzimní tvořivé kurzy

Pro šikovné ruce a ručičky
Blíží se čas dlouhých večerů a s ním
i nabídka podzimních kurzů pro šikovné i tvořivé, malé i velké ruce a ručičky.
15. 9. 2008 začínáme keramickou dílnou pro děti. V celkem sedmi lekcích
pořádaných dvakrát do měsíce, vždy
po čtrnácti dnech, v době od 15.30 do
16.30 hodin se děti pod vedením lektorky Radky Hrskové naučí zvládat
základní techniky a vyrobí si drobné
keramické předměty. Cena kurzu je
280 Kč za jedno dítě, pokud se přihlásí
sourozenci, pak každý zaplatí 245 Kč.
5. 10. 2008 od 17.00 do 19.00 hodin je připraven kurz decoupage (ubrousková metoda). Kurz vede
lektorka Magda Žáková – Hejlová, která zájemcům pomůže vytvořit touto metodou obrázek. Účastníci
kurzu si přinesou pouze ostré nůžky a fén, ostatní materiál – rámeček, ubrousky, lak  a barvy bude pro
ně za poplatek 200 Kč připraven.

Senioři zvou
Klub seniorů Tišice zve všechny na
Svatováclavské setkání s Přívorankou
a přáteli, které připravuje na neděli 5.
října od 14,00 hodin v Chrástě v restauraci Na Hříšti.   Vstupné je jako
obvykle dobrovolné. Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé.

INZERCE
●● Prodám 2 polštáře a 1 cíchu – nové peří
a sypky. Tel.: 315 698 181
●● Prodám zánovní králíkárnu – 6 kotců. Tel.:
315 698 181
●● Prodám

dětské

kolo

–

růžové.

Tel.:

19. 10. 2008 od 17.00 do 19.00 hodin – Korálky. Míša Binderová si zatím promýšlí, zda si pod jejím
vedením vyrobíte náhrdelník, náramek či náušnice.

315 698 181

2. 11. 2008 opět od 17.00 do 19.00 hodin se vrátíme k oblíbenému drátkování, se kterým nové zájemce
seznámí Alena Psotová. Ti, kdo již drátkování znají z předchozích kurzů, se mohou těšit, že i pro ně
Alena připraví něco zajímavého s vánoční tématikou. Kurz bude stát 120 korun a na něj si přineste pouze
malé kleštičky.

skříňový stroj Minerva za 500,- Kč. Tel.:

V příštích Rozhledech vám přineseme podrobnosti o dalších připravovaných kurzech a akcích: 16. 11. –
Pedig s Magdou Žákovou – Hejlovou; 30. 11. – 2. rozsvěcení vánočního stromku před Obecním úřadem;
17. 12. – Svícnování s Míšou.

zák Gorenje – 300 l. Tel. 732 212 488.

Asi nemusíme připomínat, že všechny kurzy proběhnou ve společenské místnosti v budově pošty Tišice.
Podrobnější informace budou postupně zveřejňovány na webových stránkách KLUBka – www.tisice.
cz/klubko. Upozorňujeme, že vzhledem k celkovým úpravám oficiálních webových stránek obce Tišice, může dojít k dočasnému odstavení této adresy. Pak informace najdete na: www.tisice.cz, v odkazu
„Spolky a organizace“.

sklenice na zavařování „Omnia“ – menší i větší.  

Cvičím, cvičíš, cvičíme…
Všichni zájemci, či spíše zájemkyně o cvičení se dočkali/y. Od 2. září začíná v sále na
hřišti cvičení především pro ženy. Cvičit se bude každé úterý a čtvrtek od 18 do 19 hodin a na programu je LATINO-DANCE-AEROBIK (taneční) a LINING (pro tvarování
a posilování linií těla). Cena za každou hodinu je 50,- Kč a platí se na místě.

●● Prodám kamna Eros za 1000,- Kč a šicí

607 585 257.
●● Prodám levně (do 2000,- Kč) pultový mra-

●● Nabízím za symbolickou cenu 1,- Kč/kus

Tel. 737 389 708

Česká pošta s. p. Tišice
hledá
přepážkovou pracovnici na pětihodinový pracovní úvazek
pracovní doba 7,30 – 10,00
a 14,00 -16,30
požadavky: maturita, trestní
bezúhonnost
Volejte 315 696 020
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SPORT
Pohár starosty fotbalisté
Tišic neobhájili

Stalo se již tradicí, že v polovině prázdnin pozvou
fotbalisté Tišic tři další oddíly k účasti na turnaj
o Pohár starosty Tišic. Tento turnaj bývá vyvrcholením letní přípravy na nadcházející podzimní část
mistrovských soutěží. V sobotu 2. 8. 2008 se na
místním hřišti sešla kromě domácích i další pozvaná mužstva: Sokol Záryby, Sokol Libiš B a Junior
Praha B, aby bojovala o zisk trofeje. V dopolední části se nejprve utkaly domácí Tišice s celkem
Libiše a vcelku hladce zvítězily 4:0, když branky
stříleli – Brzoň 2x, Prejzek a Brodský. V druhém
dopoledním utkání proti sobě nastoupili zbývající
účastníci a Záryby bez problémů přehrály pražské

Juniory 6:0. V odpolední části na sebe narazily
nejprve poražení z dopoledne a S. Libiš vítězstvím
4:1 nad Juniorem Praha obsadil v turnaji třetí místo. Vyvrcholením byl pak duel dopoledních vítězů,
domácích Tišic se S. Záryby. Shodou okolností se
tedy utkali noví čerství účastníci krajské 1. B třídy.
Po vyrovnaném výkonu   obou celků se nakonec
štěstěna přiklonila k hostům, když po proměněné
penaltě za faul domácích zvítězili 1:0. Po utkání
předal starosta obce Miroslav Brodský za asistence Petra Kouby do rukou kapitána Záryb Putovní
pohár. Díky dalším drobným cenám neodešly ani
ostatní celky s prázdnou.
Foto: Hana Kabešová

Rozpis mistrovských
soutěží
podzim 2008
Krajská 1. B třída, skupina B
SO

23.8.

10.15

Dlouhá Lhota – Tišice A

SO

30.8.

17.00

Tišice A – Kosořice

SO

6.9.

17.00

Skalsko – Tišice A

SO

13.9.

17.00

Řepín – Tišice A

SO

20.9.

16.30

Tišice A – Záryby

SO

27.9.

16.30

Lužec – Tišice A

SO

4.10.

16.00

Tišice A – Luštěnice

SO

11.10. 16.00

Bezno – Tišice A

SO

18.10. 15.30

Tišice A – Rejšice

SO

25.10. 14.30

Vysoká – Tišice A

SO

1.11.

14.00

Tišice A – Kosmonosy

SO

8.11.

14.00

Dol. Bousov – Tišice A

SO

15.11. 13.30

Tišice A – Kropáčova Vrutice

Okresní III. třída muži, skupina A

Nejdříve tvrdé boje na hřišti.....

FK Neratovice/Byšk.B – Tišice B

NE 31.8. 17.00

Tišice B – Všetaty

SO 6.9.

Hor. Počaply – Tišice B

ze 17 účastníků soutěže přípravek ročníku
2007-2008. Největším úspěchem v průběhu
soutěže bylo druhé místo na turnaji v Lobkovicích, ze kterého měli všichni začínající fotbalisté nelíčenou, ohromnou radost.

Co nového tedy čeká na prahu
nového ročníku 2008–2009?

Kromě již zmíněného postupu A mužstva do
1. B třídy je v TJ Tišice největší novinkou pro
nadcházející sezónu přihlášení dorosteneckého
mužstva do mistrovské soutěže. Snahou oddílu
bylo udržet kontinuitu v herní činnosti u těch,
kteří již za žáky hrát nemohou a na pozice
v mužstvech dospělých zatím nemají. Proto
základ dorostu tvoří hráči z Tišic, doplnění
hráči z Ovčár a Všetat. Jak se bude dařit nově
utvořenému celku nám už brzy ukáží první mistrovské zápasy.
Přípravná utkání:
Tišice A – Třeboradice B 5:0
Tišice B se staly vítězi turnaje ve Střezivojicích.

17.00

NE 14.9. 17.00

Lotos Neratovice – Tišice B

NE 21.9. 16.30

Tišice B – Záryby B

NE 28.9. 16.30

V. Borek – Tišice B

NE 5.10. 16.00

Tišice B – Mlékojedy

SO 11.10. 16.00

Botafogo Mělník – Tišice B

NE 19.10. 15.30

Tišice B – Liběchov

NE 26.10. 14.30

Vysoká B – Tišice B

NE 2.11. 14.00

Tišice B – Beck Mělník Junior

NE 9.11. 14.00

Dřísy – Tišice B

NE 16.11. 13.30

Tišice B – Labský Kostelec

... a pak zasloužená odměna z rukou strarosty obce.

Fotbalové ohlédnutí za uplynulou sezónou
O tom, že si naše A mužstvo zajistilo jistý
postup do 1. B třídy už v předposledním kole,
jsme psali už v minulých TR. Ani porážka
našich fotbalistů od jejich největšího soupeře
S. Záryby v posledním kole už nezměnila nic
na postupu z prvního místa a po rozhodnutí,
že postupovat budou dva celky, se nakonec radují oba největší soupeři a utkají se vzájemně
i v následující sezóně, ale o třídu výš.
O osudu B mužstva rozhodlo poslední kolo,
ve kterém porazilo na domácím trávníku
H. očaply 5:1 a tak se zachránilo, když se jediným sestupujícím stal po porážce v posledním
kole Liaz Vehlovice.
Žáci si po solidním výkonu v závěrečném
kole ještě o jeden stupínek polepšili, když dokázali zvítězit na hřišti Záryb 4:3, takže nakonec skončili s 31 nasbíraným bodem v té lepší
polovině, tedy na pátém místě. Hodnocení sezóny – úspěch.
A ještě přípravka - po osmiletém působení v roli trenéra se Michal Vítovec rozloučil
se svým týmem konečným devátým místem

NE 24.8. 17.00

Okresní přebor dorost – skupina A
NE

7.9.

10.15

Labský Kostelec – Tišice

SO

13.9.

10.00

Řepín – Tišice

NE

21.9.

14.00

Tišice – Mšeno

SO

27.9.

10.15

Beck Mělník – Tišice

NE

5.10.

13.30

Tišice – Lobkovice

NE

12.10. 10.00

Vysoká – Tišice

NE

19.10. 13.00

Tišice – Liběchov

NE

26.10. 10.00

Liaz Vehlovice – Tišice

NE

2.11.

Tišice – Kly

SO

6.9.

14.30

Vehlovice – Tišice

SO

13.9.

11.00

Tišice - Obříství

ST

17.9.

16.00

Mšeno – Tišice

NE

21.9.

14.30

Úžice – Tišice

ST

24.9.

16.30

Tišice – Hor. Beřkovice

SO

27.9.

11.00

Tišice – Hor. Počaply

SO

4.10.

14.00

Byšice – Tišice

SO

11.10. 11.00

Tišice – Veltrusy

SO

18.10. 12.45

Lužec – Tišice

SO

25.10. 12.00

Dol. Beřkovice - Tišice

11.30

Okresní přebor - žáci

Sport připravil J. Kratochvíl
a H. Kabešová
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